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ใธปี 2563 เศรผฐกิจไลกเพชิญกับภาวะฌวานพัธพวธถี่ส าฌัญหลาฝประการ อาถิ สงฌรานการฌ้าระหว่าง

ประเถศจีธและประเถศสหรัฐอเนริกา ฌวานขัดแฝ้งระหว่างประเถศสหรัฐอเนริกาและประเถศอิหร่าธ การระบาดของ

โวรัสไฌไรธา (ไฌวิด-19) ถี่เกิดข๊ึธใธประเถศจีธและขฝาฝการระบาดโปถั่วไลกภาฝใธระฝะเวลาอัธรวดเร็ว ซ่ึงธับโด้ว่าเป็ธ

วิกฤติฌรั๊งส าฌัญของไลก ถ าให้หลาฝประเถศต้องออกนาตรการป๋องกัธและรับนือกับวิกฤติดังกล่าวอฝ่างจริงจัง 

 ส าหรับอุตสาหกรรนฝาธฝธต์ ถือเป็ธอุตสาหกรรนถี่โด้รับพลกระถบรุธแรงเป็ธอัธดับต้ธๆ รองลงนาจาก

อุตสาหกรรนการถ่องเถี่ฝว ถั๊งธี๊จากการเพชิญวิกฤติดังกล่าวบริผัถโด้ปรับกลฝุถธ์การด าเธิธงาธเพ่ือรับนือกับ

สถาธการณ์ และลดฌวานเสีฝหาฝถี่จะเกิดข๊ึธ รวนถึงวางแพธเพ่ือรองรับฌวานเสี่ฝงใธรูปแบบต่างๆ ถี่อาจเกิดข๊ึธใธ

อธาฌต 

อฝ่างโรก็ตาน บริผัถโน่หฝุดธิ่งใธการด าเธิธการเพ่ือเพ่ินประสิถธิภาพใธการพลิตและเพ่ินฌวานสานารถใธการ

แข่งขัธไดฝฝังฌงด าเธิธธุรกิจอฝ่างเต็นฌวานสานารถ นีการถ าวิจัฝและพัฒธาอฝ่างต่อเธื่อง เพ่ือรักผาฌุณภาพ

พลิตภัณท์ให้อฝู่ใธระดับสูงสุด ส่งเสรินและพลักดัธให้เกิดกระบวธการพลิตถี่เป็ธนิตรต่อส่ิงแวดล้อน ใช้ถรัพฝากรให้

เกิดประไฝชธ์สูงสุด ซ่ึงโด้รับฌวานร่วนนือจากพธักงาธถุกฌธเป็ธอฝ่างดี 

 ธอกเหธือจากธไฝบาฝการด าเธิธธุรกิจดังกล่าวแล้ว ฌณะกรรนการบริผัถโด้ให้การสธับสธุธและพลักดัธ

กิจกรรนต่างๆ ตานปรัชญาบริผัถถี่ว่า 

 

 

 

 

 

ปรัชญาดังกล่าวส่งเสรินให้บุฌลากรใธองฌ์กรตระหธักถึงฌุณฌ่าของฌธ ฌวานส าฌัญของสังฌน และ

ส่ิงแวดล้อน การนีจริฝธรรน นีฌวานรู้ และฝึดนั่ธใธการรักผาฌุณภาพ นีฌวานเข้าใจต่อแธวถางปฏิบัติด้าธฌวาน

รับพิดชอบต่อสังฌน ช่วฝให้สังฌนและส่ิงแวดล้อนสานารถอฝู่ร่วนกัธโด้อฝ่างสนดุลและฝั่งฝืธ  

 บริผัถนุ่งนั่ธใธการบริหารงาธภาฝใต้ธไฝบาฝการก ากับดูแลกิจการถี่ดี ให้ฌวานใส่ใจต่อการดูแลรักผาสังฌน 

ชุนชธ สภาพแวดล้อน ตลอดจธให้ฌวานส าฌัญต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถี่เก่ีฝวข้องถุกฟ่าฝ ตานหลักการฌวานรับพิดชอบต่อ

สังฌนของธุรกิจ ด้วฝการด าเธิธธุรกิจอฝ่างนีจริฝธรรน ไปร่งใส ต่อต้าธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธถุกรูปแบบ เพ่ือธ า

องฌ์กรโปสู่ฌวานส าเร็จถี่ฝั่งฝืธอฝ่างแถ้จริง ไดฝบริผัถนีระบบบริหารฌวานเสี่ฝงถี่สอดฌล้องกับนาตรฐาธสากล และใช้

เป็ธแธวถางใธการถ างาธ นีการเฟ๋าระวังและติดตานสถาธการณ์ต่างๆ ถั๊งใธและต่างประเถศ เพ่ือเตรีฝนองฌ์กรให้นี

ฌวานพร้อนรับนือกับการเปลี่ฝธแปลงถี่อาจเกิดข๊ึธ 

 ฌณะกรรนการบริผัถนีระบบบริหารฌวานเสี่ฝงถี่สอดฌล้องกับนาตรฐาธสากลและใช้เป็ธแธวถางใธการถ างาธ 

นีการเฟ๋าระวังและติดตานสถาธการณ์ต่างๆ ถั๊งใธและต่างประเถศ เพ่ือเตรีฝนองฌ์กรให้นีฌวานพร้อนรับนือกับการ

เปลี่ฝธแปลงถี่อาจเกิดข๊ึธ ฌวบฌู่กับการปฏิบัติตานหลักการด าเธิธธุรกิจอฝ่างฝั่งฝืธ  

 ฌณะกรรนการบริผัถขอขอบพระฌุณถ่าธพู้ถือหุ้ธ พู้นีส่วธโด้เสีฝ พู้บริหารถุกถ่าธและพธักงาธ ถี่นีส่วธร่วนใธ

การพลักดัธให้บริผัถประสบฌวานส าเร็จด้วฝดีตลอดนา ขอไปรดนั่ธใจว่าฌณะกรรนการบริผัถจะฝึดนั่ธและก ากับดูแล

กิจการให้นีฌวานนั่ธฌงและเจริญเติบไตอฝ่างนีเสถีฝรภาพใธระฝะฝาวตลอดโป 

 

 

 

 

 

 ธาฝสรรเสริญ จุฬางกูร 

             ประธาธกรรนการ 

สร้างสนดุลระหว่างการถ างาธและชีวติ  

สร้างนูลฌ่าสูงสดุใหก้บัพู้เกีฝ่วขอ้งถั๊งหนด 

ฌธและองฌก์รถีเ่ติบไตโปพรอ้นกธั  

ก้าวหธา้อฝา่งโนห่ฝดุฝั๊งเพ่ือสรา้งสรรฌ์สงัฌนถีด่ ี 

สารจากฌณะกรรนการ 
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1.1 ข้อนูลบริผัถ 

 

 

 

บริผัถ โถฝสตีลเฌเบลิ จ ฯกัด (นยฯชธ)  

(“บริผัถ” ยรือ “TSC”) 

 

เลขถะเบฝีธบรผัิถ : 0107548000145 

ประเภถธุรกิจ :  

ประกอบธุรกิจพลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์ และพลิตชุดฌวบฌุนรฯงกระจก

ยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ ไดฝจ ฯยธ่ฯฝพลิตภัณท์ใย้แก่

พู้พลิตรถฝธต์และรถจกัรฝฯธฝธต์ยลักใธประเถศ 

ศูธฝ์อะโยล่ ตลอดจธส่งออกโปฝังพู้พลิตช๊ิธส่วธ

รถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ใธต่ฯงประเถศ 

 

ถี่ตั๊งส ฯธักงฯธใยญ่ :  

เลขถี่ 700/737 ยนู่ถี่ 1 ต ฯบลมฯธถอง อ ฯเภอ

มฯธถอง จังยวัดชลบุรี 20160 

 

เว็บโซตบ์รผัิถ   : www.thaisteelcable.com 

 

ไถรศัมถ ์        : (038) 447 200 – 10 

ไถรสฯร          : (038) 185 025 

ถธุจดถะเบฝีธ   : 268,500,000 บฯถ  

ถธุช ฯระแลว้     : 259,800,000 บฯถ 

ชธดิของยุธ้     : ยุ้ธสฯนญั 

 

ข้อนลูถีบ่รผัิถถอืยุธ้ตัง๊แตร่อ้ฝละ 10 ขืธ๊โป : 

บริผัถนิโด้ถือยุ้ธใดๆ ใธบริผัถอ่ืธยรือธุรกิจอ่ืธ

เกิธร้อฝละ 10 ขื๊ธโป 

 

ข้อนลูของบฌุฌลอฯ้งองิอืธ่ๆ 

ธฯฝถะเบฝีธ  

บริผัถ ศูธฝ์รับฟฯกยลักถรัมฝ์ (ประเถศโถฝ) 

จ ฯกัด 

เลขถี่ 62 อฯฌฯรตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศ

โถฝ  

ถธธ รัชดฯภิเผก แขวงฌลองเตฝ เขตฌลองเตฝ 

กรุงเถมนยฯธฌร 10110 

ไถรศัมถ ์ : (02) 229 2800 

ไถรสฯร : (02) 359 1259 

 

พู้สอบบญัช ี                  

บริผัถ ส ฯธักงฯธ อีวฯฝ จ ฯกัด 

เลขถี่ 193/136-137 อฯฌฯรเลฌรัชดฯ ช๊ัธ 33 

ถธธรัชดฯภิเผก แขวงฌลองเตฝ เขตฌลองเตฝ 

กรุงเถมฯ 10110  

ไถรศัมถ ์         :   (02) 264 9090 

ไถรสฯร          :   (02) 264 0789  

ธฯงมูธธฯรถ       เพ่ฯเจริญ   

พู้สอบบัญชีรับอธุญฯต เลขถะเบีฝธ 5238 

ธฯฝกฤผดฯ        เลิศวธฯ    

พู้สอบบัญชีรับอธุญฯต เลขถะเบีฝธ 4958 

ธฯงสฯววิสสุตฯ    จริฝธธฯกร  

พู้สอบบัญชีรับอธุญฯต เลขถะเบีฝธ 3853 

ถีป่รกืผฯกฎยนฯฝ            โน่น ี

 

 

http://www.thaisteelcable.com/
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1.2 ย่วงไซ่ฌุณฌ่ฯของบริผัถ 

 

 บริผัถด ฯเธิธธุรกิจพลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ ตลอดจธชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ ใย้กับบริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ช๊ัธธ ฯถั๊งใธและต่ฯงประเถศ  

ด้วฝฌวฯนเชี่ฝวชฯญใธเชิงธุรกิจ ตลอดจธบุฌลฯกรถี่นีฌวฯนรู้ฌวฯนสฯนฯรถ ถ ฯใย้บริผัถนี

มัฒธฯกฯรอฝ่ฯงต่อเธื่อง ถั๊งด้ฯธฌุณภฯม กฯรออกแบบ วิจัฝมัฒธฯ รวนถืงกฯรพลิตช๊ิธส่วธไดฝ

ใช้เถฌไธไลฝีถี่ถัธสนัฝ ด้วฝฌวฯนรับพิดชอบต่อพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝและสังฌน ไดฝนุ่งเธ้ธกฯรสร้ฯง

นูลฌ่ฯเม่ินและฌวฯนฝ่ังฝืธใธสฯฝไซ่นูลฌ่ฯของธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OEM = Original Equipment Manufacturer 

   REM = Replacement Equipment Manufacturer 

 

 

 

 

 

พู้บริไภฌและสังฌน  

(ใธและต่ฯงประเถศ) 

ไรงงฯธประกอบ (OEM)  

และอะโยล่ถดแถธ (REM) 

 A 

 C 

 D 

 E 

ฌู่ฌ้ฯ/ 

พู้จัดยฯช๊ิธส่วธและวัตถุดิบ 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์ และรถจักรฝฯธฝธต์ 

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 

พู้พลิตช๊ิธส่วธฝฯธฝธต์ 

(1st tier & 2nd tier) 

 B 
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1.3 มัฒธฯกฯรถี่ส ฯฌัญ 

 
 

  บริผัถเดินช่ือว่ฯ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล (ถี เอส เฌ) จ ฯกัด ก่อตั๊งข๊ืธเนื่อวัธถี่ 12 

นิถุธฯฝธ 2521 ไดฝพู้ก่อตั๊งยลัก 2 ถ่ฯธ ฌือธฯฝสรรเสริญ จุรฯงกูร และธฯฝชูถอง มัฒธะเนลือง 

บริผัถนีถุธจดถะเบีฝธเริ่นแรกจ ฯธวธ 4 ล้ฯธบฯถ และนีก ฯลังกฯรพลิตใธช่วงแรก 250,000 เส้ธ

ต่อปึ ต่อนฯโด้เม่ินถุธจดถะเบีฝธและร่วนถุธกับโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ ซ่ืงเป็ธบริผัถพู้พลิต

สฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์รฯฝใยญ่ของประเถศญี่ปุ่ธ ต่อนฯใธปึ 2548 บริผัถโด้จด

ถะเบีฝธเปธ็บริผัถนยฯชธใธตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ เปลี่ฝธชื่อเปธ็ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล 

จ ฯกัด (นยฯชธ) แต่สัดส่วธพู้ถือยุ้ธฝังฌงเดิน 
 

มัฒธฯกฯรถีส่ ฯฌญัใธรอบ 3 ปึถีพ่ฯ่ธนฯ 
 

ปึ กจิกรรน 

2561 - โด้รับกฯรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จฯกองฌ์กฯรบริยฯรจัดกฯร

ก์ฯซเรือธกระจก (อบก.) ไดฝ CFO เป็ธกฯรจัดถ ฯฌฯร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กรใธ

ภฯฌอุตสฯยกรรน (35 บริผัถเถ่ฯธั๊ธ) ฝกระดับบริผัถข๊ืธสู่ระดับแธวยธ้ฯด้ฯธส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงนี

ประสิถธิภฯม   

- โด้รับรฯงวัล “Q Award Excellent Quality Status Recognition” จฯก บริผัถ ออไต้อัลลฯฝ

แอธซ์ (ประเถศโถฝ) จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “The Best Quality & Delivery Performance Supplier” จฯก บริผัถ สฝฯน

โอซิธ จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “Award of Quality 2017” จฯก บริผัถ นิตซูบิชิ นอเตอร์ส (ประเถศโถฝ) จ ฯกัด 

ใธด้ฯธฌุณภฯม “Zero defect”  

- โด้รับรฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝืธ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ฯปึ 2561” จฯก

ตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2018 TCC Risk Management Activity” จฯกบริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ 

แอธด์ เอ็ธจิเธีฝริ่ง เนธูแภฌเจอริ่ง จ ฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2018 TCC SAFETY Activity” ชนรนฌวฯนร่วนนือไตไฝต้ฯ ถี่ด ฯเธิธ

กิจกรรนไดฝ บริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ เอ็ธจิเธีฝริ่ง แอธด์ เนธูแภฌเจอริ่ง จ ฯกัด เม่ือขอบฌุณถี่

บริผัถฯ เปธ็พู้ช่วฝถี่ปรืกผฯแก่ Supplier ถี่ด ฯเธิธกิจกรรนของชนรนฌวฯนร่วนนือไตไฝต้ฯ 
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ปึ กจิกรรน 

2562 - โด้รับรฯงวัล “Supplier Quality Excellence Award” จฯก บริผัถ เจธเธอรัล นอเตอร์ส 

ประเถศโถฝ 

- โด้รับรฯงวัล “TCC QA Improvement Activity Certificate” จฯก บริผัถ ไตไฝต้ฯ นอเตอร์ 

ประเถศโถฝ จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “The Gold Supplier Award” จฯก บริผัถ แอเดีฝธถ์ แอธด์ ซันนิถ ฌอร์ปอเรช่ัธ 

จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “กฯรมัฒธฯและลดต้ธถุธไลจิสติกส์ ประจ ฯปึ 2562” จฯก กองไลจิสติกส์ กรน

ส่งเสรินอุตสฯยกรรน  

- โด้รับรฯงวัล “Excellence in Quality Award 2019” จฯก บริผัถ ฮอธด้ฯ อฯร์แอธด์ดี เซ้ฯถ์

อีสถ์ เอเซีฝ จ ฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตรและไล่เกีฝรติฝศใธงฯธ “ร้อฝดวงใจ ร่วนใจลดไลกร้อธ” ประจ ฯปึ 2562 

เม่ือเชิดชูเกีฝรติพู้ประกอบกฯรถี่เปธ็ตัวอฝ่ฯงถี่ดี ใธกฯรบริยฯรจัดกฯรและลดกฯรปล่อฝก์ฯซเรือธ

กระจกภฯฝใธประเถศ  

- โด้รับกฯรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จฯก องฌ์กฯรบริยฯรจัดกฯร

ก์ฯซเรือธกระจก (อบก.) ไดฝ CFO เป็ธกฯรจัดถ ฯฌฯร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กรใธ

ภฯฌอุตสฯยกรรนฝกระดับบริผัถข๊ืธสู่ระดับแธวยธ้ฯด้ฯธส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม

แบบต่อเธื่อง 

- โด้รับกฯรรับรองนฯตรฐฯธระบบกฯรจัดกฯรด้ฯธส่ิงแวดล้อน ISO14001 : 2015 (3rd Re-

certificate) เม่ือแสดงเจตธฯรนณ์ของบริผัถ ถี่นีฌวฯนนุ่งนั่ธใธกฯรบริยฯรจัดกฯรและแสดง

ฌวฯนรับพิดชอบต่อส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงต่อเธื่อง 

-  โด้รับรฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝืธ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ฯปึ 2562” จฯก

ตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 

-  โด้รับกฯรรับรองกฯรต่ออฯฝุกฯรเป็ธสนฯชิก ไฌรงกฯรแธวร่วนปฏิบัติของภฯฌเอกชธโถฝใธกฯร

ต่อต้ฯธกฯรถุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) ฌรั๊งถี่ 2 

2563 

 

 

 

- โด้รับรฯงวัล “Good cooperation and always support us awards Year 2019” จฯก  

   บริผัถ ฌฯวฯซฯกิ นอเตอร์ เอ็ธเตอร์โมรส์ (ประเถศโถฝ) จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “100% delivery performance award” จฯก บริผัถ ภอร์ด โถฝแลธด์  

   นอเตอร์ จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จฯก  บริผัถ ออไต้อัลลฯฝ 

   แอธซ์ (ประเถศโถฝ) จ ฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2019 TCC Risk Management  Activity” จฯก บริผัถ ไตไฝต้ฯ 

   โดฮัถสุ แอธด์ เอ็ธจิเธีฝริ่ง เนธูแภฌเจอริ่ง จ ฯกัด 
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6% 

 

กลุ่นจุรฯงกูร กลุ่นมัฒธะเนลือง อ่ืธ ๆ โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ 

94% 

 

41.80% 12.08% 19.18% 26.94% 

ปึ กจิกรรน 

2563 

(ต่อ) 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จฯก บริผัถ สฝฯนฌู  

   ไบต้ฯ ฌอร์ปอเรช่ัธ จ ฯกัด 

-  โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จฯก  

   บริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ เอ็ธจิเธีฝร์ริ่ง แอธด์ แนธูแภฌเจอริ่ง จ ฯกัด 

-  โด้รับรฯงวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY  

   ACHIEVEMENT OF 2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION)   

   Award" จฯก บริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ เอ็ธจิเธีฝริ่ง แอธด์ แนธูแภฌเจอริ่ง จ ฯกัด 

- โด้รับรฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝืธ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ฯปึ 2563” 

   จฯกตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 

 

1.4 ไฌรงสร้ฯงกฯรถือยุธ้ 

 

        ไฌรงสรฯ้งกฯรถอืยุธ้ของบรผัิถ โถฝสตลีเฌเบลิ จ ฯกดั (นยฯชธ)  

       ณ วธัถี ่30 กธัฝฯฝธ 2563 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

บริผัถ โถฝสตลีเฌเบิล จ ฯกัด (นยฯชธ) 

ถุธช ฯระแล้ว 259.80 ล้ฯธบฯถ 

บริผัถ โฮเล็กซ์ เวีฝดธฯน จ ฯกัด 

ถุธช ฯระแล้ว 11.15 ล้ฯธเยรฝีญสยรัฐ 

 

Created by pixabay.com 
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1.5 พลิตภัณท์และสัดส่วธรฯฝโด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลิตภัณท์ของบริผัถ 

พลิตภัณท์ยลักของบริผัถสฯนฯรถแบ่งออกโด้เป็ธ 

2 ประเภถฌือ 

1) สฯฝฌวบฌุน (Control Cable) ประกอบด้วฝ 

- สฯฝฌวบฌุ น ร ะบบต่ ฯงๆ  ภฯฝ ใธ รถฝธต์  

(Automobile Control Cable) อฯถิเช่ธ สฯฝเปดิ

ฟฯกระไปรงยธ้ฯ-ยลัง สฯฝสตฯร์ถเฌรื่องฝธต์ 

สฯฝฌัธเร่ง สฯฝเกีฝร์ เปธ็ต้ธ 

- สฯฝฌวบฌุนระบบต่ฯงๆ ของรถจักรฝฯธฝธต์ 

(Motorcycle Control Cable) อฯถิเช่ธ สฯฝ

เบรฌ สฯฝฌลัช สฯฝวัดรอบ สฯฝเร่งฌวฯนเร็ว เป็ธ

ต้ธ 

 

2)  ชุดฌวบฌุ นร ฯงกร ะจกยธ้ ฯต่ ฯ งรถฝธต์ 

(Window Regulator) โด้แก่ ชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ แบบใช้สฯฝฌวบฌุนส ฯยรับ

รถฝธต์ถุกประเภถ 

  

 กฯรพลิตสฯฝฌวบฌุนและชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์แบบใช้สฯฝฌวบฌุนต่ฯงๆ ถี่

กล่ฯวนฯข้ฯงต้ธ บริผัถถ ฯกฯรพลิตภฯฝใต้สัญญฯ

กฯรใช้สิถธิและรับฌวฯนช่วฝเยลือถฯงด้ฯธเถฌธิฌ 

( License and Technical Assistance 

Agreement) ระยว่ฯงบริ ผัถกับโฮเล็กซ์  ฌอร์

ปอเรช่ัธ (HI-LEX Corporation) ซื่งเป็ธพู้พลิต

สฯฝฌวบฌุนส ฯยรับฝฯธฝธต์ช๊ัธธ ฯของประเถศ

ญี่ปุธ่และเปธ็พู้ถือยุ้ธรฯฝใยญ่ของบริผัถ  

 

 

 

 

 

 

 

สฯฝฌวบฌุน 

(Control Cable) 

 

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์  

(Window Regulator) 
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ลกัผณะพลติภณัท ์

 บริผัถถ ฯยธ้ฯถี่เป็ธพู้พลิตช๊ิธส่วธ OEM (Original Equipment Manufacturer) และ 

REM (Replacement Equipment Manufacturer) เม่ือส่งใย้แก่ไรงงฯธประกอบของลูกฌ้ฯ

พู้พลิตช๊ิธส่วธและศูธฝ์อะโยล่ ซ่ืงโด้แก่ พู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ถั๊งใธและต่ฯงประเถศ 

รวนถืงบริผัถต่ฯงๆ ใธเฌรือของโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ ไดฝรฯฝละเอีฝดพลิตภัณท์ของบริผัถนีดังธี๊ 

 

1. สฯฝฌวบฌนุ (Control Cable)  

 บริผัถถ ฯกฯรพลิตสฯฝฌวบฌุนถั๊งถี่ใช้กับรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ ไดฝสฯฝฌวบฌุนเป็ธ

อุปกรณ์ถี่นีฌวฯนส ฯฌัญนฯก เธื่องจฯกเป็ธอุปกรณ์ถี่ใช้ใธกฯรฌวบฌุนระบบต่ฯงๆ ของรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์ อฯถิเช่ธ ระบบเบรฌ ระบบสตฯร์ถเฌรื่องฝธต์ ระบบเกีฝร์ และระบบฌลัช เป็ธต้ธ 

บริผัถนีฝอดขฯฝสฯฝฌวบฌุนใธป ึ2563 ฌิดเปธ็สัดส่วธประนฯณ ร้อฝละ 84 ของฝอดขฯฝรวน ไดฝ

เปธ็กฯรขฯฝใธประเถศร้อฝละ 98.84 และเปธ็กฯรขฯฝต่ฯงประเถศร้อฝละ 1.16 ถั๊งธี๊รฯฝละเอีฝดของ

พลิตภัณท์สฯฝฌวบฌุนของบริผัถนีดังธี๊ 

 

สฯฝฌวบฌนุรถฝธต ์(Automobile Control Cable) 

 บริผัถพลิตสฯฝฌวบฌุนระบบต่ฯงๆ ใธรถฝธต์ ไดฝเธ้ธรถฝธต์ธั่งส่วธบุฌฌล รถบรรถุก 

(กระบะ) ขธฯด 1 ตัธ ซื่งไดฝเฉลี่ฝแล้วใธรถฝธต์ 1 ฌัธ จะนีสฯฝฌวบฌุนประนฯณ 8-16 ประเภถ ถ ฯ

ยธ้ฯถี่ฌวบฌุนกฯรถ ฯงฯธของระบบต่ฯงๆ ใธรถฝธต์ เช่ธ เฌรื่องฝธต์ เกีฝร์ ฌลัช ฯลฯ ถั๊งธี๊บริผัถ

สฯนฯรถพลิตสฯฝฌวบฌุนถี่ใช้ใธรถฝธต์โด้ถุกประเภถ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภฯมสฯฝฌวบฌนุยลกัของรถฝธตถ์ีบ่รผัิถพลติ 
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 ธอกจฯกสฯฝฌวบฌุนดังแสดงใธแพธภฯมข้ฯงต้ธแล้ว บริผัถฝังสฯนฯรถพลิตสฯฝฌวบฌุนถี่

ใช้ฌวบฌุนระบบอ่ืธๆ ของรถฝธต์ อฯถิ สฯฝไช้ฌ สฯฝปรับเบฯะถี่ธั่ง สฯฝล็อฌประตู สฯฝฌวบฌุน

กระจกนองข้ฯง สฯฝเฌรื่องปรับอฯกฯศ สฯฝโนล์/วัดฌวฯนเร็ว สฯฝเข็นขัดธิรภัฝ และสฯฝประตูถ้ฯฝ 

เปธ็ต้ธ 

 

 ใธช่วงระฝะเวลฯ 3 ป ึถี่พ่ฯธนฯ บริผัถนีฝอดกฯรจ ฯยธ่ฯฝสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์ดงัธี ๊

ยธ่วฝ : ล้ฯธบฯถ 

 2561 2562 2563 

ใธประเถศ 2,171 2,096 1,353 

ต่ฯงประเถศ 8 39 20 

รวน 2,179 2,135 1,373 

อัตรฯกฯรเติบไต (ร้อฝละ) 8 -2 -36 

 

สฯฝฌวบฌนุรถจกัรฝฯธฝธต ์(Motorcycle Control Cable) 

 บริผัถพลิตสฯฝฌวบฌุนระบบต่ฯงๆ ของรถจักรฝฯธฝธต์ญี่ปุ่ธถุกประเภถ ซื่งไดฝเฉลี่ฝแล้ว

ใธรถจักรฝฯธฝธต์ 1 ฌัธ จะนีสฯฝฌวบฌุนประนฯณ 8 ประเภถ ซื่งถ ฯยธ้ฯถี่ฌวบฌุนกฯรถ ฯงฯธของ

ระบบต่ฯงๆ เช่ธ เฌรื่องฝธต์ เกีฝร์ ฌลัช ฯลฯ ถั๊งธี๊บริผัถสฯนฯรถพลิตสฯฝฌวบฌุนถี่ใช้ใธ

รถจักรฝฯธฝธต์โด้ถุกประเภถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใธช่วงระฝะเวลฯ 3 ป ึถี่พ่ฯธนฯ บริผัถนีฝอดกฯรจ ฯยธ่ฯฝสฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์ ดังธี ๊

ยธ่วฝ : ล้ฯธบฯถ 

ภฯมสฯฝฌวบฌนุยลกัของรถจกัรฝฯธฝธตถ์ีบ่รผัิถพลติ 
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ใธช่วงระฝะเวลฯ 3 ป ึถี่พ่ฯธนฯ บริผัถนีฝอดกฯรจ ฯยธ่ฯฝสฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์

ดังธี ๊

                                              ยธ่วฝ : ล้ฯธบฯถ 
 

2561 2562 2563 

ใธประเถศ 396 422 354 

ต่ฯงประเถศ 0 0 0 

รวน 396 422 354 

อัตรฯกฯรเติบไต (ร้อฝละ) 9 7 -16 

 

สฯฝฌวบฌนุรถฝธตแ์ละรถจกัรฝฯธฝธต ์

กฯรออกแบบรถฝธต์ใธปัจจุบัธโด้เปลี่ฝธแปลงและมัฒธฯโปสู่ระบบโภภ๋ฯกัธอฝ่ฯง

แมร่ยลฯฝ สฯฝฌวบฌุนก็เปธ็ยธื่งใธอุปกรณ์ช๊ิธส่วธถี่โด้รับกฯรมัฒธฯโปใธถิศถฯงเดีฝวกัธ ไดฝใธ

อดีตสฯฝฌวบฌุนจะเป็ธระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบัธรถฝธต์รุ่ธใยน่ๆ จะถูกออกแบบไดฝ

ใช้ระบบอิเล็กถรอธิกส์ (Electronic) ซ่ืงนีข้อดีกว่ฯระบบเดินยลฯฝประกฯร เช่ธ ลดข๊ัธตอธกฯร

ประกอบสฯฝฌวบฌุน ระบบกฯรฌวบฌุนนีฌวฯนแน่ธฝ ฯนฯกขื๊ธ แต่ใธถฯงกลับกัธก็นีข้อเสีฝถี่ตฯนนฯ 

เช่ธ ต้องเม่ินกฯรติดตั๊งสฯฝโภและสฯฝสัญญฯณจ ฯธวธนฯก และแน้ว่ฯใธแง่กฯรมัฒธฯและ

ภฯมลักผณ์ของรถฝธต์จะดูถัธสนัฝและซับซ้อธฝ่ิงข๊ืธ แต่ต้ธถุธรฯฌฯและปัญยฯถฯงด้ฯธเถฌธิฌก็

ฝังเปธ็ปจัจัฝถี่ถ ฯใย้กฯรเลือกใช้สฯฝฌวบฌุนแบบเดินฝังเปธ็ถฯงเลือกถี่พู้พลิตส่วธใยญ่ฌงธิฝนอฝู่ 

 

2.  ชดุฌวบฌนุรฯงกระจกยธฯ้ตฯ่งรถฝธต ์(Window Regulator) 

 ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์เป็ธอุปกรณ์ถี่ใช้ใธกฯรเปิดและปิดกระจกยธ้ฯต่ฯง

รถฝธต์ ไดฝเปธ็พลิตภัณท์ถี่บริผัถใย้ฌวฯนส ฯฌัญใธกฯรถ ฯตลฯด เธื่องจฯกสฯนฯรถใช้โด้กับรถถุก

ชธิดและถุกขธฯด บริผัถนีฝอดขฯฝชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ใธปึ 2563 ฌิดเป็ธ

สัดส่วธประนฯณร้อฝละ 12 ของฝอดขฯฝรวน ไดฝเปธ็กฯรขฯฝใธประเถศเกือบถั๊งยนด 

 

แพธภฯมแสดงชดุฌวบฌนุรฯงกระจกยธฯ้ตฯ่งรถฝธตแ์บบใชส้ฯฝฌวบฌนุ 

 

 

 

 

 

 

 

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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ใธช่วงระฝะเวลฯ 3 ป ึถี่พ่ฯธนฯ บริผัถนีฝอดกฯรจ ฯยธ่ฯฝสฯฝฌวบฌุนรฯงกระจก

ยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์ดังธี ๊

                                              ยธ่วฝ : ล้ฯธบฯถ 

 2561 2562 2563 

ใธประเถศ 411 391 240 

ต่ฯงประเถศ 0 0 0 

รวน 411 391 240 

อัตรฯกฯรเติบไต (ร้อฝละ) 6 -5 -39 
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ไฌรงสร้ฯงรฯฝโด้แฝกตฯนพลิตภัณท์  
 บริผัถนีกฯรจ ฯยธ่ฯฝพลิตภัณท์ใย้กับฌู่ฌ้ฯถั๊งภฯฝใธและภฯฝธอกประเถศ ไดฝสฯนฯรถสรุป

ไฌรงสร้ฯงรฯฝโด้ของบริผัถแฝกตฯนพลิตภัณท์ใธช่วงป ึ2561–2563 โด้ดังตฯรฯงต่อโปธี๊  
 

สฯฝพลติภณัท ์

2561 2562 2563 

รฯฝโด ้

(ลฯ้ธบฯถ) 

สดัสว่ธ 

(รอ้ฝละ) 

รฯฝโด ้

(ลฯ้ธบฯถ) 

สดัสว่ธ 

(รอ้ฝละ) 

รฯฝโด ้

(ลฯ้ธบฯถ) 

สดัสว่ธ 

(รอ้ฝละ) 

รฯฝโดจ้ฯกกฯรขฯฝใธประเถศ 2,986 95 2,912 95 1,951 95 

- สฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์ 2,171 69 2,096 68 1,351 66 

- สฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์ 396 13 422 14 354 17 

- ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯง   

รถฝธต ์
411 13 391 13 240 12 

- อ่ืธๆ 8 0 3 0 6 0 

รฯฝโดจ้ฯกกฯรขฯฝตฯ่งประเถศ 121 4 134 4 73 4 

- สฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์ 8 0 39 1 20 1 

- สฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์ - - - - - - 

- ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯง

รถฝธต ์
- - - - - - 

- อ่ืธๆ 113 4 95 3 53 3 

รฯฝโดอ้ืธ่       

- อ่ืธๆ 33 1 25 1 25 1 

รวนรฯฝโด ้ 3,140 100 3,071 100 2,049 100 
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1.6 ไฌรงสร้ฯงองฌ์กร 
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1.7 รฯงวัลและพลงฯธ (ใธรอบ 3 ปึถี่พ่ฯธนฯ) 

ล ฯดบั ม.ศ. รฯงวลั องฌก์ร 

1 2561  รฯงวัล Q Award 

Excellent 

Quality Status 

Recognition 

Auto Alliance 

(Thailand) Co., LTD. 

2 2561  รฯงวัล Siam 

Aisin 2017 The 

Best Quality & 

Delivery 

Performance 

Supplier Award 

Siam Aisin Co., Ltd. 

3 2561  รฯงวัล Award of 

Quality 2017 

จฯก Mitsubishi 

Motors 

(Thailand) Co., 

Ltd. ใธด้ฯธ

ฌุณภฯม “Zero 

defect” ตลอดป ึ

2560 

บริผัถ นิตซูบิชิ 

นอเตอร์ (ประเถศโถฝ) 

จ ฯกัด 

4 2561  รฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝืธ 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI) ประจ ฯป ึ

2561 

ตลฯดยลักถรัมฝ ์

แย่งประเถศโถฝ 
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ล ฯดบั ม.ศ. รฯงวลั องฌก์ร 

5 2562  รฯงวัล "2018 

Supplier Quality 

Excellent Award 

จฯกลูกฌ้ฯ 

General Motors 

(Thailand) Ltd.  

บริผัถ เจธเธอรัล  

นอเตอร์ส ประเถศโถฝ 

6 2562  รฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝืธ 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI) ประจ ฯป ึ

2562 

ตลฯดยลักถรัมฝ ์

แย่งประเถศโถฝ 

7 2562  รับรองกฯรต่ออฯฝุ

กฯรเปธ็สนฯชิก 

ไฌรงกฯรแธวร่วน

ปฏิบัติของ

ภฯฌเอกชธโถฝใธ

กฯรต่อต้ฯธกฯร

ถุจริต 

สนฯฌนส่งเสรินสถฯบัธ

กรรนกฯรบริผัถโถฝ 

(IOD) 

8 2563  รฯงวัล "The 

Platinum 

Supplier Award" 

บริผัถ แอเดีฝธถ์ 

แอธด์ ซันนิถ ฌอร์

ปอเรช่ัธ จ ฯกัด 

9 2563  รฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝืธ 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI ) ประจ ฯป ึ

2562 

ตลฯดยลักถรัมฝ์แย่ง

ประเถศโถฝ 
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ล ฯดบั ม.ศ. รฯงวลั องฌก์ร 

10 2563  รฯงวัล “STA 

Award 2019 

(Smart Resident 

Project)”  

บริผัถ ออไต้อัลลฯฝ

แอธซ์ (ประเถศโถฝ) 

จ ฯกัด 

11 2563  รฯงวัล "2019 

OUTSTANDING 

PERFORMANCE 

SUPPLIER FOR 

EARLY 

ACHIEVEMENT 

OF 2025 

TARGET IN 

ENVIRONMENT 

(CO2 

REDUCTION) 

Award" 

บริผัถ ไตไฝต้ฯโดฮัถสุ 

เอ็ธจิเธีฝริง่ แอธด์ 

แนธแูภฌเจอริง่ จ ฯกดั 

 



 

 

 

02  
การพัฒนาที่ยั่งยนื 
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บรผัิถใยฌ้วานส าฌญักบัการจดัการประเดธ็ดา้ธการมัฒธาถีฝ่ัง่ฝธู 

ไดฝนกีระบวธการประเนธิและจดัล าดบัฌวานส าฌัญ 

อ้างองิตานกรอบการราฝงาธฌวานฝัง่ฝธูสากล  

Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั GRI Standards 

 

 

 

 

 

2.1 ฌวานยนาฝ  

 

การมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธ ยนาฝถืง การมัฒธาถี่สานารถสธองฌวานต้องการถี่จ าเป็ธของฌธรุ่ธปัจจุบัธ 

ไดฝโน่กระถบต่อขีดฌวานสานารถใธการสธองฌวานต้องการถี่จ าเปธ็ของฌธใธรุ่ธต่อโป 

 

ไดฝใธภาฌธุรกิจกลโกส าฌัญซ่ืงธ าโปสู่การมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธ โด้แก่ ฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนของ

กิจการถี่โน่ใช่เมีฝงแฌ่การถ ากิจกรรนเมู่อสังฌนถี่อฝู่ธอกกระบวธการธุรกิจ ยรูอเมีฝงเมู่อประชาสันมัธธ์

ภามลักผณ์องฌ์กร แต่ฝังต้องพธวกฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนเข้าโปใธถุกกระบวธการด าเธิธงาธของ

องฌ์กรใย้โด้อฝ่างเปธ็เธู๊อเดีฝวกัธภาฝใต้ข้อจ ากัดถางสภามแวดล้อนถี่โน่ส่งพลกระถบต่อขีดฌวานสานารถ

ใธการสธองฌวานต้องการถี่จ าเป็ธของฌธใธรุ่ธต่อโป ซ่ืงยนาฝรวนถืงวิถีการบริไภฌอฝ่างฝ่ังฝูธ 

(Sustainable consumption) แล ะแยล่งถรัมฝากรถี่ ฝ่ั ง ฝูธ (Sustainable resource) 

 

แธวถางธี๊มิจารณาใธแง่ของการด าเธิธธุรกิจถี่จะต้องฌ าธืงถืงพลดีและพลกระถบถางลบต่อพู้นี

ส่วธโด้เสีฝใธ 3 ด้าธ ฌูอ ส่ิงแวดล้อน (E-Environment) สังฌน (S-Social) และธรรนาภิบาล (G-

Governance) องฌ์ประกอบของ ESG จืงเป็ธ 3 นิติของฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนถี่โน่เมีฝงฌ าธืงถืงการ

โน่ถ าพิดกฎยนาฝแต่ฝังดูแลพู้นีส่วธโด้เสีฝอฝ่างเป็ธธรรนและใย้นีฌุณฌ่า สร้างใย้เกิดฌวานฝ่ังฝูธ 

(Sustainable) ของสังฌนไดฝรวน โน่ใช่เมู่อฌวานฝ่ังฝูธยรูอฌวานสานารถใธการอฝู่รอดขององฌ์กรใด

องฌ์กรยธื่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freepik.com 
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ซื่งถางบริผัถตระยธักว่าการด าเธิธงาธด้าธ ESG จะช่วฝใย้บริผัถเกิดฌวานฝ่ังฝูธใธการด าเธิธ

ธุรกิจใธ 3 ระดับ โด้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรยิารฌวานเสี่ฝงดา้ธ ESG 

บรผัิถด าเธธิธรุกจิโดอ้ฝา่งตอ่เธูอ่ง โนน่ปีัญยาดา้ธสิง่แวดลอ้นและชนุชธ 

 

การด าเธธิงาธดา้ธ ESG 

บรผัิถนปีระสถิธภิามใธการด าเธธิงาธเม่ินขืธ๊ และชว่ฝลดตธ้ถธุ 

 

การฌดิฌธ้ธวตักรรนดา้ธ ESG 

สรา้งนลูฌา่เม่ินใยก้บับรผัิถ 
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2.2 กลฝถุธย์ลกัใธการขบัเฌลูอ่ธองฌก์รสูฌ่วานฝัง่ฝธู 

 

แธวถางสู่การมัฒธาอฝ่างฝ่ังฝูธของบริผัถก่อร่างจากฌุณฌ่าและประกอบด้วฝปัจจัฝยลัก 6 

ประการ ฌูอ การนุ่งนั่ธมัฒธาถรัมฝากรนธุผฝ์ การเม่ินมูธองฌ์ฌวานรู้อฝ่างต่อเธู่อง การมัฒธา

พลิตภัณท์ถี่นีฌุณภามส่งนอบสู่ลูกฌ้า การลดพลกระถบด้าธส่ิงแวดล้อน การก ากับดูแลกิจการถี่ดีใธ

องฌ์กรและการส่งเสรินการถ าใย้เกิดจิตส าธืกรับพิดชอบต่อสังฌน เมู่อเป็ธรากฐาธการมัฒธาถี่แข็งแกร่ง

ใย้แก่องฌ์กรใธระฝะฝาว และสานารถเตรีฝนรับนูอกับสถาธการณ์ต่างๆ ใธปึ 2563 ธี๊ บริผัถโด้วางกรอบ

การมัฒธาอฝ่างฝ่ังฝูธโว้เปธ็แธวถางด าเธิธธุรกิจ เมู่อใย้บรรลุเปา๋ยนาฝส าฌัญ ดังธี๊ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การสรา้ง

นลูฌา่เม่ินจาก

การออกแบบและ

มัฒธาพลติภณัท ์

 

การเติบไตถาง

ธุรกิจ 

การด าเธธิงาธ

เป็ธเลศิและฝั่งฝธู 

บริผัถโด้วางเป๋ายนาฝใธการ เติบไตถางธุรกิจเป็ธพู้พลิตช๊ิธส่วธฝาธฝธต์ระดับไลก 

รวนถืงการยาตลาดใยน่ถั๊งใธประเถศและต่างประเถศ ส ายรับเป็ธแยล่งราฝโด้และ

กระจาฝฌวานเสี่ฝง มร้อนฝกระดับและสาธฌวานสันมัธธ์กับลูกฌ้าอฝ่างต่อเธู่อง 

 

เม่ินฌวานสานารถถ าก าโร ฌวานโด้เปรีฝบการแข่งขัธ 

มร้อนปรับปรุงและมัฒธาศักฝภามการจัดการใธ

องฌ์กร กระบวธการพลิตถี่นีประสิถธิภาม ไดฝฌวบฌุน

ต้ธถุธ การใช้ถรัมฝากรมลังงาธด้าธส่ิงแวดล้อนใย้

ฌุ้นฌ่าและเกิดประไฝชธ์สูงสุด ตลอดจธรับพิดชอบต่อพู้

นีส่วธโด้เสีฝ และส่งเสรินมธักงาธใย้นีฌวานรู้

ฌวานสานารถ เป็ธฌธนีฌุณภามของสังฌนและ

ประเถศชาติต่อโป 

มัฒธา ปรับปรุงพลิตภัณท์ และการออกแบบถี่นี

นาตรฐาธและฌุณภามระดับไลก ตรงต่อฌวานต้องการ

ของลูกฌ้า ไดฝฌ าธืงถืงฌวานเป็ธนิตรต่อส่ิงแวดล้อน 

ลดการใช้มลังงาธและถรัมฝากรอู่ธๆ ใธการพลิต นุ่งสู่

การเป็ธพู้ออกแบบระดับไลก 
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2.3 ธไฝบาฝฌวานรบัพดิชอบตอ่สงัฌนและสิง่แวดลอ้นอฝา่งฝัง่ฝธู  

 

ฌณะกรรนการบริผัถฝืดนั่ธใธการด าเธิธธุรกิจภาฝใต้จริฝธรรนถางธุรกิจและยลักการก ากับดูแล

กิจการถี่ดี ฌวบฌู่โปกับการดูแลรักผาส่ิงแวดล้อนและสังฌนอฝ่างต่อเธู่อง ไดฝฌ าธืงถืงพู้ถี่นีส่วธโด้ส่วธเสีฝ

ถี่เกี่ฝวข้องตลอดจธถ ากิจกรรนต่างๆ เมู่อนีส่วธใธการดูแลส่ิงแวดล้อน การสร้างฌวานเป็ธอฝู่ถี่ดีของฌธ

ใธสังฌนและชุนชธ เมู่อธ าโปสู่การมัฒธาธุรกิจอฝ่างฝ่ังฝูธ โด้แต่งตั๊งและนอบยนาฝฌณะกรรนการก ากับ

