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      ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ 
แต่ทุกธุรกิจยังคงต้องบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถ

แข่งขันในตลาดระหว่างประเทศได้ จากความท้าทายดังกล่าว บริษัท

จึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเส่ียง ควบคู่กับการทำงานวิจัยและ

พัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม บริษัทสร้างกระบวนการผลิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัด

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร
และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

คณะกรรมการบริษัทให้การสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมต่างๆ ตาม

ปรัชญาบริษัทที่ว่า

“สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต 
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน 
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

      ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในองค์กรรู้จักคุณค่าของคน 
สังคม สิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม มีความรู้ และรักษาคุณภาพ มีความ

เข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้สังคม

และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น 
โดยสะท้อนออกมาในคุณค่าขององค์กรคือ 

      นอกจากนี้ บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงจุดยืนใน

การต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทำที ่เป็นการคอร์รัปชั ่นทุก

รูปแบบ บริษัทมีการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน

และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

ที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการ

สากล โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฎิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส

      สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงาน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการสร้างคุณค่า 
โดยรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับบริษัทเป็นอย่างดียิ่งมาโดย
ตลอด บริษัทให้คำมั่นว่าจะสานต่อวิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” 

ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส บนหลักการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาค

ส่วนตลอดไป

“ให้รู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ”

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ

ÊÒÃ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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¢ŒÍÁÙÅ·Ñ่Çä»
1.1 ¢ŒÍÁÙÅºÃÔÉÑ·

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

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000145

ประเภทธุรกิจ  : 
ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และผลิตชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจน
ส่งออกไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน :
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ตำบลพานทอง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เว็บไซต์บริษัท : www.thaisteelcable.com

โทรศัพท์ : (038) 447 200 – 15

โทรสาร  : (038) 185 025

ทุนจดทะเบียน :  268,500,000 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 259,800,000 บาท

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  :
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่น หรือธุรกิจอื่นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : (02) 229 2800
โทรสาร  : (02) 359 1259

ผู้สอบบัญชี :
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์  : (02) 264 9090
โทรสาร     : (02) 264 0789 

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

นายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

นางสาววิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
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เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 

     บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้บริษัทมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ การออกแบบ วิจัยพัฒนา รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนในสายโซ่มูลค่าของธุรกิจ

1.2 Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ºÃÔÉÑ·

E

OEM = Original Equipment Manufacturer
REM = Replacement Equipment Manufacturer

คู่ค้า/ ผู้จัดหาชิ้นส่วน และวัตถุดิบ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (1st tier & 2nd tier)

โรงงานประกอบ (OEM) และอะไหล่ทดแทน (REM)

ผู้บริโภคและสังคม (ในและต่างประเทศ)

A

C
D

B

E

DCBA
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1.3 ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Õ่ÊÓ¤ÑÞ

     บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตในช่วงแรก
250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

11
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¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Õ่ÊÓ¤ÑÞã¹ÃÍº 3 »‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

•  ได้รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด

•  ได้รับรางวัล Quality Improvement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดซ่ึงเป็นรางวัลสำหรับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา

    ทางด้านคุณภาพ

•  ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์

    องค์กรสูงสุดประจำปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

•  ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรางวัลผู้ส่ง

    มอบช้ินส่วนท่ีมีผลงานคุณภาพยอดเย่ียมประจำปี 2557

•  ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE) ดีเด่นประจำปี 2557

    จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

•  ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจำปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนู

    แฟคเจอร่ิง จำกัด ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนท่ีมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน รวมท้ังพัฒนา

    ความเป็นผู้นำของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต

•  ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ซ่ึงเป็น

    รางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทท่ีสามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ได้รับใบรับรองการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม และผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้านความปลอดภัยของ

    บริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่ง TSC ได้รับการ

    ประเมินอยู่ในระดับ A และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” 

•  ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558

    จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

•  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนัก

    งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน

•  ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรององค์กรมี

    การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

•  ได้รับรางวัล “J.I. T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จากบริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เป็น

    รางวัลทางด้านการประกันคุณภาพยอดเย่ียม

•  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการได้รับคัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง

    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัดอากาศ”  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์

     พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•  ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติ

    ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

•  ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559  (ระดับประเทศ)

    ประเภทรางวัลต่อเน่ืองกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2

•  ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

    ซ่ึงเป็นรางวัลผู้ส่งมอบช้ินส่วนท่ีมีผลงานคุณภาพยอดเย่ียมประจำปี 2558

ปี

2557

2558

2559

กิจกรรม

12
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1.4 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊµÕÅà¤àºÔÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ³ ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559

¡ÅØ‹Á
¨ØÌÒ§¡ÙÃ

41.66%

¡ÅØ‹Á
¾Ñ²¹ÐàÁÅ×Í§

12.03%

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊµÕÅà¤àºÔÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

·Ø¹ªÓÃÐáÅŒÇ 259.80 ÅŒÒ¹ºÒ·

ºÃÔÉÑ· äÎàÅ็¡«� àÇÕÂ´¹ÒÁ ¨Ó¡Ñ´

·Ø¹ªÓÃÐáÅŒÇ 11.15 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°

Í×่¹æ

19.37%

6%

94%

äÎàÅ็¡«�
¤ÍÃ�»ÍàÃªÑ่¹

26.94%
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1.5 ¼ÅÔµÀÑ³±� áÅÐÊÑ´Ê‹Ç¹ÃÒÂä´Œ

¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§ºÃÔÉÑ·

1)  สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

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

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

ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม
สำหรับรถยนต์ทุกประเภท     

2)  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)                                                

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ
ใช้สายควบคุมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำการผลิตภายใต้สัญญา
การใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and 
Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ 
คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับ
ยานยนต์ช้ันนำของประเทศญ่ีปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทตั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 2 ประเภทอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
เลขท่ี 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
มีพื้นที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) 

ÊÒÂ¤Çº¤ØÁ
(Control Cable)

ªØ´¤Çº¤ØÁ
ÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�
 (Window Regulator)
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ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔµÀÑ³±�

     บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment Manufacturer) 
เพื่อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้

1.สายควบคุม (Control Cable)

     บริษัททำการผลิตสายควบคุมท้ังท่ีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสำคัญมาก เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์
ที ่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช 
เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ ร้อยละ 69 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ ร้อยละ 
99 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ1รายละเอียด ของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี้ 

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)

     บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 
1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 -16 ประเภท ทำหน้าท่ีควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์, เกียร์, คลัช ฯลฯ 
ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกประเภท
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     นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ค, 
สายปรับเบาะที่นั่ง, สายล็อคประตู, สายควบคุมกระจกมองข้าง, สายเคร่ืองปรับอากาศ และสายไมล์/ วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย 
เป็นต้น

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)

     บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 
8 ประเภท ซ่ึงทำหน้าท่ีควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ท้ังน้ี บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมท่ีใช้ใน
รถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท

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

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

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

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

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ã¹»ÃÐà·È

µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ (ÃŒÍÂÅÐ)

409

-

409

(19)

326

0

326

(9)

356

1

357

(13)

25582557 2559

ã¹»ÃÐà·È

µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ (ÃŒÍÂÅÐ)

1,984 1,859

29

2,013

(20)

9

1,866

(7)

1,853

14

1,867

0

25582557 2559
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ã¹»ÃÐà·È

µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ (ÃŒÍÂÅÐ)

409

-

409

(19)

363

0

363

(21)

356

1

357

(13)

25582557 2559

2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

     ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดและปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญ
ในการทำตลาด เน่ืองจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2559 คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด

สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

     การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็นหน่ึงในอุปกรณ์ชิ้นส่วน
ท่ีได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบ
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุม
มีความแม่นยำมากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมาก และแม้ว่า ในแง่การ
พัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือก
ใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่

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

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

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

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·



     บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตาม
ผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2557 – 2559 ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´ŒáÂ¡µÒÁ¼ÅÔµÀÑ³±� 