ดูแลกิจการ ก ายธดธไฝบาฝ แพธการด าเธิธงาธ สธับสธุธการปฎิบัติงาธ รวนถั๊งตรวจติดตานพลการ

ด าเธิธการ ราฝงาธใย้ฌณะกรรนการบริผัถรับถราบ เมู่อใย้นั่ธใจโด้ว่านีการบริยารจัดการตานธไฝบาฝฌวาน

รับพิดชอบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อน เมู่อขับเฌลู่อธองฌ์กรสู่ฌวานฝ่ังฝูธอฝ่างแถ้จริง 

 

การก ากับดูแลกิจการถี่ดี 

บริ ผัถด า เธิ ธธุ รกิ จอฝ่ า งถู กต้ องตาน

กฎยนาฝ ข้อบังฌับ และระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้อง เปิดเพฝ

ข้อนูลถี่ส าฌัญ ไปร่งใส สานารถตรวจสอบโด้ ปฏิบัติ

ต า น ธ ไ ฝ บ า ฝ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ถี่ ดี  

จรรฝาบรรณธุรกิจและยลักปรัชญาของบริผัถ ไดฝ

ฌ าธืงถืงประไฝชธ์ถี่จะเกิดขื๊ธต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถุก

กลุ่น 

 

การประกอบกิจการด้วฝฌวานเป็ธธรรน 

บริผัถส่งเสรินการแข่งขัธถางการฌ้าอฝ่าง

เสรี  ด า เธิธการแข่งขัธธุรกิจอฝ่ างเป็ธธรรน 

ยลีกเลี่ฝงการด าเธิธการถี่อาจก่อใย้เกิดฌวาน

ขัดแฝ้งถางพลประไฝชธ์และการละเนิดถรัมฝ์สิธถาง

ปัญญา รวนถืงการส่งเสรินฌวานรับพิดชอบต่อ

สังฌนใธย่วงไซ่ธุรกิจถุกข๊ัธตอธ 

 

การต่อต้าธการถุจริต 

บริผัถต่อต้าธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธถุกรูปแบบ 

ตลอดจธปฏิบัติตานธไฝบาฝต่อต้าธการฌอร์รัปช่ัธ

ของบริผัถอฝ่างเฌร่งฌรัดและเข้าร่วนเป็ธสนาชิก

แธวร่วนปฏิบัติของภาฌเอกชธโถฝใธการต่อต้าธ

ถุจริต (Collective Action Coalition Against 

Corruption ยรูอ CAC) ธอกจากธี๊บริผัถโด้นี

ธไฝบาฝใธการเชิญฌู่ฌ้าเข้าร่วนเป็ธภาฌีใธการ

ต่อต้าธถุจริตอฝ่างต่อเธู่องเมู่อเป็ธส่วธยธื่งของ

แรงพลักดัธใธการสร้างสังฌนปลอดฌอร์รัปช่ัธ 

การเฌารมสิถธินธุผฝชธ 

บริผัถสธับสธุธการปฏิบัติตาน "ปฏิญญา

สากลว่าด้วฝสิถธินธุผฝชธ" และนาตรฐาธสากลด้าธ

สิถธินธุผฝชธอู่ธๆ ธอกจากธี๊ฝังนีการตรวจสอบ

ประเด็ธด้าธสิถธินธุผฝชธใธการมิจารณาดูแล

มธักงาธ ปฏิ บัติตานธไฝบาฝการละ เนิดสิถธิ

นธุผฝชธ ตลอดจธสธับสธุธและเฌารมการปกป๋อง

สิถธินธุผฝชธ  

 

การปฏิบัติต่อแรงงาธอฝ่างเป็ธธรรน 

บริผัถจะปฏิบัติต่อมธักงาธถุกฌธอฝ่างเถ่า

เถีฝนกัธและเป็ธธรรน จัดใย้นีสวัสดิการฌวาน

ปลอดภัฝและอาชีวอธานัฝ อีกถั๊งสธับสธุธฌวานฌิด

ใธการส่งเสรินสิถธิแรงงาธและสวัสดิภามถางสังฌน

ของพู้ใช้แรงงาธ ตลอดจธปฏิบัติตานกฎยนาฝ 

กฎระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้องกับการรับสนัฌรและจ้างงาธ

ถุกประการอฝ่างเฌร่งฌรัด  

 

ฌวานรับพิดชอบต่อพู้บริไภฌ 

บริผัถนุ่งมัฒธาพลิตภัณท์ถี่ โน่ก่อใย้เกิด

อัธตราฝต่อพู้บริ ไภฌ รวนถืงลดพลกระถบต่อ

ส่ิงแวดล้อนภาฝใต้เงู่อธโขถี่เป็ธธรรนและใย้ข้อนูล

พลิตภัณท์อฝ่างถูกต้อง เมีฝงมอ โน่เกิธฌวานเป็ธ

จริง รักผาฌวานลับของลูกฌ้า โน่ธ า โปใช้ เ มู่อ

ประไฝชธ์ใธถางนิชอบ 
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การร่วนมัฒธาชุนชธและสังฌน 

บริ ผัถถูอ เป็ธภาระยธ้ าถี่ และฌวาน

รับพิดชอบถี่ส าฌัญใธการสธับสธุธใย้นีการจัด

กิจกรรนถี่เป็ธประไฝชธ์ต่อสังฌน ส่ิงแวดล้อน 

และมัฒธาชุนชธ เมู่อเสรินสร้างฌุณภามชีวิตถี่

ดีใธสังฌนโถฝใธด้าธต่างๆ อฝ่างต่อเธู่อง เมู่อ

เปธ็การตอบแถธและฌูธก าโรสู่สังฌน   

 

การจัดการสิ่งแวดล้อน 

บริผัถตระยธักและใย้ฌวานส าฌัญ ไดฝนี

กระบวธการวิเฌราะย์ฌวานเสี่ฝงและพลกระถบ

ด้าธส่ิงแวดล้อน ฌวานปลอดภัฝ และอาชีวอธา

นัฝใธกระบวธการธุรกิจ รวนถืงสธับสธุธใย้นี

ก า ร ใ ช้ ถ รั ม ฝ า ก ร อ ฝ่ า ง ป ร ะ ย ฝั ด แ ล ะ นี

ประสิถธิภาม 

 

ธวัตกรรนและการเพฝแมร่ธวัตกรรน 

บริผัถสธับสธุธการสร้างสรรฌ์ การ

มัฒธาธวัตกรรนถี่สร้างฌวานสนดุลของการ

ด าเธิธธุรกิจกับส่ิงแวดล้อน เมู่อใย้ธุรกิจเติบไต

อฝ่างฝ่ังฝูธ 

 

ถั๊งธี๊ บริผัถโด้ส่งเสรินใย้ฌณะกรรนการ 

พู้บริยาร มธักงาธรับถราบและปฏิบัติตาน

ธ ไ ฝบ าฝดั ง กล่ า ว ข้ า งต้ ธ  เ มู่ อ ใ ย้ บร ร ลุ

วัตถุประสงฌ์และนีส่วธร่วนใธฌวานรับพิดชอบ

ต่อสังฌนอฝ่างฝ่ังฝูธต่อโป 

Created by right-livelihoods.org 
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2.4 แพธแนบ่ถการมัฒธาถีฝ่ัง่ฝธู 

 

บริผัถฝังฌงด าเธิธตานแพธแน่บถการมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธระฝะ 5 ปึ (2561-2565) ถี่โด้วางโว้

ไดฝก ายธดเปา๋ยนาฝและตัวชี๊วัดตานปรัชญาบริผัถถี่ว่า 

 

“ สรา้งสนดลุระยวา่งการถ างาธและชวีติ 

สรา้งนลูฌา่สงูสดุใยก้บัพูเ้กีฝ่วขอ้งถัง๊ยนด 

ฌธและองฌก์รถีเ่ตบิไตโปมรอ้นกธั 

กา้วยธา้อฝา่งโนย่ฝดุฝัง๊เมู่อสรรฌส์รา้งสงัฌนถีด่”ี 

 

นีการติดตานและประเนิธพลการด าเธิธงาธอฝ่างต่อเธู่อง เมู่อปรับปรุงมัฒธาใย้เกิด

ธวัตกรรนใยน่ ไดฝลดพลกระถบและสร้างฌุณฌ่าแก่ธุรกิจและพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝ รวนถั๊งสะถ้อธ

ฌุณฌ่าขององฌ์กร ฌูอ “ใย้รู้จักฌุณฌ่าของฌธ สังฌน ส่ิงแวดล้อน จริฝธรรน ฌุณธรรน ฌวานรู้ 

และฌุณภาม” 

 

ป ึ 2561 2562-2563 2564 2565 

แพธ มัฒธาถีน สร้างธวัตกรรน 

สร้างสนดลุ

ระยว่างการ

ถ างาธและชีวิต 

ฌธและองฌก์รถี่

เติบไตโปมร้อน

กัธ 

 ด าเธิธตาน

เปา๋ยนาฝ ป ึ

2561 ไดฝ

ส่งเสรินและ

มัฒธา

ศักฝภาม

มธักงาธตาน

ถักผะ

ฌวานสานารถ

ยลัก (Core 

Competency) 

 ส่งเสรินการ

แบ่งปธัองฌ์

ฌวานรู้ข้านสาฝ

งาธ 

(Knowledge 

Sharing 

Cross 

Function) 

 สร้างวัฒธธรรนแย่งการเรีฝธรู้

เชิงธวัตกรรนเถ่าถธัการ

เปลี่ฝธแปลงขององฌ์กร  

สร้างนลูฌ่า

สูงสุดใย้กับพู้ถี่

เกี่ฝวข้อง

ถั๊งยนด 

 จัดถ าและ

เปดิเพฝข้อนูล

ราฝงาธฌวาน

ฝ่ังฝูธตาน

กรอบ Global 

Reporting 

Initiative 

(GRI) ฉบับ 

GRI 

Standards 

 ศืกผาวิจัฝและ

มัฒธา

พลิตภัณท์

ร่วนกับ

สถาบัธการศืก

ผา และภาฌรัฐ

อฝ่างต่อเธู่อง 

 

 โด้รับฌดัเลูอกและฌวานโว้วางใจ

จากลูกฌ้าใย้เปธ็บริผัถตธ้แบบ

ของพู้พลิตช๊ิธส่วธ เมู่อใย้ฌวานรู้

ด้าธอาชีวอธานัฝและฌวาน

ปลอดภัฝ 
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ป ึ 2561 2562-2563 2564 2565 

 ปรับปรุง

สาฝการพลิตใย้

นีประสิถธิภาม

นากขื๊ธ 

 การแบ่งปธั

ฌวานรู้เกี่ฝวกับ

การพลิตและ

การตรวจสอบ

ของแต่ละ

พู้พลิตช๊ิธส่วธ

และการจัดการ

ปญัยาด้าธ

ฌุณภาม  

 ขฝาฝขอบเขต

ระบบบริยาร

จัดการดา้ธอาชี

วอธานัฝและ

ฌวานปลอดภัฝ

โปฝังพู้พลิต

ช๊ิธส่วธอฝ่าง

ต่อเธู่อง 

 

 

 

 

 

สร้างนลูฌ่า

สูงสุดใย้กับพู้ถี่

เกี่ฝวข้อง

ถั๊งยนด 

 จัดถ าและ

เปดิเพฝข้อนูล

ราฝงาธฌวาน

ฝ่ังฝูธตาน

กรอบ Global 

Reporting 

Initiative 

(GRI) ฉบับ 

GRI 

Standards 

 ปรับปรุง

สาฝการพลิตใย้

นีประสิถธิภาม

นากขื๊ธ 

 การแบ่งปธั

ฌวานรู้เกี่ฝวกับ

 ศืกผาวิจัฝและมัฒธา

พลิตภัณท์ร่วนกับ

สถาบัธการศืกผา และ

ภาฌรัฐอฝ่างต่อเธู่อง 

 

 โด้รับฌดัเลูอกและฌวาน

โว้วางใจจากลูกฌ้าใย้

เปธ็บริผัถต้ธแบบของ

พู้พลิตช๊ิธส่วธ เมู่อใย้

ฌวานรู้ด้าธอาชีวอธา

นัฝและฌวานปลอดภัฝ 
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ป ึ 2561 2562-2563 2564 2565 

การพลิตและ

ตรวจสอบของ

แต่ละพู้พลิต

ช๊ิธส่วธและการ

จัดการปญัยา

ด้าธฌุณภาม  

 ขฝาฝขอบเขต

ระบบบริยาร

จัดการดา้ธอาชี

วอธานัฝและ

ฌวานปลอดภัฝ

โปฝังพู้พลิต

ช๊ิธส่วธอฝ่าง

ต่อเธู่อง 

ก้าวยธ้าอฝ่างโน่

ยฝุดฝ๊ังเมู่อ

สร้างสรรฌ์

สังฌนถีด่ ี

 สาธต่อ

ไฌรงการ CSR 

และมัฒธาฌู่ฌา้ 

 สาธต่อไฌรงการ CSR 

และมัฒธาฌู่ฌา้ 

 เปธ็ไรงงาธแย่งการ

เรีฝธรู้ของสังฌนและ

ชุนชธ 

 ร่วนนูอกับเฌรูอข่าฝ

มัฒธาธุรกิจชุนชธ 

 

  ฌณะกรรนการบริผัถใย้ฌวานส าฌัญกับประเด็ธฌวานฝ่ังฝูธอฝ่างต่อเธู่อง ไดฝนอบยนาฝ

ฟา่ฝบริยารก ายธดตัวชี๊วัดฌวานส าเร็จขององฌ์กรด้วฝการเชู่อนไฝงประเด็ธเศรผฐกิจ สังฌน และ

ส่ิงแวดล้อนเข้ากับเป๋ายนาฝการด าเธิธงาธของบริผัถ (Company Objective) เสธอต่อ

ฌณะกรรนการบริผัถเมู่อมิจารณาอธุนัติเปา๋ยนาฝใยน่ใธแต่ละปึและใช้เป็ธเกณท์ใธการประเนิธพล

ปฏิบัติงาธของพู้บริยารระดับสูง ตลอดจธเป็ธแธวถางใธการปฏิบัติอฝ่างเป็ธนาตรฐาธถั่วถั๊ง

องฌ์กร ถั๊งธี๊เมู่อใย้เกิดการมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธและสอดฌล้องกับเปา๋ยนาฝของสยประชาชาติ 
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เป๋ายนาฝการด าเธธิงาธของบรผัิถ (Company Objective) 

 

SDG ราฝละเอฝีด 
เปา๋ยนาฝ 

2020 

พลการ

ด าเธธิงาธ 

 

 

1. Quality 

    1.1 PPM of customer claim 

    1.2 PPM of incoming claim 

    1.3 Decrease defect in process 

(previously last year) 

 

1.00 PPM 

≤1.00 PPM 

 500 PPM 

 

3.29 

0.27 

 1,950 PPM 

 2. Productivity & Cost 

    2.1 Increase productivity 

(previously last year) 

 

    2.2 Cost Reduction  

        (MB per year) - SC 

    2.3 Cost Reduction  

        (MB per year) - EN 

 

15%  

(23.07 

pcs/mhr) 

 

 

 

-4.25% 

(19.21  

pcs/mhr) 

 

8.76 (SC) 

 

10.04 (EN) 

 3. Delivery 

    3.1 Customer 

    3.2 Supplier 

 

100% 

100% 

 

99.91% 

99.79% 

 4. Safety & Environmental 

    4.1 Zero accident 

    4.2 No accident within working 

hrs. per year  

        (Million working hrs.) 

    4.3 EMS Monitoring Plan not 

Achieve 

 

0 

8.50 

 

 

100% 

 

0 

8.08 

 

 

100% 

 

 

5. Marketing 

    5.1 Sale retention or Increase  

       (previously last year)  

    5.2 New Product / New Project 

/ New Market (MB) 

    5.3 Customer satisfaction 

result (% per year) 

 

+3% 

 

300 

 

85% 

 

-34% 

 

332.54 

 

86% 

 6. Financial 

    6.1 Gross Profit  

    6.2 Operating Profit (EBIT) 

    6.3 Net Profit 

 

19.50% 

9.50% 

9.00% 

 

13.77% 

4.28% 

4.07% 

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

 

  เมู่อตรวจสอบและประเนิธพลฌวานฌูบยธ้าใธการบริยารฌวานฝ่ังฝูธรวนถืงพลักดัธใย้การ

บริยารฌวานฝ่ังฝูธประสบฌวานส าเร็จตานเป๋ายนาฝถี่ตั๊งโว้ บริผัถโด้ก ายธดตัวช๊ีวัดพลการ

ปฏิบัติงาธ ด้าธฌวานฝ่ังฝูธรวนถืงเปา๋ยนาฝใธระฝะส๊ิธและระฝะฝาวเปธ็ประจ าถุกปึ ไดฝตัวชี๊วัดพล

การปฏิบัติงาธด้าธฌวานฝ่ังฝูธและเป๋ายนาฝโด้ถูกธ านาเป็ธส่วธยธื่งใธการประเนิธพลการ

ปฏิบัติงาธและฌ่าตอบแถธของพู้บริยารและมธักงาธของบริผัถ (จากเปา๋ยนาฝการด าเธิธงาธของ

บริผัถข้างต้ธ ก ายธดใย้เปธ็เปา๋ยนาฝของแต่ละฟา่ฝถี่เกี่ฝวข้องและมธักงาธราฝบุฌฌลตานล าดับ) 

 

การประเนิธพลและฌ่าตอบแถธของประธาธเจ้ายธ้าถีบ่ริยารและพู้บริยารระดับสงู 

   

ฌณ ะ ก ร ร น ก า ร ส ร ร ย า แ ล ะ ก า ย ธ ด

ฌ่าตอบแถธเป็ธพู้จัดถ ายลักเกณท์และธไฝบาฝใธ

การก ายธดฌ่าตอบแถธถี่เยนาะสนกับยธ้าถี่ฌวาน

รับพิดชอบของประธาธเจ้ ายธ้าถี่ บริยารและ

พู้บริยารระดับสูง เมู่อเสธอต่อฌณะกรรนการบริผัถ

มิจารณาอธุนัติ ไดฝมิจารณาจากพลประกอบการ

ของบริผัถ พลตานเป๋ายนาฝการด าเธิธงาธของ

บริผัถ และพลส ารวจอัตราฌ่าตอบแถธใธธุรกิจ

ประเภถเดีฝวกัธ ถั๊งธี๊ตัวช๊ีวัดจะฌรอบฌลุนการ

ด าเธิธงาธเมู่อบรรลุเป๋ายนาฝถางธุรกิจฌวบฌู่โป

กับเปา๋ยนาฝด้าธสังฌนและส่ิงแวดล้อน 
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2.5 การด าเธิธงาธกับพู้นสี่วธโด้เสีฝ 

2.5.1 ธิฝาน 

 

พู้นีส่วธโด้เสีฝ ยนาฝถืง บุฌฌลยรูอกลุ่นฌธถี่สานารถสร้างพลกระถบและ/ยรูอโด้รับ

พลกระถบจากการด าเธิธธุรกิจยรูอกิจกรรนถี่เกี่ฝวข้องขององฌ์กร 

 

2.5.2 จ าแธกกลุ่นพู้นีส่วธโด้เสีฝ 

 

บริผัถจ าแธกกลุ่นพู้นีส่วธโด้เสีฝและวิธีการนีส่วธร่วนไดฝจัดล าดับฌวานส าฌัญ เมู่อสร้าง

ฌวานสนดุลถี่สร้างใย้เกิดฌวานฝ่ังฝูธ ไดฝฌรอบฌลุนด้าธเศรผฐกิจ สังฌน และส่ิงแวดล้อน โด้

ดังธี๊ 

พูน้สี่วธ 

โดเ้สฝี 
ฌวานฌาดยวงั 

วิธกีารนสีว่ธรว่น ก ายธดตวั

บง่ชี*๊** 
การราฝงาธ การฟกุอบรน 

ช่องถาง

สู่อสาร 1 2 3 

1. พู้ถูอยุ้ธ   

  เจ้ายธี๊  

  สถาบัธ  

  การเงิธ  

• พลตอบแถธจากพลการ  

  ด าเธิธงาธถี่ดีและฝั่งฝูธ  

• การก ากับดูแลกิจการถี่ดี 

• การบริยารฌวานเสี่ฝง  

• การปฏิบัติตานเงู่อธโข 

  และข้อตกลงตานสัญญา  

• การโด้รับการปฏิบัติถี่ 

  เถ่าเถีฝนและเป็ธธรรน  

• ข้อนูลถี่ถูกต้อง  

  ฌรบถ้วธ ถัธต่อการ 

  ตัดสิธใจ และไปร่งใส 

• ราฝงาธประจ าปึ  

• ราฝงาธฌวาน 

  ฝั่งฝูธ  

• ฌู่นูอยลักการ 

  ก ากับดูแล   

  กิจการ  

  (ประกอบด้วฝ   

  จรรฝาบรรณ 

  ธุรกิจ)  

  

- • การประชุน  

  สานัญพู้ถูอ 

  ยุ้ธ  

• Opportunity  

  Day 

• เว็บโซต์ IR  

  Press  

  Release 

• เปิดเพฝ 

  ข้อนูลใธ 

  เว็บโซต์ 

  ตลาด 

  ยลักถรัมฝ์ 

• ข่าว 

  ยธังสูอมินม์ 

   

2. มธักงาธ  

 

• พลตอบแถธและสวัสดิการ  

• ฌวานนั่ธฌงใธยธ้าถี่การงาธ  

• การปฏิบัติตานเงู่อธโขและ  

  ข้อตกลงตานสัญญาจ้าง  

• การมัฒธาศักฝภามและ 

  ฌวานก้าวยธ้าใธยธ้าถี่การ 

  งาธ  

• การจูงใจพ่าธพลตอบแถธ 

  และ/ยรูอการโด้รับการ 

  ฝอนรับจากพลส าเร็จของ 

  งาธ  

• สภามแวดล้อนถี่ดี และฌวาน 

  ปลอดภัฝใธถี่ถ างาธ  

• ราฝงาธประจ าปึ  

• ราฝงาธฌวาน 

  ฝั่งฝูธ  

• ฌู่นูอยลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วฝ 

  จรรฝาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

 

• ยลักสูตร 

  ฟุกอบรนตาน 

  สาฝอาชีม  

 

• การประชุน 

  ฌณะกรรนการ 

  สวัสดิการ  

• กิจกรรน MD  

  เล่าใย้ภงั 

• กิจกรรน GM  

  Talks 

• ประกาศ อีเนล์  

  อิธถราเธ็ต  

• ประชุนยธ้าแถว  

  บอร์ด 

• ประชาสันมัธธ์ 

• แบบส ารวจ 
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พูน้สี่วธ 

โดเ้สฝี 
ฌวานฌาดยวงั 

วิธกีารนสีว่ธรว่น ก ายธดตวั

บง่ชี*๊** 
การราฝงาธ การฟกุอบรน 

ช่องถาง

สู่อสาร 1 2 3 

• การโด้รับการปฏิบัติถี่เถ่า 

  เถีฝนและเป็ธธรรน  

  ฌวานมืงมอใจ 

  ใธการจัด 

  กิจกรรนของ 

  บริผัถ 

3. ลูกฌ้า  

 

• ฌุณภามตานนาตรฐาธ  

• ต้ธถุธถี่ตอบสธอง  

• การส่งนอบถี่ตรงเวลา  

• ฌวานสานารถเชิงวิศวกรรน  

• ระบบการบริยารจัดการ  

• การปฏิบัติตานเงู่อธโขและ 

  ข้อตกลงตานสัญญา  

 

• ราฝงาธประจ าปึ  

• ฌู่นูอยลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วฝ 

  จรรฝาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

  

• ยลักสูตรการ 

  มัฒธาระบบ 

  ฌุณภาม  

  ส่ิงแวดล้อน  

  และฌวาน 

  ปลอดภัฝ  

 

• การประชุน 

  รับถราบ 

  ธไฝบาฝลูกฌ้า 

  ประจ าปึ/ 

  ประจ าเดูอธ  

• กิจกรรน:  

  สันนธาร่วนกับ 

  ลูกฌ้า  

• การมบปะลูกฌ้า 

  ประจ าเดูอธ  

• เว็บโซต์  

• การส ารวจ 

  ฌวานมืงมอใจ 

  ประจ าปึ 

   

4. ฌู่ฌ้า  • การจัดซู๊อจัดจ้างถี่เป็ธธรรน 

  และไปร่งใส  

• การปฏิบัติตานเงู่อธโขและ 

  ข้อตกลงตานสัญญา  

• การช าระเงิธถี่ฌรบถ้วธและ 

  ตรงเวลา  

• ฌวานสันมัธธ์เชิงธุรกิจใธ 

  ระฝะฝาว  

• ราฝงาธสรุปพล 

  การประเนิธฌู่ฌ้า 

  ประจ าปึ  

• ฌู่นูอยลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วฝ 

  จรรฝาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

• ยลักสูตร 

  จรรฝาบรรณ 

  ธุรกิจใธการ 

  ด าเธิธธุรกิจ  

  และการ 

  ต่อต้าธการ  

  ถุจริต 

• ประชุนฌู่ฌ้า  

• กิจกรรน:  

  ขฝาฝเฌรูอข่าฝ 

  ต่อต้าธการ 

  ถุจริต  

• ประกาศ อีเนล์  

  เว็บโซต์  

  เจ้ายธ้าถี่จัดยา 

   

5. ชุนชธและ 

   สังฌน  

• กระบวธการพลิตถี่เป็ธนิตร 

  ต่อส่ิงแวดล้อนและสุขภาม  

• การโด้รับการช่วฝเยลูอ  

  สธับสธุธและส่งเสรินด้าธ 

  ต่างๆ  

• การนีส่วธร่วนเมู่อมัฒธา 

  ชุนชธและสังฌน  

• การปฏิบัติตานเงู่อธโขและ 

  ข้อตกลงถี่เก่ีฝวข้อง  

• ราฝงาธสรุปพล 

  การประชุนตาน 

  วาระ  

  

 • กิจกรรน:  

  กิจกรรนสูบ 

  สาธประเมณี  

  วัฒธธรรน  

  และศาสธาใธ 

  ถ้องถ่ิธ  

• การตรวจวัด 

  ฌุณภาม 

  ส่ิงแวดล้อน ใธ 

  มู๊ธถี่ชุนชธรอบ 

  ไรงงาธ  

• เว็บโซต์  

  เจ้ายธ้าถี่ 

  ส่งเสริน 
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พูน้สี่วธ 

โดเ้สฝี 
ฌวานฌาดยวงั 

วิธกีารนสีว่ธรว่น ก ายธดตวั

บง่ชี*๊** 
การราฝงาธ การฟกุอบรน 

ช่องถาง

สู่อสาร 1 2 3 

  กิจกรรน 

6. ยธ่วฝงาธ 

   ราชการและ 

   องฌ์กรถี่ 

   เก่ีฝวข้อง  

• การช าระภาผีและ 

  ฌ่าธรรนเธีฝนฌรบถ้วธตาน 

  ก ายธด  

• การปฏิบัติตานกฎยนาฝ  

  ข้อบังฌับและข้อตกลงถี่ 

  เก่ีฝวข้อง  

• การใย้ฌวานร่วนนูอและใย้การ 

  สธับสธุธด้าธต่างๆ  

 

• ราฝงาธตาน 

  กฎยนาฝและ 

  เงู่อธโขใธ 

  ใบอธุญาต  

 

• ยลักสูตร 

  ฟุกอบรน 

  ฌวานรู้ตาน 

  สาฝอาชีม  

 

• การประชุน 

  รับถราบ 

  กฎระเบีฝบ 

  ต่างๆ  

• กิจกรรน: ร่วน 

  เป็ธสนาชิก 

  เฌรูอข่าฝ 

  ไฌรงการต่างๆ  

  เข้าร่วนอบรน 

  และสันนธา  

• เว็บโซต์  

  เจ้ายธ้าถี่รัฐกิจ 

  สันมัธธ์  

  เจ้ายธ้าถี่ BOI 

   

7. สู่อนวลชธ  • การเข้าถืงข้อนูลถี่ถูกต้อง  

  ฌรบถ้วธ และตรวจสอบโด้  

• การนีส่วธร่วนใธการเปิดเพฝ 

  ข้อนูลถางธุรกิจ  

   • Opportunity  

  day  

• เว็บโซต์การใย้ 

  สันภาผณ์  

  เจ้ายธ้าถี่ธัก 

  ลงถุธสันมัธธ์ 

   

8. ฌู่แข่ง  • การ 

  แข่งขัธ 

  อฝ่างเป็ธ 

  ธรรน  

• การโน่ 

  ละเนิด 

  ถรัมฝ์สิธ 

  ถาง 

  ปัญญา  

• ฌู่นูอยลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วฝ 

  จรรฝาบรรณ 

  ธุรกิจ)    

 • เว็บโซต์  

  เจ้ายธ้าถี่ฟา่ฝ 

  ขาฝ เจ้ายธ้าถี่ 

  ส่วธงาธวิจัฝ 

  และมัฒธา 

  พลิตภัณท์ 

   

ยนาฝเยตุ : ***ก ายธดตัวบ่งชี๊    1 ยนาฝถืง พู้นีส่วธโด้เสีฝถี่ "โด้รับ" พลกระถบจากบริผัถ 

                2 ยนาฝถืง พู้นีส่วธโด้เสีฝถี่ "สร้าง" พลกระถบใย้บริผัถ 

                3 ยนาฝถืง พู้นีส่วธโด้เสีฝถี่ "บริผัถต้องนีฌวานรับพิดชอบถางกฎยนาฝ" 
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2.5.3 กลฝุถธ์การบริยารกลุ่นพู้นีส่วธโดเ้สีฝ 

 

 

พูน้สี่วธโดเ้สฝี กลฝถุธก์ารบรยิาร 

1. พูถู้อยุธ้ เจา้ยธี ๊สถาบธั  

  การเงธิ  

• ฝืดยลักธรรนาภิบาลและจริฝธรรนถางธุรกิจใธการบริยารงาธ 

• บริยารสภามฌล่องและบริยารจัดการฌวานเสี่ฝงด้าธการเงิธ 

• ฝกระดับระบบฐาธข้อนูลและการราฝงาธถี่เกี่ฝวข้อง 

2. มธกังาธ  

 

• เถีฝบเฌีฝงพลตอบแถธและสวัสดิการกับบริผัถช๊ัธธ า 

• เธ้ธการสรรยาบุฌลากรจากภาฝใธ 

• มัฒธาศักฝภามบุฌลากรอฝ่างต่อเธู่องตานแพธงาธประจ าปึ 

• มัฒธาและออกแบบยลักสูตรถี่ยลากกลาฝ ฌรอบฌลุนฌวานต้องการ 

  ใธแต่ละสาฝอาชีม 

• รับภงัฌวานฌิดเย็ธของมธักงาธใธการปรับปรุงสวัสดิการ 

• ช่องถางรับร้องเรีฝธเรู่องการถุจริตฌอร์รัปช่ัธ 

• นีนาตรการฌุ้นฌรองพู้แจ้งเบาะแสการกระถ าพิด 

3. ลกูฌา้  

 

• ฝกระดับฌวานสานารถด้าธการออกแบบและมัฒธาพลิตภัณท์ 

• นีส่วธร่วนใธการมัฒธาพลิตภัณท์ร่วนกับลูกฌ้า 

• มัฒธาเถฌไธไลฝีการพลิตของตธเอง 

• ปฏิบัติตานธไฝบาฝลูกฌ้าฌรอบฌลุนถั๊งด้าธฌุณภาม ส่ิงแวดล้อน 

  และฌวานปลอดภัฝ 

4. ฌูฌ่า้  • ฝืดยลักการจัดซู๊อจัดจ้างถี่เปธ็ธรรนและไปร่งใส   

• ปฏิบัติตานเงู่อธโขและข้อตกลงตานสัญญา  

• ช าระเงิธฌรบถ้วธและตรงเวลา  

• รักผาฌวานสันมัธธ์เชิงธุรกิจใธระฝะฝาว 

5. ชนุชธและสงัฌน  • นุ่งสู่องฌ์กรสีเขีฝวด้วฝกระบวธการพลิตถี่เปธ็นิตรต่อส่ิงแวดล้อน 

  และอธุรักผ์มลังงาธ 

• ส่งเสรินใย้มธักงาธเปธ็ฌธดี รู้จักฌุณฌ่าของฌธ สังฌน  

  ส่ิงแวดล้อน จริฝธรรน ฌวานรู้ และฌุณภาม 

6. ยธว่ฝงาธราชการและ 

   องฌก์รถีเ่กีฝ่วข้อง  

• ด าเธิธธุรกิจด้วฝยลักธรรนาภิบาล 

• ร่วนเปธ็สนาชิกเฌรูอข่าฝของภาฌรัฐและองฌ์กรถี่เกี่ฝวข้อง 

• มัฒธาบธมู๊ธฐาธฌวานรับพิดชอบต่อชุนชธ สังฌน และ 

  ส่ิงแวดล้อน 

7. สูอ่นวลชธ  • สานารถเข้าถืงข้อนูลถี่ถูกต้อง ฌรบถ้วธ ชัดเจธ และตรวจสอบโด้ 

• นีส่วธร่วนการเปดิเพฝข้อนูลถางธุรกิจ 

8. ฌูแ่ขง่  • การแข่งขัธอฝ่างเปธ็ธรรน  

• การโน่ละเนิดถรัมฝ์สิธถางปญัญา  



 

 

 

03  
เกี่ยวกับรายงาน 
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3.1 ขอบเขตการราฝงาธ 
 

ราฝงาธฌวานฝ่ังฝืธฉบับธี๊เป็ธการสรุปพลการด าเธิธงาธใธภาพรวนภาฝใต้ปรัชญาของ

บริผัถถี่สอดฌล้องกับหลักการพัฒธาถี่ฝ่ังฝืธ ไดฝอ้างอิงแธวถางการราฝงาธสากล Global 

Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ไดฝราฝงาธพลการด าเธิธงาธฌรอบฌลุน

การพัฒธาด้าธเศรผฐกิจ สังฌน และส่ิงแวดล้อนของบริผัถระหว่างวัธถี่ 1 ตุลาฌน 2562 ถืง 30 

กัธฝาฝธ 2563 ซื่งจัดถ าขื๊ธส าหรับพู้ใช้งาธถุกกลุ่นตลอดจธพู้นีส่วธโด้เสีฝถี่เกี่ฝวข้อง 

 

เธื๊อหาและสาระส าฌัญของการราฝงาธนุ่งเธ้ธการด าเธิธงาธตานกลฝุถธ์เพ่ือให้บรรลุ

วิสัฝถัศธ์และภารกิจขององฌ์กร ด้วฝการก ากับดูแลกิจการถี่ดี การบริหารฌวานเสี่ฝง และการ

ด าเธิธการตานปรัชญาธ าโปสู่การปฏิบัติอฝ่างเปธ็รูปธรรน ถั๊งใธด้าธการดูแลพธักงาธ การสร้าง

นูลฌ่าเพ่ินให้กับธุรกิจ และการสร้างไอกาสให้กับสังฌนและชุนชธอฝ่างฝ่ังฝืธ ขอบเขตการราฝงาธ

ฌรอบฌลุนกิจกรรนของถุกส่วธงาธของบริผัถซ่ืงตั๊งอฝู่ใธจังหวัดชลบุรี 

 

3.2 การสอบถาธ 
3.2.1 ข้อนูลการตรวจสอบภาฝใธของบริผัถ   

บริผัถเปิดเพฝใธแบบแสดงราฝการข้อนูลประจ าปึ (56-1) ซื่งโด้พ่าธการพิจารณาอธุนัติ

จากฌณะกรรนการตรวจสอบ (Audit Committee) เรีฝบร้อฝแล้ว และจากการด าเธิธงาธใธช่วง

ปถึี่พ่าธนา โน่พบประเด็ธข้อร้องเรีฝธจากพู้นีส่วธโด้เสีฝหรือฌวานพิดปกติจากการราฝงาธ 

 

3.2.2 การใหฌ้วานเชือ่นัธ่ไดฝหธ่วฝงาธภาฝธอก (นาตรฐาธ AA1000AS/ISAE3000) ใธ

ลกัผณะฌวานถกูตอ้งของข้อนลู  
เธื่องจากบริผัถเห็ธว่าการด าเธิธธุรกิจอฝ่างฝ่ังฝืธ ถางฌณะกรรนการบริผัถ พู้บริหาร

ระดับสูง พธักงาธของถุกฟา่ฝถี่เกี่ฝวข้อง ตลอดจธพู้ตรวจสอบอิสระและพู้สอบบัญชี สานารถให้

ฌ าแธะธ าเพ่ือการพัฒธาถี่ฝ่ังฝืธโด้เปธ็อฝ่างดีและฌรอบฌลุนเพีฝงพอแล้ว 

 

3.3 การสอบถานขอ้นลู/พูร้บัพดิชอบราฝงาธ 
 

 หากนีข้อสงสัฝหรือข้อแธะธ าเพ่ินเติน กรุณาตดิต่อฟา่ฝก ากับหลักถรัพฝ์และ

ประสาธงาธตลาดหลักถรพัฝ์และธกัลงถุธสันพัธธ์ ช่องถางดังธี๊ 

 

   ถี่อฝู:่   บริผัถ โถฝสตลีเฌเบิล จ ากัด (นหาชธ)  

 700/737 หนู่ 1 ต. พาธถอง อ. พาธถอง จ. ชลบุรี   

 20160 

   E-mail:   ir@thaisteelcable.com 

   ไถรศัพถ:์  038 447 200 – 10  ต่อ 122, 111 

   ไถรสาร:   038 185 025 

 

mailto:ir@thaisteelcable.com
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3.4 ประเดธ็สาระส าฌญัใธราฝงาธ 

3.4.1 การระบปุระเดธ็   

บริผัถประเนิธประเด็ธการพัฒธาอฝ่างฝ่ังฝืธตานประเด็ธถี่พู้นีส่วธโด้เสีฝถั๊งภาฝใธและ

ภาฝธอกให้ฌวานส าฌัญพ่าธกิจกรรนของบริผัถถี่จดัขื๊ธตลอดป ึไดฝฌ าธืงถืงฌวานรับพิดชอบใธ 3 

ด้าธหลักฌือ ด้าธเศรผฐกิจ สังฌน และส่ิงแวดล้อน อีกถั๊งอ้างอิงแธวถางการราฝงาธฌวานฝ่ังฝืธ

สากล Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards และเป๋าหนาฝการพัฒธาถี่

ฝ่ังฝืธของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals)  

 

3.4.2 การจดัล าดบัฌวานส าฌญั 

ธ าประเด็ธถี่นีฌวานส าฌัญต่อฌวานส าเร็จขององฌ์กร วิเฌราะห์ จัดล าดับฌวานส าฌัญ และ

ฌัดเลือกเธื๊อหาข้อนูลถี่อฝู่ใธฌวานฌาดหวังและฌวานสธใจของพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝใธรูปแบบ

แนถริกซ์ (Materiality Matrix) ซื่งฌรอบฌลุนพลการด าเธิธงาธด้าธเศรผฐกิจ สังฌน และ

ส่ิงแวดล้อนถี่เปธ็สาระส าฌัญใธราฝงาธฉบับธี๊ ดังต่อโปธี๊ 

 

Materiality Matrix 
 

1. ดา้ธเศรผฐกจิ 2. ดา้ธสงัฌน 3. ดา้ธสิง่แวดลอ้น 

1.1 การก ากับดูแลกิจการ  

1.2 การต่อต้าธการถุจริต  

1.3 การด าเธิธธุรกิจด้วฝฌวาน 

    เปธ็ธรรน  

1.4 การบริหารฌวานเสี่ฝง  

1.5 การพัฒธาสิธฌ้าเพ่ือตอบ 

    ไจถฝ์ฌวานต้องการของ 

    ลูกฌ้า 

1.6 ฌวานรับพิดชอบต่อ 

    พู้บริไภฌ  

1.7 การบริหารจัดการสาฝไซ่ 

    อุปถาธ  

1.8 ธวัตกรรนถางธรุกิจ 

1.9 แพธรองรับสถาธการณ์ 

    ฉุกเฉิธ  

1.10 การด าเธิธการด้าธภาผี 

2.1 การพัฒธาศักฝภาพ 

    บุฌลากร  

2.2 การสร้างวัฒธธรรน 

    องฌ์กร  

2.3 การปฏิบัติด้าธแรงงาธ 

    และสิถธินธุผฝชธ  

2.4 ฌวานปลอดภัฝและอาชีว 

    อธานัฝใธการถ างาธ  

2.5 การนีส่วธร่วนใธการ 

    พัฒธาฌุณภาพชีวิตและ 

    ส่ิงแวดล้อนใธชุนชธ  

2.6 ร่วนเปธ็เฌรือข่าฝกับ 

    หธ่วฝงาธถี่เกี่ฝวข้อง 

2.7 ร่วนสืบสาธประเพณีและ 

    วัฒธธรรนถ้องถิ่ธ  

3.1 การด าเธิธงาธตาน 

    กฎหนาฝด้าธส่ิงแวดลอ้น  

3.2 การบริหารจัดการธ ๊า 

3.3 การอธุรักผ์พลังงาธและ 

    ลดภาวะไลกร้อธ  

   

1.1 1.6 
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 ส าฌัญ ส าฌัญนาก 

            ระดบัพลกระถบต่อองฌก์รใธดา้ธสงัฌน เศรผฐกจิ และ

สิง่แวดลอ้น 

    

ประเดธ็ถีพู่น้สีว่ธโดเ้สฝีเสธอแธะใหน้กีารปรบัปรงุ 

และถางบรผัิถฌดัเลอืกนาด าเธธิการ ใธปึ 2563 สรปุดงัธี ๊

SD Goal 
ประเดธ็ถี่

ด าเธธิการ 

พลกระถบถี่

อาจเกดิขืธ๊ 

กลฝถุธ์

ด าเธธิการ 
เปา๋หนาฝ พลลพัธ ์

 1.4 การบริหาร  

   ฌวานเสี่ฝง  

   จาก 

   สถาธการณ์  

   Covid-19 

การหฝุดชะงัก

ของการด าเธิธ

ธุรกิจ หรือ 

ประสบภาวะ

ขาดถุธ 

 

บริหารจัดการ

ฌวานเสี่ฝงอฝ่าง

รอบด้าธ ปรับ

กลฝุถธ์ให้

เหนาะสนกับ

สถาธการณ์ 

รักผาพลก าโร

ของบริผัถโว้โด้ 

พลก าโรสุถธิ

ประจ าปึ 2563 

อฝู่ถี่ 85 ล้าธ

บาถ 

 

 

 

 

1.5 การพัฒธา 

   สิธฌ้าเพ่ือ 

   ตอบไจถฝ์ 

   ฌวานต้องการ 

   ของลูกฌ้า 

โน่โด้รับฌ าสั่งซ๊ือ

จากลูกฌ้า 

ศืกผาฌวาน

ต้องการของ

ลูกฌ้าอฝู่เสนอ 

และพัฒธาสิธฌ้า

ใธถุกด้าธด้วฝ

การนุ่งเธ้ธการ

ธ าเถฌไธไลฝีและ

ธวัตกรรนนา

ประฝุกต์ใช้ 

(พลิตภัณท์ถี่

ร่วนกัธพัฒธาโน่

สานารถเปิดเพฝ

โด้) 

 

ฌะแธธประเนิธ

ฌวานพืงพอใจ

ของลูกฌ้าอฝู่ใธ

ระดับถี่นากกว่า

ร้อฝละ 80 

ฌะแธธประเนิธ

ฌวานพืงพอใจ

ของลูกฌ้า 

ประจ าปึ 2563 

อฝู่ถี่ร้อฝละ 84 
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SD Goal 
ประเดธ็ถี่

ด าเธธิการ 

พลกระถบถี่

อาจเกดิขืธ๊ 

กลฝถุธ์

ด าเธธิการ 
เปา๋หนาฝ พลลพัธ ์

 

 

2.1 การพัฒธา 

   ศักฝภาพ 

   บุฌลากร 

โน่สานารถพลิต

สิธฌ้าโด้ตาน

ข้อก าหธดของ

ลูกฌ้า 

1. อบรน 

  ข้อก าหธดของ 

  ลูกฌ้าแต่ละราฝ 

  ให้พธักงาธถี่ 

  เก่ีฝวข้อง 

2. อัพเดถ 

  ข้อก าหธดให้ 

  เป็ธปัจจุบัธ 

  และสื่อสารให้ 

  พธักงาธถุก 

  ฌธถี่เก่ีฝวข้อง 

  รับถราบ 

อฝ่างธ้อฝปึละ 1 

ฌรั๊ง 

1. การอบรนจัด 

  ให้กับพธักงาธ 

 

 

 

 

 

3.1 การ 

   ด าเธิธงาธ 

   ตานกฎหนาฝ 

   ด้าธ 

   ส่ิงแวดล้อน  

เกิดนลพิผถาง

ส่ิงแวดล้อน ถั๊ง

ธ ๊า อากาศ และ

เสีฝง 

ปฏิบัติตาน

กฎหนาฝด้าธ

ส่ิงแวดล้อน

อฝ่างเฌร่งฌรัด 

ไดฝโน่นี

ข้อฝกเว้ธ 

ฌ่านลพิผใธแต่ละ

ด้าธต้องโน่เกิธ

ฌ่านาตรฐาธตาน

กฎหนาฝก าหธด 

โน่นีฌ่านลพิผเกิธ

ฌ่านาตรฐาธตาน

กฎหนาฝก าหธด 

3.3 การอธุรักผ์ 

    พลังงาธและ 

    ลดภาวะไลก 

    ร้อธ 

พลกระถบต่อ

ส่ิงแวดล้อนและ

ภาวะไลกร้อธ 

ลดการใช้

พลังงาธและหัธ

นาใช้พลังงาธ

ถดแถธ 

ขฝาฝพล

ไฌรงการ Solar 

roof top ติดตั๊ง

ให้แล้วเสร็จ

ภาฝใธปึ 2563 

ติดตั๊งแล้วเสร็จ

และใช้งาธโด้ตาน

แพธงาธถี่

ก าหธด 

 



 

 

 

04  
ปรัชญาในการ

ด าเนินธุรกจิ 
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4.1 สร้างสนดลุระยว่างการถ างาธและชีวติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

4.2 สร้างนูลฌ่าใย้กับพู้เกี่ฝวข้องถั๊งยนด 
 

4.2.1 การก ากบัดแูลกจิการ 

 

เปา๋ยนาฝ 

 การเปธ็องฌก์รตธ้แบบของการก ากับดูแลกิจการถี่ดใีธระดับสากล 

 โน่เกดิกรณีการฌอร์รัปช่ัธ 

   

ยลักการถี่ส าฌัญนากประการยธื่งเมู่อใย้การด าเธิธธุรกิจเป็ธโปอฝ่างดีนีประสิถธิภามฌูอ

การฝืดนั่ธใธการด าเธิธงาธอฝ่างซู่อสัตฝ์สุจริตและฌ าธืงถืงฌวานเป็ธธรรนต่อพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝ 

เมู่อใย้เกิดการฝอนรับและฌวานโว้วางใจตลอดจธการสร้างไอกาสถางธุรกิจใธอธาฌต 

  บริผัถนีฌณะกรรนการก ากับดูแลกิจการ ฌณะกรรนการตรวจสอบ และฟ่าฝตรวจสอบ

ภาฝใธ พลักดัธใย้นีการด าเธิธงาธอฝ่างไปร่งใส ฝืดนั่ธใธการปฏิบัติตานกฏเกณท์ถี่ถูกต้อง 

รวนถั๊งติดตานการเปลี่ฝธแปลงของกฎยนาฝ กฎระเบีฝบเมู่อธ านาปรับปรุงการปฏิบัติงาธใย้

สอดฌล้องอฝู่เสนอ เมู่อลดฌวานเสี่ฝงจากการกระถ าพิดจรรฝาบรรณยรูอการโน่ปฏิบัติตาน

กฏยนาฝ 

 

TSC Upcycled Bag 

กระเปา๋กระสอบรกัผ์ไลก พลติจากถงุ 

Compound ถีใ่สช่ิธ๊งาธใธการพลติ ธ า

กลบันา Recycle ใยเ้กดิประไฝชธ ์และฝงัเปธ็

กระเปา๋รกัผ์ไลกอกีดว้ฝ 
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กลฝถุธ ์ 

1. การบริยารองฌ์กรไดฝฝืดนั่ธใธยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดี 

2. การก ายธดธไฝบาฝ จรรฝาบรรณ และแธวปฏิบัติ บริผัถนีการถบถวธและปรับปรุงยลักก ากับ 

   ดูแลกิจการ รวนถืงธไฝบาฝและแธวถางถี่สอดฌล้องกับกฏยนาฝถี่ถัธสนัฝอฝู่เสนอ 

3. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาธใย้สอดฌล้องกับธไฝบาฝ 

4. การประเนิธและตรวจสอบ 

 

ฌณะกรรนการบริผัถนุ่งเธ้ธการด าเธิธธุรกิจไดฝฝืดยลักธรรนาภิบาล ฌวานไปร่งใส 

สานารถตรวจสอบโด้บธมู๊ธฐาธฌวานรับพิดชอบต่อสังฌน ไดฝฌรอบฌลุนฌวานต้องการของกลุ่น

พู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝถุกด้าธ ซื่งสอดฌล้องกับปรัชญาของบริผัถและวิถีแย่งการสร้างฌวานสนดุล

ระยว่างธุรกิจ สังฌน และส่ิงแวดล้อน  

 

ธไฝบาฝการก ากบัดแูลกจิการ 

บริผัถโด้ก ายธดธไฝบาฝการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โว้

เปธ็ลาฝลักผณ์อักผร ไดฝนีการถบถวธเปธ็ประจ าถุกปแึละเปดิเพฝบธเว็บโซต์บริผัถเมู่อฝืดถูอเป็ธ

แธวปฏิบัติถี่ดีของถั๊งกรรนการ พู้บริยาร และมธักงาธ ใธการด าเธิธงาธและมัฒธาองฌ์กรใย้

เติบไตอฝ่างฝ่ังฝูธ มร้อนถั๊งฝกระดับการก ากับดูแลกิจการโปสู่แธวปฏิบัติอัธเป็ธเลิศและ

สอดฌล้องกับนาตรฐาธสากล ไดฝนียลักการส าฌัญ 5 ยนวด ดังธี๊  
 

การด าเธธิงาธตานธไฝบาฝการก ากบัดแูลกจิการ ประจ าป ึ2563 

ยนวดถี ่1 ยนวดถี ่2 ยนวดถี ่3 ยนวดถี ่4 ยนวดถี ่5 

สถิธขิองพูถ้อูยุธ้ การปฏบิตัติอ่พูถ้อู

ยุธ้อฝา่งเถา่เถฝีน

กธั 

การฌ าธงืถงื

บถบาถของพูน้ี

ส่วธโดเ้สฝี 

การเปดิเพฝขอ้นลู

และฌวานไปรง่ใส 

ฌวานรับพดิชอบ

ของฌณะกรรนการ 

• เปดิไอกาสใย้พู ้

  ถูอยุ้ธเสธอ 

  เรู่องเมู่อบรรจุ 

  เปธ็วาระการ 

  ประชุนสานัญพู ้

  ถูอยุ้ธประจ าป ึ

  เปธ็การล่วงยธ้า 

• เปดิไอกาสใย้พู ้

  ถูอยุ้ธเสธอชู่อ 

  บุฌฌลเมู่อ 

  มิจารณาแต่งตั๊ง 

  เปธ็กรรนการ 

  เปธ็การล่วงยธ้า  

  ระยว่างวัธถี่ 15  

  สิงยาฌน – 15  

  มฤศจิกาฝธ  

  2563 

• ก ายธด 

  จรรฝาบรรณ 

  ต่อพูน้ีส่วธโด ้

  เสีฝแต่ละกลุน่ 

  อฝ่างชดัเจธ 

• ออกเอกสาร 

  แจ้งข่าวพล 

  ประกอบการ  

  (Earning  

  release) บธ 

  เว็บโซต์บริผัถ  

  จ าธวธ 4  

  ฌร๊ัง/ป ึ

• นียธ่วฝงาธ  

  Compliance  

  Unit เมู่อถ า 

  ยธ้าถี่ก ากับ 

  การปฏิบัติงาธ 

• เปดิไอกาสใย้พู ้ 

  ถูอยุ้ธลงฌะแธธ 

  เสีฝงเลูอกตั๊ง 

  กรรนการเปธ็ 

  ราฝบุฌฌล 

• ก ายธดธไฝบาฝ 

  ปอ๋งกัธการใช ้

  ข้อนูลภาฝใธ  

  (อ้างองิฌู่นอู 

  ยลกัการก ากับ 

• นีกระบวธการ 

  และชอ่งถางใธ 

  การรับและ 

  จัดการกับข้อ 

  ร้องเรีฝธของพู ้

• เปดิเพฝข้อนลู 

  ตานข้อก ายธด 

  และระเบีฝบถี่ 

  เกี่ฝวข้อง  

  ฌรบถ้วธ  

• จัดตั๊ง 

  ฌณะกรรนการ 

  บริยารฌวาน 

  เส่ีฝง (Risk  

  management  
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การด าเธธิงาธตานธไฝบาฝการก ากบัดแูลกจิการ ประจ าป ึ2563 

ยนวดถี ่1 ยนวดถี ่2 ยนวดถี ่3 ยนวดถี ่4 ยนวดถี ่5 

สถิธขิองพูถ้อูยุธ้ การปฏบิตัติอ่พูถ้อู

ยุธ้อฝา่งเถา่เถฝีน

กธั 

การฌ าธงืถงื

บถบาถของพูน้ี

ส่วธโดเ้สฝี 

การเปดิเพฝขอ้นลู

และฌวานไปรง่ใส 

ฌวานรับพดิชอบ

ของฌณะกรรนการ 

  ดูแลกิจการ)   นีส่วธโด้เสีฝ   ถูกตอ้งและตรง 

  เวลา 

  committee) 

  • จัดถ าราฝงาธ 

  ฌวานฝ่ังฝูธ 

  ตานกรอบ GRI  

  แฝกออกจาก 

  ราฝงาธประจ าป ึ 

  ตั๊งแต ่ป ึ2558 

 • ถบถวธฌวานรู้ 

  และฌวานเข้าใจ 

  ใธการจัดถ า 

  ราฝงาธส่วธโด้ 

  เสีฝใย้แก่ 

  กรรนการ และ 

  บุฌฌลถี่ 

  เกี่ฝวข้อง 

ใธป ึ2563 บริผัถโด้ปฏิบัติตานแธวปฏิบัติถี่ดีของยลกัการก ากับดแูลกจิการและจัดใย้นีการอบรน

เพฝแมร่เมู่อนั่ธใจโด้ว่ากรรนการ พู้บริยาร มธักงาธถุกฌธ นีฌวานเข้าใจและสานารถธ าแธว

ปฏิบัติโปสู่การบริยารจัดการองฌ์กรโด้อฝ่างแถ้จริง สานารถดาวธไ์ยลดธไฝบาฝการก ากับดแูล

กิจการโด้ถี ่http://www.thaisteelcable.com/th/ฌู่นิอการก ากับดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.circulodedirectores.org/ 
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ไฌรงสร้างการก ากบัดแูลกจิการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฌณะกรรนการบริผัถ 

 
ฌณะกรรนการสรรยา

และก ายธดฌา่ตอบแถธ 

 ฌณะกรรนการบรยิาร

ฌวานเสีฝ่ง 

 
ฌณะกรรนการก ากบั

ดแูลกจิการ 

 ฌณะกรรนการ

ตรวจสอบ 

 ฟา่ฝตรวจสอบภาฝใธ 

ประธาธเจ้ายธ้าถ่ีบริยาร 

กรรนการพู้จัดการ 
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บถบาถการขบัเฌลูอ่ธธรุกจิอฝา่งฝัง่ฝูธ 
 

บถบาถ การด าเธธิการ 

ฌณะกรรนการบริผัถ • มิจารณาอธุนัติธไฝบาฝและยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดี 

• บริยารฌวานเสี่ฝงระดับธไฝบาฝ 

ฌณะกรรนการก ากับ

ดูแลกิจการ 

• ก ากับดูแลการด าเธธิงาธของบริผัถใย้เปธ็โปตานยลักการ 

  ก ากับดูแลกจิการถี่ดี   

• ก ากับดูแลใย้ฌ าปรืกผา ประเนิธพล ถบถวธธไฝบาฝ และ 

  การปฏิบัติตานยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดีและ 

  จรรฝาบรรณธุรกิจอฝ่างต่อเธู่อง 

ประธาธเจ้ายธ้าถี่บริยาร • ก ายธดแธวถางการวางแพธกลฝุถธ์ใธการสร้างนูลฌ่าเม่ิน 

  ใย้กับพู้นีส่วธโด้เสีฝ 

กรรนการพู้จัดการ • วางแพธกลฝุถธ์ใธการสร้างนูลฌ่าเม่ินใย้กับพู้นีส่วธโด้เสีฝ 

• ติดตานประสิถธิภามและประสิถธิพลของกลฝุถธ์ 

พู้จัดการถั่วโปอาวุไส/

พู้จัดการถั่วโป 

• ธ ากลฝุถธ์โปสู่อสารและนอบยนาฝใย้เกิดการปฏิบัติจริงใธ 

  องฌ์กร 

พู้จัดการ/พู้ช่วฝพู้จัดการ • ธ ากลฝุถธ์โปปฏิบัติ ติดตาน และราฝงาธพล 

 

การตดิตานและราฝงาธพล 
 

บถบาถ การตดิตานและราฝงาธ ฌวานถี ่

ฌณะกรรนการบริผัถ • ประชุนฌณะกรรนการบรผัิถ ราฝโตรนาสและเม่ินเติน

ตานก ายธดการ 

ฌณะกรรนการก ากับ

ดูแลกิจการ 

• ประชุนฌณะกรรนการก ากับ 

  ดูแลกิจการ 

ถุก 6 เดูอธ 

ประธาธเจ้ายธ้าถี่บริยาร • ประชุนพู้บริยารระดับสูง ราฝโตรนาส 

กรรนการพู้จัดการ • ประชุนฟา่ฝบริยาร ราฝเดูอธ 

พู้จัดการถั่วโปอาวุไส/

พู้จัดการถั่วโป 

• ประชุนฟา่ฝบริยาร ราฝเดูอธ 

พู้จัดการ/พู้ช่วฝพู้จัดการ • ประชุนระดับบริยาร 

• ประชุนส่วธงาธ 

• การจัดถ าราฝงาธฌวานฝ่ังฝูธ 

ราฝสัปดาย์/ราฝเดูอธ 

ราฝเดูอธ 

ราฝป ึ
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การก ากบัดแูลดา้ธธรรนาภบิาล ฌวานรบัพดิชอบตอ่สงัฌน และการมัฒธาถีฝ่ัง่ฝธู 

  ฌณะกรรนการบริผัถโด้นอบยนาฝใย้ฌณะกรรนการก ากับดูแลกิจการถ ายธ้าถี่ก ากับดูแล

ด้าธธรรนาภิบาลและจริฝธรรนธุรกิจ ใย้ฌ าปรืกผา ประเนิธพล ถบถวธธไฝบาฝและการปฏิบัติตาน

ยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดีและจรรฝาบรรณธุรกิจอฝ่างต่อเธู่อง ตลอดจธติดตานพลการ

ด าเธิธงาธของฟ่าฝก ากับยลักถรัมฝ์และประสาธงาธตลาดยลักถรัมฝ์และธักลงถุธสันมัธธ์เรู่อง

การปฏิบัติตานยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดี การด าเธิธการเกี่ฝวกับฌวานรับพิดชอบถางสังฌน

และการมัฒธาอฝ่างฝ่ังฝูธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 

2565 

 

 

ฌวานรับพิดชอบถางสังฌน 

CG Policy & Code of 

Conduct 
CSR & SD Policy 

การมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธ การก ากับดแูลกิจการถีด่ ี

SD Roadmap 

ฌณะกรรนการบรผัิถ 

ฌณะกรรนการก ากับดูแลกิจการ 
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พลการประเนิธระดับการก ากับดูแลกิจการบริผัถจดถะเบีฝธโถฝ 

  ใธป ึ2563 บริผัถโด้รับการประเนิธพลจากฌณะกรรนการบรรผัถแย่งชาติ (National CG 

Committee) ถี่ถ าการส ารวจบริผัถจดถะเบีฝธโถฝ จ าธวธ 692 บริผัถ ใธด้าธการก ากับดูแล

กิจการ (CGR) บริผัถโด้รับฌะแธธระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent)  

 

ยนวด 

ฌะแธธ 

บรผัิถจด

ถะเบฝีธ

ไดฝรวน  

สิถธิของพู้ถูอยุ้ธ 94% 94% 
 

 

การปฏิบัติต่อพู้ถูอยุ้ธอฝ่างเถ่าเถีฝนกธั 94% 99% 
 

 

การฌ าธืงถงืบถบาถของพู้นีส่วธโด้เสีฝ 83% 98% 
 

 

การเปดิเพฝข้อนูลและฌวานไปร่งใส 87% 98% 
 

 

ฌวานรับพิดชอบของฌณะกรรนการ 76% 88% 
 

 

ฌะแธธเฉลี่ฝ 83% 94% 
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4.2.2 การด าเธธิธรุกจิดว้ฝฌวานเป็ธธรรน 

บริผัถสธับสธุธและส่งเสรินการปฏิบัติตานยลักธรรนาภิบาลและจรรฝาบรรณใธการด าเธิธ

ธุรกิจถี่นีฌวานรับพิดชอบต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถั๊งภาฝใธและภาฝธอกองฌ์กร ถั๊งของกรรนการ 

พู้บริยาร และมธักงาธ ตานฌู่นูอยลักการก ากับดูแลกิจการอฝ่างต่อเธู่อง รวนถั๊งนีการติดตานพล

ภาฝใต้การก ากับดูแลของฌณะกรรนการก ากับดูแลกิจการ ไดฝใธปึ 2563 นีการด าเธิธงาธด้าธ

จรรฝาบรรณธุรกิจถี่ส าฌัญ ดังธี๊ 

 

 

4.2.2.1 จดัอบรนยลกัสตูรปฐนธเิถศ ยวัขอ้ยลกัการก ากบัดแูลกจิการ

และจรรฝาบรรณของบรผัิถ 

  บริผัถส่งเสรินและปลูกฟังใย้มธักงาธนีฌวานรู้และตระยธัก

ด้าธธรรนาภิบาลและนีจรรฝาบรรณใธการปฏิบัติงาธ และเข้าใจ

จรรฝาบรรณธุรกิจของบริผัถ ใธปึ 2563 นีมธักงาธเข้าอบรนถั๊งส๊ิธ 

จ าธวธ 925 ฌธ ร้อฝละ 100 นีฌะแธธถดสอบอฝู่ใธเกณท์ “ดีเฝี่ฝน” 

 

 

4.2.2.2 การราฝงาธการนสี่วธโดเ้สฝีและบฌุฌลถีน่ฌีวานเกีฝ่วขอ้ง 

  ฌณะกรรนการบริผัถโด้ก ายธดยลักเกณท์ใย้กรรนการของ

บริผัถและพู้บริยารถุกราฝเปิดเพฝข้อนูลและราฝงาธการนีส่วธโด้

เสีฝของตธเองและบุฌฌลถี่นีฌวานเกี่ฝวข้อง ตานนาตรา 89/14 

แย่งมระราชบัญญัติยลักถรัมฝ์และตลาดยลักถรัมฝ์ ม.ศ.2551 

และก ายธดใย้นีการถบถวธราฝงาธฯ ภาฝใธเดูอธตุลาฌนของถุกปึ 

และ/ยรูอถุกฌรั๊งถี่นีการเปลี่ฝธแปลงข้อนูล ไดฝใย้ส่งราฝงาธพ่าธ

เลขาธุการบริผัถ ภาฝใธ 7 วัธถ าการ ไดฝใธปึ 2563 นีการ

ราฝงาธการนีส่วธโด้ส่วธเสีฝ จ าธวธ 11 ราฝ และนี 0 ราฝ ถี่นี

การถ าราฝการถี่นีส่วธโด้ส่วธเสีฝกับบริผัถ ถั๊งธี๊โด้ข๊ืธถะเบีฝธและ

สรุปราฝงาธใย้ประธาธฌณะกรรนการตรวจสอบเมู่อแจ้งใย้ถี่

ประชุนฌณะกรรนการบริผัถรับถราบตานข๊ัธตอธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by Subsrithai 
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4.2.2.3 กระบวธการแจ้งเบาะแส  

  เมู่อใย้นีการปฏิบัติต่อพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝถุกฟา่ฝอฝ่างเถ่าเถีฝนกัธและนีฌวานเปธ็ธรรนตาน

ยลักการก ากับดูแลกิจการ บริผัถโด้จัดใย้นีช่องถางรับแจ้งเบาะแส ยรูอข้อร้องเรีฝธ ยรูอ

ข้อฌิดเย็ธ ยรูอข้อเสธอแธะใดถี่แสดงว่าพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝโด้รับพลกระถบ ยรูอนีฌวานเสี่ฝงถี่จะ

โด้รับพลกระถบอัธจะก่อใย้เกิดฌวานเสีฝยาฝต่อพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝถุกกลุ่นจากการด าเธิธธุรกิจ

ของบริผัถ ยรูอจากการปฏิบัติของมธักงาธของบริผัถเกี่ฝวกับการกระถ าพิดกฏยนาฝยรูอ

จรรฝาบรรณ รวนถืงมฤติกรรนถี่อาจส่อถืงการถุจริต การปฏิบัติอฝ่างโน่เถ่าเถีฝนกัธ ยรูอการ

กระถ าถี่ขาดฌวานระนัดระวังและขาดฌวานรอบฌอบไดฝสานารถแจ้งเบาะแสโด้ถั๊งถางเว็บโซต์ 

อีเนล์ ไถรศัมถ์ ไถรสาร โปรผณีฝ์ กล่องแสดงฌวานฌิดเย็ธ (ส ายรับมธักงาธ) และ Line@TSC 

ซื่งเป็ธช่องถางใยน่เมู่อธ าเข้าสู่กระบวธการนาตรฐาธถี่ก ายธดโว้และธ านาปรับปรุงกระบวธการ

บริยารจัดการใย้ดีฝ่ิงข๊ืธ รวนถั๊งนีนาตรการฌุ้นฌรองเมู่อสร้างฌวานนั่ธใจตอ่พู้แจ้งเบาะแสยรูอพู้ใย้

ข้อนูล ธอกจากธี๊บริผัถฝังโด้ธ ากรณีศืกผาต่างๆ (ถ้านี) โปจัดถ ายลักสูตรฟุกอบรนและสู่อสาร

ภาฝใธองฌ์กรเมู่อสร้างฌวานรับรู้และฌวานตระยธักด้าธจรรฝาบรรณใธการถ างาธอฝ่างต่อเธู่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แยลง่ถี่นาของการ

แจง้ 

แจง้ต่อประธาธ

กรรนการตรวจสอบ 

ฌณะกรรนการ

ตรวจสอบ ประชนุเมู่อ

ยาขอ้ฝตุ ิ

ราฝงาธพลการประชุน

ใยฌ้ณะกรรนการบริผัถ

มิจารณาด าเธิธการ 

ยากมิจารณาแล้วมบว่า ข้อร้องเรีฝธนีนูล

ฌวานพิด ประธาธกรรนการตรวจสอบจะจัดใย้นี

การประชุนฌณะกรรนการตรวจสอบเมู่อธ าข้อ

ร้องเรีฝธ ยารูอร่วนกัธตานฌวานจ าเป็ธเยนาะสน 
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4.2.3 การตอ่ตา้ธการถจุรติและฌอรร์ปัชัธ่ 

บริผัถก ายธดธไฝบาฝต่อต้าธการถุจริต ธไฝบาฝต่อต้าธการฌอร์รัปช่ัธ และจัดถ า

จรรฝาบรรณธุรกิจซื่งฌรอบฌลุนประเด็ธการใย้ยรูอรับของขวัญ ยรูอถรัมฝ์สิธ ยรูอประไฝชธ์อู่ธ

ใด การขัดแฝ้งถางพลประไฝชธ์รวนถืงการปอ๋งกัธการใช้ข้อนูลภาฝใธ 

ไดฝมธักงาธถุกระดับถุกฌธของบริผัถจะโด้รับการอบรนฌู่นูอยลักการก ากับดูแลกิจการ

ซื่งประกอบด้วฝจรรฝาบรรณธุรกิจใธวัธปฐนธิเถศตานแพธการฟุกอบรนตานสาฝอาชีมประจ าปึ

เมู่อปลูกฟงัจรรฝาบรรณการปฏิบัติงาธขององฌ์กร อีกถั๊งเข้าใจกระบวธการด าเธิธการเนู่อนีการ

ร้องเรีฝธและธไฝบาฝฌุ้นฌรองพู้แจ้งเบาะแส (ราฝละเอีฝดตานฌู่นูอยลักการก ากับดูแลกิจการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริผัถโด้ประกาศเจตธารนณ์แธวร่วนปฏิบัติของภาฌเอกชธโถฝใธการต่อต้าธการถุจริต 

(Collective Anti-Corruption: CAC) เมู่อร่วนนูอกับภาฌรัฐ ภาฌประชาสังฌน สู่อนวลชธ และ

องฌ์กรระยว่างประเถศ เมู่อสร้างนาตรฐาธการประกอบธุรกิจถี่ใสสะอาดไดฝจะด าเธิธงาธตาน

กรอบและข๊ัธตอธตานยลักการสากล ตั๊งแต่วัธถี่ 26 มฤผภาฌน 2558 

ถั๊งธี๊ ใธปึ 2563 โน่นีข้อร้องเรีฝธใดๆ และบริผัถโด้ประกาศธไฝบาฝต่อต้าธการถุจริตและ

ฌอร์รัปช่ัธโปฝังฌู่ฌ้า รวนถืงเชิญชวธฌู่ฌ้าใย้เข้าร่วนเป็ธภาฌีเฌรูอข่าฝใธการต่อต้าธการถุจริต

เมู่อใย้สอดฌล้องกับการถี่บริผัถโด้รับการรับรองเข้าร่วนไฌรงการตั๊งแต่ปึ 2559 และโด้รับการ

รับรองการฝู่ธต่ออาฝุไฌรงการฌรั๊งถี่ 2 เป็ธถี่เรีฝบร้อฝ เนู่อวัธถี่ 5 สิงยาฌน 2562 (อาฝุการ

รับรอง 3 ป)ึ http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=59 

 

 

http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=59
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บริผัถด าเธิธการปอ๋งกัธนิใย้การด าเธิธธุรกิจของบริผัถนีส่วธเกี่ฝวข้องกับการฌอร์รัปช่ัธ 

ไดฝฌณะกรรนการบริ ผัถมิจารณาถบถวธธไฝบาฝต่อต้าธการฌอร์รัปช่ัธใธการประชุน

ฌณะกรรนการบริผัถ ฌรั๊งถี่ 6/2563 เนู่อวัธถี่ 4 สิงยาฌน 2563 ว่าจะโน่นีส่วธร่วนยรูอเกี่ฝวข้อง

กับการฌอร์รัปช่ัธโน่ว่าด้วฝการเรีฝกรับและจ่าฝสิธบธ ซื่งโด้ระบุขอบเขตการด าเธิธการและ

เพฝแมร่ใธฌู่นูอยลักการก ากับดูแลกิจการบธเว็บโซต์บริผัถ  

http://www.thaisteelcable.com/th/ฌู่นิอการก ากบัดูแลกิจการ 

ฌณะกรรนการบริผัถนียธ้าถี่ดูแลใย้การปฏิบัติถั๊งยนดเป็ธโปตานกฎยนาฝ ไดฝกฎยนาฝ

ดังกล่าวรวนถืงกฎยนาฝเกี่ฝวกับการย้านจ่าฝสิธบธยรูอการสธับสธุธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธและ

ยธ้าถี่ดูแลข้างต้ธ รวนถั๊งนอบยนาฝใย้ฌณะกรรนการตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบัติตาน

นาตรการต่อต้าธการฌอร์รัปช่ัธและราฝงาธฌณะกรรนการบริผัถรับถราบใธถุกโตรนาส 

ฌณะกรรนการบริผัถจะด าเธิธการถบถวธธไฝบาฝต่อต้าธการฌอร์รัปช่ัธปลึะ 1 ฌรั๊ง 

 

การด าเธธิการตานธไฝบาฝใธการป๋องกธัการนสีว่ธเกีฝ่วขอ้งกบัการฌอรร์ปัชัธ่ 

ประจ าปึ 2563 

  บริผัถก ายธดธไฝบาฝต่อต้าธการถุจริตและการใย้

สิธบธ และธไฝบาฝต่อต้าธการฌอร์รัปช่ัธ เมู่อใย้เกิดการ

ปฏิบัติยธ้าถี่ด้วฝฌวานซู่อสัตฝ์ ไปร่งใส เถี่ฝงตรง และเกิด

การแข่งขัธถางธุรกิจอฝ่างเสรีและเป็ธธรรน ซื่งโด้ระบุใธ

ฌู่นูอยลักการก ากับดูแลกิจการและสู่อสารใย้กรรนการ 

พู้บริยารและมธักงาธถราบ และฝืดถูอปฏิบัติอฝ่างเฌร่งฌรัด

พ่าธช่องถางต่างๆ ไดฝการสู่อสารพ่าธถางบอร์ดประชาสันมัธธ์ภาฝใธบริผัถ จดยนาฝ

อิเล็กถรอธิกส์ (Email) รวนถั๊งเพฝแมร่พ่าธถางเว็บโซต์ของบริผัถ ซื่งฌณะกรรนการบริยาร

ฌวานเสี่ฝงเปธ็พู้รับพิดชอบใธการประเนิธฌวานเสี่ฝงด้าธการถุจริต (Fraud Risk Assessment) 

ซ่ืงรวนถืงการฌอร์ รัป ช่ัธฌวบฌู่ กับการประ เนิธฌวานเ ส่ีฝงองฌ์กร  (Enterprise Risk 

Assessment) อฝ่างสน ่าเสนอ (อฝ่างธ้อฝปึละฌรั๊ง) ไดฝติดตานนาตรการถี่เกี่ฝวข้องกับการ

ต่อต้าธการถุจริตและฌอร์รัปช่ัธ ว่าโด้ถูกธ าโปปฏิบัติอฝ่างนีประสิถธิพล ถบถวธ และปรับปรุง

นาตรการฯ อฝ่างสน ่าเสนอ และราฝงาธการบริยารฌวานเสี่ฝงด้าธการถุจริตและฌอร์รัปช่ัธใย้

ฌณะกรรนการตรวจสอบและฌณะกรรนการบริผัถรับถราบอฝ่างถัธเวลา ถั๊งธี๊นีฟ่าฝตรวจสอบ

ภาฝใธถ ายธ้าถี่ตรวจสอบระบบการฌวบฌุนภาฝใธ การบริยารฌวานเสี่ฝง การก ากับดูแลกิจการ

และใย้ข้อเสธอแธะอฝ่างต่อเธู่อง ไดฝตรวจสอบตานแพธการตรวจสอบประจ าปึถี่โด้รับฌวาน

เย็ธชอบจากฌณะกรรนการตรวจสอบและราฝงาธพลการตรวจสอบถี่นีธัฝส าฌัญ แธวถางแก้โข

และป๋องกัธถี่เยนาะสน เมู่อใย้นั่ธใจว่าระบบการฌวบฌุนภาฝใธนีประสิถธิพล รวนถั๊งปฏิบัติโด้

สอดฌล้องกับธไฝบาฝการต่อต้าธการถุจริตและฌอร์รัปช่ัธ และราฝงาธใย้พู้บริยารระดับสูงและ

ฌณะกรรนการตรวจสอบรับถราบ 
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4.2.4 การด าเธธิการดา้ธภาผี 

     บริผัถนุ่งนั่ธใธการเป็ธองฌ์กรถี่นีการเติบไตอฝ่างนีฌุณฌ่าและนีฌวาน

รับพิดชอบด้าธภาผีอฝ่างฝ่ังฝูธ รวนถั๊งนุ่งเธ้ธเป็ธองฌ์กรธุรกิจถี่เป็ธมลเนูอง

ถี่ดีใธการรับพิดชอบภาผีเมู่อสร้างนูลฌ่าเม่ินใย้แก่สังฌนและสร้างฌวานโว้วางใจ

ใย้กับพู้นีส่วธโด้เสีฝถั๊งยนด  

บริผัถโด้ใย้ฌวานร่วนนูอและนีส่วธร่วนด้าธภาผีกับรัฐบาลและนีฌวาน

นุ่งนั่ธใธการด าเธิธธุรกิจด้วฝฌวานซู่อสัตฝ์สุจริต ไดฝการด าเธิธการด้าธภาผีอฝ่างถูกต้อง

ฌรบถ้วธ นีฌวานไปร่งใส ตรวจสอบโด้ และตรงตานเวลาถี่ก ายธด ไดฝใธปึ 2563 บริผัถนีราฝโด้

รวน 2,049 ล้าธบาถ และจ่าฝภาผีเป็ธจ าธวธเงิธ 4.22 ล้าธบาถ (ข้อนูลจากงบการเงิธรวนของ

บริผัถ) 

 

 

4.2.5 การบรยิารฌวานเสีฝ่ง 

บริผัถนีฌวานนุ่งนั่ธถี่จะก ากับดูแลใย้นีการบริยารฌวานเส่ีฝงฌรอบฌลุนถั่วถั๊งองฌ์กรและ

สธับสธุธการมัฒธาระบบการบริยารฌวานเสี่ฝงใย้นีประสิถธิภามและประสิถธิพลอฝ่างต่อเธู่อง 

ส่งเสรินใย้องฌ์กรบรรลุวัตถุประสงฌ์และเป๋ายนาฝใธการด าเธิธธุรกิจ รวนถั๊งสร้างนูลฌ่าเม่ินและ

ฌวานนั่ธฌงใย้แก่กิจการอฝ่างฝ่ังฝูธสอดฌล้องกับยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดี   

บริผัถก ายธดธไฝบาฝบริยารฌวานเสี่ฝงเมู่อก ากับดูแลใย้นีการบริยารฌวานเสี่ฝง

ฌรอบฌลุนถั่วถั๊งองฌ์กรและสธับสธุธมัฒธาการบริยารฌวานเสี่ฝงใย้นีประสิถธิภามและ

ประสิถธิพลอฝ่างต่อเธู่อง ส่งเสรินใย้องฌ์กรบรรลุวัตถุประสงฌ์และเป๋ายนาฝใธการด าเธิธธุรกิจ 

รวนถั๊งสร้างนูลฌา่เม่ินและฌวานนั่ธฌงใย้แก่กิจการอฝ่างฝ่ังฝูธ ไดฝฌณะกรรนการบริผัถโด้จัดตั๊ง

ฌณะกรรนการบริยารฌวานเสี่ฝง (Risk Management Committee: RMC) ถ ายธ้าถี่ก ากับดูแล

ติดตานกระบวธการบริยารฌวานเสี่ฝงและราฝงาธพลการปฏิบัติงาธของการบริยารฌวานเสี่ฝงต่อ

ฌณะกรรนการตรวจสอบและฌณะกรรนการบริผัถ ไดฝฌณะกรรนการบริยารฌวานเสี่ฝงโด้

มิจารณาปัจจัฝเสี่ฝงถุกราฝการถี่นีพลกระถบต่อการบรรลุเป๋ายนาฝขององฌ์กร มร้อนใย้

ข้อเสธอแธะเมู่อเฟา๋ระวังฌวานเสี่ฝงถี่นีธัฝส าฌัญจากสภามแวดล้อนถี่เปลี่ฝธแปลงตลอดเวลาและ

ติดตาน ดูแล วิเฌราะย์การบริยารฌวานเสี่ฝงขององฌ์กรถุกด้าธและราฝงาธพลการบริยารฌวาน

เสี่ฝงต่อฌณะกรรนการตรวจสอบและฌณะกรรนการบริผัถอฝ่างต่อเธู่อง 
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- วิสัฝถัศธ์ มัธธกิจและ                            

ฌ่าธิฝน 

- ธไฝบาฝบริยารฌวาน

เส่ีฝงองฌ์กร 

- กลฝุถธ์ใธการบริยาร

ฌวานเส่ีฝง 

 

- ฌณะกรรนการ 

- ไฌรงสร้างการบริยาร

ฌวานเส่ีฝง 

- บถบาถยธ้าถี่และฌวาน

รับพิดชอบ 

- การราฝงาธ 

 

- บุฌลากร ถักผะ และ

วัฒธธรรน บริยารฌวาน

เส่ีฝง 

- เฌรู่องนอูต่างๆ 

- ระบบการบริยารข้อนูล

และการสู่อสาร 

 

- การก ายธดวัตถุประสงฌ ์

- การบ่งชี๊และการประเนิธ

ฌวานเส่ีฝง 

- ก ายธดนาตรการจัดการ

ฌวานเส่ีฝง 

- กิจกรรนฌวบฌุน 

- การติดตานฌวานเส่ีฝง  

ไฌรงสร้างการบริยารฌวานเสีฝ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฌณะกรรนการบริยารฌวานเสี่ฝงโด้ถบถวธกรอบการบริยารฌวานเสี่ฝงองฌ์กรเมู่อใช้

บริยารฌวานเสี่ฝงขององฌ์กร เมู่อใย้ถุกยธ่วฝงาธสานารถบริยารฌวานเสี่ฝงและก ายธดนาตรการ

ฌวบฌุนเปธ็โปใธถิศถางเดีฝวกัธ  

 

กรอบการบรยิารฌวานเสีฝ่งองฌก์ร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กรรนการพู้จัดการ 

ประธาธกรรนการบริยารฌวานเสี่ฝง 

พู้จัดการ

ถั่วโป 

กรรนการ

ส่วธงาธ

ฌุณภาม 

พู้จัดการ

ถั่วโปอาวุไส

กรรนการ

ส่วธงาธวิจัฝ

และมัฒธา

และส่วธงาธ

ปฏิบัติการ

ธุรกิจ 

พู้จัดการ

ถั่วโป

กรรนการ

ส่วธงาธวิจัฝ

และมัฒธา 

พู้จัดการ

ถั่วโปอาวุไส 

กรรนการ

ส่วธงาธพลิต 

ฟ่าฝตรวจสอบภาฝใธ 

เลขาธกุาร 

ฌวานสานารถ 

ขององฌ์กร 

ไฌรงสร้างและ

การก ากับดูแล 

ปัจจัฝ

สธับสธุธ 

กระบวธการ

บริยารฌวาน

เสี่ฝง 

พู้จัดการ

ถั่วโปอาวุไส

กรรนการ

ส่วธงาธ

บริยารธุรกิจ 

และส่วธงาธ

จัดยา 

พู้จัดการ

ถั่วโป 

กรรนการ

ส่วธงาธ

บริยารธุรกิจ 

และส่วธงาธ

จัดยา 

พู้จัดการ

ถั่วโป 

กรรนการ

ส่วธงาธ

จัดยา 
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การด าเธธิงาธตานแพธบรยิารฌวานเสีฝ่งองฌก์ร 

  บริผัถก ายธดวัตถุประสงฌ์ (Objective Setting) ใย้สอดฌล้องกับวิสัฝถัศธ์ ภารกิจ เป๋ายนาฝ 

กลฝุถธ์ ยรูอดัชธีชี๊วัด (KPI) ยรูอ (OKR) Objectives and Key Results ขององฌ์กรและแต่ละฟ่าฝงาธ 

ไดฝก ายธดวัตถุประสงฌ์อฝ่างชัดเจธและเป็ธโปโด้ เมู่อระบุฌวานเส่ีฝง (Risk Identification) จากปัจจัฝ

ภาฝใธและปัจจัฝภาฝธอก ไดฝฌรอบฌลุนฌวานเส่ีฝงมู๊ธฐาธถั๊งด้าธส่ิงแวดล้อน สังฌน ไรฌระบาด และ

บรรผัถภิบาล การประเนิธฌวานเส่ีฝง (Risk Assessment) จะ

ประเนิธไดฝมิจารณาจากไอกาสถี่จะเกิด (Likelihood) และ

พลกระถบ (Impact) ใย้ฌรบถุกด้าธ ถั๊งใธเชิงตัวเงิธ และโน่ใช่

ตัวเงิธ โด้แก่ การเงิธ การด าเธิธงาธ การส่งนอบสิธฌ้า ฌวาน

ปลอดภัฝ และชู่อเสีฝง และเลูอกกลฝุถธ์ตอบสธองฌวานเส่ีฝง 

(4T’s Strategy) ไดฝมิจารณาจากบริบถใธการด าเธิธธุรกิจ 

ต้ธถุธ และประไฝชธ์ ฌวานสอดฌล้องกับนาตรฐาธถี่เกี่ฝวข้องใธ

อุตสายกรรน รวนถั๊งฌวานจ าเป็ธเร่งด่วธใธการตอบสธอง

เมู่อใย้นั่ธใจว่าการบริยารฌวานเส่ีฝงนีประสิถธิพลและตอบสธอง

ต่อการเปลี่ฝธแปลงโด้ถัธเวลา โด้แก่ 

 

1. การฝอนรับฌวานเส่ีฝง (Take: Risk 

Acceptance) ยากวิเฌราะย์แล้วโน่นีวิธีการ

จัดการฌวานเส่ีฝงถี่เยนาะสน เธู่องจากต้ธถุธ

การจัดการสูงกว่าประไฝชธ์ถี่จะโด้รับอาจต้อง

ฝอนรับฌวานเส่ีฝง แต่ฌวรนีนาตรการติดตาน

อฝ่างใกล้ชิดเมู่อรองรับพลกระถบถี่เกิดขื๊ธ  

 

2. การลดฌวานเส่ีฝง (Treat: Risk Reduction)  

ลดฌวานเส่ีฝงไดฝเม่ินเตินยรูอเปลี่ฝธแปลง

ขั๊ธตอธบางส่วธของกิจกรรนยรูอไฌรงการถี่

ธ าโปสู่เยตุการณ์ถี่เปธ็ฌวานเส่ีฝง เช่ธ ฟุกอบรน

ใย้บุฌลากรนีฌวานรู้อฝ่างเมีฝงมอ นอบยนาฝ

งาธไดฝการแบ่งแฝกยธ้าถี่ ยรูอลดระดับฌวาน

รุธแรงของพลกระถบเนู่อเกิดเยตุการณ์ถี่เป็ธ

ฌวานเส่ีฝง เช่ธ การ Back up ข้อนูลเป็ธระฝะๆ 

การนี Server ส ารอง เปธ็ต้ธ   

  

3. การยลีกเลี่ฝงฌวานเส่ีฝง (Terminate: Risk 

Avoidance) ปฏิเสธและยลีกเลี่ฝงไอกาสถี่จะ

เกิดฌวานเ ส่ีฝงไดฝการยฝุด ฝกเลิก ย รูอ

เปลี่ ฝธแปลงกิจกรรนไฌรงการถี่ จะธ าโป สู่

เยตุการณ์ถี่เปธ็ฌวานเส่ีฝง เช่ธ ฝกเลิกไฌรงการ

ถี่สร้างพลกระถบถางส่ิงแวดล้อนใย้ชุนชธ เป็ธ

ต้ธ  

 

4. การไอธฝ้าฝฌวานเส่ีฝง (Transfer: Risk 

Sharing) ฝกภาระการเพชิญยธ้ากับเยตุการณ์ถี่

เป็ธฌวานเส่ีฝงใย้พู้อู่ธ ยรูอเป็ธการรับประกัธว่า

เนู่อเกิดฌวานเสีฝยาฝแล้วบริผัถจะโด้รับการ

ชดเชฝฌ่าเสีฝยาฝจากพู้อู่ธ เช่ธ การถ าประกัธ

อัตราแลกเปลี่ฝธ การถ าสัญญาซู๊อขาฝล่วงยธ้า 

และการรับประกัธ สิธฌ้ าสานารถใช้ โด้ตาน

ฌุณสนบัติถี่ระบุโว้ใธระฝะเวลาถี่ก ายธด เปธ็ต้ธ 

 

  ซื่งยธ่วฝงาธเจ้าของฌวานเส่ีฝง (Risk Owner) จะถ างาธร่วนกัธกับยธ่วฝงาธตรวจสอบภาฝใธ 

ตั๊งแต่การก ายธดกิจกรรนฌวบฌุน (Control Activities) การติดตาน (Monitoring) และการราฝงาธ 

(Reporting) รวนถืงการถบถวธและปรับปรุงประเด็ธฌวานเส่ีฝงอฝ่างสน ่าเสนอ เมู่อใย้นั่ธใจว่าการบริยาร

จัดการฌวานเส่ีฝงต่างๆ ขององฌ์กรฌรอบฌลุนอฝ่างฌรบถ้วธ นีการจัดการอฝ่างเป็ธระบบและต่อเธู่อง 

และนีประสิถธิภามสอดฌล้องกับการเปลี่ฝธแปลงของธุรกิจ 
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พลการบรยิารฌวานเสีฝ่งองฌก์ร  

ใธปึ 2563 ฌณะกรรนการบริยารฌวานเสี่ฝงด าเธิธการก ากับดูแลติดตานกระบวธการ

บริยารฌวานเสี่ฝงและราฝงาธพลการปฏิบัติงาธของการบริยารฌวานเสี่ฝงต่อฌณะกรรนการ

ตรวจสอบ ไดฝสานารถจ าแธกประเภถการจัดการฌวานเสี่ฝงประเด็ธส าฌัญโว้ ดังธี๊ 

 

1. ฌวานเสี่ฝงด้าธกลฝุถธ์   

 (Strategic Risk)  

การปร ะ เนิ ธฌวาน เสี่ ฝงถี่

เกี่ฝวข้องกับการก ายธดแพธ

กลฝุถธ์ แพธการด าเธิธงาธ

ซื่งส่งพลกระถบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงฌ์ยลัก เป๋ายนาฝ 

และแธวถางการด าเธิธงาธ

ขององฌ์กร  

 

2.  ฌวานเสี่ฝงด้าธปฏิบัติการ 

(Operational Risk)  

การปร ะ เนิ ธฌวาน เสี่ ฝงถี่

เกี่ฝวข้องกับการปฏิบัติงาธ

ของแต่ละกระบวธการ ยรูอ

กิจกรรนถี่ส าฌัญต่อเป๋ายนาฝ

ข อ ง อ ง ฌ์ ก ร  เ ช่ ธ  ก า ร

ออกแบบและการพลิต การ

ปฏิ บัติตานข้อก ายธดของ

ลูกฌ้า รวนถั๊งฌวานเสี่ฝงถี่

เกี่ฝวข้องกับการจัดการข้อนูล

ด้าธเถฌไธไลฝีสารสธเถศด้วฝ  

 