ÃÒÂä Œ́
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

2557
ÊÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±�

2558 2559
ÃÒÂä Œ́

(ÅŒÒ¹ºÒ·)
ÊÑ´Ê‹Ç¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

ÃÒÂä Œ́
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂã¹»ÃÐà·È

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶Â¹µ�

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�

-ªØ´¤Çº¤ØÁÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�

- Í×่¹æ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶Â¹µ�

- ÊÒÂ¤Çº¤ØÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�

-ªØ´¤Çº¤ØÁÃÒ§¡ÃÐ¨¡Ë¹ŒÒµ‹Ò§Ã¶Â¹µ�

- Í×่¹æ

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

- Í×่¹æ

ÃÇÁÃÒÂä´Œ

2,610

1,984

409

217

-

122

29

-

1

92

28

2,760

95

72

15

8

-

4

1

-

0

3

1

100

2,675

1,859

356

460

-

154

9

1

1

143

37

2,866

93

65

12

16

-

5

0

0

0

5

1

100

2,542

1,853

326

363

-

182

14

-

-

168

33

2,757

92

67

12

13

-

7

1

0

0

6

1

100

18



1.6 â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã

A

B

B

A

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ส่วนงานผลิต

ฝ่ายประกอบชิ้นส่วน
การผลิต

ฝ่ายจัดเตรียมชิ้นส่วน
การผลิต

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ส่วนงานจัดหา

ฝ่ายจัดหา

ฝ่ายควบคุมชิ้นส่วน
และวัตถุดิบ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ฝ่ายส่งออก-นำเข้า

ส่วนงานคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ

ฝ่ายวางแผนและควบคุม
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฝ่ายจัดส่ง

ฝ่ายการตลาด

ส่วนงานบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารคุณภาพ

ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
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1.7 ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐ¼Å§Ò¹

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

GM Supplier Quality 
Excellence Award 2014

General Motors 
(Thailand) Limited

Thailand Corporate 
Brand Rising Star 2014

Chulalongkorn University

Top Supplier Award 
2014

Auto Alliance Thailand

HRD Activity 2014 Toyota Motor Asia Pacific
Engineering & Manufaturing

TC Circle Convention 
2014

TS Tech (Thailand)

02

01

03

04

05

06

2557

2557

2557

2557

2557

2557 10thQA Improvement 
Activity 2014

Thai Hino CO-Operation 
Club 2014
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07 2557 Toyota Co – Operation 
Club (TCC)

TCC Safety Activity 
2014 and Achieving 

Audit (Level A)

08 2558 Department of Primary 
Industries and Mines

Good Logistics 
Practice Award 2014

09 2558 TSC has achieved the 
National Occupational 

Safety and Health Award 
in the year of 2015

Department of Labor 
Protection and Welfare       

Ministry of Labor

10 2559 อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3

(Green System)

กระทรวงอุตสาหกรรม

11 2559 J.I.T. Service Parts
Supplier Performance

Award ครั้งที่ 22

บริษัท โตโยต้า 
พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชีย 

แปซิฟิค

12 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ
สถานจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

21

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

หน่วยงานต้นแบบในการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบัติ เพื ่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ระบบอัดอากาศ



13 2559 คณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านทุจริต

14 2559 Department of Primary 
Industries and Mines

สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ปี 2559 

(ระดับประเทศ) 
ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 

1-4 ปี ระดับทอง

ÅÓ´Ñº ¾.È. ÃÒ§ÇÑÅ ÅÙ¡¤ŒÒ

15 2559 GM Supplier Quality
Award 2015

บริษัท เจนเนอรัล 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

จำกัด

22
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 การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสนองความต้องการท่ีจำเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถ
ในการสนองความต้องการที่จำเป็นของคนในรุ่นต่อไป

 โดยในภาคธุรกิจ กลไกสำคัญซ่ึงนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีไม่ใช่เพียงแค่การทำกิจกรรม
เพื่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ หรือเพียงเพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร แต่ยังต้องผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุก
กระบวนการดำเนินงานขององค์กรให้ได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ภายใต้ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการ 
สนองความต้องการที่จำเป็นของคนในรุ่นต่อไป ซึ่งหมายรวมถึงวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable consumption) และแหล่งทรัพยากร
ที่ยั่งยืน (Sustainable resource)

 แนวทางน้ีพิจารณาในแง่ของการดำเนินธุรกิจท่ีจะต้องคำนึงถึงผลดีและผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ใน 3 ด้าน คือ ส่ิงแวดล้อม
(E-Environment) สังคม (S-Social) และธรรมาภิบาล (G-Governance) องค์ประกอบของ ESG จึงเป็น 3 มิติของความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ไม่เพียงคำนึงถึงการไม่ทำผิดกฎหมายแต่ยังดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและให้มีคุณค่า  สร้างให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) ของ
สังคมโดยรวม ไม่ใช่เพื่อความยั่งยืนหรือความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง

 ซ่ึงทางบริษัทตระหนักว่าการดำเนินงานด้าน ESG จะช่วยให้บริษัทเกิดความย่ังยืนในการดำเนินธุรกิจใน 3 ระดับ ได้แก่

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õ่ÂÑ่§Â×¹
2.1 ¤ÇÒÁËÁÒÂ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹ ESG
บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ไม่มีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและชุมชน

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ ESG
บริษัทมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน และช่วยลดต้นทุน

¡ÒÃ¤Ô´¤Œ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ ESG
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท
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1. การเติบโตทางธุรกิจ บริษัทได้วางเป้าหมายในการเติบโตทาง
ธุรกิจโดยการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์หลักในอุตสาหกรรมยานยนต์
รวมถึงการพัฒนาตลาดใหม่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สำหรับ
เป็นแหล่งรายได้และกระจายความเส่ียง พร้อมประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าบนมาตรฐานคุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ 
(Delivery) และงานใหม่ (New model) ตลอดจนมีการยกระดับและ
สานความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ยอมรับและตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยความสามารถในด้าน
การออกแบบและเทคโนโลยีของตนเอง นอกจากนี้เพื่อให้มีการตอบ
สนองต่อความต้องการในด้านการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตให้มีน้ำหนัก
ลดลงแต่แข็งแรงทนทานมากขึ้น ลดต้นทุนการใช้พลังงานในอนาคต

3. การดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพ่ิมความสามารถทำกำไร ความได้
เปรียบการแข่งขัน และการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าใน
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
การจัดการในองค์กร การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
ควบคุมต้นทุนทางการเงิน ระยะเวลาการใช้ทรัพยากรพลังงานและ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

4. เป็นองค์กรที่ยั่งยืน เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพนักงานที่มีความสามารถ และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการบริหารจัดการบุคคลากรและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท เสริมสร้าง
ให้พนักงานเกิดพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีทรัพยากรบุคคลที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ เป็น
คนมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2.2 ¡ÅÂØ·¸�ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹Í§¤�¡ÃÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
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 บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน (Corporate Social Sustainble Responsibility Policy) ดังนี้

 การกำกับดูแลกิจการท่ีดี
บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลัก
ปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม  หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

 การต่อต้านการทุจริต
บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตาม
นโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน"
และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตาม
นโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัด
ให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความ
คิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร
และจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด 

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึง
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับ
ของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับ
สนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม  

 การจัดการส่ิงแวดล้อม
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ

 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้าง 
ความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ธุรกิจเติบโต 
อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ 
และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

2.3 ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹



¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂá¼¹ ¾Ñ²¹Ò·ÕÁ ÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

»‚ 2560 - 2561 2562 2563 2564

ÊÃŒÒ§ÊÁ´ØÅÃÐËÇ‹Ò§
¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐªÕÇÔµ

• ทบทวนวัฒนธรรม
องค์กร กำหนดตัวชี้วัด 
ส่ือสารให้เกิดความ
เข้าใจและนำไปปฏิบัติ

• จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรครอบคลุม
ตามปรัชญา 

• การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานตามทักษะ
ความสามารถหล ัก 
(Core Competency)

• ส่งเสริมการแบ่งปัน
องค์ความรู้ข้ามสายงาน 
(Knowledge Sharing 
Cross Function)

• สร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§ÊØ´ãËŒ¡Ñº
¼ÙŒ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§·Ñ้§ËÁ´

• จัดทำและเปิดเผย
ข้อมูลรายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ GRI 

• ขยายขอบเขตระบบ
บริหารจัดการด้าน    
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยไปสู่ผู้ผลิตช้ิน
ส่วนอย่างต่อเนื่อง

• ปรับปรุงสายการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (Automation Line)

• การแบ่งปันความรู้
เก่ียวกับกระบวนผลิต
และการตรวจสอบของ
แต่ละผู้ผลิตชิ้นส่วนและ 
การจัดการปัญหาด้าน
คุณภาพ (Know How Sharing)

• ศึกษาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

• ได้รับคัดเลือกจาก
ลูกค้าให้เป็นบริษัทต้นแบบ
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนของลูกค้า
เพ่ือให้ความรู้ด้านอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย  

¡ŒÒÇË¹ŒÒÍÂ‹Ò§äÁ‹ËÂØ´
ÂÑ้§à¾×่ÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
ÊÑ§¤Á·Õ่´Õ