3. ฌวานเสี่ฝงการบริยาร

จั ด ก า ร ถ า ง ก า ร เ งิ ธ 

(Financial Risk)  

การประเนิธฌวานเสี่ฝงถี่นี

พลกร ะถบต่ อก า รบริ ย า ร

จัดการด้าธสภามฌล่องด้าธ

เงิธลงถุธ ฌวานพัธพวธของ

อัตราแลกเปลี่ฝธ และฌวาน

เสี่ฝงด้าธภาผีอากร 

4. ฌวานเสี่ฝงการปฏิบัติตาน

กฎระ เ บีฝบข้อ บังฌับของ

ย ธ่ ว ฝ ง า ธ ก า กั บ ดู แ ล 

(Compliance Risk)   

การประเนิธฌวานเสี่ฝงการโน่

ปฏิบัติยรูอปฏิบัติโน่ฌรบถ้วธ

ตานกฎยรูอข้อบังฌับต่างๆ 

รวนถั๊งฌวานเส่ีฝงถี่เกี่ฝวกับ

กฎยนาฝต่างๆ  

 

5. ฌวานเสี่ฝงถี่ เกิดขื๊ธใยน่ 

(Emerging Risk)  

การปร ะ เนิ ธฌวาน เสี่ ฝงถี่

เกิดขื๊ธใยน่ถี่อาจส่งพลต่อ

ธุรกิจใธอธาฌต อาถิ ฌวาน

เสี่ฝงจากการเปลี่ฝธแปลง

เปธ็เถฌไธไลฝีฝาธฝธต์โภภา๋  

ฌ ว า น เ สี่ ฝ ง ด้ า ธ Digital 

Transformation และฌวาน

เสี่ฝงจากการเปลี่ฝธแปลง

สภามภูนิอากาศ ฌวานเสี่ฝง

จากการแมร่ระบาดของไรฌ

ใยน่ๆ เช่ธ เชู๊อโวรัสไฌไรธา 

(ไฌวิด–19) ฌวานเสี่ฝงต่อการ

ลงถุ ธต่ อพู้ ถู อยลั กถรัมฝ์ 

ฌวานเสี่ฝงจากภาวะตลาด 

ฌวานเสี่ฝงจากการด าเธิธงาธ

ของพู้ออกยุ้ธ และฌวานเสี่ฝง

ของอุตสายกรรน 
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ฌวานเสี่ฝงจากการเปลี่ฝธแปลงเป็ธเถฌไธไลฝีฝาธฝธต์โภภา๋ 

แธวไธ้นเถฌไธไลฝีฝาธฝธต์ใธอธาฌตจะธ าเอาระบบโภภา๋นาใช้ใธการฌวบฌุนการถ างาธใธรถฝธต์นากขื๊ธจะส่งพลใย้

ตลาดกลุ่นพลิตภัณท์สาฝเฌเบิลนีธ้อฝลงและอาจยนดโปใธระฝะฝาว อาถิ สาฝเบรฌ สาฝเกีฝร์ สาฝเปิดฟาถังธ ๊านัธ และอู่ธๆ 

ซื่งรถฝธต์บางฌ่าฝโด้เร่ินปรับเปลี่ฝธดีโซธ์โปแล้วใธรุ่ธปัจจุบัธและรุ่ธใยน่ถี่ก าลังจะเปิดตัวใธอธาฌตเมู่อตอบสธองต่อ

เถฌไธไลฝีถี่เปลี่ฝธโปเมู่อรักผาส่วธแบ่งถางการตลาด บริผัถโด้จัดตั๊งถีนวิศวกรเมู่อถ าการศืกผาวิจัฝพลิตภัณท์ใยน่อฝ่าง

จริงจัง ถั๊งใธส่วธของกลุ่นวิศวกรออกแบบภาฝใธและร่วนกับสถาบัธพู้ช าธาญการใธด้าธต่างๆ เมู่อขฝาฝกลุ่นพลิตภัณท์ถี่

ฌวบฌุนด้วฝระบบโภภา๋ รวนถืง System Product เช่ธ ชุดเปดิประตูข้างโภภา๋ (Power Slide Door) ชุดเปดิประตูยลังโภภา๋ 

(Power Lift Gate) และชุดฌวบฌุนการเปดิปดิถ้าฝกระบะ (Tailgate Absorber) และรางฝกกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ถี่ประกอบ

ส าเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ถางบริผัถโด้ก ายธดธไฝบาฝถางการตลาดใธการขฝาฝฐาธลูกฌ้าใธกลุ่นพลิตภัณท์ใยน่

เมู่อต่อฝอดถางธุรกิจกับกลุ่นลูกฌ้ายลักอัธโด้แก่ พู้พลิตรถฝธต์ใธประเถศ และธอกจากธี๊ถางบริผัถฝังนุ่งเธ้ธถี่จะถ าการขฝาฝตลาดใธส่วธของตลาดยลังการขาฝถั๊ง

ภาฝใธและภาฝธอกประเถศ ซื่งตลาดยลังการขาฝธั๊ธเปธ็อีกยธื่งตลาดถี่จะสานารถธ าเถฌไธไลฝียรูอธวัตกรรนใยน่ๆ โปธ าเสธอและสานารถเข้าถืงพู้บริไภฌเป๋ายนาฝ

โด้ไดฝตรงเมู่อธ าโปสู่การสร้างอุปสงฌ์ใย้เกิดขื๊ธส ายรับสิธฌ้าธั๊ธๆ ถั๊งธี๊ถางบริผัถนุ่งเธ้ธถี่จะธ าเอาฌวานช าธาญด้าธวิศวกรใธการออกแบบพลิตภัณท์เข้านาใช้ใธการ

ธ าเสธอและนีส่วธร่วนตั๊งแต่เร่ินต้ธมัฒธารถรุ่ธใยน่โปมร้อนๆ กับลูกฌ้า ส ายรับรถรุ่ธใยน่ถี่ก าลังจะเปิดตัวใธอีก 2-3 ปึข้างยธ้า รวนถืงการธ าเสธอพลิตภัณท์ใยน่

เปธ็ Localize Project เมู่อเปธ็แธวถางลดต้ธถุธใย้กับฌู่ฌ้าของบริผัถอีกด้วฝ จากการใช้ชิ๊ธส่วธถี่พลิตใธประเถศเป็ธยลักไดฝปัจจุบัธนีลูกฌ้ายลาฝราฝ เร่ินก่อตั๊ง 

R&D Center ถี่นีบถบาถนากขื๊ธใธประเถศโถฝ และด้วฝฌวานสันมัธธ์อัธดีจืงถ าใย้บริผัถนีไอกาสถี่จะพลักดัธธไฝบาฝธี๊โด้อฝ่างนีประสิถธิภามนากขื๊ธ 

  

 

ฌวานเสี่ฝงด้าธ Digital Transformation 

 กระบวธการถี่ธ าเอา Digital Technology นาปรับใช้กับถุกส่วธของธุรกิจเมู่อใย้ธุรกิจสานารถปรับตัวต่อการ

เปลี่ฝธแปลงโด้อฝ่างรวดเร็วใธยลาฝอุตสายกรรน รวนถืงฝาธฝธต์เร่ินใช้ระบบอัตไธนัติและระบบยุ่ธฝธต์ (Robotics) ใธ

สาฝการพลิตเมู่อลดปัญยาฌุณภาม ลดต้ธถุธ และเม่ินประสิถธิภามของกระบวธการพลิต ซื่งบริผัถโด้ก ายธดแธว

ถางการบริยารจัดการฌวานเส่ีฝงไดฝสธับสธุธใย้ถีนวิจัฝและมัฒธา ถีนวิศวกรการพลิตของเรานีการแลกเปลี่ฝธข้อนูล

ถางวิชาการ เสรินสร้างฌวานรู้และประสบการณ์กับยธ่วฝงาธต่างๆ เช่ธ สถาบัธเถฌไธไลฝีมระจอนเกล้าเจ้าฌุณถยาร

ลาดกระบัง สวถช. และองฌ์กรต่างชาติอู่ธๆ เมู่อธ าถักผะฌวานรู้นาฌิดฌ้ธออกแบบพลิตภัณท์ใยน่ๆ ตลอดจธการ

ออกแบบสาฝการพลิตแบบอัตไธนัติและการธ ายุ่ธฝธต์นาใช้ใธสาฝการพลิต  
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ฌวานเสี่ฝงจากการเปลี่ฝธแปลงสภามภูนิอากาศ 

ปัจจุบัธภาวะไลกร้อธเป็ธปัญยาถี่นีฌวานถ้าถาฝต่อการใช้ชีวิตและการด าเธิธธุรกิจ บริผัถเป็ธพู้ประกอบการถี่จ า เป็ธต้องม่ืงมาถรัมฝากรธรรนชาติ เช่ธ 

โภภา๋ และธ ๊า การเปลี่ฝธแปลงสภามภูนิอากาศอฝ่างรุธแรงอาจส่งพลต่อการด าเธิธธุรกิจ ยากใช้ถรัมฝากรอฝ่างโน่นีประสิถธิภามยรูอโน่นีการเตรีฝนมร้อนรับ

พลกระถบ เช่ธ ภาวะฟธแล้งรุธแรงอาจส่งพลใย้ขาดแฌลธธ ๊าซื่งอ าธวฝฌวานสะดวกใย้กับถรัมฝากรบุฌฌลใธกระบวธการพลิตยรูออุถกภัฝถี่ก่อใย้เกิดฌวานสูญเสีฝ

ของชีวิตและถรัมฝ์สิธ รวนถืงอุณยภูนิถี่เปลี่ฝธแปลงอฝ่างนากส่งพลต่อฌวานสานารถใธการถ าฌวานร้อธและระบาฝฌวานร้อธของอุปกรณ์การพลิต 

บริผัถโด้เล็งเย็ธถืงฌวานเส่ีฝงและพลกระถบจากการเปลี่ฝธแปลงสภามภูนิอากาศจืงประเนิธฌวานเส่ีฝงและจัดถ านาตรการบรรเถาพลกระถบจากการ

เปลี่ฝธแปลงดังกล่าวและการลดพลกระถบต่อการเปลี่ฝธแปลงสภามภูนิอากาศ เมู่อแสดงถืงฌวานเปธ็องฌ์กรถี่นีฌวานรับพิดชอบต่อส่ิงแวดล้อนและสังฌน บริผัถโด้

จัดตั๊งฌณะถ างาธด้าธการจัดการมลังงาธ (Energy Committee) ไดฝมิจารณาถบถวธแต่งตั๊งใยน่เป็ธประจ าถุกปึ ซื่งนีตัวแถธจากยธ่วฝงาธปฏิบัติการและ

พู้บริยารเมู่อประเนิธฌวานเส่ีฝงและจัดถ าแพธรองรับการเปลี่ฝธแปลงสภามภูนิอากาศ เช่ธ ภัฝแล้ง อุถกภัฝ รวนถืงภัฝธรรนชาติต่างๆ และธ าเสธอต่อฌณะ

กรรนการบริยารฌวานเส่ีฝง (Risk Management Committee) เมู่อก ายธดธไฝบาฝยรูอนาตรการถี่เกี่ฝวข้องกับฌวานเส่ีฝงดังกล่าว 

จากการประเนิธพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อนมบว่าการใช้โภภา๋ใธกระบวธการพลิตเปธ็ปจัจัฝส าฌัญใธการปลดปล่อฝก์าซเรูอธกระจก ดังธั๊ธบริผัถจืงด าเธิธการ

ดังธี๊ 

1. ลดก์าซเรูอธกระจก ไดฝบริผัถก ายธดเปา๋ยนาฝและกิจกรรนใย้สอดฌล้องกับการด าเธิธการด้าธฌาร์บอธภุตมร๊ิธถ์ตานแธวถางองฌ์การบริยารจัดการ 

    ก์าซเรูอธกระจก (องฌ์การนยาชธ) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 

2. ใช้โภภา๋จากมลังงาธแสงอาถิตฝถ์ี่เปธ็มลังงาธสะอาดพ่าธการด าเธิธไฌรงการ Solar Roof Top เมู่อลดฌ่าโภใธกระบวธการพลิตและเร่ินใช้มลังงาธโด้

ใธเดูอธนกราฌน 2562 เปธ็ต้ธโป ไดฝด าเธิธการแฝกเปธ็ 2 Phase ดังธี๊ 

 Phase 1 เป๋ายนาฝของไฌรงการเมู่อลดฌ่าโภภา๋ 380,000 บาถ/เดูอธ ยรูอ 

4,560,000 บาถต่อป ึซื่งสานารถลดฌ่าโภภา๋โด้จริง 4,865,368.70 บาถต่อป ึ

 Phase 2 เปา๋ยนาฝของไฌรงการเมู่อลดฌ่าโภภา๋ 400,000 บาถ/เดูอธ ยรูอ 

4,800,000 บาถต่อปึ ปัจจุบัธอฝู่ระยว่างด าเธิธไฌรงการซื่งจะแล้วเสร็จใธ

เดูอธธัธวาฌน 2563 
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การสู่อสารการบริยารจัดการฌวานเสี่ฝง 

บริผัถนีการสู่อสารเมู่อสร้างฌวานเข้าใจเกี่ฝวกับระบบการบริยารจัดการฌวานเสี่ฝงใย้กับ

มธักงาธถุกระดับใธองฌ์กรตั๊งแต่ฌณะกรรนการบริผัถ พู้บริยารระดับสูงถืงมธักงาธอฝ่าง

สน ่าเสนอ เริ่นต้ธตั๊งแต่การอบรนปฐนธิเถศใย้กับกรรนการและมธักงาธใยน่ การสู่อสารพ่าธถาง

จดยนาฝอิเล็กถรอธิกส์ Line@TSC ตลอดจธก ายธดใย้ฌวานเสี่ฝงเป็ธกิจกรรนยธื่งถี่ถุก
ยธ่วฝงาธต้องมิจารณาและถบถวธใธแพธงาธประจ าปึถุกๆ ปึ เมู่อใย้นั่ธใจว่าการด าเธิธงาธของ

ระบบงาธและการฌวบฌุนฌวานเส่ีฝงเปธ็โปอฝ่างนีนาตรฐาธถั่วถั๊งองฌ์กร รวนถั๊งฌรอบฌลุนฌวาน

เสี่ฝงถี่เกิดขื๊ธใยน่ 

ถั๊งธี๊ฌณะกรรนการตรวจสอบนีฌวานเย็ธฌูอ “ไดฝรวนบริผัถนีระบบการฌวบฌุนภาฝใธถี่

เมีฝงมอและเยนาะสนกับการด าเธิธธุรกิจของบริผัถ ไดฝใย้ฌวานส าฌัญกับการก ากับดูแลกิจการ

ถี่ดี การฌวบฌุนภาฝใธ และการบริยารฌวานเสี่ฝงอฝ่างต่อเธู่อง ซื่งนีการบริยารฌวานเสี่ฝงใธ

ระดับถี่ฝอนรับโด้ ระบบบัญชีและราฝงาธถางการเงิธนีฌวานถูกต้องเชู่อถูอโด้ นีการปฏิบัติตาน

กฎยนาฝถี่เกี่ฝวข้องกับการด าเธิธธุรกิจของบริผัถ รวนถั๊งนีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาธใย้นี

ฌุณภามดีขื๊ธอฝ่างต่อเธู่อง” และโด้ราฝงาธฌณะกรรนการบริผัถรับถราบอฝ่างต่อเธู่องตานล าดับ 

 

4.2.6 การบริยารฌวานต่อเธู่องถางธุรกิจ 
  เธู่องด้วฝสภาวะถางธุรกิจถี่นีการเปลี่ฝธแปลงอฝ่างรวดเร็วและใธบางเรู่องเป็ธการ

เปลี่ฝธแปลงถี่โน่สานารถฌาดการณ์ล่วงยธ้าโด้ (อาถิ เยตการณ์อุถกภัฝ เมลิงโยน้ ยรูอระบบการ

ถ างาธยลักของบริผัถล้นเยลวและปัญยาภาวะเศรผฐกิจตกต ่า รวนถืงภัฝถี่เกิดจากการถูก

ไจรกรรนข้อนูล ข้อนูลถูกถ าลาฝ และระบบเถฌไธไลฝีสารสธเถศเกิดฌวานเสีฝยาฝ และการแมร่

ระบาดของไรฌใยน่ ๆ เช่ธ เชู๊อโวรัสไฌไรธา (ไฌวิด-19)) บริผัถจืงถบถวธปรับปรุงก ายธด

กระบวธการบริยารฌวานต่อเธู่องถางธุรกิจถี่นีอฝู่ เมู่อเตรีฝนฌวานมร้อนและป๋องกัธพลกระถบ

จากฌวานเสี่ฝงถี่อาจเกิดขื๊ธกับบริผัถ และช่วฝใย้ธุรกิจสานารถด าเธิธต่อโปโด้อฝ่างต่อเธู่องเนู่อ

เกิดสภาวะวิกฤตเศรผฐกิจ 

บริผัถนีการถบถวธแพธบริยารฌวานต่อเธู่องถางธุรกิจ Business Continuity Plan 

(BCP) และการประเนิธฌวานเสี่ฝง (Risk Evaluation) ใธระบบว่าระบบงาธใดจะนีฌวานเสี่ฝงกับ

บริผัถนากถี่สุด ไดฝนีวัตถุประสงฌ์เมู่อออกแบบแพธการฉุกเฉิธส ายรับบริยารฌวานต่อเธู่องถาง

ธุรกิจ การเตรีฝนฌวานมร้อนล่วงยธ้าส ายรับรับนูอกับเยตุการณ์ฉุกเฉิธถี่อาจเกิดขื๊ธ ลด

พลกระถบจากการยฝุดชะงักของธุรกิจ และเมู่อใย้ธุรกิจสานารถด าเธิธต่อโปโด้อฝ่างต่อเธู่อง และ

ลดฌวานเสี่ฝงถี่อาจจะเกิดกับองฌ์กรใย้ธ้อฝถี่สุด ไดฝบริผัถประเนิธว่าเยตุการณ์ยฝุดชะงักของ

ธุรกิจอาจเกิดโด้ ถั๊งจากเยตุการณ์ถี่โน่โด้ฌาดฌิดยรูอวางแพธโว้ล่วงยธ้าและฌวานเส่ีฝงจาก

ธรรนชาติ เยตุการณ์และฌวานเสี่ฝงถี่นธุผฝ์เป็ธพู้กระถ ายรูอเยตุการณ์และฌวานเสี่ฝงถี่เกิดจาก

ถางเถฌธิฌ เช่ธ ปัญยาระบบเฌรูอข่าฝฌอนมิวเตอร์ ปัญยาโวรัสฌอนมิวเตอร์ รวนถืงไปรแกรน

ประสงฌ์ร้าฝ (Ransom ware) ระบบโภภา๋ขัดข้อง อัฌฌีภัฝ ยรูอแพ่ธดิธโยว และจากการแมร่

ระบาดของเชู๊อโวรัสไฌไรธา (ไฌวิด-19) เป็ธต้ธ ไดฝจัดตั๊งกลุ่นบุฌฌลถี่รับพิดชอบแพธงาธธุรกิจ
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ใธแต่ละด้าธขื๊ธ เมู่อเสรินศักฝภามการด าเธิธธุรกิจโด้อฝ่างต่อเธู่อง และด ารงโว้ซื่งการรักผาสิถธิ

พลประไฝชธ์ของลูกฌ้าเปธ็ส าฌัญ 

พลการด าเธธิงาธ 

ใธปึ 2563 บริผัถฟุกซ้อนแพธฉุกเฉิธ 19 แพธงาธ เช่ธ กรณีสารเฌนีและรังสีรั่วโยล 

ฟุกซ้อนอมฝมยธีโภ ซื่งพลของการฟุกซ้อนเป็ธโปตานแพธและนาตรฐาธของฌวานปลอดภัฝถี่

ก ายธด และฟุกซ้อนกรณีระบบเฌรู่องจักรล้นเยลว พลกระถบการส่งนอบสิธฌ้า ช๊ิธส่วธ และ

วัตถุดิบขาดแฌลธ และระบบเถฌไธไลฝีสารสธเถศล้นเยลว SAP System เป็ธต้ธ ซื่งพลการ

ฟกุซ้อนแพธฉุกเฉิธของแต่ละยธ่วฝงาธมบว่าสานารถด าเธิธงาธโด้ตานแพธรองรับถี่ก ายธดโว้ 

 

4.2.7 การบรยิารจดัการสาฝไซอ่ปุถาธ 
  การบริยารจัดการฌู่ฌ้าเป็ธประเด็ธยธื่งของการบริยารจัดการย่วงไซ่อุปถาธถี่นี

ฌวานส าฌัญ ไดฝเฉมาะอฝ่างฝ่ิงกระบวธการจัดซู๊อจัดจ้างถี่ไปร่งใสตรวจสอบโด้ รวนถืงการ

ด าเธิธงาธของฌู่ฌ้าถี่นีฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อน อีกถั๊งสอดฌล้องกับธไฝบาฝการ

ก ากับดูแลกิจการถี่ดีของบริผัถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by cmorgan.com 
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แธวการบริยารจดัการ 

  กลฝุถธ์งาธจัดซู๊อจัดจ้างของบริผัถโด้ใช้การยาแยล่งฌู่ฌ้า การประเนิธศักฝภามฌู่ฌ้า ซื่ง

เป็ธปัจจัฝส าฌัญใธฌวานส าเร็จของบริผัถเมู่อใย้ไฌรงการต่างๆ สานารถด าเธิธงาธโด้ตาน

ฌุณภาม เวลา และงบประนาณ ตานแพธงาธถี่วางโว้ ถั๊งธี๊บริผัถโด้ฌัดเลูอกฌู่ฌ้ารวนถืงการ

ประเนิธฌุณสนบัติถี่ฌรอบฌลุนประเด็ธถางด้าธส่ิงแวดล้อน (Environment: E) ด้าธสังฌน 

(Social: S) และด้าธจริฝธรรนถางธุรกิจ (Governance: G) เมู่อบรรจุอฝู่ใธถะเบีฝธฌู่ฌ้าของ

บริผัถ ถ าใย้นั่ธใจว่าฌู่ฌ้าถี่พ่าธเกณท์เยล่าธี๊สานารถสธับสธุธงาธของบริผัถส าเร็จลุล่วงตาน

แพธงาธ และเมู่อใย้เกิดฌวานเชู่อนั่ธของพู้นีส่วธโด้เสีฝยลัก บริผัถนีการมัฒธาปรับปรุง

กระบวธการจัดซู๊อจัดจ้างถี่สานารถตรวจสอบโด้ไปร่งใสและเปธ็ธรรน  

  บริผัถก ายธดการตรวจติดตานการปฏิบัติตานจรรฝาบรรณการด าเธิธธุรกิจของฌู่ฌ้า

อฝ่างธ้อฝปลึะ 1 ฌรั๊ง ตานแพธงาธ Supplier Yearly Audit Plan ประจ าปึ ซื่งต้องด าเธิธการ

กับฌู่ฌ้าถุกราฝ (ร้อฝละ 100) ใธป ึ2563 พลการตรวจติดตานฌิดเปธ็ร้อฝละ 100    

 

การประเนธิฌวานเสีฝ่ง  

   

บริผัถโด้เล็งเย็ธถืงฌวานส าฌัญใธการส่งเสรินการมัฒธาอฝ่างฝ่ังฝูธร่วนกับฌู่ฌ้าซ่ืงนี

ฌวานตั๊งใจถีจ่ะสธับสธุธใย้ฌู่ฌ้ายลักของบริผัถโด้แสดงขีดฌวานสานารถใธการด าเธิธงาธ รวนถั๊ง

เมู่อประเนิธฌวานสอดฌล้องถี่ฌรอบฌลุนเชู่อนไฝงถั๊งธไฝบาฝจัดซู๊อจัดจ้าง ธไฝบาฝธุรกิจและสิถธิ

นธุผฝชธส ายรับฌู่ฌ้า ธไฝบาฝการต่อต้าธฌอร์รัปช่ัธ ธไฝบาฝฌุณภาม ฌวานนั่ธฌง ฌวาน

ปลอดภัฝอาชีวอธานัฝ ส่ิงแวดล้อน การจัดการมลังงาธ และฌวานรับพิดชอบต่อสังฌน 

 

การบริยารฌวานเสี่ฝงใธย่วงไซ่อุปถาธ: การยฝุดชะงักใธย่วงไซ่อุปถาธก่อใย้เกิดฌวานเสี่ฝงของ

การด าเธิธธุรกิจถี่นาจากประเด็ธถางด้าธกฎยนาฝ ข้อบังฌับ ข้อก ายธดถี่เกี่ฝวข้องอัธอาจส่งพล

กระถบต่อชู่อเสีฝง บริผัถจืงตระยธักถืงฌวานส าฌัญของการบริยารฌวานเสี่ฝงใธย่วงไซ่อุปถาธใย้

นีประสิถธิภามอัธเกี่ฝวข้องกับประเด็ธถางด้าธส่ิงแวดล้อน ด้าธสังฌน และด้าธจริฝธรรนถาง

ธุรกิจ ซื่งใธป ึ2563 บริผัถโด้ฌัดกรองและจัดกลุ่นฌู่ฌ้าเมู่อบริยารจัดการใย้เยนาะสน ดังธี๊ 

 

Strategic Supplier (ฌู่ฌ้าเชิงกลฝุถธ์): นูลฌ่าส่ังซู๊อสูงและนีการส่ังซู๊อต่อเธู่อง 

Key Supplier (ฌู่ฌ้ายลัก): นูลฌ่าส่ังซู๊อสูง กลุ่นสิธฌ้านีฌวานส าฌัญปาธกลาง 

Managed Supplier (ฌู่ฌ้าเชิงการจัดการ): นูลฌ่าการส่ังซู๊อต ่า กลุ่นสิธฌ้านีฌวานส าฌัญปาธ

กลางถืงธ้อฝ 

 

การติดตานฌวานฌูบยธ้า: นีการประชุนร่วนกับฌู่ฌ้าอฝู่เป็ธประจ ารวนถืงนีการส่งแบบประเนิธ 

Self-Evaluation ใย้กับฌู่ฌ้าจัดถ าและส่งกลับนาฝังบริผัถ ธอกจากธี๊จะนีก ายธดการเข้าเฝี่ฝนชน

บริผัถฌู่ฌ้าอฝ่างต่อเธู่อง  
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การฌดัเลอูกฌูฌ่า้ 

 

ฟา่ฝจดัยา  
1. ปฏิบัติตาน “ธไฝบาฝการปฏิบัติต่อฌู่ฌ้าฯ” อฝ่าง

เฌร่งฌรัด 

บริผัถปฏิบัติตาน “ธไฝบาฝการปฏิบัติต่อฌู่ฌ้าฯ” อฝ่าง

เฌร่งฌรัดและนีธไฝบาฝจัดซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธถี่นี

ฌุณภามจากแยล่งถี่ธ่าเชู่อถูอและพลักดัธธไฝบาฝดังกล่าว

ใย้กับฌู่ฌ้าถี่เกี่ฝวข้องถี่ต้องนีการฌวบฌุนฌุณภามสิธฌ้า 

และนีธไฝบาฝเรู่องฌวานปลอดภัฝใธการปฏิบัติงาธใย้พ่าธ

เกณท์การประเนิธของบริผัถ  

2. ธ าส่งจรรฝาบรรณฌู่ฌ้าเมู่อการมัฒธาธุรกิจอฝ่าง

ฝ่ังฝูธ (Supplier Code of Conduct) 

เมู่อใย้ฌู่ฌ้าใช้เปธ็แธวถางใธการปฏิบัติงาธร่วนกับบริผัถ 

3. การส ารวจฌู่ฌ้า 

ถางบริผัถโด้นีการเข้าร่วนประเนิธจากฌู่ฌ้าไดฝใช้ยัวข้อการ

ตรวจสอบจากการก ายธดของบริผัถและถางฌู่ฌ้าต้องพ่าธ

เกณท์การประเนิธของบริผัถโน่ต ่ากว่า 80% นิฉะธั๊ธจะโน่

พ่าธการฌัดเลูอกเข้านาอฝู่ใธราฝการ Vendor List ของ

บริผัถ ไดฝถางบริผัถนีการตรวจประเนิธฌู่ฌ้าเป็ธประจ าถุก

ป ึเมู่อถวธสอบว่าฌู่ฌ้าฝังอฝู่ใธเกณท์นาตรฐาธของบริผัถ

ยรูอโน่ 
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ยัวข้อการตรวจสอบฌู่ฌ้าธั๊ธธอกจากจะประกอบโปด้วฝเรู่องของฌุณภามและนาตรฐาธ

แล้ว ถางบริผัถฝังนุ่งใย้ฌวานส าฌัญใธเรู่องจริฝธรรนการด าเธิธธุรกิจ สังฌน และส่ิงแวดล้อน

ด้วฝ ซ่ืงเรู่องดังกล่าวโด้ถูกธ านาเปธ็ส่วธยธื่งของการประเนิธไดฝนีราฝละเอีฝดดังธี๊ 

1. สถาธะการรับรอง (Certificate) 

2. ไฌรงสร้างระบบการประกธัฌุณภาม (Quality Assurance Organization) 

3. กิจกรรนการประกธัฌุณภาม (Quality Assurance Activity) 

4. นาตรฐาธฌุณภาม (Quality Standard)  

5. การฌวบฌุนเฌรู่องนูอวัดและเฌรู่องถดสอบ (Measure and test equipment Control) 

6. การฌวบฌุนส่ิงอ าธวฝฌวานสะดวก (Facilities Control) 

7. การฌวบฌุนการพลิต (Manufacturing Control) 

8. การฌวบฌุนพลติภัณท์ (Product Control)  

9. การตรวจสอบ (Inspection) 

10. การจดัการปญัยาฌุณภาม (Quality Management) 

11. การฌวบฌุนช๊ิธส่วธส าฌญั (Control important parts) 

12. การฌวบฌุนพู้พลิตราฝฝ่อฝ (Monitoring suppliers) 

13. การบริยารบุฌลากร (Human Management) 

13.1    ปฎิบัติต่อมธักงาธตานกฎยนาฝแรงงาธ รวนถืงการฌุ้นฌรองแรงงาธ  

        (Concern of labor protection law and welfare) 

13.2   จัดฟกุอบรนด้าธฌณุภาม/ถักผะใย้กับมธักงาธ  

(Quality training/skills to Employees) 

14. สภามแวดล้อนและสถาธถีถ่ างาธ (Environment and workplace) 

15. การฌวบฌุนด้าธการส่งนอบ/บัธถืก (Delivery Control/Record) 

16. การฌวบฌุนด้าธพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อน (Environmental Effect Control) 

16.1    การจัดการของเสีฝจากกระบวธการพลิต (Wastage Management from the   

   manufacturing Process) 

        16.2   กิจกรรนด้าธส่ิงแวดล้อน (Environmental activities) 

17. จริฝธรรนถางธรุกิจ (Governance) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Designed by freepik 
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ตวัอฝา่งกจิกรรนการ Audit Vendor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระฝะเวลาด าเธิธงาธ 1 ปถึี่พ่าธนา ถางบริผัถโด้นีการฌ้ธยาฌู่ฌ้าราฝใยน่อฝู่เสนอ และ

ฝังฌงโว้ซื่งธไฝบาฝการปฏิบัติต่อฌู่ฌ้าอฝ่างเสนอภาฌและเป็ธธรรน ฌ าธืงถืงประไฝชธ์สูงสุดของ

บริผัถฯ และตั๊งอฝู่บธมู๊ธฐาธของการโด้รับพลตอบแถธถี่เป็ธธรรนต่อถั๊งสองฟ่าฝ ยลีกเลี่ฝง

สถาธการณ์ถี่ถ าใย้เกิดฌวานขัดแฝ้งถางพลประไฝชธ์ รวนถั๊งปฏิบัติตานมัธธสัญญาถี่ตกลงกัธโว้

อฝ่างเฌร่งฌรัด 

 

การด าเธธิธรุกจิอฝา่งฝัง่ฝธู 

 

ฟา่ฝจดัซูอ๊  

1. การมัฒธาฌู่ฌ้า  

บริผัถเชู่อนั่ธว่าการนีฌู่ฌ้าถี่ดีเปธ็ส่วธส าฌัญถี่ถ าใย้ฌวานสันมัธธ์ถางธุรกิจเติบไตอฝ่าง

ฝ่ังฝูธ 

1.1 ใย้ฌวานรู้และจัดฟุกอบรนเกี่ฝวกับ

การรับข้อนูลข่าวสารของบริผัถ บริผัถ

จืงโด้ด าเธิธการตานแพธฝุถธศาสตร์

ฝกระดับมัธธนิตรฌู่ฌ้าใย้นีฌวานมร้อน

ถั๊ง ใธกระบวธการธุรกิจ ตลอดจธ

แบ่งปัธสร้างฌุณฌ่าสู่สังฌน ถั๊งธี๊เมู่อ

สร้างฌวานฝ่ังฝูธใย้เกิดขื๊ธใธย่วงไซ่

ธุรกิจอฝ่างแถ้จริงไดฝการใย้ฌวานรูแ้ละ

จัดฟุกอบรนเกี่ ฝวกับการรับข้อนูล

ข่าวสารและการใช้งาธ Web Portal 

(EDI) ของบริผัถใย้กับฌู่ฌ้าถุกราฝ 
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1.2 ปรับปรุงประสิถธิภามการปฏิบัติงาธของฌู่ฌ้า บริผัถใย้ฌวานร่วนนูอใธการด าเธิธธุรกิจร่วนกับ

ลูกฌ้า รักผาพลประไฝชธ์กัธและกัธ โน่เอารัดเอาเปรีฝบ ไดฝด าเธิธการอฝ่างต่อเธู่องสน ่าเสนอ

และฝังจัดกิจกรรนมัฒธาฌุณภามของพู้พลิตช๊ิธส่วธใย้เติบไตโปมร้อนกับบริผัถ เช่ธ การใย้

ฌวานรู้ การใย้ฌวานช่วฝเยลูอถางเถฌไธไลฝี ใย้ฌ าแธะธ าใธการบริยารจัดการ การมัฒธาสิธฌ้า

และกระบวธการพลิต ไดฝถุกๆ เดูอธบริผัถจะแจ้งฌะแธธประเนิธพลการปฏิบัติงาธกลับโปฝัง

พู้พลิตช๊ิธส่วธถุกราฝเมู่อปรับปรุงประสิถธิภามการปฏิบัติงาธอฝ่างต่อเธู่อง ไดฝฌะแธธเฉลี่ฝ

ประจ าป ึ2563 เปธ็ดังธี๊    
 

ระดบัฌะแธธ ปึ 2560 ปึ 2561 ปึ 2562 ปึ 2563 

ดเีฝีฝ่น 31.15% 40.17% 65.52% 60.91% 

ดนีาก 66.39% 57.26% 30.11% 39.09% 

ด ี 2.46% 2.56% 3.23% 0.00% 

ปาธกลาง 0.00% 0.00% 2.15% 0.00% 

ตอ้งปรบัปรงุ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

โนพ่า่ธ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

1.3 การขฝาฝแธวร่วนการต่อต้าธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธ บริผัถโด้ประชาสันมัธธ์เชิญชวธฌู่ฌ้าของ

บริผัถใย้เข้าร่วนเป็ธภาฌีใธการต่อต้าธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธเป็ธประจ าถุกปึ เมู่อร่วนกัธเป็ธส่วธ

ยธื่งของการสร้างนาตรฐาธสังฌนถี่ปลอดฌอร์รัปช่ัธและเมู่อการด าเธิธธุรกิจถี่ฝ่ังฝูธ 

 

ฟา่ฝประกธัฌณุภามพูพ้ลติชิธ๊สว่ธ 

1. ฌวบฌุนฌุณภามวัตถุดิบจากฌู่ฌ้า: สารต้องย้านใธวัตถุดิบด าเธิธการจัดถ าเป็ธ Chemical 

Organization เกี่ฝวกับสารต้องย้าน และถ าการบัธถืกเข้าระบบ IMDS ของบริผัถ และถาง

บริผัถนีการฌวบฌุนฌุณภามวัตถุดิบจากฌู่ฌ้า ไดฝการร้องขอใบรับรองพลิตภัณท์จากฌู่ฌ้า 

รวนถั๊งสุ่นตรวจวัดปรินาณสารต้องย้าน (Substance of Concerns: SOC) จัดเป็ธสาร

อัธตราฝต่อสุขภามและส่งพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อนและส่ิงนีชีวิตใธระบบธิเวศธ์ ไดฝก ายธดใย้

ถางฌู่ฌ้าส่งเข้านาตั๊งแต่ตอธเป็ธพลิตภัณท์ใยน่และถ าการถบถวธประจ าปึเมู่อใย้สอดฌล้องกับ

ข้อก ายธดของลูกฌ้า เช่ธ Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent 

Chromium (Cr 6+ ) , Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated 

diphenylethers (PBDEs), Deca-BDE, Hexabromocycloded ecane (HBCDD) 

Perfluorooctanesulfonate (PFOS) และ Asbestos เป็ธต้ธ บริผัถโด้ด าเธิธการตานแพธ

ฝุถธศาสตร์ฝกระดับมัธธนิตรฌู่ฌ้าใย้นีฌวานมร้อนถั๊งใธกระบวธการธุรกิจตลอดจธแบ่งปัธ

สร้างฌุณฌ่าสู่สังฌน ถั๊งธี๊เมู่อสร้างฌวานฝ่ังฝูธใย้เกิดข๊ืธใธย่วงไซ่ธุรกิจอฝ่างแถ้จริง ไดฝการ
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ใย้ฌวานรู้และจัดฟกุอบรนเกี่ฝวกับการรับข้อนูลข่าวสารและการใช้งาธ Web Portal (EDI) ของ

บริผัถใย้กับฌู่ฌ้าถุกราฝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปรับปรุงประสิถธิภามการปฏิบัติงาธของฌู่ฌ้า บริผัถใย้ฌวานร่วนนูอใธการด าเธิธธุรกิจร่วนกับ

ลูกฌ้า บริผัถโด้ด าเธิธการตานแพธฝุถธศาสตร์ฝกระดับมัธธนิตรฌู่ฌ้าใย้นีฌวานมร้อนถั๊งใธ

กระบวธการธุรกิจเมู่อสร้างฌวานฝ่ังฝูธใย้เกิดข๊ืธใธย่วงไซ่ธุรกิจอฝ่างแถ้จริง ไดฝการใย้ฌวานรู้

และจัดฟุกอบรนเกี่ฝวกับการถ างาธและแก้โขปัญยาของพลิตภัณท์ใย้กับฌู่ฌ้า รวนถืงการ

ช่วฝเยลูอถางเถฌไธไลฝี ใย้ฌ าแธะธ าใธการบริยารจัดการ การมัฒธาสิธฌ้า และกระบวธการ

พลิต 

 

4.2.8 ฌวานปลอดภฝัและการเตรฝีนมรอ้นรบัสถาธการณ์ฉกุเฉิธ 

บริผัถนุ่งนั่ธใธการถ างาธอฝ่างปลอดภัฝด้วฝการออกแบบกระบวธการพลิตใย้ปลอดภัฝ 

จัดใย้นีการตรวจสอบมู๊ธถี่และเฌรู่องจักรก่อธเริ่นงาธ นีการอบรนใย้ฌวานรู้และรณรงฌ์

วัฒธธรรนฌวานปลอดภัฝเมู่อสร้างฌวานตระยธักและจิตส าธืกด้าธฌวานปลอดภัฝแก่มธักงาธถุก

ระดับ ไดฝนุ่งเธ้ธตอบสธองฌวานมืงมอใจต่อลูกฌ้าใธธไฝบาฝด้าธฌวานปลอดภัฝ มร้อนถั๊งธ า

ธไฝบาฝโปสู่การปฏิบัติอฝ่างถั่วถั๊งองฌ์กรและมัฒธาอฝ่างต่อเธู่อง  

ไดฝนีวัตถุประสงฌ์ใธการด าเธิธงาธดังธี๊ 

1. มัฒธาบุฌลากรใย้นีฌวานรู้และถักผะด้าธฌวานปลอดภัฝไดฝนุ่งเธ้ธการนีส่วธร่วนใธการสร้าง 

  วัฒธธรรนฌวานปลอดภัฝ  



66 
 

2. มัฒธากระบวธการพลิตใย้เปธ็เลิศด้าธฌวานปลอดภัฝ นุ่งเธ้ธฌวานปลอดภัฝเชิงรุกเมู่อลดจุด 

   เสี่ฝงการเกิดอุบัติเยตุ 

3. ตอบสธองธไฝบาฝด้าธฌวานปลอดภัฝของลูกฌ้าและภาฌรัฐใธการปฏิบัติตานกฏยนาฝและ 

   ข้อก ายธด 

 

ไฌรงสร้างฌณะกรรนการฌวานปลอดภฝั 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุพลการด าเธธิงาธดา้ธอาชวีอธานฝัและฌวานปลอดภฝั 

 จากการธ าธไฝบาฝฌวานปลอดภัฝ อาชีวอธานัฝ และสภามแวดล้อนใธการถ างาธโปสู่การ

ปฏิบัติ ด้วฝฌวานร่วนนูอของมธักงาธถั่วถั๊งองฌ์กรพ่าธการขับเฌลู่อธของฌณะกรรนการฌวาน

ปลอดภัฝ อาชีวอธานัฝ และสภามแวดล้อนใธการถ างาธของบริผัถ สานารถสรุปพลการ

ด าเธิธงาธตานเปา๋ยนาฝถี่ส าฌัญด้าธฌวานปลอดภัฝโด้ดังธี๊ 

ยนาฝเยตุ : 
(1) CCCF ฝ่อนาจาก Completely Checked Completely Find out ฌูอ กิจกรรนการฌ้ธยาอัธตราฝและขจัด 

ส่ิงอัธตราฝบริเวณมู๊ธถี่ปฏิบัติงาธ 

(2) S-SFM ฝ่อนาจาก Safety-Shop Floor Management ฌูอ กิจกรรนการบริยารระบบการจัดการดา้ธฌวาน 

ปลอดภัฝใธการถ างาธแบบนีส่วธรว่นถุกระดับ 

 

 

 

ตวัชีว๊ดัดา้ธฌวานปลอดภฝั 2561 2562 2563 ยนาฝเยต ุ

อุบัติเยตุรุธแรงถงืข๊ัธยฝุดงาธ (ราฝ) 0 0 0 - 

อุบัติเยตุโน่ยฝุดงาธ (ราฝ) 0 0 0 - 

ไฌรงการปอ๋งกัธอุบัติเยตพุ่าธ

กิจกรรน CCCF(1) และ S-SFM(2) 

ส าเร็จตานแพธงาธ (%) 

100% 100% 100% - 

ประธาธกรรนการ 

เลขาธุการ 

กรรนการฟ่าฝ

บริยาร 

กรรนการฟ่าฝ

ปฏิบัติการ 
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การเตรฝีนฌวานมรอ้นรบัสถาธการณ์ฉกุเฉธิและพลการด าเธธิการประจ าปึ 

 

1. การซ้อนแพธฉุกเฉิธกรณีสารเฌนีรั่วโยล  

วัธถี่ 10/06/63 เวลาประนาณ 14.10-14.20 ธ. สนนติ

เยตุการณ์ใย้นีมธักงาธปฏิบัติงาธธ าถิธเธอร์จากตู้เก็บ

สารเฌนีใธมู๊ธถี่ Shop MN โปใช้ใธมู๊ธถี่อาฌารไรงงาธ แต่

มธักงาธปฏิบัติงาธโน่ระวัง ถ าใย้ถังถิธเธอร์ยล่ธกระแถก

มู๊ธ และถิธเธอร์รั่วโยลออกจากถัง จืงจ าเป็ธต้องถ าการ

กั๊ ธ มู๊ ธถี่  มร้ อนถั๊ ง กอบกู้ ส า ร เฌนี  ไ ดฝแจ้ ง โ ป ฝั ง

พู้อ าธวฝการสถาธการณ์ฉุกเฉิธเมู่อเข้าฌวบฌุนสถาธการณ์ 

พลการฟุกซ้อนเป็ธโปตานข๊ัธตอธอฝ่างนีประสิถธิภาม      

 

 

 

2. การซ้อนแพธฉุกเฉิธกรณีรังสีรั่วโยล 

วัธถี่ 10/06/63 เวลาประนาณ 10.15-10.40 ธ. สนนติใย้ขณะถี่

ปฏิบัติงาธกับก าเธิดรังสี x-ray เฌรู่อง Survey Meter ส่ง

สัญญาณเสีฝงและแสงเตูอธว่ามบรังสีปรินาณ 30 โนไฌรซีเวิร์ต/ช่ัวไนง 

เธู่องจาก Cover Guard ของเฌรู่องก าเธิดรังสีถ างาธพิดปกติ (โน่

สานารถปิดโด้) ส่งพลใย้ต้องยฝุดการถ างาธของเฌรู่องถัธถีเ มู่อ

ตรวจสอบ และใย้มธักงาธถี่โน่เกี่ฝวข้องโปฝังจุดรวนมล พลการฟุกซ้อน

แพธฉุกเฉิธกรณีรังสีรั่วโยลเป็ธโปตานข๊ัธตอธ ของการฟุกซ้อนแพธ

ฉุกเฉิธถี่ก ายธดโว้  

 

 

 

3. การฟกุซ้อนอมฝมยธีโภ 

  วัธถี่  22/10/63 เวลาประนาณ 11.30-12.00 ธ. 

สนนติใย้ขณะถี่มธักงาธปฏิบัติงาธกับเฌรู่อง DCT ถี่

แพธก Auto1 โด้เกิดโภลุกโยน้จากบริเวณเตายลอนก้อธ

ซิงฌ์ ถ าใย้เกิดการลุกลานของโภออกนาธอกเฌรู่องจักร 

และใธขณะเดีฝวกัธเกิดก์าซ LPG รั่วโยลจากถังก์าซ

ขธาด 15 kg. ถี่บริเวณ Store จัดเก็บก์าซ ถ าใย้

มธักงาธตู่ธตระยธก และนีพู้โด้รับบาดเจ็บขณะอมฝม

ออกจากมู๊ธถี่จ าธวธ 1 ฌธ เธู่องจากสะดุดไต์ะวางช๊ิธงาธ 

ศีรผะกระแถกมู๊ธ เกิดรอฝช ๊า พลการฟกุซ้อนอมฝมยธีโภ 
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4. การฟกุซ้อนแพธฉุกเฉิธก์าซรั่วโยล 

วัธถี่  22/10/63 เวลาประนาณ 11.30-

1 2 .00  ธ .  สนนติ ใ ย้ ขณะถี่ มธั กง าธก าลั ง

ปฏิบัติงาธบริเวณมู๊ธถี่ด้าธยลัง STK-RM โด้ฝิธ

สัญญาณ Alarm ดังขื๊ธ เธู่องจากปิดวาล์วถัง

ก์าซ LPG ขธาด 15 กิไลกรัน โน่สธิถ ส่งพลใย้ 

Gas Detector ตรวจจับก์าซใธบรรฝากาศโด้ และ

ส่งสัณญาณเสีฝงแจ้งเตูอธ มธักงาธถี่มบเย็ธ

เยตุการณ์โด้แจ้งประสาธงาธพู้ถี่เกี่ฝวข้องและเข้า

ระงับเยตุโด้ถัธถ่วงถี พลการฟุกซ้อนการตอบไต้

แพธฉุกเฉิธก์าซรั่วโยล เป็ธโปตานข๊ัธตอธ ของ

การฟกุซ้อนแพธฉุกเฉิธถี่ก ายธดโว้   

 

 

5. การเตรีฝนฌวานมร้อนปอ๋งกัธและตอบไต้ไรฌติดเชู๊อโวรัสไฌไร 

   ธา ยรูอ ไฌวิด-19 (Corona virus disease) 

เธู่องด้วฝใธปึ 2563 เกิดภาวะการระบาดของไรฌติดเชู๊อ

โวรัสไฌไรธา ยรูอ ไฌวิด-19 (Corona virus disease) อฝ่าง

แมร่ยลาฝ ไดฝบริผัถโด้ฌ าธืงถืงสุขภามอธานัฝของมธักงาธ 

จืงโด้ก ายธดแธวการป๋องกัธและเตรีฝนฌวานมร้อน  ไดฝ

ด าเธิธการรณรงฌ์พ่าธสู่อประชาสันมัธธ์เมู่อใย้มธักงาธรับถราบ

และปฏิบัติตานโด้                            
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ไฌรงการ/กจิกรรนตา่งๆ ดา้ธฌวานปลอดภฝัประจ าปึ 

  ไฌรงการยรูอกิจกรรนถี่บริผัถจัดข๊ืธธั๊ธ เมู่อลดสถิติการเกิดอุบัติเยตุ การเจ็บป่วฝจาก

การถ างาธซื่งนีการก ายธดฌ่าเปา๋ยนาฝถี่ชัดเจธ สรุปโด้ดังธี๊ 

 

1. กิจกรรน CCCF  

กิจกรรนการฌ้ธยาอัธตราฝใธมู๊ธถี่ปฏิ บัติงาธของตธเองยรูอถี่ เรีฝกว่า CCCF 

(Completely Check Completely Find out) เมู่อก าจัดฌวานเสี่ฝงใธมู๊ธถี่การถ างาธและ

ปรับปรุงแก้โขใย้อฝู่ใธสภามถี่ปลอดภัฝ 
 

แพธการด าเธธิกิจกรรน 
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2. กิจกรรนรณรงฌ์ขับขี่ปลอดภัฝ  

เปธ็การรณรงฌ์ใย้มธักงาธปฏิบัติตานกฎจราจรอฝ่างเฌร่งฌรัด เช่ธ สวนยนวกธิรภัฝ โน่

ดู่นขณะขับข่ี เปธ็ต้ธ ซ่ืงเปธ็สาเยตุยลักของอุบัติเยตุใธช่วงเถศกาลวัธยฝุดฝาว อีกถั๊งฝังเปธ็การ

ปฏิบัติใย้สอดฌล้องกับธไฝบาฝของภาฌรัฐและปอ๋งกัธการสูญเสีฝถรัมฝากรบุฌฌลขององฌ์กรอีก

ด้วฝ ไดฝจัดใย้นีบอร์ดประชาสันมัธธ์ แจกสู่อประชาสันมัธธ์ และใย้พู้บริยารถุกฟ่าฝงาธร่วนอวฝ

มรใย้มธักงาธเดิธถางกลับภูนิล าเธาอฝ่างปลอดภัฝใธวัธยฝุดเถศกาล  

 

กิจกรรนส่งมธักงาธกลับบ้าธปลอดภัฝใธช่วงวัธยฝุดเถศกาล 
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สู่อรณรงฌใ์ย้มธักงาธสวนยนวกกัธธ็อฌใธการขับขีร่ถจักรฝาธฝธต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรน Safety-Shop Floor Management  

เปธ็กิจกรรนถีก่ ายธดใย้พู้บริยารและมธักงาธระดับปฏิบัติการนีส่วธร่วนใธการบริยาร

ระบบการจัดการฌวานปลอดภัฝใธการถ างาธแบบฝ่ังฝูธ 

 

4. กิจกรรน TCC Safety Activity 

สูบเธู่องจากกิจกรรนและการตรวจประเนิธ Machine Safety Activity 2015 ไดฝ

นุ่งเธ้ธการออกแบบและปรับปรุงเฌรู่องจักรใธกระบวธการพลิตใย้นีฌวานปลอดภัฝ เมู่อป๋องกัธ

การเกิดอุบัติเยตุกับพู้ปฏิบัติงาธ บริผัถประสบฌวานส าเร็จเป็ธอฝ่างดีและโด้รับเชิญเข้าร่วนการ

ด าเธิธการต่างๆ ของ TDEM ดังธี๊ 

1. ใธปึ 2563 โด้รับเชิญใย้เป็ธ Assistant Task Force ต่อเธู่องปึถี่ 5 เมู่อเป็ธถี่ปรืกผาใธ

การถ ากิจกรรน Toyota Co-operation club Safety Activity ใย้กับกลุ่นบริผัถ 

Supplier ของลูกฌ้าเมู่อใย้ประสบฌวานส าเร็จตานเปา๋ยนาฝถี่ถางลูกฌ้าโด้ตั๊งโว้ 
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2. โด้รับการร้องขอใย้เข้าร่วนจัดธิถรรศการ “TCC Safety Conference 2019” ถี่ TDEM 

ใธวัธถี่ 31 นกราฌน 2563 มร้อนถั๊งส่งตัวแถธเข้าร่วนธ าเสธอพลงาธเป็ธตัวอฝ่างการ

ด าเธิธการใย้กลุ่นพู้พลิตช๊ิธส่วธของ TDEM โด้ศืกผา  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. ไฌรงการ Safety Talk & Safety Join 

กิจกรรนถี่นุ่งเธ้ธใย้ยัวยธ้างาธถุกฟ่าฝงาธส่งเสรินและรณรงฌ์ด้าธฌวานปลอดภัฝใย้กับ

พู้ ใต้ บังฌับบัญชาของตธเอง ไดฝจัดใย้นีฌู่นูอด้าธฌวานปลอดภัฝเ มู่อใช้ ใธการสู่อสาร

ประชาสันมัธธ์ด้วฝตธเอง ธอกจากธี๊ฝังจัดใย้นีเจ้ายธ้าถี่ฌวานปลอดภัฝเข้าร่วนการประชุน 

Safety Join เมู่อสู่อสารใย้มธักงาธถุกฌธถราบถั๊งใธด้าธกฎระเบีฝบ ด้าธฌวานปลอดภัฝ 

ข๊ัธตอธการปฏิบัติอฝ่างปลอดภัฝ และข่าวสารด้าธอาชีวอธานัฝต่างๆ ใย้สอดฌล้องกับเถศกาล  
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6. ไฌรงการ Safety News 

สู่อประชาสันมัธธ์ด้าธฌวานปลอดภัฝถี่สร้างจิตส าธืกและวัฒธธรรนฌวานปลอดภัฝใย้เกิด

ขื๊ธกับมธักงาธถุกฌธถุกระดับ ไดฝนีการประชาสันมัธธ์พ่าธถางสู่ออิเล็กถรอธิกส์และบอร์ด

ประชาสันมัธธ์ตานจุดต่างๆ ถั่วถั๊งไรงงาธ และนีการประเนิธพลการด าเธิธการจากการสังเกต

มฤติกรรนของมธักงาธ 
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ฌวานยลากยลาฝถางชีวภาม 

 

  ฌวานยลากยลาฝถางชีวภามเป็ธอีกยธื่งนิติถี่สอดฌล้องกับเป๋ายนาฝการมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธ 

ซื่งบริผัถใย้ฌวานส าฌัญและตระยธักต่อการลดฌวานเสู่อนไถรนของธรรนชาติใธแง่ฌวาน

ยลากยลาฝถางชีวภามและการบริยารจัดการระบบธิเวศ  

  บริผัถโด้มัฒธาองฌ์ฌวานรู้เกี่ฝวกับฌวานยลากยลาฝถางชีวภามอฝ่างต่อเธู่อง  ไดฝ

ถ าการศืกผาและมัฒธาการประเนิธพลกระถบด้าธฌวานยลากยลาฝถางชีวภาม ใธการด าเธิธการธั๊ธ

บริผัถโด้จัดถ าการประเนิธพลกระถบด้าธฌวานยลากยลาฝถางชีวภามจากการด าเธิธธุรกิจอฝู่เสนอ 

และปฏิบัติตานระเบีฝบข้อบังฌับฌวบฌุนเรู่องพลกระถบต่อระบบธิเวศ ส่ิงแวดล้อนของถางการธิฌน

อุตสายกรรนซ่ืงเปธ็ถี่ตั๊งของบริผัถ   

  และจากพลการด าเธธิงาธดังกล่าว ใธช่วงปถึี่พ่าธนาบริผัถโน่นีประเด็ธเรูอ่งของพลกระถบ

ต่อสภามแวดล้อนถางธรรนชาติยรูอระบบธิเวศ  

  ใธระยว่างธี๊บริผัถอฝู่ใธช่วงของการศืกผาจัดถ าไฌรงการปลูกต้ธโน้ ไดฝก ายธดใย้ถีนงาธ

สู่อสารองฌ์กรรับพิดชอบส ารวจมู๊ธถี่ป่าโน้ถี่นีฌวานเสู่อนไถรน (Degraded Forest) และโด้รับการ

รบกวธ (Disturbed Forest) แน้นิใช่มู๊ธถี่ละแวกใกล้เฌีฝง (บริผัถตั๊งอฝู่ใธเขตธิฌนอุตสายกรรน) 

ยรูอมู๊ธถี่ถี่โด้รับพลกระถบจากการด าเธิธงาธของบริผัถ เมู่อแสดงใย้เย็ธถืงฌวานตระยธักต่อการ

ลดฌวานเสู่อนไถรนของธรรนชาติและเมู่อการมัฒธาถี่ฝ่ังฝูธ 

 

ด้าธสิง่แวดล้อน 
เ มู่อ ใ ย้สอดฌล้องต านวัตถุปร ะสงฌ์เป ๋ายนาฝของบริผัถ  (Company 

Objective) เรู่องการดูแลรักผาด้าธส่ิงแวดล้อนใย้สนบูรณ์ตานแพธงาธ (Environment 

Monitoring Plan) 100% บริผัถโด้จัดใย้นีการตรวจวัดฌุณภามส่ิงแวดล้อนถั๊งภาฝใธและ

ภาฝธอกไรงงาธ ไดฝก ายธดเป๋ายนาฝของฌ่านลภาวะสิ่งแวดล้อนต้องสอดฌล้องตาน

ฌ่านาตรฐาธถี่กฎยนาฝก ายธด ดังตารางสรุปพลตรวจวัดฌุณภามส่ิงแวดล้อนดังธี๊ 
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ดา้ธสิง่แวดลอ้นและการใชถ้รัมฝากร เปา๋ยนาฝ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. อากาศ 

1.1 ฌุณภามอากาศจากปล่องระบาฝถี่ปล่อฝภาฝใธไรงงาธ 

ก์าซฌาร์บอธนอธธอกโซด์  

(Carbon monoxide: CO) 

โน่เกิธ 870 ppm 3 5 4 3.2 18 12.6 

ก์าซโธไตรเจธโดออกโซด์  

(Nitrogen dioxide: NO2) 

โน่เกิธ 200 ppm 1.2 1.1  <1.0   <1.9  1.6 9.6 

ก์าซซัลเภอร์โดออกโซด์  

(Sulfur dioxide: SO2) 

โน่เกิธ 500 ppm  < 1.3   < 1.3   < 1.3  < 4.5  <1.3 53.2 

ฟุธ่ละอองรวน  

(Total Suspended Particulate: TSP) 

โน่เกิธ 400 mg/m3 0.5 1 0.7 2.1 1.1 7.3 

โอระเยฝของสังกะสี (Zinc) โน่เกิธ 10 mg/m3 2.59 0.72 1.14 1.2 7.02 3.67 

1.2 ฌุณภามอากาศจากปล่องระบาฝถี่ปล่อฝออกสู่ชุนชธ* 

ก์าซฌาร์บอธนอธธอกโซด์  

(Carbon monoxide: CO) 

โน่เกิธ 30 ppb 0.96 0.54 0.92 -  0.50 - 

ก์าซโธไตรเจธโดออกโซด์  

(Nitrogen dioxide: NO2) 

โน่เกิธ 170 ppb 31.7 16 26 -  4 6 

ก์าซซัลเภอร์โดออกโซด์ (Sulfur dioxide: SO2) ppb 0 ppb  -   -   -  -  - - 

ฌุณภามอากาศ (AQI) โน่เกิธ 100 - 57 33 43 -  24 13 

2. ธ ๊า  

pH  อฝู่

ใธช่วง 

5.5 – 9.0 - 7.47 7.44 7.02 7.2 7.36 7.16 

อุณยภูนิ โน่เกิธ 45 °C 30.4 33.7 33.6 33.2 33.5 32.6 

ฌ่าฌวานต้องการออกซิเจธถางชีวเฌนี (BOD)  โน่เกิธ 500 mg/l 75 61 44 -  2.2 2.7 

ฌ่าฌวานต้องการออกซิเจธถางเฌนี (COD)  โน่เกิธ 750 mg/l 214 142 122 -  20 40 

ฌ่าธ ๊านัธและโขนัธ  โน่เกิธ 10 mg/l 6.7 3.4  <2.0  -  <2.0 <2.0 

ของแข็งถี่ละลาฝใธธ ๊าถั๊งยนด (TDS)  โน่เกิธ 3,000 mg/l 604 760 536 424 464 664 

ของแข็งแขวธลอฝ (SS)  โน่เกิธ 200 mg/l 84 31 55 51.8  6  4 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

          



76 
 

ยนาฝเยต:ุ อ้างอิงฌ่านาตรฐาธตานถี่กฎยนาฝก ายธดดังธี๊ 

1. ประกาศกระถรวงถรัมฝากรธรรนชาติและส่ิงแวดล้อน เรู่องก ายธดนาตรฐาธฌวบฌุนการปล่อฝถิ๊งอากาศเสีฝจาก 

   ไรงงาธอุตสายกรรน ม.ศ.2549 

2. ประกาศฌณะกรรนการส่ิงแวดล้อนแย่งชาติ ฉบับถี่ 10 (ม.ศ.2538) เรู่องก ายธดนาตรฐาธฌุณภามอากาศใธ 

   บรรฝากาศไดฝถั่วโป 

3. ประกาศฌณะกรรนการส่ิงแวดล้อนแย่งชาติ ฉบับถี่ 24 (ม.ศ.2547) เรู่องก ายธดนาตรฐาธฌุณภามอากาศใธ 

   บรรฝากาศไดฝถั่วโป  

4. ประกาศฌณะกรรนการส่ิงแวดล้อนแย่งชาติ ฉบับถี่ 33 (ม.ศ.2552) เรู่องก ายธดนาตรฐาธฌ่าก์าซโธไตรเจธโด 

   ออกโซด์ใธบรรฝากาศไดฝถั่วโป  

5. ประกาศการธิฌนอุตสายกรรนแย่งประเถศโถฝ ถี่ 76/2560 เรู่องก ายธดนาตรฐาธถั่วโปใธการระบาฝธ ๊าเสีฝลงสู่ 

   ระบบบ าบัดธ ๊าเสีฝส่วธกลางใธธิฌนอุตสายกรรน 

6. ประกาศฌณะกรรนการส่ิงแวดล้อนแย่งชาติ ฉบับถี่ 15 (ม.ศ.2540) เรู่องก ายธดนาตรฐาธระดับเสีฝงไดฝถั่วโป 

7. กฎกระถรวงก ายธดนาตรฐาธใธการบริยารจัดการและด าเธิธการด้าธฌวานปลอดภัฝ อาชีวอธานัฝ และ 

   สภามแวดล้อนใธการถ างาธเก่ีฝวกับฌวานร้อธ แสงสว่าง และเสีฝง ม.ศ.2559 

8. ประกาศกรนสวัสดิการและฌุ้นฌรองแรงาธ เรู่องนาตรฐาธฌวานเข้นข้ธของแสงสว่าง ม.ศ.2560 

9. ประกาศกระถรวงสาธารณสุข เรู่อง ก ายธดฌ่านาตรฐาธนลมิผถางเสีฝงอัธเกิดจากการประกอบกิจการถี่เป็ธ 

   อัธตราฝต่อสุขภาม ม.ศ.2561 

10. ประกาศกรนสวัสดิการและฌุ้นฌรองแรงงาธ เรู่อง นาตรฐาธระดับเสีฝงถี่ฝอนใย้ลูกจ้างโด้รับเฉลี่ฝตลอดระฝะเวลา 

    การถ างาธใธแต่ละวัธ ม.ศ.2561 

 

 

3. ระดับเสีฝง  

3.1 ภาฝใธไรงงาธ  

ระดับเสีฝงเฉลี่ฝ 8 ช่ัวไนง ใธบริเวณมู๊ธถี่ปฏิบัติงาธ  โน่เกิธ 90 dB(A) 79 78 76 81 85 85 

ระดับเสีฝงสูงสุดใธมู๊ธถี่ปฏิบัติงาธ  โน่เกิธ 140 dB(A) 97.5 94 90 104 122 108 

3.2 ใธมู๊ธถี่ชุนชธรอบไรงงาธ  

ระดับเสีฝงเฉลี่ฝ 24 ช่ัวไนง ใธมู๊ธถี่ชุนชธรอบ

ไรงงาธ  

โน่เกิธ 70 dB(A) 64.3 64.6 63.1 -  66.7 60.8 

ระดับเสีฝงสูงสุดใธมู๊ธถี่ชุนชธรอบไรงงาธ  โน่เกิธ 115 dB(A) 90.3 84.1 84.4 -  95.8 93.3 

ฌ่าระดับการรบกวธ  โน่เกิธ 10 dB(A) 7.1 7.5 5.2 -  7.9 6 

4. การรั่วโยลของสารเฌนี  

จ าธวธฌรั๊งการรั่วโยลของสารเฌนี  0 ฌรั๊ง  0 0 0 0 0 0 

5. การด าเธิธงาธตานกฎยนาฝส่ิงแวดล้อน  

ฌ่าปรับจากการด าเธิธงาธโน่สอดฌล้องกับกฎยนาฝ

ส่ิงแวดล้อน  

0 บาถ  0 0 0 0 0 0 

จ าธวธฌรั๊งของการด าเธิธงาธโน่เป็ธโปตานกฎยนาฝ

ส่ิงแวดล้อน  

0 ฌรั๊ง  0 0 0 0 0 0 

6. ข้อร้องเรีฝธด้าธส่ิงแวดล้อนจากภาฝธอก  

จ าธวธฌรั๊งข้อร้องเรีฝธด้าธส่ิงแวดล้อนจากภาฝธอก  0 ฌรั๊ง  0 0 0 0 0 0 
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 4.2.9 ฌวานรบัพดิชอบตอ่พูบ้รไิภฌและการมัฒธาสธิฌา้เมู่อตอบ

ไจถฝฌ์วานตอ้งการของลกูฌา้ 

 

การเปลี่ฝธแปลงของเถฌไธไลฝีถี่นีการมัฒธาและเปลี่ฝธแปลงอฝ่าง

ต่อเธู่องธั๊ธ ส่งพลใย้ฌวานต้องการของลูกฌ้าเปลี่ฝธแปลงโป ซื่งบริผัถโด้ตระยธักถืงฌวานส าฌัญ

ใธเรู่องดังกล่าวธี๊ ไดฝนุ่งเธ้ธมัฒธาสิธฌ้าใย้นีฌวานถัธสนัฝตรงตานฌวานต้องการไดฝอาศัฝ

เถฌไธไลฝีและธวัตกรรนเปธ็เฌรู่องนูอช่วฝใธการมัฒธา 

กลฝุถธ ์

1. ศืกผาฌวานต้องการของลูกฌ้าอฝู่เสนอ 

2. การมัฒธาสิธฌ้าใธถุกด้าธด้วฝการนุ่งเธ้ธการธ าเถฌไธไลฝแีละธวัตกรรนนาประฝุกต์ใช ้

บริผัถนุ่งมัฒธาพลิตภัณท์ถี่โน่ก่อใย้เกิดอัธตราฝต่อพู้บริไภฌ รวนถืงลดพลกระถบต่อ

ส่ิงแวดล้อนภาฝใต้เงู่อธโขถี่เป็ธธรรนและใย้ข้อนูลพลิตภัณท์อฝ่างถูกต้อง เมีฝงมอ โน่เกิธฌวาน

เปธ็จริง รักผาฌวานลับของลูกฌ้าไดฝโน่ธ าโปใช้เมู่อประไฝชธ์ใธถางนิชอบ 

ถั๊งธี๊ฌณะกรรนการบริผัถฝืดยลักและด าเธิธการตานธไฝบาฝการตลาดถี่เป็ธธรรนถี่จะ

ตอบสธองฌวานมืงมอใจของลูกฌ้าซื่งเปธ็พู้ซู๊อพลิตภัณท์ไดฝตรงจากบริผัถ รวนโปถืงพู้บริไภฌถี่

เปธ็พู้ใช้พลิตภัณท์ดังกล่าวใย้นั่ธใจโด้ว่าธอกจากจะโด้รับสิธฌ้าถี่นีฌุณภามและราฌาถี่ฝุติธรรนแล้ว 

บริผัถฝังตระยธักถืงฌวานปลอดภัฝถี่ส่งพลกระถบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อน รวนถืงการกระถ าถี่

เปธ็การละเนิดยรูอถ าใย้เสีฝสิถธิของพู้บริไภฌด้วฝ 
 

ไดฝบริผัถเฌารมใธสิถธิการโด้รับการตอบสธองฌวานต้องการด้าธมู๊ธฐาธของพู้บริไภฌ 

ฌุ้นฌรองสิถธิด้าธฌวานปลอดภัฝของพู้บริไภฌ โน่จ ากัดสิถธิด้าธข้อนูลข่าวสารของพู้บริไภฌ 

เฌารมสิถธิใธการเลูอกยรูอแสดงฌวานฌิดเย็ธของพู้บริไภฌ ฌุ้นฌรองสิถธิถี่จะโด้รับการชดเชฝ

ยรูอการศืกผาข้อนูลของพู้บริไภฌ ใย้สิถธิใธการอฝู่ภาฝใต้สภามแวดล้อนถี่ส่งเสรินสุขภาม  

บริผัถจัดใย้นีการส ารวจฌวานมืงมอใจของลูกฌ้าเป็ธประจ าถุกปึ เมู่อประเนิธพลการ

ด าเธิธงาธของบริผัถใธด้าธต่างๆ โด้แก่ ฌุณภาม (Quality) ราฌา (Cost) การส่งนอบ 

(Delivery) และงาธใยน่ (New model) ไดฝจะนีการเปรีฝบเถีฝบข้อนูลระยว่างปึ เมู่อธ านา

ปรับปรุงและมัฒธาใย้ตอบสธองฌวานต้องการของลูกฌ้าอฝ่างนีประสิถธิภามสูงถี่สุด ซื่งพลการ

ส ารวจฌวานมืงมอใจของลูกฌ้าประจ าป ึ2563 เปธ็ดังธี๊ 

 

ฌวานมืงมอใจของลกูฌา้ ปึ 2561 ปึ 2562 ปึ 2563 

ฌุณภาม (Quality) 84% 84% 84% 
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จากข้อนูลใธส่วธฌะแธธฌวานมืงมอใจของลูกฌ้าด้าธฌุณภาม (Quality) มบว่าฝังฌง

รักผาระดับฌะแธธโว้โด้ใธระดับเดิน แสดงใย้เย็ธว่าลกูฌ้าฝังฌงเชู่อนั่ธและมืงมอใจใธฌุณภามของ

พลิตภัณท์ อฝ่างโรก็ตานใธปถึัดโปจืงถูอว่าเปธ็ฌวานถ้าถาฝใยนแ่ละเปธ็แรงพลักดัธใย้บริผัถต้อง

นุ่งนั่ธมัฒธาและฝกระดับการตอบสธองฌวานต้องการของลูกฌา้ใธด้าธฌุณภามอฝ่างต่อเธู่อง

เมู่อสร้างฌวานมืงมอใจของลูกฌ้าใย้ดีฝ่ิงข๊ืธต่อโป 

 

4.2.10  ฌวานรบัพดิชอบตอ่พลติภัณท์ 
  บริผัถฝืดนั่ธใธการด าเธิธธุรกิจภาฝใต้จริฝธรรนถางธุรกิจและยลักการก ากับดูแลกิจการถี่

ดีฌวบฌู่โปกับการดูแลสังฌนและส่ิงแวดล้อนอฝ่างต่อเธู่อง ไดฝบริผัถตระยธักถืงฌวานส าฌัญของ

พลกระถบจากการใช้พลิตภัณท์และบริการ ไดฝเฉมาะอฝ่างฝ่ิงฌวานกังวลของลูกฌ้าใธประเด็ธ

เรู่องฌวานปลอดภัฝและส่ิงแวดล้อน 

  ถั๊งธี๊บริผัถโด้นีการก ายธดเป็ธเป๋ายนาฝโว้ว่าบริผัถจะต้องโน่โด้รับข้อร้องเรีฝธด้าธฌวาน

ปลอดภัฝยรูอพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อนจากการใช้พลิตภัณท์ของบริผัถ 

 

การด าเธิธงาธ 

  บริผัถโด้นีการก ายธดใย้นียธ่วฝงาธฌวบฌุนฌุณภามพลิตภัณท์เริ่นตั๊งแต่การตรวจรับ

วัตถุดิบ การพลิต การขธส่ง และส่งนอบใย้กับลูกฌ้า ไดฝด าเธิธการบธมู๊ธฐาธของฌวาน

ปลอดภัฝ  
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  บริผัถนุ่งนั่ธใธการใย้ฌวานรู้และข้อนูลเกี่ฝวกับพลิตภัณท์ถี่เป็ธประไฝชธ์ต่อลูกฌ้าและ

พู้ใช้งาธ ไดฝฝืดนั่ธใธข้อนูลถี่ถูกต้องโน่กระถ าการอัธใดอัธเปธ็การยลอกลวงยรูอถ าใย้ยลงเชู่อ  

 

พลการด าเธิธงาธ 

  ใธปึ 2563 บริผัถโน่โด้รับราฝงาธยรูอข้อร้องเรีฝธด้าธฌวานปลอดภัฝยรูอพลกระถบต่อ

ส่ิงแวดล้อนถี่เกิดจากการใช้พลิตภัณท์ของบริผัถ 

 

4.2.11 การจดัการดา้ธสิง่แวดลอ้น การอธุรกัผ์มลงังาธ และลดภาวะไลก  

ร้อธ 

 

 

 

 

 

บริผัถตระยธักถืงข้อจ ากัดของแยล่งมลังงาธและราฌามลังงาธโภภา๋ถี่นีแธวไธ้นสูงขื๊ธ 

รวนถืงพลกระถบใธด้าธส่ิงแวดลอ้นจืงโดน้ีการจัดยาแยล่งมลังงาธเมู่อใย้เปธ็นิตรต่อส่ิงแวดล้อน 

ลดการปล่อฝก์าซเรูอธกระจก และจัดกิจกรรนเมู่อปลูกฟังจิตส าธืกด้าธการอธุรักผ์มลังงาธและ

ส่ิงแวดล้อน 

 

กลฝุถธ ์

1. ลดการใช้มลังงาธ 

2. เม่ินประสิถธิภามการใช้มลังงาธด้วฝการปรับปรุงอุปกรณ์และเฌรู่องจักรต่างๆ ใย้นี

ประสิถธิภามใธการใช้มลังงาธอฝ่างฌุ้นฌ่า 

3. เม่ินขีดฌวานสานารถการใช้มลังงาธถดแถธ  

4. ปลูกฟงัจิตส าธืกด้าธการอธุรักผ์มลังงาธและส่ิงแวดล้อนใย้กับมธักงาธ 

 

การจัดการด้าธส่ิงแวดล้อน 

  บร ิผัถ โ ด ้จ ัด ถ า ไ ฌ ร งก า ร อธ ุร ัก ผ ์มล ัง ง า ธ แล ะ ไ ฌ ร งก า ร ด ้า ธ สิ ่ง แ วดล ้อ น 

ISO14001 ต่อเธู่องเป็ธประจ าถุกปึ  

ส ายรับใธปึ 2563 ธี๊พลการด าเธิธงาธบรรลุตานเป๋ายนาฝถี่ โด้ตั๊งโว้และโด้นีการ

ฝกร ะด ับก า รด า เ ธ ิธ ไ ฌ ร งการ ใ ย ้น ีป ร ะ ส ิถ ธ ิภ าม  ปร ะ ส ิถ ธ ิพล  แ ล ะฌรอบฌลุนน ิติ

ส่ิงแวดล้อนถั๊งถางบกและถางถะเลใย้นากขื๊ธ ซื่งสรุปพลโด้ดังธี๊ 
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ล าดบั ไฌรงการ เปา๋ยนาฝ พลการด าเธธิการ 

1 Green Factory 

Solar Roof Top 

(925 kW) 

เมู่อลดฌ่าโภ > 380,000  

บาถ/เดูอธ ยรูอ 4,560,000 

บาถ/ป ึ

สานารถลดฌ่าโภภา๋โด้เดูอธละ 

400,000 บาถ ฌิดเปธ็ 105,585 

kWh/เดูอธ 

ดังธั๊ธสานารถลดการปลดปล่อฝ 

CO2 (CO2 Reduction) โด้เดูอธ

ละ 63.20 tonCo2** 

**ยนาฝเยต ุ: ฌ่าสันประสิถธิ์การ

ปลดปล่อฝ CO2  (CO2 Emission  

Factor) ของมลังงาธโภภา๋อ้างอิง

ตาน Thai National LCI 

Database, TIISMTEC-NSTDA 

(with TGO electricity 2016-

2018) 

2 ลดการใช้มลังงาธ

โภภา๋ใธ

กระบวธการพลิต: 

การติดตั๊ง 

Induction 

heater  ส ายรับ

เฌรู่อง XTR 

จ าธวธ 28 เฌรู่อง 

ลดการใช้มลังงาธโภภา๋ของ 

Heater เฌรู่อง Extruder 

เดูอธละ 200,000 บาถ 

สานารถลดฌ่าโภภา๋โดเ้ดูอธละ 

217,792 บาถ ฌิดเปธ็ 56,716 

kWh/เดูอธ 

ดังธั๊ธสานารถลดการปลดปล่อฝ 

CO2 (CO2 Reduction) โด้เดูอธ

ละ 33.95 tonCo2** 

**ยนาฝเยต ุ: ฌ่าสันประสิถธิ์การ

ปลดปล่อฝ CO2  (CO2 Emission  

Factor) ของมลังงาธโภภา๋อ้างอิง

ตาน Thai National LCI 

Database, TIISMTEC-NSTDA 

(with TGO electricity 2016-

2018) 

3 ลดการใช้มลังงาธ

โภภา๋ใธ

กระบวธการพลิต: 

ติดตั๊ง Servo 

motor ส ายรับ

เฌรู่องฉีด

มลาสติกแธวตั๊ง 

จ าธวธ 14 เฌรู่อง 

ลดการใช้มลังงาธโภภา๋ของ 

Blower เดูอธละ 25,000 บาถ 

สานารถลดฌ่าโภภา๋โดเ้ดูอธละ 

28,753 บาถ ยรูอ 7,448 kWh/

เดูอธ 

ดังธั๊ธสานารถลดการปลดปล่อฝ 

CO2 (CO2 Reduction) โด้เดูอธ

ละ 4.48 tonCo2** 

**ยนาฝเยต ุ: ฌ่าสันประสิถธิ์การ

ปลดปล่อฝ CO2  (CO2 Emission  

Factor) ของมลังงาธโภภา๋อ้างอิง

ตาน Thai National LCI 

Database, TIISMTEC-NSTDA 

(with TGO electricity 2016-

2018) 
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4 ลดการใช้มลังงาธ

โภภา๋ใธมู๊ธถีก่าร

พลิต: ติดตั๊ง 

Blower 

ประสิถธิภามสูง 

จ าธวธ 100 

เฌรู่อง 

ลดการใช้มลังงาธโภภา๋ของ 

Blower เดูอธละ 25,000 บาถ 

สานารถลดฌ่าโภภา๋โดเ้ดูอธละ 

28,753 บาถ ฌิดเปธ็ 7,448 

kWh/เดูอธ 

ดังธั๊ธสานารถลดการปลดปล่อฝ 

CO2 (CO2 Reduction) โด้เดูอธ

ละ 4.48 tonCo2** 

**ยนาฝเยต ุ: ฌ่าสันประสิถธิ์การ

ปลดปล่อฝ CO2  (CO2 Emission  

Factor) ของมลังงาธโภภา๋อ้างอิง

ตาน Thai National LCI 

Database, TIISMTEC-NSTDA 

(with TGO electricity 2016-

2018) 

5 ลดการใช้มลังงาธ

โภภา๋ใธ

กระบวธการพลิต: 

การลดลนรั่วใธ

มู๊ธถี่ส่วธงาธพลติ 

(Air Leak 

Reduction) 

เมู่อลดฌ่าใชฌ้่าโภภา๋เดูอธละ 

50,000 บาถ 

สานารถลดฌ่าโภภา๋โดเ้ดูอธละ 

93,148 บาถ ยรูอ 62,294 kWh/

เดูอธ 

ดังธั๊ธสานารถลดการปลดปล่อฝ 

CO2 (CO2 Reduction) โด้เดูอธ

ละ 37.29 tonCo2** 

**ยนาฝเยต ุ: ฌ่าสันประสิถธิ์การ

ปลดปล่อฝ CO2  (CO2 Emission  

Factor) ของมลังงาธโภภา๋อ้างอิง

ตาน Thai National LCI 

Database, TIISMTEC-NSTDA 

(with TGO electricity 2016-

2018) 

6 Green Factory 

Solar Roof Top 

(1,200 kW) 

เมู่อลดฌ่าใชฌ้่าโภภา๋เดูอธละ 

400,000 บาถ 

อฝู่ระยว่างด าเธธิการติดตัง๊ระบบ 

Solar power สานารถเริน่ใช้งาธ

โด้ใธเดูอธธัธวาฌน 2563  

7 ไฌรงการ TSC 

Save The Earth 

1. เมู่อลดการใช้มลาสติก 

2. ปลูกฟงัใย้มธักงาธใช้

ถรัมฝากรอฝ่างนีฌุณฌ่า เมู่อ

ลดปญัยาขฝะนูลฟอฝ 

3. สร้างจิตส าธืกใธการรักผา

ส่ิงแวดล้อนอฝ่างจริงจัง 

เมู่อลดปญัยาสภามแวดลอ้น

เสู่อนไถรนถั๊งถางบกและถาง

ถะเล 

ด าเธิธโด้ตานเปา๋ยนาฝ 

- ฝกเลิกการใช้ถงุมลาสตกิบธ

ไรงอายาร 100% 

- ฝกเลิกการใช้ยลอดและแก้ว

มลาสติกภาฝใธบริผัถ 100% 

- ฝกเลิกการใช้ธ ๊านัธเบธซิธของ

รถฝธต์ส่วธกลางของบรผัิถ ใย้

ใช้ธ ๊านัธ E20 เถ่าธัธ๊ 100% 
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4. ลดการเกิดนลภาวะถี่เกดิจาก

การใช้ฝาธมายธะจากการ

ด าเธิธกิจกรรนของบริผัถ 

8 การรณรงฌ์ด้าธ

ส่ิงแวดล้อน 

รณรงฌ์ใธถุกด้าธถี่เกี่ฝวข้องกับส่ิงแวดล้อนตานธไฝบาฝการจัดการ

ส่ิงแวดล้อนของบริผัถ ดงัเช่ธ  

1. ยากแฝกขฝะฌุณจะโด้อะโร?  

2. วิธีลดไลกร้อธด้วฝการประยฝัดธ ๊าและมลังงาธ 

3. ECO INDUSTRY  

4. GO GREEN 

5. ต้ธเยตุปล่อฝก์าซเรูอธกระจกใธโถฝ 

6. องฌ์ประกอบ “พลิตภัณทส์ีเขีฝว” ยรูอ Green Product 

7. 9 อัธดับ ขฝะฝ่อฝสลาฝฝาก 

8. SMART CITY 

9. สารมัดวิธีประยฝัดโภ ลดใช้มลังงาธใธบ้าธ 

10. การตลาดเมู่อส่ิงแวดล้อน (Green Marketing) 

11. ภารกิจใช้ถิชชู่ 3 แพ่ธ ช่วฝไลกโด ้

12. ใช้กระดาผฌรบ 2 ยธ้า 

13. มลังของฌุณช่วฝมฝุงไลกของเรา 

14. การบอกลามลาสติก  

ตัวอฝ่าง 
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ไฌรงการ TSC Save The Earth อฝ่างต่อเธู่อง 

  บริผัถตระยธักถืงพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อนจากการใช้มลาสติกใธชีวิตประจ าวัธ ไดฝตั๊งแต่

ป ึ2561 บริผัถโด้ริเริ่นไฌรงการ TSC Save The Earth ซื่งเป็ธไฌรงการถี่นีเป๋ายนาฝเมู่อลดการ

ใช้ถุงมลาสติก ปลูกฟงัใย้มธักงาธใช้ถรัมฝากรอฝ่างนีฌุณฌ่า ลดขฝะนูลฟอฝ และลดพลกระถบถี่

เกิดข๊ืธจากการใช้มลาสติกต่อส่ิงแวดล้อนถั๊งถางบกและถางถะเล อาถิ ถุงมลาสติก ยลอด

มลาสติก แก้วมลาสติก ฯลฯ และฝังฌงด าเธิธการนาอฝ่างต่อเธู่องใธป ึ2563 

การด าเธิธการ  

  บริผัถเริ่นต้ธประชาสันมัธธ์ข้อนูลพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อนถั๊งถางบกและถางถะเลพ่าธ

ช่องถางการสู่อสารยลาฝรูปแบบ ถั๊งไถรถัศธ์ถี่ติดตั๊งใธไรงอายาร บอร์ดประชาสันมัธธ์ และ 

Line@TSC และโด้นอบถุงพ้า TSC ใย้กับมธักงาธถุกฌธ รวนถืงรณรงฌ์ร่วนกับร้าธฌ้าถี่จ ายธ่าฝ

อายารและเฌรู่องดู่นบธไรงอายาร เมู่อใย้มธักงาธรับถราบและตระยธักถืงฌวานส าฌัญ มร้อนเกิด

ฌวานรู้สืกร่วนถี่จะเปลี่ฝธแปลงมฤติกรรนลดการใช้มลาสติก และฌ าธืงพลกระถบถี่เกิดขื๊ธจาก

การใช้มลังงาธนากขื๊ธ  

 

 

 

 

 

 

และฝังนีการรณรงฌ์ใย้ใช้เชู๊อเมลิงของฝาธมายธะเป็ธ

ชธ ิด ถี ่ เ ก ิด น ลภ า ว ะ ต ่อ สิ ่ง แ วด ล ้อ นธ ้อ ฝถี ่ส ุด  เ ช ่ธ 

ก ายธดใย้พู้ ใช้รถฝธต์ส่วธกลางของบริผัถเปลี่ฝธจาก

การใช้ธ ๊านัธเบธซิธเป็ธธ ๊านัธ E20 เถ่าธั๊ธ เป็ธต้ธ 

 

พลการด าเธิธงาธ 

มบว่ามธักงาธตระยธักและนีส่วธร่วนใธกิจกรรน ใธ

ขณะเดีฝวกัธสานารถด าเธิธไฌรงการโด้ตานเป๋ายนาฝ

ถี่ตั๊งโว้ฌูอ บริผัถฝกเลิกการใช้ถุงมลาสติกร้าธฌ้าใธ

บร ิผ ัถ โ ด ้ 100% แ ล ะ ฝก เ ล ิก ก า ร ใ ช ้ย ล อดแล ะ แก ้ว

มลาสติกภาฝใธบริผัถโด้ 100% อฝ่างต่อเธู่อง 
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การจัดการถรัมฝากรธ ๊า 

 

ธ ๊าถูอเป็ธแยล่งก าเธิดและเป็ธสิ่งส าฌัญต่อสิ่งนีชีวิตบธไลกโน่ว่าจะเป็ธสัตว์ มูช 

และนธุผฝ์ ต่างต้องการธ ๊าใธการด ารงชีวิต ธอกจากธั๊ธเราฝังสานารถใช้ประไฝชธ์จาก

ธ ๊า โด้นากนาฝ ถั ๊ง ใธภาฌเกผตรกรรนและอุตสายกรรน ถืงแน้ธ ๊าจะ เป็ธถรัมฝากรถี่

สานารถเกิดการยนุธเวีฝธโด้เรู ่อฝๆ  โน่นีวัธยนดสิ๊ธ อฝ่างโรก็ตานธ ๊าฝังฌงเป็ธ

ถรัมฝากรถี่ ใช้แล้วเสู่อนสภาม ดังธั๊ธการอธุรักผ์ธ ๊าจืงเป็ธอีกวิธียธื่งถี่ ช่วฝใธการรักผา

ส่ิงแวดล้อนถี่นีฌวานสันมัธธ์ต่อส่ิงนีชีวิต 

บริผัถเล็งเย็ธถืงฌวานส าฌัญของธ ๊าและการใช้ธ ๊าอฝ่างฌุ้นฌ่าจืงโด้ก ายธดแธว

ถางการบริยารจัดการธ ๊าไดฝริเริ่นไฌรงการใช้ระบบการจ่าฝธ ๊าแบบอัตไธนัติใธบริเวณ

อาฌารส าธักงาธเมู่อลดปรินาณการใช้ธ ๊า ซื่งนีการก ายธดเป๋ายนาฝฌ่าใช้จ่าฝธ ๊าประปา

โน่เกิธ 1 ล้าธบาถต่อปึ จากการประเนิธก่อธและยลังด า เธิธการ มบว่าฌ่าใช้จ่าฝใธปึ  

2563 ลดลงอฝ่างต่อเธู่องจากปึ 2560 ซื่งเป็ธปึก่อธด าเธิธไฌรงการตานภามด้าธล่าง 

ถั ๊งธี ๊บริผัถนีแพธขฝาฝไฌรงการ โปฝังส่วธการพลิต เ มู่อบริยารจัดการธ ๊าตานแธว

ถางการลดการใช้ธ ๊าตานยลัก 3Rs ไดฝการจัดถ าระบบบ าบัดธ ๊า เสีฝจากกระบวธการ

พลิต เมู่อลดปรินาณการปล่อฝธ ๊า เสีฝออกสู่ภาฝธอกไดฝฌ าธืงถืง สิ่งนีชีวิต ใธระบบ

ธิเวศ 

 

 
ตัวอฝ่าง สู่อรณรงฌ์ 
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ข้อนูลการใช้ธ า๊ประปาปึ 2560 – 2563 

       ปึ2560         ปึ2561           ปึ2562           ปึ2563 (01-09) 

 

 

 

 

 

 

 

   0.98 ล้าธบาถ         0.65 ล้าธบาถ  0.63 ล้าธบาถ 0.31 ล้าธบาถ 

 

ฌ่าธ ๊าประปา ปึ 2563 

Invoice เดอูธ จ าธวธยธว่ฝถีใ่ช ้ Unit Price Amount 

AWTIV200202725 01/20 2,206 20 44,120 

AWTIV200302738 02/20 2,438 20 48,760 

AWTIV200401662 03/20 2,200 20 44,000 

AWTIV200501741 04/20 1,597 20 31,940 

AWTIV200601651 05/20 1,119 20 22,380 

AWTIV200701649 06/20 1,142 20 22,840 

AWTIV200801682 07/20 1,346 20 26,920 

AWTIV200901665 08/20 1,633 20 32,660 

AWTIV201001657 09/20 1,933 20 38,660 

   10/20   20 0 

   11/20   20 0 

   12/20   20 0 

รวน 15,614 20 312,280 

 

 

 

 

 

 

ข้อนลูธ ๊าประปา (เดูอธ น.ฌ. 63 - ก.ฝ. 63) 
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ฌ่าธ ๊าประปา ปึ 2562 

Invoice เดอูธ จ าธวธยธว่ฝถีใ่ช ้ Unit Price Amount 

AWTIV190201599 01/19 2,750 20 55,000 

AWTIV190302635 02/19 3,157 20 63,140 

AWTIV190401584 03/19 2,983 20 59,660 

AWTIV190502628 04/19 2,740 20 54,800 

AWTIV190602632 05/19 2,758 20 55,160 

AWTIV190702634 06/19 2,761 20 55,220 

AWTIV190803921 07/19 2,549 20 50,980 

AWTIV190902615 08/19 2,348 20 46,960 

AWTIV191002671 09/19 2,623 20 52,460 

AWTIV191102711 10/19 2,341 20 46,820 

AWTIV191202741 11/19 2,226 20 44,520 

AWTIV200102735  12/19 2,413  20 48,260 

รวน 31,649 20 493,380 

 

ระบบด้าธสิ่งแวดล้อนอู่ธๆ  

TSC Green Industry 

บริผัถส่ง เสรินและนุ ่งสู ่การ เป็ธอุตสายกรรนสีเขีฝวถ า ใย้นีการ ใช้วัตถุดิบและ

มลังงาธอฝ่างนีประสิถธิภาม สร้างฌวานมืงมอใจใย้กับลูกฌ้าและสอดฌล้องตาน

ธไฝบาฝของบริผัถ ไดฝปัจจุบัธบริผัถโด้รับการรับรอง Green Industry Level 4 ฌูอ

วัฒธธรรนสีเขีฝว ซื่งแสดงใย้เย็ธว่าบริผัถนีระบบการบริยารจัดการอฝ่างฝ่ังฝูธและเป็ธ

นาตรฐาธเฉมาะของบริผัถฯ ถี่ฝกระดับขื๊ธจากนาตรฐาธสากลถี่นีอฝู่ เดินเมู่อใย้ไรงงาธ

อุตสายกรรนสานารถอฝู่ร่วนกัธกับสังฌนและชุนชธอฝ่างฝ่ังฝูธ  
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Carbon Footprint Organization  

  บริผัถส่งเสรินนุ่งนั่ธและใย้ฌวานส าฌัญกับภาวะไลกร้อธ ซ่ืงฌาร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กร

เป็ธเฌรู่องนูอถี่ถ าใย้องฌ์กรใธภาฌอุตสายกรรนสานารถวัดปรินาณก์าซเรูอธกระจกถี่เกิดจาก

กิจกรรนใธรูปแบบของฌาร์บอธโดออกโซด์ถี่เถีฝบเถ่า และธ าพลถี่โด้โปใช้ก ายธดแธวถางการ

บริยารจัดการและด าเธิธกิจกรรนเมู่อลดการใช้มลังงาธและลดการปล่อฝก์าซเรูอธกระจกโด้อฝ่าง

นีประสิถธิภาม ดังธั๊ธถางยธ่วฝงาธภาฌรัฐจืงโด้สธับสธุธใย้ด าเธิธการด้าธฌาร์บอธภุตมริ๊ธถ์

ขององฌ์กรตานแธวถางถี่ อบก . มัฒธาขื๊ธ เมู่อรองรับและสธับสธุธการจัดถ าเมู่อใย้เกิดการ

ปรับเปลี่ฝธรูปแบบการบริไภฌมลังงาธใธภาฌการพลิตโปสู่ฌวานฝ่ังฝูธและส่งพลกระถบใธเชิงบวก

และฝังแสดงใย้เย็ธว่า 

1. บริผัถนีการฌ าธวณฌาร์บอธภุตมริ๊ธถ์อฝ่างถูกต้องตานนาตรฐาธไลก 

2. บริผัถโด้รับใบประกาศเกีฝรติฌุณจาก TGO ใธฐาธะถี่บริผัถร่วนไฌรงการธ าร่องฌาร์บอธภุตม 

   ริธ๊ถ์ของประเถศโด้ตานเปา๋ยนาฝ 

3. บริผัถนีกิจกรรนรณรงฌ์ลดการปลดปล่อฝก์าซเรูอธกระจกซื่งเปธ็ส่วธส าฌัญของการลดไลก 

   ร้อธอฝ่างนีประสิถธิภาม 

4. บริผัถปฏิบัติตานยลักนาตรฐาธสากลและเปธ็โปตานธไฝบาฝส่ิงแวดล้อนถี่ก ายธดโว้เปธ็อฝ่างดี  
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TSC CO2 Reduction 

บริผัถนีส่วธร่วนใธการบริยารจัดการลดการปลดปล่อฝก์าซ CO2 ซื่งเป็ธตัวการส าฌัญใธ

การถ าใย้เกิดสภาวะไลกร้อธ รวนถืงเป็ธส่วธยธื่งใธการสธับสธุธและส่งเสรินฌวานรับพิดชอบต่อ

สังฌนและฌวานใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อนตานธไฝบาฝของบริผัถ 

1. เมู่อเปธ็แธวถางใธการด าเธิธงาธดา้ธการบริยารจัดการลดการปล่อฝก์าซ CO2 

2. เมู่อด าเธิธการปรับปรุงประสิถธิภามการใชถ้รัมฝากรธรรนชาติถี่สง่พลกระถบต่อการปล่อฝ 

   ก์าซ CO2 

3. เมู่อสธับสธุธและร่วนนอูใธการส่งข้อนูลและเตรีฝนฌวานมร้อนใธการรับตรวจสอบจากถาง 

   ลูกฌ้า 

4. เมู่อด าเธธิการก ายธดธไฝบาฝการลดการปล่อฝก์าซ CO2 ของบริผัถ 

5. เมู่อก ายธดเปา๋ยนาฝการลดการปล่อฝก์าซ CO2 ใธแต่ละป ึ 

6. ส่งเสรินและรณรงฌ์ใย้มธักงาธนีส่วธร่วนใธการช่วฝกัธลดการปล่อฝก์าซ CO2 ใย้บรรลุ 

   เปา๋ยนาฝ 

7. เมู่อสร้างภามลักผณ์ถี่ดีใธนุนนองของลูกฌ้า 

 2018 2019 2020 

ปรนิาณกา์ซ CO2 ถีล่ดการปลดปลอ่ฝโดจ้รงิอฝา่ง

ตอ่เธูอ่ง (TonCO2) 

251.11 1,952.68 420.41 

 

4.3 ฌธและองฌก์รถี่เตบิไตโปมรอ้นกธั 

4.3.1 การปฏบิตัดิ้าธแรงงาธและสถิธินธุผฝชธ 

การปฏบิตัดิา้ธแรงงาธ 

ฌณะกรรนการบริผัถใย้ฌวานส าฌัญใธการปฏิบัติต่อมธักงาธอฝ่างเป็ธธรรน ใย้ฌวาน

เฌารมต่อฌวานเป็ธปัจเจกชธและศักดิ์ศรีของฌวานเป็ธนธุผฝ์ตานยลักสิถธินธุผฝชธและ

Created by pylon.co.th 
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จรรฝาบรรณถี่ดี เมู่อธ าโปสู่ฌวานสงบสุขใธสังฌน พลักดัธใย้องฌ์กรเติบไตอฝ่างฝ่ังฝูธตาน

ธไฝบาฝการโน่เกี่ฝวข้องกับการละเนิดสิถธินธุผฝชธถี่โด้จัดถ าขื๊ธ 

 

การจ้างงาธ 

        บริผัถโน่ใช้แรงงาธบังฌับยรูอแรงงาธเด็ก อีกถั๊งจ้างงาธไดฝโน่เลูอกปฏิบัติใธการจ้าง

งาธ โน่เลูอกเมศ เชู๊อชาติ ศาสธา และรสธิฝนถางเมศ อีกถั๊งด าเธิธการจ้างงาธตานกฎยนาฝ 

ระเบีฝบ และข้อบังฌับถี่เกี่ฝวข้องอฝ่างเฌร่งฌรัด 

 

สิถธิการนีส่วธร่วนของมธักงาธ 

 มธักงาธนีสิถธิใธการจัดตั๊งสยภามแรงงาธ 

 มธักงาธนีสิถธิใธการรับรู้ข้อนูลข่าวสารอฝ่างเถ่าเถีฝนกับพู้นีส่วธโด้เสีฝกลุ่นอู่ธๆ นีช่องถาง

ดังต่อโปธี๊ ประกาศ อีเนล์ ประชุนยธ้าแถว บอร์ดประชาสันมัธธ์ Line@TSC 

 บริผัถเปิดไอกาสใย้มธักงาธโด้แสดงฌวานฌิดเย็ธพ่าธช่องถางต่างๆ เช่ธ กล่องรับฌวานฌิดเย็ธ 

กิจกรรน MD เล่าใย้ภงั เมู่อสู่อสารระยว่างพู้บริยารกับมธักงาธ 

 บริผัถจะมฝาฝานจัดกิจกรรนถี่เสรินสร้างฌวานสันมัธธ์ สร้างการนีส่วธร่วนระยว่างมธักงาธกับ

พู้บริยารเปธ็ประจ าถุกป ึเช่ธ กิจกรรน MD Talk และ GM Talk เปธ็ต้ธ 

 บริผัถจัดถ าไฌรงการ Health check มธักงาธเมู่อแลกเปลี่ฝธ มูดฌุฝ และรับข้อร้องเรีฝธต่างๆ  
 

เสรีภามใธการแสดงฌวานฌิดเย็ธ 

 บริผัถโด้จัดช่องถางใย้มธักงาธโด้แสดงฌวานฌิดเย็ธรวนถืงข้อเสธอแธะต่างๆ พ่าธ

ฌณะกรรนการสวัสดิการ เมู่อรับภงัและรวบรวนข้อเสธอแธะเมู่อธ าเสธอโปฝังพู้บริยารและ

ยธ่วฝงาธถี่เกี่ฝวข้องใธถุกโตรนาส เมู่อธ าโปปรับปรุงและมัฒธาธไฝบาฝต่างๆ ต่อโปไดฝนีอ าธาจ

ยธ้าถี่ดังต่อโปธี๊  

1. ร่วนยารูอกับธาฝจ้างเมู่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

2. ใย้ฌ าปรืกผายารูอและเสธอแธะฌวานเย็ธแก่ธาฝจ้างใธการจัดสวัสดิการส ายรับลูกจ้าง 

3. ตรวจตรา ฌวบฌุน และดูแลการจัดสวัสดิการถี่ธาฝจ้างจัดใย้แก่ลูกจ้าง 

4. เสธอข้อฌิดเย็ธและแธวถางใธการจัดสวัสดิการถี่เปธ็ประไฝชธ์ส ายรับลูกจ้างต่อฌณะกรรนการ 

   สวัสดิการแรงงาธ 

 ธอกเยธูอจากช่องถางข้างต้ธ มธักงาธสานารถเสธอแธะข้อฌิดเย็ธโด้เม่ินเตินถาง 

Line@ (ฟา่ฝสู่อสารองฌ์กร)  QR Code (กล่องแดง) และ Facebook อีกด้วฝ   
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สวัสดิการ 

บริผัถนีการจ่าฝพลตอบแถธใย้แก่มธักงาธอฝ่างเยนาะสนและสอดฌล้องกับอัตราจ่าฝใธ

อุตสายกรรนเดีฝวกัธ ตลอดจธจัดใย้นีสวัสดิการต่างๆ เกิธกว่าถี่กฎยนาฝก ายธด เช่ธ กองถุธ

ส ารองเลี๊ฝงชีม ตรวจสุขภามมธักงาธ เงิธฌ่าเกผีฝณอาฝุงาธ เบ๊ีฝขฝัธ ฌ่าฌรองชีม เงิธฌ่าถ า

ศม ฌ่าถ างาธใธกะกลางฌูธ ฌ่าระดับงาธ เบ๊ีฝขฝัธราฝเดูอธ ฌ่าอายาร ประกัธสุขภาม และประกัธ

อุบัติเยตุ นีการส่งเสรินใย้จัดกิจกรรนอฝ่างต่อเธู่อง ใย้มธักงาธโด้พ่อธฌลาฝจากการถ างาธและ

โด้ใช้เวลาถ ากิจกรรนต่างๆ ร่วนกัธ เมู่อส่งเสรินใย้มธักงาธนีฌวานรักฌวานพูกมัธต่อองฌ์กรใธ

ระฝะฝาว 

บริผัถสธับสธุธฌวานฌิดใธการส่งเสรินสิถธิแรงงาธและสวัสดิภามถางสังฌนของพู้ใช้

แรงงาธนีการปฏิบัติตานกฎยนาฝกฎระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้องกับการรับสนัฌรและจ้างงาธถุกประการ

อฝ่างเฌร่งฌรัด ไดฝบริผัถโด้ก ายธดไฌรงสร้างเงิธเดูอธส ายรับมธักงาธถุกระดับและถุกสาฝงาธ

อฝ่างชดัเจธและนีการปรับขื๊ธตานพลการปฏิบัติงาธของมธักงาธใธแต่ละป ึ  

 

สุขภามและฌวานปลอดภัฝ 

บริผัถดูแลรักผาสภามแวดล้อนและจัดระบบการปฏิบัติงาธใย้มธักงาธนีฌวานปลอดภัฝใธ

ชีวิต ถรัมฝ์สิธ รวนถืงนีสุขอธานัฝถี่ดีใธการปฏิบัติงาธ ไดฝก ายธดธไฝบาฝด้าธฌุณภาม อาชีวอ

ธานัฝ ฌวานปลอดภัฝ และส่ิงแวดล้อน วิเฌราะย์และยานาตรการเมู่อฌวบฌุนฌวานเส่ีฝงด้าธฌวาน

ปลอดภัฝและอาชีวอธานัฝใธการปฏิบัติงาธ รวนถืงจัดใย้นีระบบป๋องกัธนลมิผถี่อาจเกิดขื๊ธ

ระยว่างปฏิบัติงาธ จัดใย้นีสถาธถี่ปฏิบัติงาธถี่สะอาด สู่อสารใย้ฌวานรู้แก่มธักงาธเกี่ฝวกับ

ข้อก ายธดว่าด้วฝวิธีปฏิบัติงาธถี่ปลอดภัฝใธการถ างาธและใย้นั่ธใจว่ามธักงาธเข้าใจและปฏิบัติ

ตานกฎระเบีฝบโด้อฝ่างถูกต้อง จัดยาอุปกรณ์ฌวานปลอดภัฝและอุปกรณ์ฌุ้นฌรองฌวานปลอดภัฝ

ส่วธบุฌฌลถี่จ าเป็ธใย้แก่มธักงาธ ตลอดจธประเนิธฌวานเสี่ฝงด้าธฌวานปลอดภัฝและอาชีวอธา

นัฝ 

 

ธไฝบาฝการเลิกจ้าง 

 บริผัถ “โน่นี” ธไฝบาฝเลิกจ้าง ไดฝบริผัถใย้ฌวานส าฌัญใธการรักผาสิถธิอัธมืงนีมืงโด้

ของมธักงาธอฝ่างเต็นถี่ ใธกรณีถี่บริผัถนีฌวานจ าเปธ็ไดฝเยตุยธื่งเยตุใดถี่ส าฌัญอัธนีพลกระถบ

ต่อการประกอบกิจการของบริผัถจธถ าใย้บริผัถโน่สานารถประกอบกิจการโด้ตานปกติซื่งนิใช่เยตุ

สุดวิสัฝต้องยฝุดกิจการถั๊งยนดยรูอบางส่วธเป็ธการช่ัวฌราว บริผัถจะก ายธดข๊ัธตอธการปฏิบัติ

ใย้เป็ธโปอฝ่างรอบฌอบและฝุติธรรนพ่าธการเรีฝกประชุนฟ่าฝบริยาร ยารูอพู้นีส่วธเกี่ฝวข้อง และ

ก ายธดเปธ็แธวถางการปฏิบัติซ่ืงจะประกาศแจ้งต่อมธักงาธใย้ถราบไดฝถั่วกัธ ไดฝโน่นีการเลูอก

ปฏิบัติและฌ าธืงถืงสิถธิอัธมืงนีมืงโด้ของมธักงาธเป็ธถี่ตั๊ง เมู่อใย้เกิดฌวานนั่ธใจว่าการเลิกจ้าง

ถี่เกิดจะเปธ็โปไดฝฝุติธรรนและโน่ขัดกับกฎยนาฝ 
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สิถธินธุผฝชธ 

บริผัถสธับสธุธการปฏิบัติตาน "ปฏิญญาสากลว่าด้วฝสิถธินธุผฝชธ" และนาตรฐาธสากล

ด้าธสิถธินธุผฝชธอู่ธๆ ธอกจากธี๊ฌณะพู้บริยารของบริผัถฝังนีการตรวจสอบประเด็ธด้าธสิถธิ

นธุผฝชธใธการมิจารณาดูแลมธักงาธและเนู่อมบว่านีฌวานเสี่ฝงถี่จะเข้าเกณท์ฌวานเสี่ฝงต่อ

ชู่อเสีฝงจะส่งเรู่องแจ้งโปฝังฌณะกรรนการบริผัถ ธอกจากธี๊บริผัถโด้จัดใย้นีการอบรนและการ

วัดพลแก่มธักงาธใธเรู่องจรรฝาบรรณของบริผัถและธไฝบาฝการละเนิดสิถธินธุผฝชธเมู่อธ าโป

ปฏบัิติเปธ็ส่วธยธื่งใธการด าเธิธงาธและโน่สธับสธุธการละเนิดสิถธินธุผฝชธ 

ถั๊งธี๊บริผัถโด้เปิดช่องถางรับฌ าร้องเรีฝธพ่าธถางเว็บโซต์ของบริผัถใย้มธักงาธสานารถ

ส่งฌ าร้องเรีฝธเรู่องราวการถุจริตฌอร์รัปช่ัธ การโน่ปฏิบัติตานกฎระเบีฝบ การโด้รับการปฏิบัติ

อฝ่างโน่เปธ็ธรรน ยรูอการละเนิดสิถธินธุผฝชธนาฝังประธาธฌณะกรรนการตรวจสอบโด้ไดฝตรง 

ตลอดจธกิจกรรนด้าธสิถธินธุผฝชธต่างๆ ถี่บริผัถก ายธดใย้นี  แสดงถืงการถี่บริผัถใย้

ฌวานส าฌัญกับฌวานไปร่งใสและยลักบรรผัถภิบาลใธองฌ์กรโด้เปธ็อฝ่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวธการติดตานการปฏิบัติตานเจตธารนณ์ถี่จะโน่ละเนิดสิถธินธุผฝชธของมธักงาธของบริผัถ

และมธกังาธของฌู่ฌ้า 

บริผัถนุ่งนั่ธถี่จะส่งเสรินสิถธินธุผฝชธและปฏิบัติตานยลักนธุผฝชธสากลอฝ่างเฌร่งฌรัด 

จืงก ายธดธไฝบาฝการโน่เกี่ฝวข้องกับการละเนิดสิถธินธุผฝชธและจรรฝาบรรณว่าด้วฝการเฌารม

กฎยนาฝและยลักสิถธินธุผฝชธโว้ใธฌู่นูอยลักการก ากับดูแลกิจการ  

ไดฝบริผัถก ายธดใย้นีการอบรนและวัดพลเมู่อใย้ฌวานรู้ฌวานเข้าใจใธยลักสิถธินธุผฝชธ

สากลแก่มธักงาธ รวนถั๊งมธักงาธถี่ต้องโปปฏิบัติงาธใธต่างประเถศจะต้องปฏิบัติโน่ขัดต่อ

กฎยนาฝ ขธบธรรนเธีฝนประเมณี และวัฒธธรรนของประเถศธั๊ธ  
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ถั๊งธี๊ ยากมธักงาธของบริผัถ มธักงาธฌู่ฌ้า ยรูอพู้ถี่นีส่วธเกี่ฝวข้อง มบการปฏิบัติอฝ่าง

โน่เถ่าเถีฝนกัธยรูอการกระถ าถี่ละเนิดสิถธินธุผฝชธสานารถแจ้งเบาะแสไดฝตรงนาฝังประธาธ

กรรนการตรวจสอบยรูอแจ้งเบาะแสใธการรับและจัดการกับข้อร้องเรีฝธช่องถางอู่ธ ซื่งโด้

เปดิเพฝกระบวธการและช่องถางบธเว็บโซต์บริผัถ (www.thaisteelcable.com ภาฝใต้ยัวข้อ “ข้อนูล

ส ายรับธักลงถุธ (Investor Information)”)  

จากพลการตรวจสอบภาฝใธ ปึ 2563 โน่มบการปฏิบัติโน่สอดฌล้องกับธไฝบาฝการโน่

เกี่ฝวข้องกับการละเนิดสิถธินธุผฝชธและจรรฝาบรรณว่าด้วฝการเฌารมกฎยนาฝและยลักสิถธิ

นธุผฝชธ และโน่มบเรู่องร้องเรีฝธดังกล่าวแต่อฝ่างใด 

 

 

 

4.3.2 การมัฒธาศักฝภามบุฌลากร 

 

ใธไลกธุรกิจถี่นีการเปลี่ฝธแปลงอฝ่างรวดเร็ว การมัฒธาศักฝภามของมธักงาธถี่ต้อง

มร้อนและตอบไจถฝ์ใย้ถัธต่อถิศถางของธุรกิจและสถาธการณ์ถี่เปลี่ฝธแปลงอฝู่เสนอ บริผัถใย้

การส่งเสรินการเรีฝธรู้ของมธักงาธอฝ่างต่อเธู่อง ถั๊งการจัดอบรนภาฝใธและภาฝธอกองฌ์กร  

 

กลฝุถธ ์

1. สร้างการเรีฝธรูถ้ี่นีนาตรฐาธการอบรนตานสาฝงาธ 

2. สร้างวัฒธธรรนแย่งการเรีฝธรู้ธอกจากการเรีฝธรู้ตานสาฝงาธพ่าธยลักสูตรการอบรนต่างๆ  

แล้วธั๊ธ มธักงาธต้องรับพิดชอบและขับเฌลู่อธการเรีฝธรู้การมัฒธาตธเองใย้นีฌวานรู้ ใยน่ๆ ถัธ

ต่อเยตุการณ์อฝู่เสนอ ไดฝนีพู้บังฌับบัญชาเปธ็พู้สธับสธุธใย้ฌ าปรืกผาและแธะธ า 

3. การศืกผาดูงาธและแลกเปลี่ฝธฌวานรู้กับองฌ์กรช๊ัธธ า 

 

การปฐนธเิถศ (Orientation) บริผัถจัดใย้นีการปฐนธิเถศแก่มธักงาธใยน่ถุกระดับเมู่อใย้

นั่ธใจว่ามธักงาธถุกฌธจะโด้รับข้อนูลและเข้าใจแธวถางการด าเธิธงาธของบริผัถโปใธถิศถาง

เดีฝวกัธ ไดฝบริผัถโด้ประฝุกต์แธวถางของการมัฒธาอฝ่างฝ่ังฝูธเข้านาเป็ธส่วธยธื่งของเธู๊อยา

ใธการปฐนธิเถศ ไดฝเธู๊อยาจะฌรอบฌลุนถั๊งประเด็ธด้าธเศรผฐกิจ สังฌนและส่ิงแวดล้อน 

สานารถสรุปประเด็ธยัวข้อยลักโด้ดังต่อโปธี๊ 

o ข้อนูลส าฌัญเกี่ฝวกับบริผัถ  

o กฏระเบีฝบและวัฒธธรรนองฌ์กร 

o การวัดพลและการประเนิธพลงาธ 

o ระบบฌุณภามและการบริยารฌวานเสี่ฝง 

o การก ากับดแูลกิจการถีด่ีและการต่อต้าธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธ 

o ฌวานปลอดภัฝ อาชีวอธานัฝ และสภามแวดล้อนใธการถ างาธ 

 

http://www.thaisteelcable.com/
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ขอ้นลูและสถติกิารอบรน 

บริผัถโด้มัฒธาฌวานสานารถและถักผะใธการปฏิบัติงาธใย้มธักงาธเมู่อธ านาใช้ใธการ

ปฏิบัติงาธโด้อฝ่างนูออาชีม ด ารงชีวิตโด้อฝ่างนีฌวานสุข นีการเปิดไอกาสใย้เรีฝธรู้และมัฒธาใธ

สาฝงาธอู่ธๆ นีการสธับสธุธใย้มธักงาธนีฌวานก้าวยธ้าใธสาฝอาชีมของตธเองพ่าธไปรแกรน

ฟุกอบรนถี่ยลากยลาฝ รวนถืงนีการฟุกอบรนใย้ฌวานรู้เรู่องการก ากับดูแลกิจการถี่ดีและการ

มัฒธาถี่ฝ่ังฝูธอีกด้วฝ ธอกจากธี๊ฝังสธับสธุธใย้มธักงาธโด้เข้ารับการอบรนกับสถาบัธภาฝธอก

เมู่อแลกเปลี่ฝธและธ าฌวานรู้นาสร้างฌุณฌ่าใย้กับองฌ์กรต่อโป 

 

 ใธป ึ2563 บริผัถนุ่งใย้ฌวานส าฌัญกับการมัฒธาด้าธฌุณภามและธวัตกรรนถี่เกี่ฝวข้อง

ใธการถ างาธ เมู่อเตรีฝนมร้อนรับการขฝาฝธุรกิจโปฝังต่างประเถศนากขื๊ธ มธักงาธแต่ละฌธ

โด้รับการฟุกอบรนไดฝเฉลี่ฝ 5.31 ช่ัวไนงต่อฌธต่อปึ นีการจัดยลักสูตรอบรนและเรีฝธรู้ภาฝใธ

บริผัถ 19 ยลักสูตร แบ่งออกเปธ็ 3 ประเภถ ดังธี๊ 

 

ยัวข้อการมัฒธา ยลกัสตูรการฟกุอบรนประจ าป ึ2563 
รอ้ฝละของจ าธวธ

ชั่วไนงถีอ่บรน 

1. ยลักสูตรกฎยนาฝและ  

  ฌวานปลอดภัฝ 

การขับรถฝกไภล์ฌลิภถ์อฝ่างปลอดภัฝ 13.33 

การถ างาธกับปั๊ ธจั่ธ ชธิดตั๊งอฝู่กับถี่ 

การดับเมลิงข๊ัธต้ธ/อมฝบยธีโภ 

เจ้ายธ้าถี่ฌวานปลอดภัฝใธการถ างาธระดับยัวยธ้า

งาธและระดับบริยาร 

ฌณะกรรนการฌวานปลอดภัฝฯ 

2. ยลักสูตรด้าธฌุณภาม Core Tools (APQP, SPC, MSA, PPAP, FMEA) 

ระดับเชี่ฝวชาญ 

14.42 

การวิเฌราะย์และการแก้โขปัญยา (QC7 Tools 8D 

Report)  

Why Why Analysis, Problem Sovining 

MMOG-LE Practitioner Training 

ก า ร ส ร้ า ง จิ ต ส า ธื ก ด้ า ธ ฌุณ ภ าม  ( Quality 

Awareness) 

ISO 17025 Requirement 

FMEA นีการเปลี่ฝธแปลงข้อก ายธด 

ISO 17025 Internal Auditor 

ยลักสูตร VDA 6.3 

เถฌธิฌการอ่าธแบบถางวิศวกรรนและการแปล

สัญลักผณ์ ฌ่ามิกัดฌวานเพู่อถี่ ใช้ใธการฌวบฌุน

นาตรฐาธ ช๊ิธงาธ GD&T ตานนาตรฐาธ ISO 
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ยัวข้อการมัฒธา ยลกัสตูรการฟกุอบรนประจ าป ึ2563 
รอ้ฝละของจ าธวธ

ชั่วไนงถีอ่บรน 

1101:2017 

3. ยลักสูตรการบริยาร 

   จัดการ 

Competency Evaluation 0.6 

Hr for Non HR (ยัวยธ้าถี่ดี) 1.8 

IT foundation 1.8 

Accounting & Finance foundation 1.8 

Marketing Supply Chain 1.8 

 

การมัฒธามธกังาธตานองฌฌ์วานรูข้ององฌก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราฝละเอฝีด ต.ฌ 

62 

ม.ฝ  

62 

ธ.ฌ 

62 

น.ฌ 

63 

ก.ม 

63 

น.ีฌ 

63 

เน.ฝ 

63 

ม.ฌ  

63 

น.ิฝ 

63 

ก.ฌ 

63 

ส.ฌ 

63 

ก.ฝ 

63 

รวน 

ชั่วไนงการอบรน 

6 ชน./ฌธ/ปึ 
0.666 0.666 0.666 0.666 0.666 0.666 0 0 0 0.666 0.666 0.666 5.99 

จ าธวธยลักสูตร

ฟุก 

อบรนถีจ่ดัจรงิ 

(ชน.) 

156 168 48 46 263 234 0 0 0 201 209 708 2,033 

จ าธวธมธักงาธ 

ใธแตล่ะเดอูธ 
13 14 24 17 64 47 0 0 0 62 54 88 383 

ชั่วไนงการวดัพล 

ถีถ่ าโด ้(ชน./ฌธ) 
12.00 12.00 2.00 2.71 4.11 4.98 0.00 0.00 0.00 3.24 3.87 8.05 52.95 
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ระดบั จ าธวธ (ฌธ) ชั่วไนงการอบรนเฉลีฝ่/ฌธ/ป ึ

พู้บริยาร 93 3.30 

ยัวยธ้างาธ 105 4.50 

ปฏิบัติการ 198 6.25 

รวน 989 5.31 

 

ใธป ึ2563 บริผัถใช้งบประนาณการลงถุธเมู่อมัฒธาบุฌลากรเป็ธเงิธ 234,020 บาถ ซื่ง

การถี่บริผัถจะสานารถบรรลุเป๋ายนาฝถางธุรกิจโด้ตานแพธถี่วางโว้ ปัจจัฝยลักถี่ส าฌัญฌูอการ

สร้างและมัฒธาบุฌลากรใย้ถั่งถืงถั๊งองฌ์กร ไดฝใย้พู้บังฌับบัญชาใธแต่ละสาฝงาธวางแพธการ

อบรนและมัฒธาพู้ใต้บังฌับบัญชาตานเส้ธถางการฟุกอบรนแต่ละสาฝอาชีม (Training Road 

Map) และมัฒธาบุฌลากรอฝ่างต่อเธู่อง จืงนั่ธใจว่าบุฌลากรจะนีฌวานเชี่ฝวชาญใธสาฝงาธของ

ตธเอง มร้อนถี่จะเติบไตโปตานสาฝอาชีมของตธและมร้อนถี่จะช่วฝมัฒธาองฌ์กรใย้ก้าวโปสู่ระดับ

ไลกโด้ 
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การวดัพลการอบรน 

บริผัถนีการจัดถ าการวัดพลศักฝภามและฌวานรู้ของมธักงาธถั๊งก่อธและยลังการอบรนใธ

ถุกยลักสูตร แบ่งเป็ธยลักสูตรอบรนภาฝใธถี่ต้องถ าแบบถดสอบถั๊งก่อธและยลังการอบรน (Pre 

test & Post test) นีการประเนิธพลพู้เรีฝธไดฝวิถฝากรและยลักสูตรอบรนภาฝธอกต้องธ ากลับ

ถ่าฝถอดต่อใย้กับบุฌลากรใธฟ่าฝ ฌวบฌุนและดูแลไดฝพู้บังฌับบัญชาสูงสุดของแต่ละฟ่าฝ (Top 

Section) ธอกเยธูอจากการวัดพลข้างต้ธแต่ละฟ่าฝนีการจัดถ ายัวข้อถักผะนาตรฐาธแต่ละ

ต าแยธ่งงาธ (SKILL MATRIX)  ส ายรับมธักงาธถุกฟ่าฝถุกฌธถบถวธถุก 6 เดูอธ ซื่งยัวข้อใธ

การวัดพลจะสอดฌล้องกับการปฏิบัติงาธและฌวานรู้ถี่จ าเป็ธส ายรับการถ างาธ ซื่งข้อนูลการ

วัดพลดังกล่าวถูอเป็ธข้อนูลส าฌัญส ายรับการมัฒธายลักสูตรการอบรนเมู่อเม่ินศักฝภามของ

มธักงาธและนั่ธใจโด้ว่ามธักงาธถุกฌธจะนีฌวานรู้ฌวานสานารถเม่ินข๊ืธอฝ่างต่อเธู่อง  

ประไฝชธถ์ีโ่ดร้บัจากการส่งเสรนิและมัฒธาศักฝภามใยก้บัมธกังาธ 

ตอ่มธกังาธ ตอ่องฌก์ร 

- นีฌวานรูฌ้วานเชี่ฝวชาญใธการถ างาธนากขื๊ธ 

- สานารถประฝุกต์ใชเ้ถฌไธไลฝีใยน่ๆ ใธงาธ 

  โด้นากขืธ๊ 

- สานารถปฏิบัติงาธโดเ้รว็และนีประสิถธิภาม 

  นากขื๊ธ 

- นีฌวานปลอดภัฝใธการถ างาธ 

- นีฌวานก้าวยธ้าถางอาชีม 

- นีฌุณภามชีวิตการถ างาธถี่ดีขื๊ธ 

 

- สานารถด าเธิธธุรกิจอฝ่างนีประสิถธิภาม  

- ของเสีฝใธกระบวธการพลิตลดธ้อฝลง 

- ต้ธถุธและเวลาการพลิตลดธ้อฝลง 

- เปธ็องฌ์กรแย่งฌวานปลอดภัฝ 

- เสรินสร้างภามลักผณ์การเปธ็องฌ์กรแย่ง 

  การเรีฝธรู ้

 

การวดัพล 
o ของเสีฝใธกระบวธการพลติ 1,950 PPM  

o บริผัถสานารถลดตธ้ถุธ VA/VE โด้จริง 18.80 ล้าธบาถ 

o สานารถจัดสง่ใย้ลูกฌ้าโด้ 99.91% 

o Performance ของมธักงาธดีขื๊ธ (อ้างอิงพลการประเนิธการปฏิบัติงาธประจ าปึ เกรด 

A, B, C, D, F): มธักงาธถี่โด้เกรด D และ F ลดลง ขฝับสัดส่วธโปถี่เกรด A เม่ินข๊ืธ 

6.25% 
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4.3.3 การสู่อสารกบัมธกังาธภาฝใธองฌก์ร 

  ธอกจากการมัฒธาศักฝภามและการดูแลชีวิตฌวานเป็ธอฝู่ของมธักงาธแล้วธั๊ธ บริผัถ

เชู่อนั่ธว่าการสู่อสารกับมธักงาธเป็ธส่ิงถี่ส าฌัญใน่ฝ่ิงยฝ่อธโปกว่ากัธ ไดฝบริผัถนีเป๋ายนาฝของ

การสู่อสารโปฝังมธักงาธโน่จ ากัดเมีฝงแต่เป็ธการสู่อสารเมู่อถราบกฎกระเบีฝบเถ่าธั๊ธ แต่เมู่อ

เป็ธการแจ้งข้อนูลข่าวสารถี่เป็ธประไฝชธ์ แจ้งพลการด าเธิธงาธของบริผัถและแพธการมัฒธา

เมู่อใย้มธักงาธถุกระดับตระยธัก เข้าใจ และเติบไตโปใธถิศถางเดีฝวกัธ 

 

ชอ่งถางการสูอ่สารของบรผัิถ 

 Orientation (ปฐนธิเถศ) 

 ประชุนฌณะกรรนการสวัสดิการ  

 กิจกรรน 3T Activity  

(Top Management มบมธักงาธ) 

• ประกาศตดิบอร์ด  

• อีเนล์  

• Morning Talk (ประชุนยธ้าแถว)  

• Management  

• Monthly Meeting 

• การประชุนตัวแถธฟา่ฝ Pride 

committee 

 TSC Line@ 

 Facebook 

 Website บริผัถ 

 Line Open chat N’News

 

กจิกรรน TSC 3T Activity 2020 

บริผัถจัดใย้นีกิจกรรน TSC 3T ซื่งใธปึ 2563 ธี๊โด้จัด

กิจกรรนต่อเธู่องเป็ธปึถี่ 10 กิจกรรนดังกล่าวนีวัตถุประสงฌ์

เมู่อเป็ธการมบปะและแลกเปลี่ฝธฌวานฌิดเย็ธกัธระยว่าง

พู้บริยารและมธักงาธ เป็ธกิจกรรนถี่จะนีการสู่อสารพลการ

ด า เธิธงาธของบริ ผัถ แจ้ งข่ าวสาร สถาธการณ์การ

เปลี่ฝธแปลงต่างๆ ใธยลาฝนิติ ถั๊งเศรผฐกิจ สังฌน และ

ส่ิงแวดล้อน เมู่อใย้มธักงาธถุกระดับเข้าถืงข้อนูลและถัธต่อ

การเปลี่ฝธแปลงถี่เกิดขื๊ธ 
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GMs Talk Activity เป็ธกิจกรรนถี่ถางพู้บริยารโด้อัปเดตสถาธการณ์ของบริผัถ รวนถืง

แธวไธ้นใธการถ างาธใธอธาฌต เมู่อเตรีฝนมร้อนรับนูอกับการเปลี่ฝธแปลงถี่จะเกิดขื๊ธและช่วฝกัธ

มัฒธาใย้บริผัถก้าวโปสู่เปา๋ยนาฝถี่ตั๊งโว้ 

 4.3.4 ฌวานพกูมัธของมธกังาธต่อองฌก์ร 

บริผัถเชู่อว่าถรัมฝากรบุฌฌลเป็ธยัวใจส าฌัญขององฌ์กร บริผัถจืงจ าเป็ธต้องใย้

ฌวานส าฌัญกับการดูแลมธักงาธเมู่อมัฒธาฌวานมืงมอใจและ/ยรูอฌวานพูกมัธของมธักงาธถี่นี

ต่อบริผัถ ไดฝระดับฌวานพูกมัธของมธักงาธต่อองฌ์กร (Employee Engagement) นี

ฌวานสันมัธธ์อฝ่างนีธัฝฝะส าฌัญต่อฌวานสุขใธการถ างาธและประสิถธิภามใธการถ างาธ ไดฝ

บริผัถโด้ก ายธดเปา๋ยนาฝระดับฌวานพูกมัธต่อองฌ์กรของมธักงาธจะต้องนากกว่าร้อฝละ 80 

บริผัถนีแธวถางการด าเธิธงาธใธการดูแลมธักงาธเมู่อสร้างฌวานพูกมัธต่อองฌ์กร 

ดังต่อโปธี๊ 

ด้าธการปฏิบัติตานกฏยนาฝ การเฌารมสิถธินธุผฝชธ และการปฏิบัติอฝ่างเป็ธธรรน บริผัถ

สธับสธุธการปฏิบัติตานกฎยนาฝและปฏิญญาสากลว่าด้วฝสิถธินธุผฝชธ ไดฝนีการตรวจสอบ

ประเด็ธด้าธสิถธินธุผฝชธ ตลอดจธสธับสธุธและเฌารมปกปอ๋งสิถธิ บริผัถปฏิบัติต่อมธักงาธถุก

ฌธอฝ่างเถ่าเถีฝนและเปธ็ธรรน  

ด้าธการปฏิบัติงาธและก ายธดฌ่าตอบแถธ ไดฝการฝืดยลักฌวานเถ่าเถีฝน การบริยารงาธด้วฝ

พลงาธและมัฒธาขีดฌวานสานารถรวนถืงการบริยารฌ่าตอบแถธถี่เป็ธธรรนภาฝใต้ตัวชี๊วัดถี่

เกี่ฝวข้องกับการปฏิบัติงาธ 
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ด้าธการดูแลฌุณภามชีวิตและมัฒธาศักฝภามของมธักงาธ ไดฝนุ่งยวังใย้มธักงาธนีฌวานสุขใธ

ระยว่างการถ างาธกับบริผัถรวนถืงนีศักฝภามและฌวานสานารถถี่เติบไตฌวบฌู่โปกับองฌ์กร 

การสู่อสารพลการประเนิธถี่โด้ใย้มธักงาธรับถราบ 

เมู่อแสดงถืงเจตธารนณ์ใธการสู่อสารกับมธักงาธอฝ่างไปร่งใสและจริงใจ รวนถืงแสดงถืง

ฌวานนุ่งนั่ธใธการมัฒธาฌวานมืงมอใจและ/ยรูอฌวานพูกมัธของมธักงาธถี่นีต่อบริผัถอฝ่าง

ต่อเธู่อง บริผัถสู่อสารกับมธักงาธสรุปดังธี๊ 

o พลประเนิธ: Management monthly meeting (ระดับบริยาร) และ E-mail & 

Morning Talk (มธักงาธ) 

o ฌวานฌูบยธ้าการด าเธิธการ:  Management monthly meeting (ระดับบริยาร) และ E-

mail & Morning Talk & Line@ & Facebook (มธักงาธ) ส ายรับยัวข้อ Internal 

communication ซ่ืงจะสรุปข้อนูลถี่ โด้ด าเธิธการตานแพธงาธถั๊งยนด สู่อสารใย้

มธักงาธโด้รับถราบตานข๊ัธตอธ 

 

ถั๊งธี๊ บริผัถนีแพธใธการประเนธิฌวานมืงมอใจและ/ยรูอฌวานพูกมัธของมธักงาธถี่นีต่อบริผัถ

เป็ธประจ าถุกปึ เมู่อมัฒธาฌวานมืงมอใจและ/ยรูอฌวานพูกมัธของมธักงาธถี่นีต่อบริผัถอฝ่าง

ต่อเธู่อง 

 

4.3.4 การส่งเสรินใย้มธักงาธนีส่วธร่วนและสร้างฌุณฌ่าแก่สังฌน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSC Blood Donation #22 

กิจกรรนบริจาฌไลยิตปึธี๊เป็ธฌร๊ังถี่ 22/20 แล้ว การ

บริจาฌใธฌร๊ังธี๊สานารถช่วฝชีวิตโด้ถืง 58 ฌธ และ

ฝังฌงจัดกิจกรรนอฝ่างต่อเธู่อง เป็ธการถ ากิจกรรน

ร่วนกับสภากาชาดโถฝ (สาขาอนตะธฌร จ.ชลบุรี) 

เปธ็ประจ าถุกป ึไดฝตั๊งยธ่วฝรับบริจาฌไลยิตใธบริผัถ 

ซื่งใธปึธี๊ใช้ชู่อกิจกรรนว่า TSC Blood Donation

การบริจาฌไลยิตธี๊ ธอกจากจะส่งเสรินและสธับสธุธ

ใย้มธักงาธโด้ช่วฝเยลูอเมู่อธนธุผฝ์แล้ว อีกถั๊งถูอ

เปธ็ไอกาสถี่ดีส ายรับมธักงาธถี่โด้ร่วนกัธถ าฌวานดีใธ

ฌร๊ังธี๊ 
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“ไฌรงการ TSC ตาขา่ฝดกัขฝะ”  

ส่งนอบใย้กับ ถ่าธธาฝกตุ้ฝ (ณรงฌ์ชัฝ ฌุณปลู๊น) 

ธาฝกเถศนธตรีเถศบาลเนูองแสธสุข เมู่อใย้ถาง

เถศบาลติดตั๊งตาข่าฝดักขฝะตานจุดต่างๆ ป๋องกัธ

ขฝะโยลลงสู่ถะเล 

 

 

“LOVE CHARITY ... รกัธีเ๊ราขอ" 

ถี่ร่วนกัธซู๊อดอกกุยลาบ เมู่อธ าเงิธโปบริจาฌใย้แก่ 

"บ้าธการุณฝเวศน์ 

 

 
ช่วฝรักผ์ไลกของเราด้วฝ TSC Upcycled Bag 
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4.4 กา้วโปขา้งยธา้อฝา่งโนย่ฝดุฝัง๊ 
4.4.1 การสร้างฌวานพูกมัธ 

 

ฟา่ฝการตลาด 

บริผัถใย้ฌวานส าฌัญใธการเข้าถืงและตอบสธองฌวานต้องการของลูกฌ้า ซื่งถูอเป็ธยัวใจ

ส าฌัญของการมัฒธาธุรกิจด้วฝการแลกเปลี่ฝธสู่อสารและนีส่วธร่วนกับกิจกรรนต่างๆ ของ

ลูกฌ้าอฝ่างสน ่าเสนอตั๊งแต่การรับถราบธไฝบาฝของลูกฌ้าด้าธต่างๆ รวนถืงการออกแบบและ

มัฒธาพลิตภัณท์ร่วนกับลูกฌ้าเมู่อใย้โด้พลิตภัณท์ถี่นีฌุณภาม นีฌวานปลอดภัฝ ฌ าธืงถืงการใช้

วัตถุดิบ และกระบวธการถี่ลดพลกระถบด้าธส่ิงแวดล้อนด้วฝต้ธถุธถี่แข่งขัธโด้ เมู่อสร้างฌวานมืง

มอใจของลูกฌ้าสูงสุด ไดฝใธปึ 2563 บริผัถโด้เข้าร่วนกิจกรรนและร่วนมัฒธาใธด้าธต่างๆ กับ

ลูกฌ้ายลักดังธี๊ 

ลกูฌา้ 

รางวลัพลการ

ด าเธธิงาธ และกจิกรรน

ปรับปรงุงาธ 

กจิกรรน CSR อูธ่ๆ 

TDEM (TCC) - สนถบถุธช่วฝเยลูอ 

ไรงเรีฝธฝากโร ้

- 

Hino (THCC) - HINO Bowling  

Tournament 2020 

- 

Isuzu - - กิจกรรนแรลลี่

ประจ าป ึ2020 

Auto Alliance - - กอล์ภกระชับนิตร 

Thai Honda - ร่วนเปธ็เจ้าภาม

ถอดกฐิธสานัฌฌี

ประจ าป ึถี่วัดมระบาถ

ธ ๊ามุ จังยวัดลมบุร ี

- 
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ฟา่ฝประกธัฌณุภาม 

  ใธปึ 2563 ถี่พ่าธนาใธด้าธการมัฒธาฌุณภามร่วนกับถางลูกฌ้า ถางฟ่าฝประกัธ

ฌุณภามโด้นีการถ ากิจกรรนต่างๆ เมู่อรักผาระดับฌุณภาม ฝกระดับฌุณภามใย้บรรลุตาน

เปา๋ยนาฝของลูกฌ้าถี่ก ายธดโว้ ตลอดจธเปธ็การมัฒธาใย้ดีฝ่ิงข๊ืธอฝ่างต่อเธู่อง ซื่งกิจกรรนถี่

จัดถ าข๊ืธนาธั๊ธบรรลุเปา๋ยนาฝตานถี่ลูกฌ้าตั๊งโว้ ดังธี๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTH: กจิกรรน Patrol Process Activity เมู่อ

ฝกระดบัฌณุภาม 

IMCT: กจิกรรน Critical & Safety part Activity 

เมู่อฝกระดบัฌณุภาม 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 ธวัตกรรนใธกระบวธการธุรกิจเมู่อฌวานฝั่งฝูธ  

 

บริผัถนุ่งเธ้ธการมัฒธาศักฝภามบุฌลากรใย้เกิดฌวานเชี่ฝวชาญเป็ธองฌ์กรแย่งการ

เรีฝธรู้ เมู่อต่อฝอดโปสู่การสร้างสรรฌ์ธวัตกรรนถี่สร้างนูลฌ่าใธกระบวธการธุรกิจใย้มธักงาธ

สานารถธ าโปปฏิบัติโด้อฝ่างแถ้จริง รวนถั๊งนีการติดตานและวัดพลพู้ถี่พ่าธการฟุกอบรนด้วฝ

ไฌรงการปรับปรุงด้าธต่างๆ  

 

การมัฒธากระบวธการพลิต 

บริผัถสธับสธุธใย้มธักงาธนีส่วธร่วนใธกิจกรรนส่งข้อเสธอแธะ (Suggestion) การฌิด

ปรับปรุงเมู่อเม่ินประสิถธิภามการปฏิบัติงาธอฝ่างต่อเธู่อง ลดของเสีฝใธกระบวธการด้วฝ

แธวฌิด Kaizen กิจกรรนกลุ่น QCC (Quality Control Cycle) และไฌรงการ Automation  ถี่

เข้านาเปธ็ส่วธยธื่งใธการมัฒธาและปรับปรุงการถ างาธใย้ขับเฌลู่อธโด้อฝ่างก้าวยธ้า   

การเม่ินข๊ืธของต้ธถุธการพลิตอัธเธู่องนาจากปัจจัฝภาฝธอกถี่อฝู่ธอกเยธูอการฌวบฌุน

ของบริผัถ เช่ธ ราฌามลังงาธ เปธ็ต้ธ ราฌาวัตถุดิบเปธ็ประเด็ธถี่บริผัถใย้ฌวานส าฌัญและเชู่อนั่ธ

ว่าการมัฒธาและการบริยารจัดการกระบวธการพลิตอฝ่างต่อเธู่อง รวนถืงการธ าธวัตกรรนและ

เถฌไธไลฝีเข้านาประฝุกต์ใช้ใธกระบวธการพลิตจะเปธ็ปจัจัฝส าฌัญถี่ช่วฝมัฒธาธุรกิจของบริผัถใย้

เติบไตอฝ่างฝ่ังฝูธ 

 

AAT: กจิกรรน G-MAS Activity เมู่อ

ฝกระดบัฌณุภาม 
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การด าเธิธงาธ 

บริผัถใช้แธวฌิด Lean นาเปธ็แธวถางใธการปรับปรุงและเม่ินประสิถธิภามใธกระบวธการ

พลิต ไดฝอาศัฝการนีส่วธร่วนของมธักงาธถุกระดับร่วนแบ่งปธัฌวานฌิดใธการบ่งชี๊ถืงปัญยา ยา

สาเยตุ ก ายธดเปธ็แธวถางแก้โข และด าเธิธการปรับปรุงอฝ่างต่อเธู่องด้วฝเปา๋ยนาฝถี่นุ่งเธ้ธเมู่อ

เม่ินประสิถธิภามใธกระบวธการถ างาธ ลดต้ธถุธการพลิต และการใช้มลังงาธลดฌวานสูญเปล่า  

  การด าเธิธงาธเริ่นต้ธจากการจัดฟุกอบรนใย้กับมธักงาธเมู่อสร้างฌวานรู้ฌวานเข้าใจ

ส ายรับการมัฒธาเมู่อใย้มธักงาธถุกฌธนีฌวานสานารถถี่จะบ่งชี๊ถืงปัญยาถี่อาจเกิดขื๊ธใธ

กระบวธการถี่ตธเองรับพิดชอบ ไดฝจะโด้รับการสธับสธุธจากถีนงาธส่วธกลางและยัวยธ้างาธ

พู้บริยารของฟา่ฝใย้ฌ าปรืกผาอฝู่เสนอ 

 

พลการด าเธิธงาธ 

ลดการใช้มลังงาธ 

ฟ่าฝซ่อนบ ารุง ด าเธิธไฌรงการ Recondition Air Rotary CDRA1BS50-180 ซื่งสานารถลด

การใช้มลังงาธลงโด้ 25% ยรูอฌิดเปธ็ฌ่าโภภา๋ถี่ลดโด้ 12,792 บาถ/Set/ปึ ซื่งสูงกว่าเป๋ายนาฝถี่

วางโว้ 10,000 บาถ/Set/ป ึ

 

ลดของเสีฝใธกระบวธการพลิต 

ฟ่าฝพลิต แพธก Inner ด าเธิธไฌรงการ Reduce 

Defect in process ซื่งสานารถลดของเสีฝใธกระบวธการ

พลิต (Defect) โด้เดูอธละ 640 ช๊ิธ (12.41 บาถ/ช๊ิธ) ฌิด

เปธ็ต้ธถุธถี่ลดโด้ 31,769 บาถต่อเดูอธ ซื่งสูงกว่าเป๋ายนาฝ

ถี่วางโว้ 30,000 บาถต่อเดูอธ ไดฝไฌรงการดังกล่าวเป็ธ

ไฌรงการถี่ช่วฝลดของเสีฝใธกระบวธการพลิตโด้  อีกถั๊งฝัง

ลดต้ธถุธใย้กับส่วธงาธ ถางฟ่าฝพลิตจืงโด้ด าเธิธไฌรงการ

อฝ่างต่อเธู่องนาไดฝตลอด ถ าใย้ปึ 2020 แพธก Inner 

เกิดของเสีฝใธกระบวธการพลิตลดลงโด้ 8,089 ช๊ิธ เนู่อ

เถีฝบกับป ึ2019     

 

ธวัตกรรนและการเพฝแมร่ธวัตกรรน 
 

ธวัตกรรนใธบริบถของบริผัถ ฌูอ การฌิดและมัฒธาปรับปรุงเปลี่ฝธแปลงเมู่อใย้การ

ปฏิบัติงาธนีประสิถธิภามสูงขื๊ธ ไดฝเกิดจากฌวานร่วนนูอจากถุกระดับภาฝใธองฌ์กร ร่วนกับ

ลูกฌ้าและฌู่ฌ้าของบริผัถ ด้วฝเป๋าประสงฌ์ถี่เชู่อนั่ธว่า จะเติบไตโปด้วฝกัธอฝ่างฝ่ังฝูธและนั่ธฌง

ภาฝใต้ภาวะการเปลี่ฝธแปลงใธอุตสายกรรนและฌวานถ้าถาฝใยน่ๆ ถี่เกิดขื๊ธอฝ่างต่อเธู่อง 

บริผัถนีฌวานเชี่ฝวชาญใธการออกแบบ และถดสอบตานเงู่อธโขของลูกฌ้า นีการมัฒธา

วัตถุดิบ กระบวธการพลิตอฝ่างต่อเธู่อง เมู่อตอบสธองถิศถางการเปลี่ฝธแปลงเถฌไธไลฝีใธ

อุตสายกรรนฝาธฝธต์ ด้วฝฌุณภาม ฌวานปลอดภัฝ และกระบวธการพลิตถี่เป็ธนิตรต่อ
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ส่ิงแวดล้อน อีกถั๊งบริผัถนีการวิจัฝและมัฒธาพลิตภัณท์ร่วนกับสถาบัธเถฌไธไลฝีมระจอนเกล้า

เจ้าฌุณถยารลาดกระบัง ส าธักงาธมัฒธาวิถฝาศาสตร์และเถฌไธไลฝีแย่งชาติ (สวถช.) และ 

ส าธักงาธกองถุธสธับสธุธการวิจัฝ (สกว.) อฝ่างต่อเธู่องตลอดนา  

บริผัถนีการมัฒธาระบบปฏิบัติการแขธกลอุตสายกรรนส ายรับกระบวธการพลิตก้าธล็อฌ

ประตูรถฝธต์ เปธ็ไฌรงการมัฒธาแขธกลอุตสายกรรน ซื่งบริผัถมัฒธาร่วนกับสกว. และสถาบัธ

เถฌไธไลฝีมระจอนเกล้าเจ้าฌุณถยารลาดกระบัง ใธการวิจัฝและมัฒธาด้าธ วิศวกรรนและ

เถฌไธไลฝีของซอภต์แวร์ เมู่อใช้กับแขธกลอุตสายกรรนถี่ใช้ใธกระบวธการพลิตสาฝก้าธล็อฌ

ประตูรถฝธต์ เมู่อเม่ินประสิถธิภามการพลิตและฝกระดับขีดฌวานสานารถใธการแข่งขัธเมู่อ

แก้ปัญยาการขาดแฌลธแรงงาธ เมู่อสร้างฌวานเชู่อนั่ธใย้กับลูกฌ้า แลกเปลี่ฝธและเสรินสร้าง

ฌวานรู้ ประสบการณ์ และข้อนูลถางวิชาการ รวนถั๊งจัดฟุกอบรนและสันนธาระยว่างบริผัถและ 

สวถช.ส่งเสรินฌวานสันมัธธ์ใธการมัฒธาไฌรงการแลกเปลี่ฝธธักศืกผาและ/ยรูอบุฌลากรระยว่าง

กัธ ไดฝบริผัถโด้จัดใย้นีการเพฝแมร่ฌวานรู้และธวัตกรรนต่างๆ พ่าธช่องถางการสู่อสารบอร์ด

ประชาสันมัธธ์ 

จากกิจกรรนข้างต้ธถี่โด้ด าเธิธการอฝ่างต่อเธู่องสรุปโด้ว่าบริผัถใย้ฌวานส าฌัญต่อการ

มัฒธาธวัตกรรน ถั๊งถี่ร่วนกับลูกฌ้า ฌู่ฌ้า ตลอดจธยธ่วฝงาธต่างๆ ถี่เกี่ฝวข้อง เธู่องจาก

เ ล็ ง เ ย็ ธ ว่ า ก า ร มัฒ ธ า ดั ง ก ล่ า ว ส า น า ร ถ ช่ ว ฝ ใ ย้ เ กิ ด  Product Service/Process 

Innovation/Improvement Activity ถี่ส่งพลต่อด้าธ ESG ถี่ช่วฝลดของเสีฝใธกระบวธการ

พลิตโด้จริง สรุปพลภามรวนดังธี๊ 

Description Result 2019 Result 2020 

1. Quality 

    1.1 PPM of customer claim 

    1.2 PPM of incoming claim 

    1.3 Decrease defect in process  

       (previously last year) 

 

1.60 

0.44 

1,215.39 

 

3.29 

0.27 

1,950 

2. Productivity 

    2.1 Increase productivity    

        (previously last year) 

2.2 Cost Reduction (MB per year) - SC 

2.3 Cost Reduction (MB per year) - EN 

 

20.07% 

 

40.01 

 

-4.25% 

 

8.76 

10.04 

3. Delivery 

    3.1 Customer 

    3.2 Supplier 

 

100% 

100% 

 

99.91% 

99.79% 

4. Safety  

4.1 Zero accident 

4.2 No accident within working hrs per year 

 

0 

6.11 

 

0 

8.08 
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(million working hrs.) 

4.3 EMS Monitoring plan not achieve 

 

 

100 

 

 

100 

5. Marketing 

2.1 Sale retention or Increase  

       (previously last year)  

5.2 New Product / New Project / New Market 

    (MB) 

5.3 Customer satisfaction result (% per year)   

 

-1.70% 

 

2 

 

83.12% 

 

-34% 

 

332.54 

 

86% 

6. Financial 

6.1 Gross Profit 

6.2 Operating Profit (EBIT) 

6.3 Net Profit 

 

17.92% 

7.69% 

7.25% 

 

13.77% 

4.28% 

4.07% 

 

 

 

 

 

 

เธู่องจากภามรวนของพลลัมธ์ใธปึธี๊ฝังโน่บรรลุตานเป๋ายนาฝถี่บริผัถโด้วางโว้ แต่บริผัถฝังฌง

นุ่งนั่ธตั๊งใจมัฒธาและเย็ธฌวานส าฌัญของเป๋ายนาฝถี่ โด้วางโว้ใธถุกๆ ด้าธ บริผัถฝังฌง

ตั๊งเปา๋ยนาฝเมู่อฌวานถ้าถาฝและเล็งเย็ธถืงการมัฒธาอฝ่างต่อเธู่องใธอธาฌต เมู่อด าเธิธการใธ

ด้าธต่างๆ อฝ่างนีประสิถธิภามและบรรลุเปา๋ยนาฝถี่โด้ตั๊งโว้   
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4.5 ร่วนสร้างสรรฌ์สังฌนถี่ดี 

  บริผัถเชู่อนั่ธว่าการด าเธิธธุรกิจถี่ดีจะต้องมัฒธาและเติบไตฌวบฌู่โปกับสังฌนและชุนชธถี่

แข็งแรง ไดฝบริผัถโด้ประฝุกต์แธวฌวานฌิดว่าด้วฝเรู่องการเป็ธมลเนูองถี่ดีขององฌ์กรธุรกิจ 

(Corporate Citizenship) นาเป็ธส่วธยธื่งของการด าเธิธงาธและกิจกรรนเมู่อสังฌนและชุนชธ 

ไดฝตระยธักว่าการช่วฝกัธดูแลสังฌนเป็ธยธ้าถี่ถี่ต้องร่วนนูอกัธ บริผัถจืงโด้นีการจัดกิจกรรน

บริจาฌและนอบส่ิงถี่เป็ธประไฝชธ์ต่อสังฌนและชุนชธอฝ่างต่อเธู่องตลอดระฝะเวลาถี่พ่าธนา เมู่อ

แสดงใย้เย็ธว่าบริผัถโน่โด้นุ่งเธ้ธถี่จะแสวงยาพลประไฝชธ์ถางธุรกิจเมีฝงด้าธเดีฝว แต่โด้ฌ าธืงถืง

สังฌนและส่ิงแวดล้อนไดฝรวนอฝู่เสนอ 

 

 แธวถางการบริการจัดการ 

   บริผัถตั๊งอฝู่ใธเขตของธิฌนอุตสายกรรนนิใช่เขตชุนชธซ่ืงไดฝปกติธั๊ธบริผัถจะนีการ

ส ารวจพลกระถบถี่อาจเกิดขื๊ธจากการด าเธิธงาธของบริผัถอฝู่เป็ธประจ า ตานระเบีฝบข้อบังฌับ

ของการธิฌนอุตสายกรรนแย่งประเถศโถฝอฝู่แล้วธั๊ธ แต่บริผัถเองก็โด้ฌ าธงืและใย้ฌวานส าฌัญกบั

เรู่องฌวานรับพิดชอบต่อสังฌน รวนถืงการนีส่วธร่วนและสธับสธุธชุนชธละแวกใกล้เฌีฝงธิฌน

อุตสายกรรนและขฝาฝขอบเขตกว้างโปถืงชุนชธถี่ขาดแฌลธและต้องการฌวานช่วฝเยลูอยรูอรับ

การสธับสธุธแน้นิใช่ละแวกใกล้เฌีฝงกับบริผัถ  

 

บริ ผัถโด้ก ายธดแธวถางปฏิ บัติ ใธระดับสากลฌูอเป๋ายนาฝการมัฒธาถี่ ฝ่ัง ฝูธ 

(Sustainable Development Goals: SDGs) นาเปธ็ส่วธยธื่งใธการก ายธดกลฝุถธ์และเปา๋ยนาฝ

ใธการมัฒธาสังฌนและชุนชธ ไดฝใธการด าเธิธการ บริผัถนีการส ารวจฌวานต้องการของชุนชธ

และสังฌนพ่าธกระบวธการวิเฌราะย์กลุ่นพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝ (Stakeholder Analysis) ศืกผาและ

สอบถานฌวานต้องการของชุนชธ ไดฝบริผัถนียธ่วฝงาธถี่รับพิดชอบไดฝตรงฌูอยธ่วฝงาธสู่อสาร

องฌ์กร ซื่งถ ายธ้าถี่ดูแลและธ าข้อนูลนายารูอกับฟ่าฝบริยารจืงธ าโปสู่การด าเธิธไฌรงการและ

กิจกรรนต่อโป 
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LOVE CHARITY ... รกัธีเ๊ราขอ 

 

 

 

 

 

 ไฌรงการ  

 

 

TSC ตาขา่ฝดกัขฝะ 

 

 

   

 

 

 

 

 

กิจกรรนเถศกาลวัธวาเลธโถธ์ 

เมู่อร่วนกัธซู๊อดอกกุยลาบ ธ าเงิธ

โปบรจิาฌใย้แก ่

"บ้าธการุณฝเวศน"์ 

ส่งนอบใย้กับ ถ่าธธาฝกตุ้ฝ 

(ณรงฌ์ชัฝ ฌุณปลู๊น) 

ธาฝกเถศนธตรเีถศบาลเนูองแสธ

สุข เมู่อใย้ถางเถศบาลตดิตั๊งตา

ข่าฝดักขฝะตานจุดต่างๆ ป๋องกัธ

ขฝะโยลลงสู่ถะเล 
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รว่นเป็ธเฌรอูขา่ฝกบัยธว่ฝงาธตา่งๆ 

สนาชกิ CAC 

บริผัถเปธ็สนาชิกของแธวร่วนปฎิบัติของภาฌเอกชธโถฝใธการต่อต้าธถุจริต (Collective Anti-

Corruption: CAC) ไดฝใบรับรองจะนีอาฝุ 3 ปึ ธับจากวัธถี่ 22 กรกฎาฌน 2559 ถี่นีนติใย้การ

รับรอง  

 

ไดฝใธปึ 2560-2561 โด้นีการถบถวธธไฝบาฝต่างๆ ถี่เกี่ฝวข้อง สู่อสารและอบรน ติดตานการ

ราฝงาธและตรวจสอบการฌวบฌุนภาฝใธ เมู่อเตรีฝนการฝู่ธต่ออาฝุรับรองการเปธ็สนาชิกฌรั๊งถี่ 2 

ไดฝบริผัถโด้รับการรับรองการต่ออาฝุการเปธ็สนาชิกฌรั๊งถี่ 2 เนู่อวัธถี่ 5 สิงยาฌน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนาชกิ PACT Network 

บริผัถเปธ็สนาชิกของเฌรูอข่าฝยุ้ธส่วธต้าธถุจริตเมู่อประเถศโถฝ Partnership Against 

Corruption for Thailand (PACT) ซื่งปัจจุบัธนีองฌ์กรธุรกิจถี่เป็ธสนาชิกถั๊งส๊ิธ 140 องฌ์กร 

(อ้างอิง: http://www.pact.network/2015/08/pact.html) ใย้ฌวานส าฌัญใธการต่อต้าธถุจริต

ภาฌปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และมัฒธาระดับการมัฒธาของบริผัถจดถะเบีฝธ

ต่อฌวานฌูบยธ้าใธด้าธการป๋องกัธการนีส่วธเกี่ฝวข้องกับการถุจริต (Anti-corruption 

Progress Indicator) ภาฝใต้ไฌรงการประเนิธระดับการมัฒธาฌวานฝ่ังฝูธของกิจการ ใธปึ ม.ศ.

2557 ไดฝโด้รับการสธับสธุธจากส าธักงาธฌณะกรรนการก ากับยลักถรัมฝ์และตลาดยลักถรัมฝ์ 

(ก.ล.ต.)  

 

http://www.pact.network/2015/08/pact.html
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สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
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สงัฌนและสิง่แวดลอ้น 

 

ใธปึ 2563 บริผัถโด้ด ำเธิธกำรตำน

กรอบแธวถำงกำรปฏิบัติของธไฝบำฝ

ฌวำนรับพิดชอบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อน

ของบริผัถ ตลอดจธตำนแธวถำงกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรถี่ดีของตลำดยลักถรัมฝ์

แย่งประเถศโถฝ แบ่งตำน 4 กลุ่น ฌูอ 

1. กิจกรรนเมู่อส่ิงแวดล้อน  

2. กิจกรรนเมู่อสังฌน  

3. กิจกรรนเมู่อมธักงำธ 

4. กิจกรรนเมู่อฌู่ฌ้ำ 

• โน่นขี้อร้องเรีฝธจำกชุนชธและพู้นีส่วธ 

เกี่ฝวข้อง 

ฌธและฌวำนรู ้
 
 

• บริผัถมัฒธำศักฝภำมบุฌลำกรด้วฝ 

  งบประนำณ 234,020 บำถ   

• จัดยลักสตูรกำรฟกุอบรนและเรีฝธรู ้

  ภำฝใธบรผัิถกว่ำ 29 ยลักสูตร (3  

  ประเภถยลักสตูร)  

• ใธป ึ2563 มธักงำธแต่ละฌธโด้รับ 

  กำรฟกุอบรนไดฝเฉลี่ฝ 5.31 ชั่วไนง 

  ต่อฌธต่อป ึ 

 

จำกฌณุฌำ่ของบรผัิถ สรปุโดด้งัธี๊ 
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ฌณุภำม 
 

• บริผัถนีกำรฌิดฌ้ธ ปรับปรุง และมัฒธำกระบวธกำร/วิธีกำร กำรปฏิบัติงำธอฝ่ำงต่อเธู่องและ 

  สน ่ำเสนอใธถุกป ึ 

• บริผัถส ำรวจฌวำนมืงมอใจของลูกฌ้ำเป็ธประจ ำถุกป ึเมู่อประเนิธพลกำรด ำเธิธงำธของบริผัถใธ 4  

  ด้ำธยลัก โด้แก่ ฌุณภำม (Quality) รำฌำ (Cost) กำรส่งนอบ (Delivery) และงำธใยน่ (New  

  model) ไดฝมบว่ำใธปถึี่พ่ำธนำลูกฌ้ำนีฌวำนมืงมอใจกับสิธฌ้ำและบริกำรของบริผัถใธระดับถี่ 

  ใกล้เฌีฝงกับปกึ่อธใธถุกด้ำธ ถั๊งใธด้ำธฌุณภำม รำฌำ กำรส่งนอบ และพลิตภัณท์ใยน่ ส่งพลใย้ฌวำน 

  มืงมอใจเฉลี่ฝไดฝรวนของป ึ2563 อฝู่ถี่ร้อฝละ 86 

• บริผัถแจ้งฌะแธธประเนิธพลกำรปฏิบัติงำธกลับโปฝังพู้พลิตช๊ิธส่วธถุกรำฝ เมู่อใย้ปรับปรุง 

  ประสิถธิภำมกำรปฏิบัติงำธอฝ่ำงต่อเธู่อง ไดฝฌะแธธประจ ำป ึ2563 นีพู้พลิตโด้ฌะแธธใธระดับดี 

  เฝี่ฝน 60.91% ระดับดีนำก 39.09% ระดับดี 0% ระดับปำธกลำง 0% และโน่นีพู้พลิตถี่ต้อง 

  ด ำเธิธกำรปรับปรุงยรูอโน่พ่ำธเปธ็ 0% 

• ใธป ึ2563 บริผัถร่วนนูอกับพู้พลิตช๊ิธส่วธถ ำกำรลดต้ธถุธจำกกำรมัฒธำกระบวธกำรพลิต ตลอดจธ 

  มัฒธำสิธฌ้ำและกระบวธกำรพลิตอฝ่ำงต่อเธู่อง 

           จริฝธรรน 
 

• กรรนกำร พู้บริยำร และมธักงำธถุกฌธปฏิบัติตำน 

  จรรฝำบรรณของบริผัถอฝ่ำงเฌร่งฌรัด 

• บริผัถโด้ปฏิบัติตำนเงู่อธโขต่ำงๆ ถี่ตกลงกัธโว้กับฌู่ฌ้ำ ลูกฌ้ำ 

  ยรูอเจ้ำยธี๊อฝ่ำงเฌร่งฌรัดเป็ธธรรนตำนข้อตกลงต่ำงๆ ถี่โด้ใย้ 

  มัธธสัญญำโว้ใธกำรด ำเธิธธุรกิจร่วนกัธ 

• เข้ำร่วนไฌรงกำรแธวร่วนปฏิบัติของภำฌเอกชธโถฝใธกำรต่อต้ำธกำรถุจรติ (CAC)  

- ประกำศเจตธำรนณ์ เนูอ่วัธถี่ 26 มฤผภำฌน 2558  

- โดร้ับกำรรับรองกำรเปธ็สนำชิก เนู่อวัธถี่ 22 กรกฎำฌน 2559  

- ใธป ึ2560-2561 นีกำรถบถวธธไฝบำฝต่ำงๆ ถี่เกีฝ่วข้อง สู่อสำรและอบรน ติดตำนกำร  

  รำฝงำธและตรวจสอบกำรฌวบฌุนภำฝใธ เมู่อเตรฝีนกำรฝู่ธต่ออำฝุรับรองกำรเปธ็สนำชิกฌรัง๊ 

  ถี่ 2 เธู่องจำกจะยนดอำฝุใธวัธถี่ 22 กรกฎำฌน 2562 

- และบริผัถโด้รับกำรรับรองกำรต่ออำฝุกำรเปธ็สนำชิกไฌรงกำร ฌรัง๊ถี่ 2 เนู่อวัธถี่ 5 สิงยำฌน  

  2562 

• บริผัถโน่นกีำรละเนิดถรัมฝ์สิธถำงปญัญำ ใช้สิธฌ้ำและบรกิำรถีน่ีลิขสิถธ์ิ/สิถธิบัตร/เฌรู่องยนำฝ 

  กำรฌ้ำถี่ถูกต้อง และโน่สธับสธุธสิธฌ้ำยรูอกำรกระถ ำถี่เปธ็กำรละเนดิกฎยนำฝว่ำด้วฝถรัมฝ์สิธ 

  ถำงปญัญำ 

• บริผัถปฏิบัติตำนกฎยนำฝ ข้อบังฌับ และระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้อง ตลอดจธเปดิเพฝข้อนูลถี่ส ำฌัญ  

  ไปร่งใส สำนำรถตรวจสอบโด้ 
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3 ด้ำธ: เศรผฐกิจ สิ่งแวดล้อน และสังฌน 

       เศรผฐกิจ  
 

(ยธ่วฝ: ล้ำธบำถ / Unit: Million Baht) 

งบกำรเงธิของบรผัิถ ณ 30 กธัฝำฝธ  2561 2562 2563 

Financial Statement as of September 30    

พลกำรด ำเธธิงำธ Operating Performance       

รำฝโดจ้ำกกำรขำฝ 

Revenues from Sales 

3,107 3,046 2,034 

รำฝโดถ้ั๊งยนด 

Total Revenues 

3,140 3,071 2,049 

ฌ่ำใช้จ่ำฝรวน 

Total Expenses 

2,867 2,837 1,961 

ก ำโรก่อธต้ธถธุถำงกำรเงิธและภำผีเงธิโด ้

Earnings Before Financial Costs and Income Tax 

273 234 87 

ก ำโรสุถธ ิ

Net Earnings 

246 220 85 

ฐำธะถำงกำรเงธิ Financial Situation      

สิธถรัมฝ์ยนุธเวีฝธ 

Current Assets 

1,319 1,157 1,037 

สิธถรัมฝ์รวน 

Total Assets 

2,487 2,341 2,178 

ยธี๊สิธรวน 

Total Liabilities 

803 696 604 

ส่วธของพู้ถูอยุ้ธ 

Shareholders’ Equity 

1,684 1,644 1,573 
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(ยธ่วฝ: ล้ำธบำถ / Unit: Million Baht) 

งบกำรเงธิของบรผัิถ ณ 30 กธัฝำฝธ  2561 2562 2563 

Financial Statement as of September 30    

ขอ้นลูตอ่ยุธ้ (ยธว่ฝ: บำถ) Per Share Data (Unit: Baht)    

ก ำโรสุถธติ่อยุ้ธ  

Earnings per Share (EPS) 

0.97 0.85 0.32 

เงิธปัธพลต่อยุ้ธ 

Dividend per Share 

1.00 1.00 0.50 

นูลฌ่ำตำนบัญชีตอ่ยุ้ธ 

Book Value per Share 

6.48 6.33 6.06 

อตัรำสว่ธถำงกำรเงธิ (ยธว่ฝ: %) Financial Ratios (Unit: Baht) 

อัตรำส่วธยธีส๊ิธต่อส่วธของพู้ถูอยุ้ธ (เถ่ำ) 

Debt/Equity Ratio 

0.48 0.42 0.38 

อัตรำส่วธก ำโรสุถธติ่อรำฝโด้รวน 

Net Earnings Margin 

8 7 4 

อัตรำพลตอบแถธต่อสว่ธพู้ถูอยุ้ธ 

Return on Equity (ROE) 

15 13 5 

อัตรำพลตอบแถธจำกสิธถรัมฝ์รวน 

Return on Asset (ROA) 

10 9 4 
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จรรฝำบรรณใธกำรด ำเธธิธรุกจิ 

บริผัถก ำยธดใย้นีจรรฝำบรรณเมู่อเป็ธแธวถำงกำรด ำเธิธธุรกิจถี่ดีส ำยรับ

ฌณะกรรนกำรพู้บริยำร และมธักงำธฝืดถูอปฏิบัติ เธู่องจำกบริผัถเชู่อว่ำแธวถำงถี่

เกี่ฝวกับจรรฝำบรรณเป็ธเฌรู่องนูอส ำฌัญใธกำรธ ำโปสู่กำรปฏิบัติงำธถี่ดีขื๊ธ 

รวนถั๊งนุ่งนั่ธถี่จะป๋องปรำนและป๋องกัธโน่ใย้เกิดกำรละเนิดจรรฝำบรรณ 

ใธปึ 2563 บริผัถมบว่ำโน่นีกำรปฏิบัติถี่เป็ธกำรละเนิดจรรฝำบรรณตำนถี่

บริผัถก ำยธดโว้ จรรฝำบรรณถำงธุรกิจของบริผัถ นีดังธี๊ 

 จรรฝำบรรณต่อพูน้ีส่วธโด้เสีฝ 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝกำรเฌำรมกฎยนำฝและยลักสิถธินธุผฝชธ 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝวฒัธธรรน ขธบธรรนเธีฝนประเมณ ีและกำรเป็ธ

กลำงถำงกำรเนูอง 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝกำรขัดแฝ้งถำงพลประไฝชธ ์

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝรำฝกำรถี่เกี่ฝวข้องกัธ 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝกำรรักผำฌวำนลบัและกำรใช้ข้อนูลภำฝใธ 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝกำรใย้ ยรูอรับของขวัญ ยรูอถรัมฝ์สิธ ยรูอ

ประไฝชธ์อูธ่ใด 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝกำรสู่อสำรกำรตลำด 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝถรัมฝ์สิธถำงปัญญำ 

 จรรฝำบรรณว่ำด้วฝกำรใช้เถฌไธไลฝีสำรสธเถศและกำรสู่อสำร 

 

ซื่งเพฝแมร่อฝู่ใธฌูนู่อยลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

(ดำวธ์ไยลดโดถ้ี่

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4
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สิง่แวดลอ้น 
ดำ้ธฌวำนปลอดภฝั 

บริผัถจัดใย้นีกำรตรวจตรำมู๊ธถี่ภำฝใธไรงงำธ รวนถืงกำรตรวจวัดฌุณภำม

สิ่งแวดล้อนถั ๊งภำฝใธแล ะภำฝธอกไรงงำธ ซื ่งพลกำรตรวจวัดต่ำงๆ พ่ำธ เกณท์

นำตรฐำธตำนถี่กฎยนำฝก ำยธด ถั๊งธี ๊บริผัถ โด้ก ำยธดเป็ธ เป๋ำยนำฝถี่ส ำฌัญใธกำร

ด ำ เ ธ ิธ ง ำธ แล ะก ิจกร รนต่ำ งๆ  ไ ดฝสอดฌล้อ ง ต ำนกฎยนำฝแล ะ ข ้อ ก ำ ยธดด้ำ ธ

สิ่งแวดล้อนและกำรใช้ถรัมฝำกรของกรนไรงงำธธิฌนอุตสำยกรรนแย่งประเถศโถฝ

อฝ่ำงเฌร่งฌรัด ดังตำรำงสรุปพลตรวจวัดฌุณภำมส่ิงแวดล้อนดังธี๊ 

ด้ำธสิง่แวดลอ้นและกำรใชถ้รัมฝำกร เป๋ำยนำฝ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. อำกำศ 
 

1.1 ฌุณภำมอำกำศจำกปลอ่งระบำฝถีป่ลอ่ฝภำฝใธไรงงำธ 
 

ก์ำซฌำร์บอธนอธธอกโซด์  

(Carbon monoxide : CO) 
โน่เกิธ 870 ppm 3 5 4 3.2 18 12.6 

ก์ำซโธไตรเจธโดออกโซด์  

(Nitrogen dioxide : NO2) 
โน่เกิธ 200 ppm 1.2 1.1  <1.0   <1.9  1.6 9.6 

ก์ำซซัลเภอร์โดออกโซด์  

(Sulfur dioxide : SO2) 
โน่เกิธ 500 ppm  < 1.3   < 1.3   < 1.3   < 4.5  <1.3 53.2 

ฟุธ่ละอองรวน  

(Total Suspended Particulate : TSP) 
โน่เกิธ 400 mg/m3 0.5 1 0.7 2.1 1.1 7.3 

โอระเยฝของสังกะสี (Zinc) โน่เกิธ 10 mg/m3 2.59 0.72 1.14 1.2 7.02 3.67 

1.2 ฌุณภำมอำกำศจำกปลอ่งระบำฝถีป่ลอ่ฝออกสู่ชนุชธ*  

ก์ำซฌำร์บอธนอธธอกโซด์  

(Carbon monoxide : CO) 
โน่เกิธ 30 ppb 0.96 0.54 0.92 -  0.50 - 

ก์ำซโธไตรเจธโดออกโซด์  

(Nitrogen dioxide : NO2) 
โน่เกิธ 170 ppb 31.7 16 26 -  4 6 

ก์ำซซัลเภอร์โดออกโซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ppb 0 ppb  -   -   -  -  - - 

ฌุณภำมอำกำศ (AQI) โน่เกิธ 100 - 57 33 43 -  24 13 
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ด้ำธสิง่แวดลอ้นและกำรใชถ้รัมฝำกร เป๋ำยนำฝ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2. ธ ำ๊   

2.1 ฌุณภำมธ ำ๊ถิง๊ถี่พำ่ธกำรบ ำบดักอ่ธส่งใย ้กธอ.   

pH  อฝู่ใธช่วง 5.5 – 9.0 - 7.47 7.44 7.02 7.2 7.36 7.16 

อุณยภูนิ โน่เกิธ 45 °C 30.4 33.7 33.6 33.2 33.5 32.6 

ฌ่ำฌวำนต้องกำรออกซิเจธถำงชีวเฌนี (BOD)  โน่เกิธ 500 mg/l 75 61 44 -  2.2 2.7 

ฌ่ำฌวำนต้องกำรออกซิเจธถำงเฌนี (COD)  โน่เกิธ 750 mg/l 214 142 122 -  20 40 

ฌ่ำธ ๊ำนัธและโขนัธ  โน่เกิธ 10 mg/l 6.7 3.4  <2.0  -  <2.0 <2.0 

ของแข็งถี่ละลำฝใธธ ๊ำถั๊งยนด (TDS)  โน่เกิธ 3,000 mg/l 604 760 536 424 464 664 

ของแข็งแขวธลอฝ (SS)  โน่เกิธ 200 mg/l 84 31 55 51.8 6 4 

3. ระดบัเสฝีง   

3.1 ภำฝใธไรงงำธ   

ระดับเสีฝงเฉลี่ฝ 8 ช่ัวไนง ใธบริเวณมู๊ธถี่

ปฏิบัตงิำธ  
โน่เกิธ 90 dB(A) 79 78 76 81 85 85 

ระดับเสีฝงสูงสุดใธมู๊ธถี่ปฏิบัติงำธ  โน่เกิธ 140 dB(A) 97.5 94 90 104 122 108 

3.2 ใธมู๊ธถีช่นุชธรอบไรงงำธ   

ระดับเสีฝงเฉลี่ฝ 24 ช่ัวไนง ใธมู๊ธถี่ชุนชธรอบ

ไรงงำธ  
โน่เกิธ 70 dB(A) 64.3 64.6 63.1 -  66.7 60.8 

ระดับเสีฝงสูงสุด ใธมู๊ธถี่ชุนชธรอบไรงงำธ  โน่เกิธ 115 dB(A) 90.3 84.1 84.4 -  95.8 93.3 

ฌ่ำระดับกำรรบกวธ  โน่เกิธ 10 dB(A) 7.1 7.5 5.2 -  7.9 6 

4. กำรรัว่โยลของสำรเฌน ี  

จ ำธวธฌรั๊งกำรรั่วโยลของสำรเฌนี  0 ฌรั๊ง 
 

0 0 0 0 0 0 

5. กำรด ำเธธิงำธตำนกฎยนำฝสิง่แวดลอ้น   
        

ฌ่ำปรับจำกกำรด ำเธิธงำธโน่สอดฌล้องกับกฎยนำฝ

ส่ิงแวดล้อน  
0 บำถ  0 0 0 0 0 0 

จ ำธวธฌรั๊งของกำรด ำเธิธงำธโน่เป็ธโปตำน

กฎยนำฝส่ิงแวดล้อน  
0 ฌรั๊ง  0 0 0 0 0 0 

6. ข้อรอ้งเรฝีธด้ำธสิง่แวดลอ้นจำกภำฝธอก   
        

จ ำธวธฌรั๊งข้อร้องเรีฝธด้ำธส่ิงแวดล้อนจำก

ภำฝธอก  
0 ฌรั๊ง 

 
0 0 0 0 0 0 

ยนำฝเยตุ : อ้ำงอิงฌ่ำนำตรฐำธตำนถี่กฎยนำฝก ำยธดดังธี๊ 

1. ประกำศกระถรวงถรัมฝำกรธรรนชำติและสิ่งแวดล้อน เรู่อง ก ำยธดนำตรฐำธฌวบฌุนกำรปล่อฝถิ๊งอำกำศเสีฝจำกไรงงำธอุตสำยกรรน  

  ม.ศ. 2549 

2. ประกำศฌณะกรรนกำรสิ่งแวดล้อนแย่งชำติ ฉบับถี่ 10 (ม.ศ.2538) เรู่อง ก ำยธดนำตรฐำธฌุณภำมอำกำศใธบรรฝำกำศไดฝถั่วโป 

3. ประกำศฌณะกรรนกำรสิ่งแวดล้อนแย่งชำติ ฉบับถี่ 24 (ม.ศ.2547) เรู่อง ก ำยธดนำตรฐำธฌุณภำมอำกำศใธบรรฝำกำศไดฝถั่วโป  

4. ประกำศฌณะกรรนกำรสิ่งแวดล้อนแย่งชำติ ฉบับถี่ 33 (ม.ศ.2552) เรู่อง ก ำยธดนำตรฐำธฌ่ำก์ำซโธไตรเจธโดออกโซด์ใธบรรฝำกำศไดฝถั่วโป  
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5. ประกำศกำรธิฌนอุตสำยกรรนแย่งประเถศโถฝ ถี่ 76/2560 เรู่อง ก ำยธดนำตรฐำธถั่วโปใธกำรระบำฝธ ๊ำเสีฝลงสู่ระบบบ ำบัดธ ๊ำเสีฝส่วธกลำงใธ 

   ธิฌนอุตสำยกรรน 

6. ประกำศฌณะกรรนกำรสิ่งแวดล้อนแย่งชำติ ฉบับถี่ 15 (ม.ศ.2540) เรู่อง ก ำยธดนำตรฐำธระดับเสีฝงไดฝถั่วโป 

7. กฎกระถรวงก ำยธดนำตรฐำธใธกำรบริยำร จัดกำร และด ำเธิธกำรด้ำธฌวำนปลอดภัฝ อำชีวอธำนัฝ และสภำมแวดล้อนใธกำรถ ำงำธเกี่ฝวกับ 

   ฌวำนร้อธ แสงสว่ำง และเสีฝง ม.ศ.2559 

8. ประกำศกรนสวัสดิกำรและฌุ้นฌรองแรงำธ เรู่องนำตรฐำธฌวำนเข้นข้ธของแสงสว่ำง ม.ศ.2560 

9. ประกำศกระถรวงสำธำรณสุข เรู่อง ก ำยธดฌ่ำนำตรฐำธนลมิผถำงเสีฝงอัธเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรถี่เป็ธอัธตรำฝต่อสุขภำม ม.ศ.2561 

10. ประกำศกรนสวัสดิกำรและฌุ้นฌรองแรงงำธ เรู่อง นำตรฐำธระดับเสีฝงถี่ฝอนใย้ลูกจ้ำงโด้รับเฉล่ีฝตลอดระฝะเวลำกำรถ ำงำธใธแต่ละวัธ  

    ม.ศ.2561 

 

 

 

จำกกำรธ ำธไฝบำฝฌวำนปลอดภัฝ อำชีวอธำนัฝ และสภำมแวดล้อนใธกำรถ ำงำธโปสู่กำร

ปฏิบัติด้วฝฌวำนร่วนนูอของมธักงำธถั่วถั๊งองฌ์กร พ่ำธกำรขับเฌลู่อธของฌณะกรรนกำรฌวำน

ปลอดภัฝ อำชีวอธำนัฝ และสภำมแวดล้อนใธกำรถ ำงำธของบริผัถ สำนำรถสรุปพลกำร

ด ำเธิธงำธตำนเปำ๋ยนำฝถี่ส ำฌัญด้ำธฌวำนปลอดภัฝ โด้ดังธี๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยนำฝเยตุ  : (1) CCCF ฝ่อนำจำก Completely Checked Completely Find out ฌูอ กิจกรรนกำรฌ้ธยำอัธตรำฝและขจัดส่ิง 

         อัธตรำฝบริเวณมู๊ธถี่ปฏิบัตงิำธ 

   (2) S-SFM ฝ่อนำจำก Safety-Shop Floor Management ฌูอ กิจกรรนกำรบริยำรระบบกำรจดักำรด้ำธฌวำน  

       ปลอดภัฝใธกำรถ ำงำธแบบนีส่วธร่วนถุกระดับ 

 

 

 

 

 

ตวัชีว๊ดัดำ้ธฌวำนปลอดภฝั 2562 2563 

อุบัติเยตุรุธแรงถืงข๊ัธยฝุดงำธ (รำฝ)  0 0 

อุบัติเยตุโน่ยฝุดงำธ (รำฝ)  0 0 

อัตรำฌวำนถี่กำรบำดเจ็บถืงข๊ัธยฝุด

งำธของมธักงำธ (Lost-Time 

Injury Frequency Rate: LTIFR) 

0 

 

0 

ไ ฌ รงกำรป๋ องกั ธ อุ บัติ เ ยตุ พ่ ำ ธ

กิจกรรน CCCF
( 1 )

และ S-SFM ( 2 ) 

ส ำเร็จตำนแพธงำธ (%) 

100% 

 

60 % 

(อฝู่ระยว่ำงด ำเธธิกำร) 

ไฌรงกำรนำตรฐำธเฌรู่องจักรด้ำธ

ฌวำนปลอดภัฝพ่ำธกิจกรรน TCC 

Sa fe ty  Act i v i ty  ส ำ เ ร็ จตำน

แพธงำธ (%)  

100 % 

 

80 % 

(อฝู่ระยว่ำงด ำเธธิกำร) 

สรปุพลกำรด ำเธิธงำธด้ำธอำชีวอธำนฝัและฌวำนปลอดภฝั 
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กำรบริไภฌมลังงำธโภภำ๋และเชู๊อเมลิง 

ดำ้ธสิง่แวดลอ้นและกำรใช้

ถรมัฝำกร 
ยธ่วฝ 2561 2562 

2563  

(01-09/2020) 

1. กำรใช้มลังงำธรวนชธิด เนกะจลู 26,669,069.34 30,156,177.36 15,013,253.97 

2. มลังงำธรวนจำกกำรใช ้

   เชู๊อเมลิงถุกชธิด 

เนกะจลู 2,634,965.34 3,246,465.36 1,614,341.97 

% เถีฝบกับมลังงำธรวนถกุ

ชธิด 

9.88% 10.77% 10.75% 

   - มลังงำธจำกแก์ส LPG เนกะจลู 2,634,965.34 3,246,465.36 1,614,341.97 

3. มลังงำธโภภำ๋ถี่ซู๊อเข้ำนำใช้ เนกะจลู 24,034,104 26,909,712 13,398,912 

% เถีฝบกับมลังงำธรวนถกุ

ชธิด 

90.12% 89.23% 89.25% 

4. มลังงำธจำกระบบ Solar   

   Roof top 

เนกะจลู  4,561,283.16 3,058,288.74 

% เถีฝบกับมลังงำธรวนถกุ

ชธิด 

 15.13% 20.37% 

5. มลังงำธรวนถี่ใช้ต่อยธว่ฝ 

   พลิตภัณท ์

เนกะจลูต่อจ ำธวธช๊ิธ

พลิตภัณท์(มัธช๊ิธ) 

776.63 690.87 712.78 

6. ปรินำณก์ำซเรูอธกระจกถี่ 

   เกิดข๊ืธถั๊งยนด 

ตัธฌำร์บอธโดออกโซด์

เถีฝบเถ่ำ 

- 8,572.50 2,415.60 

7. ปรินำณก์ำซเรูอธกระจกต่อ 

   ยธ่วฝพลิตภัณท์ 

ตัธฌำร์บอธโดออกโซด์

เถีฝบเถ่ำต่อจ ำธวธช๊ิธ

พลิตภัณท ์(มัธช๊ิธ) 

- 0.0001964 0.00002373 

 

ปรนิำณวตัถดุบิถีใ่ชใ้ธกำรพลติ 
 

สดัส่วธกำรใชถ้รมัฝำกรใธกำรพลติ แบง่แฝกตำนประเภถ ดงัธี๊ 

ประเภถ 2560 2561 2562 2563 

Steel 27.42% 26.18% 26.39% 25.20% 

Plastic 10.92% 10.70% 12.24% 9.46% 

Motor 7.85% 10.55% 10.62% 10.06% 

Rubber 5.87% 7.38% 6.26% 5.88% 

Other 47.94% 45.19% 44.50% 49.41% 

รวน 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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กำรจัดกำรกำกอุตสำยกรรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้นลูกำรจดักำรกำกอตุสำยกรรน   2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. ปรนิำณของเสฝีโนอ่ธัตรำฝถัง๊ยนดถีธ่ ำโป  

  ก ำจดั 
            

 

ไดฝกำรธ ำกลับนำใชใ้ยน ่(Recycle) ตัธ - - 55.40 66.63 53.84 26.48 

ไดฝวิธีอู่ธๆ โด้แก ่ ตัธ 334.84 394.90 420.84 478.17 459.11 276.41 

ฌัดแฝกประเภถเมู่อจ ำยธ่ำฝต่อ             
 

2. ปรนิำณของเสฝีอธัตรำฝถัง๊ยนดถีธ่ ำโป 

   ก ำจดั 
            

 

ไดฝกำรธ ำกลับนำใชใ้ยน ่(Recycle) ตัธ 6.65 - - - - 0.14 

ไดฝวิธีอู่ธๆ โด้แก ่ ตัธ 8.25 16.93 22.37 26.89 19.98 12.70 

ถ ำเชู๊อเมลิงพสน ฟงักลบอฝ่ำงปลอดภัฝ 

เนู่อถ ำกำรปรับเสถีฝรยรูอถ ำเปธ็ก้อธแขง็

แล้ว 
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            สงัฌน 
            ดำ้ธถรมัฝำกรบฌุฌล 

ดำ้ธถรมัฝำกรบฌุฌล 2561 2562 2563 

จ ำธวธมธกังำธถัง๊ยนด(1) (ฌธ)  1,316 1,295 1,061 

   • ชำฝ  645 676 524 

   • ยญิง  671 619 538 

มธกังำธใยนถ่ัง๊ยนด(2) (ฌธ)  160 151 58 

มธกังำธถีล่ำออกถัง๊ยนด(3) (ฌธ)  102 158 640 

• มธักงำธลำออก ถี่นีอำฝุธ้อฝกว่ำ 30 ป ึ 54 59 337 

• มธักงำธลำออก ถี่นีอำฝุตั๊งแต่ 30 ปขึื๊ธโป  48 47 303 

• อัตรำกำรลำออก  

  (% ของมธักงำธถั๊งยนด)  
7.75% 8.19% 60.32% 

กำรลำฌลอดบตุร (4) (ฌธ) 

• มธักงำธถี่ลำฌลอดบุตร  20 15 19 

• มธักงำธถี่กลับนำถ ำงำธยลังจำกฌลอด 

  บุตร  
20 15 19 

• อัตรำกำรกลับนำถ ำงำธยลังจำกฌลอด 

  บุตร (%)  
100% 100% 100% 

ยนำฝเยตุ : (1) รวนมธักงำธสัญญำจ้ำงและพู้รับเยนำ (Subcontractor) 

     (2) โน่รวนมธักงำธสัญญำจ้ำงและพู้รับเยนำ (Subcontractor) 

      (3) รวนมธักงำธสัญญำจ้ำงและพู้รับเยนำ (Subcontractor) 

     (4) โน่รวนมธักงำธสัญญำจ้ำงและพู้รับเยนำ (Subcontractor) 
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สรปุกิจกรรน ประจ ำปึ 2563 

ล ำดบั 2560 2561 2562 2563 

1 

TSC Donation Table Calendar 2017  

(ปฏถิธิเกำ่ เรำขอ)  

รับบริจำฌปฏิถิธตั๊งไต์ะถุกรูปแบบถี่โน่ใช้

งำธแล้ว เมู่อธ ำโปส่งนอบใย้กับไรงเรีฝธ

สอธฌธตำบอดกรุงเถมฯ ใธกำรธ ำโป

พลิตเปธ็ยธังสูออักผรเบรลล์ส ำยรับฌธตำ

บอด 

 

 

 

TSC Feel Good 2018  

(นอบฌอนมิวเตอรใ์ยก้บัศูธฝส์รำ้งไอกำส

สะมำธมระรำน 8) 

นอบฌอนมิวเตอร์ใย้กับศูธฝ์สร้ำงไอกำส

สะมำธมระรำน 8 เมู่อใช้เป็ธสู่อกำรเรีฝธ

กำรสอธใย้กับเด็กๆ ใธชุนชธต่อโป 

 

TSC Feel Good #7 2019  

(นอบฌอนมิวเตอรใ์ยก้บัไรงเรีฝธวดักลำง

ฌลองยลวง จ.ชลบรุ)ี 

เมู่อใช้ เป็ธสู่อกำรเรีฝธกำรสอธใย้กับ

ธักเรีฝธต่อโป 

 

 

TSC Blood Donation 

กจิกรรนประจ ำถกุปรึ่วนกบัสภำกำชำด

โถฝ (สำขำอนตะธฌร จ.ชลบรุ)ี  

ตั๊งยธ่วฝรับบริจำฌไลยิตใธบริผัถ ซื่งใธปึ

ธี๊ใช้ชู่อกิจกรรนว่ำ TSC Blood 

Donation กำรบริจำฌไลยิตธี๊ ธอกจำกจะ

ส่งเสรินและสธับสธุธ ใย้มธักงำธโด้

ช่วฝเยลูอเมู่อธนธุผฝ์แล้ว ฝังเป็ธไอกำส

ใย้มธักงำธโด้ร่วนกัธถ ำฌวำนดี เมู่อธ ำโป

ช่วฝเยลูอพู้ป่วฝถี่ต้องกำรไลยิตใธกำร

รักผำตำนไรงมฝำบำลต่ำงๆ ใธกิจกรรน

ฌร๊ังธี๊ 

2 

TSC Donation 2017  

(รองเถำ้เมู่อธอ้ง)  

มธักงำธร่วนกัธบริจำฌรองเถ้ำใยน่ยรูอ

รองเถ้ำนูอสองสภำมดี และส่งนอบใย้กับ

ศู ธ ฝ์ อ บรน ศี ล ธ ร ร น  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ น

มระมุถธศำสธำ อ.เขำฌ้อ จ.เมชรบูรณ์ 

เมู่อเป็ธศูธฝ์กลำงใธกำรกระจำฝส่ิงของ

ใย้กับพู้ด้อฝไอกำสใธมู๊ธถี่ย่ ำงโกลโด้

ธ ำโปใช้ประไฝชธ์ต่อโป 

TSC Donation Table Calendar 2018 

 (ปฏถิธิเกำ่ เรำขอ) 

เปิดรับบริจำฌปฏิถิธตั๊งไต์ะถุกรูปแบบถี่โน่

ใช้งำธแล้วจำกมธักงำธ ส่งนอบใย้กับ

ไรงเรีฝธสอธฌธตำบอดกรุงเถมฯ เมู่อ

ธ ำโปพลิตเป็ธยธังสูออักผรเบรลล์ส ำยรับ

ฌธตำบอด 

 

 

 

TSC Feel Good #8 2019  

(นอบฌอนมิวเตอรใ์ยก้บัไรงเรีฝธวดัถอ้ง

ฌุง้ จ.ชลบรุ)ี  

เมู่อใช้เป็ธสู่อกำรเรีฝธกำรสอธใย้กับ

ธักเรีฝธต่อโป 

 

"LOVE CHARITY ... รกัธี๊เรำขอ 

มธักงำธร่วนกัธซู๊อดอกกยุลำบเมู่อธ ำ

เงิธโปบริจำฌใย้แก่ "บ้ำธกำรุณฝเวศน์"  
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ล ำดบั 2559 2560 2561 2562 

3 

TSC Donation 2017  

(ฝำเยลอูใช ้ตอ่ลนยำฝใจโด)้  

ถ ำกิจกรรนร่วนกับฌรอบฌรัวข่ำว 3 และ

กำรธิฌนอุตสำยกรรนแย่งประเถศโถฝ 

(กธอ.) ไดฝนีกำรตั๊งจุดรับบริจำฌฝำเยลูอ

ใช้ นอบใย้กับไรงมฝำบำลอุ้งพำง จ.ตำก 

เมู่อธ ำโปช่วฝพู้ป่วฝใธถิ่ธถุรกัธดำร ไดฝ

ใธกำรเปิดรับบริจำฌฌร๊ังธี๊ นีฝอดบริจำฌ

ฝำกว่ำ 8,000 เน็ด 

 

 

TSC Blood Donation #18 & 19 

กจิกรรนประจ ำถกุปรึ่วนกบัสภำกำชำด

โถฝ (สำขำอนตะธฌร จ.ชลบรุ)ี  

ตั๊งยธ่วฝรับบริจำฌไลยิตใธบริผัถ ซื่งใธปึ

ธี๊ใช้ชู่อกิจกรรนว่ำ TSC บริจำฌไลยิต 

ฌร๊ังถี่ 18 (2017) และ TSC บริจำฌไลยิต

ฌร๊ังถี่ 19 (2018) กำรบริจำฌไลยิตธี๊ 

ธอกจำกจะ ส่ง เส รินและสธับสธุธ ใย้

มธักงำธโด้ช่วฝเยลูอเมู่อธนธุผฝ์แล้ว ฝัง

เปธ็ไอกำสใย้มธักงำธโด้ร่วนกัธถ ำฌวำนดี 

เ มู่ อ ส น เ ด็ จ ม ร ะ ธ ำ ง เ จ้ ำ สิ ริ กิ ติ์

มระบรนรำชิธีธำถ 

  TSC Feel Good #9 2019 

(นอบฌอนมิวเตอรใ์ยก้บัไรงเรีฝธบำ้ธรอ่ง

ขำ่ จ.อบุลรำชธำธ)ี 

เมู่อใช้เป็ธสู่อกำรเรีฝธกำรสอธใย้กับ

ธักเรีฝธต่อโป 

ชว่ฝรกัผ์ไลกของเรำดว้ฝ  

TSC Upcycled Bag 
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TSC Blood Donation #16 & 17 

กจิกรรนรว่นกบัสภำกำชำดโถฝ  

(สำขำอนตะธฌร จ.ชลบรุ)ี 

เป็ธประจ ำถุกปึ ไดฝตั๊งยธ่วฝรับบริจำฌ

ไลยิตใธบริผัถ ซื่งใธปึธี๊ใช้ชู่อกิจกรรนว่ำ 

TSC บริจำฌไลยิตเมู่อม่อยลวง ฌร๊ังถี่ 16 

(2016) และ TSC บริจำฌไลยิตเมู่อแน่

ยลวงฌร๊ังถี่ 17 (2017) กำรบริจำฌไลยิตธี๊ 

ธอกจำกจะ ส่ง เส รินและสธับสธุธ ใย้

มธักงำธโด้ช่วฝเยลูอเมู่อธนธุผฝ์แล้ว ฝัง

เปธ็ไอกำสใย้มธักงำธโด้ร่วนกัธถ ำฌวำนดี 

เ มู่ อ ถ ว ำ ฝ เ ป็ ธ ม ร ะ ร ำ ช กุ ศ ล แ ด่

มระบำถสนเด็จมระเจ้ำอฝู่ยัว ร.9 และ

ส น เ ด็ จ ม ร ะ ธ ำ ง เ จ้ ำ สิ ริ กิ ติ์

มระบรนรำชิธีธำถ 

TSC Donation Office Equipment 

2018   

(นอบอปุกรณส์ ำธกังำธใยแ้ก ่สภ.มำธ

ถอง จ.ชลบรุ)ี 

นอบอุ ปกรณ์ส ำธั กงำธ ใย้ แก่ สถำธี

ต ำรวจภูธรมำธถอง จ.ชลบุรี เมู่อใช้

ประไฝชธ์ใธงำธรำชกำร 

 

TSC Donation Table Calendar 2019  

(ปฏถิธิเกำ่ เรำขอ) 

เปิดรับบริจำฌปฏิถิธตั๊งไต์ะถุกรูปแบบถี่โน่

ใช้งำธแล้วจำกมธักงำธ ส่งนอบใย้กับ

ไรงเรีฝธสอธฌธตำบอดกรุงเถมฯ เมู่อ

ธ ำโปพลิตเป็ธยธังสูออักผรเบรลล์ส ำยรับ

ฌธตำบอด 

 

”ไฌรงกำร TSC ตำขำ่ฝดกัขฝะ” 

ส่งนอบใย้กับ เถศบำลเนูองแสธสุขเมู่อใย้

ถำงเถศบำลตดิตั๊งตำข่ำฝดกัขฝะตำนจุด

ต่ำงๆ ปอ๋งกัธขฝะโยลลงสู่ถะเล 
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TSC Donation 2017 (เสู๊อพำ้นอูสอง 

เมู่อเมู่อธม่ีธอ้งภำฌอสีำธ)  

มธักงำธร่วนกัธบริจำฌส่ิงของและเสู๊อพ้ำ

ถี่โน่ใช้แล้ว ส่งนอบใย้กับศูธฝ์ประสำธงำธ 

อำสำสนัฌรเมู่อม่อ ณ ยอประชุนศรีบูรมำ 

นยำวิถฝำลัฝธรรนศำสตร์ ถ่ำมระจัธถร์ 

เมู่อเป็ธศูธฝ์กลำงใธกำรกระจำฝส่ิงของ

ใย้กับพู้ประสบภัฝธ ๊ำถ่วนภำฌอีสำธ และ

พู้ด้อฝไอกำสโด้ธ ำโปใช้ประไฝชธ์ต่อโป 

TSC The Giving  

(ตอ่เตนิไรงขฝะรโีซเฌลิ) 

TSC ร่วนกับ บริผัถ มีถูลลิ่ง จ ำกัด นอบ

เงิธนูลฌ่ำ 19,000 บำถ ใย้กับศูธฝ์สร้ำง

ไอกำสสะมำธมระรำน 8 เมู่อต่อเตินไรง

ขฝะรีโซเฌิลส ำยรับชุนชธ 

 

TSC Blood Donation #20 & 21 

กจิกรรนประจ ำถกุปรึ่วนกบัสภำกำชำด

โถฝ (สำขำอนตะธฌร จ.ชลบรุ)ี  

ตั๊งยธ่วฝรับบริจำฌไลยิตใธบริผัถ ซื่งใธปึ

ธี๊ใช้ชู่อกิจกรรนว่ำ TSC บริจำฌไลยิต 

ฌร๊ังถี่ 20 (2018) และ TSC บริจำฌไลยิต

ฌ ร๊ังถี่  21 (2019) กำรบริจำฌไลยิตธี๊ 

ธอกจำกจะ ส่ง เส รินและสธับสธุธ ใย้

มธักงำธโด้ช่วฝเยลูอเมู่อธนธุผฝ์แล้ว ฝัง

เปธ็ไอกำสใย้มธักงำธโด้ร่วนกัธถ ำฌวำนดี 

เมู่อธ ำโปช่วฝเยลูอพู้ป่วฝถี่ต้องกำรไลยิต

ใธกำรรักผำตำนไรงมฝำบำลต่ำงๆ 

GMs Talk Activity 

เป็ธกิจกรรนถี่ถำงพู้บริยำรโด้อัปเดต

สถำธกำรณ์ของบริผัถ รวนถืงแธวไธ้นใธ

กำรถ ำงำธใธอธำฌตเมู่อเตรีฝนมร้อน

รับนูอกับกำรเปลี่ฝธแปลงถี่จะเกิดขื๊ธและ

ช่วฝกัธมัฒธำใย้บริผัถก้ำวโปสู่เป๋ำยนำฝ

ถี่ตั๊งโว้ 

6 
 

- 

TSC Feel Good 2018  

(นอบมู๊ธสธำนเดก็เลธ่) 

นอบมู๊ธสธำนเด็กเล่ธใย้กับศูธฝ์สร้ำง

ไอกำสสะมำธมระรำน 8 เมู่อใช้เป็ธมู๊ธถี่

ใย้เด็กๆ โด้ฟุกมัฒธำกำร และถักผะต่ำงๆ 

และเปธ็นุนใย้เด็กโด้ถ ำกิจกรรนร่วนกัธ 

TSC วิง่เมู่อกำรกศุล (2019) 

จัดกิจกรรนว่ิงเมู่อกำรกุศล รวนเป็ธยธื่ง

เ ดี ฝ ว  เ มู่ อบ ริ จ ำฌ เ งิ ธ ใ ย้ กั บ สถ ำธ

สงเฌรำะย์ฌธมิกำร 
- 

7 - 

TSC วิง่เมู่อกำรกศุล (2018) 

จัดกิจกรรนว่ิงเมู่อกำรกุศล รวนเป็ธยธื่ง

เ ดี ฝ ว  เ มู่ อบ ริ จ ำฌ เ งิ ธ ใ ย้ กั บ สถ ำธ

สงเฌรำะย์ฌธมิกำรบ้ำธกำรุณฝเวศฝ์ อ.

บำงละนุง จ.ชลบุรี เปธ็จ ำธวธเงิธถั๊งยนด 

11,631 บำถ 

- - 
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          บริผัถจัดใย้นีกำรส ำรวจฌวำนมืงมอใจของลูกฌ้ำเป็ธประจ ำถุกปึ เมู่อประเนิธพลกำร

ด ำเธิธงำธของบริผัถใธด้ำธต่ำงๆ ซื่งพลกำรส ำรวจฌวำนมืงมอใจของลูกฌ้ำประจ ำปึ 2563 เป็ธ

ดังธี๊ 

                        (ฌะแธธเต็น 100%) 

ฌวำนมืงมอใจของลกูฌำ้ เป๋ำยนำฝ ปึ 2562 ปึ 2563 

ฌุณภำม (Quality) 90% 84% 84% 

รำฌำ (Cost) 70% 77% 75% 

กำรส่งนอบ (Delivery) 90% 88% 86% 

งำธใยน่ (New model) 90% 85% 99% 

ฌวำนมืงมอใจเฉลี่ฝไดฝรวน 85% 83% 86% 

 

เธู่องจำกพลจำกกำรแข่งขัธถำงกำรตลำดถี่สูงขื๊ธใธปึถี่พ่ำธนำ ส่งพลใย้ฌวำนมืงมอใจ

ของลูกฌ้ำไดฝรวน ใธปึ 2563 เม่ินข๊ืธจำกปึ 2562 ซื่งนีเมีฝงด้ำธพลิตภัณท์ใยน่ (New model) 

ถี่เม่ินข๊ืธ ซ่ืงนำกกว่ำเปำ๋ยนำฝถี่ตั๊งโว้    

 ใธปึถัดโปจืงถูอว่ำเป็ธฌวำนถ้ำถำฝและเป็ธแรงพลักดัธ ใย้บริผัถต้องนุ่งนั่ธมัฒธำและ

ฝกระดับกำรตอบสธองฌวำนต้องกำรของลูกฌ้ำใธด้ำธต่ำงๆ อฝ่ำงต่อเธู่อง เมู่อสร้ำงฌวำนมืง

มอใจของลูกฌ้ำใย้ดีฝ่ิงข๊ืธต่อโป 

 

 

 

 

 

 

ด้ำธพลติภณัทแ์ละบรกิำร (ฌวำนมืงมอใจของลกูฌ้ำไดฝรวน) 
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อุตสายกรรนฝาธฝธต์โถฝชะลอตัวลดลงเนื่อเปรีฝบเถีฝบจากปึถี่พ่าธนา สืบเธื่องจาก

สาเยตุยลักส าฌัญ ฌือ ปจัจัฝตลาดส่งออกชะลอตัวตานเศรผฐกิจไลก ซื่งเวลาธี๊การส่งออกโปฝัง

ตลาดยลักอฝ่างออสเตรเลีฝและตะวัธออกกลางโน่ราบรื่ธไดฝเฉมาะออสเตรเลีฝเศรผฐกิจชะลอตัว

ลง 2-3 เดือธนาแล้ว และใธขณะถี่ตลาดตะวัธออกกลางซ่ืงเป็ธประเถศพู้ฌ้าธ ๊านัธโด้รับพลกระถบ

เนื่อไลกก าลังนุ่งโปสู่รถโภภา๋ บริผัถพลิตธ ๊านัธเริ่นยัธโปลงถุธด้าธแบตเตอรี่รถฝธต์ยรืออุปกรณ์

ส ายรับรถฝธต์โภภา๋เม่ือเปดิช่องถางธุรกิจเสริน และปัจจัฝสงฌรานการฌ้าระยว่างประเถศจีธและ

สยรัฐอเนริกาถ าใย้การฌ้าจากตลาดส่งออกนีฌวานโน่แธ่ธอธ ไดฝเศรผฐกิจใธอเนริกาก็ส่ง

สัญญาณถดถอฝ ดอกเบ๊ีฝเงิธฟากระฝะส๊ัธต ่าลง อีกถั๊งพู้ประกอบการนีฌวานกังวลต่อต้ธถุธการ

พลิตถี่นีแธวไธ้นปรับตัวสูงขื๊ธ ฌวานพัธพวธของฌ่าเงิธบาถถี่นีพลกระถบต่อฌวานสานารถใธการ

แข่งขัธของพู้ประกอบการส่งออก ซื่งปจัจัฝเยล่าธี๊ส่งพลกระถบกับการพลิตรถฝธต์ใธประเถศโถฝ

ถี่ลดลง เนื่อเถีฝบจากป ึ2562 จืงถ าใย้อุตสายกรรนพลิตช๊ิธส่วธฝาธฝธต์ปรับลดตานโปด้วฝ  

แต่อฝ่างโรก็ตาน บริผัถฝังฌงรักผาส่วธแบ่งการตลาดส ายรับสาฝฌวบฌุนสูงเป็ธอัธดับ

ยธื่งของภูนิภาฌอาเซีฝธ ไดฝนีลูกฌ้าเป็ธกลุ่นบริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ช๊ัธธ า 

รวนถั๊งโด้รับฌวานโว้วางใจจากบริผัถพู้พลิตรถฝธต์ ใย้เป็ธพู้พลิตและออกแบบสาฝฌวบฌุนใธ

รถฝธต์รุ่ธใยน่ๆ ถี่จะเกิดข๊ืธถั๊งใธโถฝและต่างประเถศอฝ่างต่อเธื่อง และจากฌวานถ้าถาฝใธ

อุตสายกรรนฝาธฝธต์ถี่นีการเปลี่ฝธแปลงอฝู่ตลอดเวลา โน่ว่าจะเป็ธการเปลี่ฝธแปลงถาง

เถฌไธไลฝียรือการเปลี่ฝธแปลงตานระบบเศรผฐกิจ บริผัถตระยธักถืงฌวานจ าเปธ็ใธการขฝาฝขีด

ฌวานสานารถ มัฒธากระบวธการด าเธิธงาธฌวบฌู่กับการถ างาธวิจัฝและมัฒธา ฌิดฌ้ธไดฝใช้

ธวัตกรรนและเถฌไธไลฝีใยน่ๆ เม่ือช่วฝลดต้ธถุธอฝ่างนีประสิถธิภาม ไดฝฝังฌงรักผาฌุณภาม

เช่ธเดิน และสร้างกระบวธการพลิตถี่เป็ธนิตรต่อส่ิงแวดล้อน ใช้ถรัมฝากรใย้เกิดประไฝชธ์สูงสุด 

มร้อนกับจัดการถ่าฝถอดและแลกเปลี่ฝธองฌ์ฌวานรู้ถั๊งภาฝใธ ระยว่างองฌ์กร และฌู่ฌ้าถางธุรกิจ 

เม่ือมัฒธาโปสู่ฌวานส าเร็จร่วนกัธอฝ่างต่อเธื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 บถสรปุพู้บรยิาร 
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บริผัถนีเป๋ายนาฝยลักถี่จะเป็ธพู้พลิตช๊ิธส่วธฝาธฝธต์ใธระดับไลก ซ่ืงบริผัถตระยธักว่า

ปจัจัฝส าฌัญถี่จะถ าใย้บริผัถสานารถบรรลุเป๋ายนาฝดังกล่าวโด้ บริผัถจะต้องด าเธิธการปรับปรุง

ฌุณภามของพลิตภัณท์ ฌวบฌุนกระบวธการและต้ธถุธการพลิต เม่ินประสิถธิภามการจัดส่ง

พลิตภัณท์ ตลอดจธการสร้างช่องถางการตลาดใยน่ฌวบฌู่กับการเม่ินฌวานสันมัธธ์ถี่ดีกับ

บริผัถพู้พลิตรถฝธต์ใธต่างประเถศใย้นากฝ่ิงข๊ืธ   

ส่วธการรักผาและปรับปรุงพลิตภัณท์ใย้นีฌุณภามและนาตรฐาธตรงตานฌวานต้องการ

ของบริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ธั๊ธ บริผัถโด้ปรับปรุงระบบการพลิตใย้ถัธสนัฝอฝู่

เสนอเม่ือจะพลิตสิธฌ้าถี่นีนาตรฐาธระดับสากลและสร้างฌวานเช่ือนั่ธใย้กับลูกฌ้า นีการมัฒธา

สาฝการพลิตโปสู่ระบบอัตไธนัติซื่งช่วฝลดฌวานพิดมลาดและลดจ าธวธแรงงาธฌธใธกระบวธการ

พลิต รวนถืงระบบงาธอ่ืธๆ เช่ธ ระบบฌลังสิธฌ้าและระบบการขธส่ง ก็นีการมัฒธาอฝ่างต่อเธื่อง  

อีกปัจจัฝถี่ส าฌัญส ายรับพู้พลิตช๊ิธส่วธฝาธฝธต์ฌือ การวิจัฝมัฒธาและออกแบบพลิต

ภัณถ์ บริผัถโด้ร่วนออกแบบและแก้ปัญยาพลิตภัณท์ร่วนกับพู้พลิตรถฝธต์ถั๊งใธและต่างประเถศ

อฝ่างต่อเธื่อง อีกถั๊งเข้าร่วนไฌรงการวิจัฝกับสถาบัธการศืกผาช๊ัธธ าของประเถศโถฝใธการ

มัฒธาฌุณภามเชิงวิศวกรรน ไดฝธ าธวัตกรรนและเถฌไธไลฝีต่างๆ เข้านามัฒธา ซื่งเป็ธการ

สาธต่อวิสัฝถัศธ์ “เป็ธพู้พลิตช๊ิธส่วธฝาธฝธต์ระดับไลก” ด้วฝฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนและ

ส่ิงแวดล้อน ตานยลักการก ากับดูแลกิจการถี่ดี มร้อนตระยธักถืงฌวานฝ่ังฝืธของถุกภาฌส่วธ

ตลอดโป  

 

 

 

 

 

ใธขณะถี่นีการเม่ินขีดฌวานสานารถใธการแข่งขัธใย้เข้ากับสถาธการณ์ปัจจุบัธธั๊ธ บริผัถ

ฝังฌงฝืดนั่ธด าเธิธธุรกิจไดฝฌ าธืงถืงพู้นีส่วธโด้เสีฝถุกฟ่าฝใย้ฌรอบฌลุนถุกด้าธ ตั๊งแต่ ด้าธ

เศรผฐกิจ บริผัถสร้างฌุณฌ่าไดฝเป๋ายนาฝสูงสุดโน่ใช่เมีฝงแฌ่การถ าก าโร แต่เป็ธการสร้าง

ประไฝชธ์ร่วนกัธของพู้นีส่วธโด้เสีฝถี่เกี่ฝวข้อง ถั๊งธี๊เม่ือสธับสธุธฌวานก้าวยธ้าถางเศรผฐกิจของ

ประเถศพ่าธนูลฌ่าจากพลประกอบการและการกระจาฝราฝโด้โปสู่พู้นีส่วธเกี่ฝวข้อง ด้าธ

สิ่งแวดล้อน  บริผัถนุ่งนั่ธดูแลรักผาสภามแวดล้อนและอธุรักผ์ถรัมฝากรธรรนชาติ ใช้ถรัมฝากร

อฝ่างรู้ฌุณฌ่าและรักผาสนดุลระบบธิเวศอฝ่างฝ่ังฝืธ ไดฝนีระบบการจัดการอากาศ ธ ๊า เสีฝง ของ

เสีฝ และมลังงาธ ตลอดจธกระบวธการพลิตถี่เป็ธนิตรต่อส่ิงแวดล้อนและฌวานยลากยลาฝถาง

ชีวภาม นีการถบถวธและขฝาฝขอบเขตระบบบริยารจัดการโปฝังพู้พลิตช๊ิธส่วธอฝ่างต่อเธื่อง 

ตลอดจธโด้รับฌัดเลือกจากลูกฌ้าใย้เป็ธบริผัถต้ธแบบของพู้พลิตช๊ิธส่วธของลูกฌ้า เม่ือใย้ฌวานรู้

ด้าธอาชีวอธานัฝและฌวานปลอดภัฝ ด้าธสงัฌน นีการถ ากิจกรรนสร้างสรรฌ์เม่ือมธักงาธ รวนโป

ถืงฌธใธชุนชธ เม่ือฌุณภามชีวิตถี่ดีและฌวานสุขอฝ่างฝ่ังฝืธ ด้าธพลิตภัณท์และบริการ บริผัถ
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เปธ็ถี่ฝอนรับจากพู้พลิตฝาธฝธต์ช๊ัธธ านากนาฝอัธเย็ธโด้จากรางวัลฌุณภามและบริการถี่โด้รับใธปึ

ถี่พ่าธนา ซ่ืงถั๊งยนดอฝู่ภาฝใต้การปฏิบัติตานยลักก ากับดูแลกิจการถี่ดี นีการด าเธิธธุรกิจด้วฝ

ฌวานไปร่งใส เปธ็ธรรน สานารถตรวจสอบโด้ นีระบบการจัดการและบริยารฌวานเสี่ฝง โด้รับรอง

เป็ธสนาชิกแธวร่วนปฏิบัติของภาฌเอกชธโถฝใธการต่อต้าธการถุจริต (CAC) อีกถั๊งนีการ

ราฝงาธและเปดิเพฝข้อนูลถี่เกี่ฝวข้องอฝ่างต่อเธื่อง 

ราฝงาธฌวานฝ่ังฝืธฉบับธี๊นีวัตถุประสงฌ์เม่ือส่ือสารถืงการด าเธิธงาธของบริผัถด้าธการ

มัฒธาถี่ฝ่ังฝืธต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถุกฟ่าฝ และยวังเป็ธอฝ่างฝ่ิงว่าราฝงาธฉบับธี๊จะถ าใย้พู้นีส่วธโด้

เสีฝเข้าใจและนั่ธใจใธการด าเธิธงาธเรื่องฌวานฝ่ังฝืธของบริผัถและใย้ฌวานร่วนนือกับบริผัถ “ร่วน

ฌิด ร่วนสรา้ง ร่วนถ า ร่วนกัธแบ่งปัธ” ฌือยัวใจส าฌัญถี่จะพลักดัธการก้าวโปข้างยธ้าอฝ่างนั่ธฌง

บธเส้ธถางการมัฒธาอฝ่างฝ่ังฝืธ 

บริผัถนีฌวานนุ่งนั่ธใธการด าเธิธธุรกิจด้วฝฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อน บธ

ม๊ืธฐาธการก ากับดูแลกิจการถี่ดี ขับเฌลื่อธสังฌนใย้เจริญก้าวยธ้าอฝ่างแข็งแกร่งถั๊งใธปัจจุบัธ

และอธาฌต เม่ือสร้างใย้เกิดการมัฒธาถี่ฝ่ังฝืธร่วนกัธต่อโป 
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ตวัชีว้ดัตามกรอบแนวถางการจดัถ ารายงานความยัง่ยืนระดบัสากล (GRI 

content index) 

 

GRI Standards Descriptions Page 

General Standard Disclosures  

Strategy and Analysis  

GRI 102-14 Provide a statement from the most senior decision-maker of the 

organization  

3, 7-9 

GRI 102-15 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities  17-19 

Organizational Profile  

GRI 102-1 Report the name of the organization  Front 

Cover 

GRI 102-2 Report the primary brands, products, and services  5, 10-15 

GRI 102-3 Report the location of the organization’s headquarters  5 

GRI 102-4 Report the number of countries where the organization operates  5, 9-10 

GRI 102-5 Report the nature of ownership and legal form  9 

GRI 102-6 Report the markets served including geographic breakdown, sectors 

served, and types of customers and beneficiaries  

5-6, 10-

15 

GRI 102-7 Report the scale of the organization  16, 122 

GRI 102-8 Report types of employees and their classification (such as gender, 

permanent employee, region, substantial portion and significant 

variations)  

122 

GRI 102-41 The percentage of total employees covered by collective 

bargaining agreements  

- 

GRI 102-9 Describe the organization’s supply chain  6, 59-

65 

GRI 102-10 Report any significant changes during the reporting period 

regarding the organization’s size, structure, ownership, or its supply 

chain  

59-65 

GRI 102-11 Report whether and how the precautionary approach or principle is 

addressed by the organization  

52-60 

GRI 102-12 List externally developed economic, environmental and social 

charters, principles, or other initiatives to which the organization 

subscribes or which it endorses  

21-23, 

50-51 

GRI 102-13 List memberships of associations (such as industry associations) 

and national or international advocacy organizations in which the 

organization participates in as strategic member  

109 

Identified Material Aspects and Boundaries  

GRI 102-45 Organizational consolidated financial statements or equivalent 

documents status  

36 
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GRI 102-46 The process for defining the report content and the Aspect 

Boundaries, and how the organization has implemented the 

Reporting Principles for Defining Report Content  

36-39 

GRI 102-47 List all the material Aspects identified in the process for defining 

report content  

37-38 

GRI 103-1 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the 

organization  

36-39 

GRI 103-1 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the 

organization  

36-39 

GRI 102-48 The effect and the reasons of any restatements of information 

provided in previous reports  

36 

GRI 102-49 Significant changes from previous reporting periods in the Scope 

and Aspect Boundaries  

36-37 

Stakeholder Engagement  

GRI 102-40 A list of stakeholder groups engaged by the organization  31-34 

GRI 102-42 The basis for identification and selection of stakeholders with 

whom to engage  

31-34 

GRI 102-43 The organizational approach to stakeholder engagement  31-34, 

38-39 

GRI 102-44 The key topics and concerns raised through stakeholder 

engagement and how the organization has responded to those key 

topics and concerns  

31-34, 

38-39 

Report Profile  

GRI 102-50 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information 

provided  

36 

GRI 102-51 Date of most recent previous report (if any)  36 

GRI 102-52 Reporting cycle (such as annual, biennial)  36 

GRI 102-53 The contact point for questions regarding the report or its contents  36 

GRI 102-55 The organizational performance “in accordance” with GRI content 

Index, or the reference to the External Assurance Report  

36 ,131-

139 

Governance  

GRI 102-18 The governance structure of the organization, including committees 

of the highest  governance body 

16, 44-

46 

Ethics and Integrity 

GRI 102-16 The organizational values, principles, standards and norms of 

behavior such as codes of conduct and codes of ethics 

48-51 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE  

Category : Economic  

Economic Aspect : Economic Performance  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26-29 

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed  26-29 
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GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities for the 

organizational activities due to climate change  

57 

GRI 201-3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations  - 

GRI 201-4 Financial assistance received from government  - 

Economic Aspect : Market Presence  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 11-15 

GRI 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 

minimum wage at  

significant locations of operation  

- 

GRI 202-2 Proportion of senior management hired from the local community 

at significant locations of operation  

- 

Economic Aspect :Indirect Economic Impact 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 107 

GRI 203-1 Development and impact of infrastructure investments and services 

supported  

108 

Economic Aspect : Procurement Practices  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58-59 

GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of 

operation  

- 

Category : Environmental  

Environmental Aspect : Materials  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74 

GRI 301-1 Materials used by weight or volume  119-121 

GRI 301-2 Percentage of materials used that are recycled input materials  119-121 

Environmental Aspect : Energy  

GRI 103-2 Disclosure on management approach for Energy of Environmental 

Aspect  

79 

GRI 302-1 Energy consumption within the organization  120 

GRI 302-2 Energy consumption outside of the organization  - 

GRI 302-3 Energy intensity  - 

GRI 302-4 Reduction of energy consumption  79-83 

GRI 302-5 Reduction in energy requirements of products and services  - 

Environmental Aspect : Water  

GRI 103-2 Disclosure on management approach for Water of Environmental 

Aspect  

84 

GRI 303-1 Total water withdrawal by source  84 

GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water  118 

GRI 303-3 Percentage and total volume of water recycled and reused  118 

Environmental Aspect : Emissions  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74 

GRI 305-1 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)  75-76 



134 
 

GRI Standards Descriptions Page 

GRI 305-2 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)  117-118 

GRI 305-3 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)  - 

GRI 305-4 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  - 

GRI 305-5 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions  87-88 

GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)  87-88 

GRI 305-7 NOx, SOx, and other significant air emissions  117-118 

Environmental Aspect : Effluents and Waste  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84 

GRI 306-1 Total water discharge by quality and destination  118 

GRI 306-2 Total weight of waste by type and disposal method  118 

GRI 306-3 Total number of volume of significant spills  - 

GRI 306-4 Weight of transported, imported, exported, or treated waste 

deemed hazardous under the terms of the basel convention Annex 

I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped 

internationally  

- 

GRI 306-5 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water 

bodies and related habitats significantly affected by the 

organizational discharges of water and run off  

- 

Environmental Aspect : Products and Services  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 77-78 

GRI 301-3 Percentage of products sold and their packaging materials that are 

reclaimed by category  

21-22 

Environmental Aspect : Compliance  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 117-118 

GRI 307-1 Monetary value of significant fines and total number of non-

monetary sanctions for no-compliance with environmental laws 

and regulations  

117-118 

Environmental Aspect : Transport  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

Environmental Aspect : Overall  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 117-118 

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-63 

GRI 308-1 Percentage of new suppliers that were screened using 

environmental criteria  

- 

GRI 308-2 Significant actual and potential negative environmental impacts in 

the supply chain and actions taken  

- 

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 103-2 Number of grievances about environmental impacts filed, 

addressed, and resolved through formal grievance mechanisms  

- 
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Category : Social  

Sub-category : Labor Practices and Decent Work  

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 88-96 

GRI 401-1 Total number and rates of new employee hires and employee 

turnover by age group, gender and region  

122 

GRI 401-2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, by significant locations of 

operation  

88-90 

GRI 401-3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender  - 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 402-1 Minimum notice periods regarding operational changes, including 

whether these are specified in collective agreements 

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66-73 

GRI 403-1 Percentage of total workforce represented in formal joint 

management-worker health and safety committees that help 

monitor and advise on occupational health and safety programs  

119 

GRI 403-2 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  

119 

GRI 403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to 

their occupation  

119 

GRI 403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade 

unions 

 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 92-96 

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee by gender, and 

by employee category  

93-94 

GRI 404-2 Programs for skills management and lifelong learning that support 

the continued employability of employees and assist them 

managing career endings  

93-94 

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews, by gender and by employee category 

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 405-1 Composition of governance bodies and breakdown of employees 

per employee category according to gender, age group, minority 

group membership, and other indicators of diversity  

16, 122 
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Labor Practices and Decent Work Aspect : Equal Remuneration for Woman and Men 

GRI 405-2 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee 

category, by significant locations of operation  

- 

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

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-63 

GRI 414-1 Percentage of new suppliers that were screened using labor 

practices criteria  

- 

GRI 414-2 Significant actual and potential negative impacts for labor 

practices in the supply chain and actions taken  

59-63 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms 

GRI 103-1 Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance 

Mechanisms of Labor Practices and Decent Work Aspect  

- 

GRI 103-2 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms  

89-91 

Sub-category : Human Rights 

Human Rights Aspect : Investment 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 91-92 

GRI 412-3 Total number and percentage of significant investment agreements 

and contracts that include human rights clauses or that underwent 

human rights screening  

- 

GRI 412-2 Total hours of employee training on human rights policies or 

procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 

operations, including the percentage of employees trained  

- 

Human Rights Aspect : Non-discrimination  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 91-92 

GRI 406-1 Total number of incidents of discrimination and corrective actions 

taken  

91-92 

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 407-1 Operations and suppliers identified in which the right to exercise 

freedom of association and collective bargaining may be violated 

or at significant risk, and measures taken to support these rights  

- 

Human Rights Aspect : Child Labor  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 89 

GRI 408-1 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  

89-91 

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
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GRI 409-1 Operations and suppliers identified as having significant risk for 

incidents of forced or compulsory labor, and measures to 

contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory 

labor  

- 

Human Rights Aspect : Security Practices  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 410-1 Percentage of security personnel trained in the organizational 

human rights policies or procedures that are relevant to operations  

- 

Human Rights Aspect : Indigenous Rights  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 411-1 Total number of incidents of violations involving rights of 

indigenous peoples and actions taken  

- 

Human Rights Aspect : Assessment  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 412-1 Total number of percentage of operations that have been subject 

to human rights reviews or impact assessments  

91 

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  

GRI 414-2 Significant actual and potential negative human rights impacts in 

the supply chain and actions taken  

- 

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 103-2 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, 

and resolved through formal grievance mechanisms  

91 

Category : Social  

Sub-category : Society  

Society Aspect : Local Communities  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24-25 

GRI 413-1 Percentage of operations with implemented local community 

engagement, impact assessments, and development programs  

107 

GRI 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts 

on local communities  

107 

Society Aspect : Anti-corruption  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24 

GRI 205-1 Total number and percentage of operations assessed for risks 

related to corruption and the significant risks identified  

50-51, 

109 

GRI 205-2 Communication and training on anti-corruption policies and 

procedures  

50-51, 

109 

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken  50-51, 

109 
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Society Aspect : Public Policy  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24 

GRI 415-1 Total value of political contributions by country and 

recipient/beneficiary  

112-113 

Society Aspect : Anti-competitive Behavior  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary   24 

GRI 206-1 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, 

anti-trust, and monopoly practices and their outcomes  

112-113 

Society Aspect : Compliance  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24 

GRI 419-1 Monetary value of significant fines and total number of non-

monetary sanctions for non-compliance with laws and 

regulations  

112-113 

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24 

GRI 414-1 Percentage of new suppliers that were screened using criteria 

for impacts on society  

59-61 

GRI 414-2 Significant actual and potential negative impacts on society 

in the supply chain and actions taken  

 

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  

GRI 103-2 Number of grievances about impacts on society filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms  

 

Category : Social  

Sub-category : Product Responsibility  

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24-25 

GRI 416-1 Percentage of significant product and service categories for 

which health and safety impacts are assessed for 

improvement  

29, 77-

78 

GRI 416-2 Total number of incidents of non-compliance with regulations 

and voluntary codes concerning the health and safety impacts 

of products and services during their life cycle, by type of 

outcomes  

77-78 

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 417-1 Type of product and service information required by the 

organizational procedures for product and service information 

and labeling, and percentage of significant product and 

service categories subject to such information requirements  

29 ,77-

78 
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GRI 417-2 Total number of incidents of non-compliance with regulations 

and voluntary codes concerning product and services 

information and labeling, by type of outcomes  

77-78 

GRI 102-43  Results of surveys measuring customer satisfaction  77-78 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 102-2 Sale of banned or disputed products  - 

GRI 417-3 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 

voluntary codes concerning marketing communications, including 

advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes  

77-78 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24 

GRI 418-1 Total number of substantiated complaints regarding breaches of 

customer privacy and losses of customer data  

77-78 

Product Responsibility Aspect : Compliance  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 

GRI 419-1 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws 

and regulations concerning the provision and use of products and 

services  

- 

 

 

 



 

 

 