• ริเริ่มโครงการชุมชนดี
มีอาชีพ
• ริเริ่มโครงการพัฒนา
คู่ค้า

• ริเริ่มโครงการพบ
ชุมชน (Community 
Engagement)

• สร้างเครือข่ายแบบ
เป็นทางการร่วมกับ
สถาบันการศึกษา 
ภาครัฐ และองค์กร
อิสระ

• เป็นโรงงานแห่งการ
เรียนรู้ของสังคมและชุมชน
• ร่วมมือกับเครือข่าย 
พัฒนาธุรกิจชุมชน
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¤¹áÅÐÍ§¤�¡Ã·Õ่
àµÔºâµä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹

¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃá¼¹ ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±� ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃá¼¹ ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±� ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

 บริษัทได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่ียั่งยืนระยะ 5 ปี (2560-2564) โดยกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามปรัชญาบริษัทท่ีว่า

“สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนในคุณค่าขององค์กรคือ “ให้รู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ”

2.4 á¼¹áÁ‹º·¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õ่ÂÑ่§Â×¹



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

¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้ÇÔ¸Õ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

1 2 3

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

ผลตอบแทนจากผลการดำเนิน
งานที่ดีและยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ
ตกลงตามสัญญา

การได้รับการปฏิบัตทิี่เท่าเทียม
และเป็นธรรม

ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อ
การตัดสินใจและโปร่งใส

รายงานประจำปี

รายงานความยั่งยืน

คู่มือหลักการ
กำกับดูแลกิจการ 
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

- การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น

Opportunity Day

เว็บไซต์

IR Press Release

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹ ผลตอบแทน และสวัสดิการ

ความมั่นคงในหน้าที่การงาน

การปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงตามสัญญาจ้าง

การพัฒนาศักยภาพและความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

การจูงใจผ่านผลตอบแทน
และ/หรือการได้รับการยอมรับ
จากผลสำเร็จของงาน

สภาพแวดล้อมที่ดี และความ
ปลอดภัยในที่ทำงาน

การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม
และเป็นธรรม

รายงานประจำปี

รายงานความยั่งยืน

คู่มือหลักการกำกับ
ดูแลกิจการ 
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

หลักสูตรฝึกอบรม
ตามสายอาชีพ

การประชุมคณะ
กรรมการสวัสดิการ

กิจกรรม MD 
เล่าให้ฟัง

ประกาศอีเมล์
อินทราเน็ต
ประชุมหน้าแถว
บอร์ดประชาสัมพันธ์
TSC PRIDE News

กิจกรรมวิ่งสู้ Fat,
Mr. & Ms.,
ปลดหนี้สร้างสุข

แบบสำรวจความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมของบริษัท

2.5 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
2.5.1 ¹ÔÂÒÁ

     ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องขององค์กร

2.5.2 ¨Óá¹¡¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

     บริษัทจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความสมดุลท่ีสร้างให้เกิดความย่ังยืน โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดล้อม ได้ดังนี้
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¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§
¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃ

¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้ÇÔ¸Õ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

1 2 3

คุณภาพตามมาตรฐาน

ต้นทุนที่ตอบสนอง

การส่งมอบที่ตรงเวลา

ความสามารถเชิงวิศวกรรม

ระบบการบริหารจัดการ

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ

ตกลงตามสัญญา

รายงานประจำปี

คู่มือหลักการ
กำกับดูแลกิจการ 
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

การประชุมรับทราบ
นโยบายลูกค้า
ประจำปี/ ประจำ
เดือน

กิจกรรมสัมมนา
ร่วมกับลูกค้า

การพบปะลูกค้า
ประจำเดือน

เว็บไซต์

การสำรวจความ
พึงพอใจประจำปี

4. ¤Ù‹¤ŒÒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและ
โปร่งใส

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ
ตกลงตามสัญญา

การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรง
เวลา

ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะ
ยาว

รายงานสรุปผลการ
ประเมินคู่ค้าประ-
จำปี

คู่มือหลักการกำ-
กับดูแลกิจการ 
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ)

หลักสูตรจรรยา
บรรณธุรกิจในการ
ดำเนินธุรกิจและ
การต่อต้านการ
ทุจริต

การประชุมคู่ค้า

กิจกรรม : 
ขยายเครือข่ายต่อ
ต้านการทุจริต

ประกาศ อีเมล์ 
เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่
จัดหา

5. ªØÁª¹áÅÐ
    ÊÑ§¤Á

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
และส่งเสริมด้านต่างๆ

การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ

ตกลงที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปผลการ
ประชุมตามวาระ

กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และศาสนาในท้อง
ถิ่น

การตรวจวัดคุณ-
ภาพสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ชุมชนรอบ
โรงงาน

เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมกิจกรรม

3. ÅÙ¡¤ŒÒ หลักสูตรการพัฒนา
ระบบคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมและความ
ปลอดภัย
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¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§
¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃ

¡ÓË¹´µÑÇº‹§ªÕ้ÇÔ¸Õ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

1 2 3

การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ครบถ้วนตามกำหนด

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ
บังคับและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง

การให้ความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนด้านต่างๆ

รายงานตามกฏ
หมายและเงื่อนไข
ในใบอนุญาต

การประชุมรับทราบ
กฎระเบียบต่างๆ

กิจกรรม : 
ร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายโครงการ
ต่างๆ เข้าร่วมอบรม
และสัมมนา

เว็บไซต์เจ้าหน้าที่
รัฐกิจสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ี BOI

7. Ê×่ÍÁÇÅª¹ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบ
ถ้วน และตรวจสอบได้

การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อ
มูลทางธุรกิจ

Opportunity day

เว็บไซต์ การให้
สัมภาษณ์เจ้าหน้า
ที่นักลงทุนสัมพันธ์

8. ¤Ù‹á¢‹§ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือหลักการกำกับ
ดูแลกิจการ 
(ประกอบด้วยจรรยา
บรรณธุรกิจ)

เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่
ส่วนงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

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

หลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้ตามสาย
อาชีพ
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ËÁÒÂàËµØ :

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



¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃºÃÔËÒÃ

1. ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ à¨ŒÒË¹Õ้ Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ • ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารงาน
• บริหารสภาพคล่อง และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
• ยกระดับระบบฐานข้อมูล และการรายงานที่เกี่ยวข้อง

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹ •  เทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทชั้นนำ
•  เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายใน
•  พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนงานประจำปี
•  พัฒนาและออกแบบหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการในแต่ละสายอาชีพ
•  รับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสวัสดิการ
•  ช่องทางรับร้องเรียนเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น
•  มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

3. ÅÙ¡¤ŒÒ • ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง
• ปฏิบัติตามนโยบายลูกค้าครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

4. ¤Ù‹¤ŒÒ • ยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส  
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 
• ชำระเงินครบถ้วนและตรงเวลา 
• รักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว

5. ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á • มุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
• ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี รู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ 
และคุณภาพ

6. Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃáÅÐÍ§¤�¡Ã
   ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

• ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

7. Ê×่ÍÁÇÅª¹ • สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบได้
• มีส่วนร่วมการการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ

8. ¤Ù‹á¢‹§ • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.5.2 ¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
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à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÃÒÂ§Ò¹

3



à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÃÒÂ§Ò¹
3.1 ¢Íºà¢µ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

3.2 ¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ/¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÃÒÂ§Ò¹

    รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ภายใต้ปรัชญาของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0 โดยรายงานผลการดำเนินงานครอบคลุม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับ 
ผู้ใช้งานทุกกลุ่มตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

    เนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ด้วยการกำกับ 
ดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการดำเนินการตามปรัชญา นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังในด้านการดูแลพนักงาน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ขอบเขตการรายงานครอบคลมุกิจกรรมของทุกส่วนงาน 
ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

  หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
ช่องทางดังนี้
 ท่ีอยู่ :   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
   700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง 
   อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
 E-mail :  ir@thaisteelcable.com
 โทรศัพท์ :  038 447 200 – 15  ต่อ 626, 412
 โทรสาร :  038 185 025

Information

?/?
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¡ÒÃ Ñ̈´ÅÓ Ñ́º¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
     นำประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวัง 
และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

1.1 ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ 

1.2 ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 

1.3 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ 

1.4 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ 

1.5 ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

    Ã‹ÇÁ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ 

1.6 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 

1.7 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÒÂâ«‹ÍØ»·Ò¹ 

1.8 ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

1.9 á¼¹ÃÍ§ÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹ 

1.10 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹ÀÒÉÕ

2.1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã 

2.2 ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã 

2.3 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹áÅÐ

     ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ 

2.4 ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ

     ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 

2.5 ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³

     ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁã¹ªØÁª¹ 

2.6 Ã‹ÇÁà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่

     à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

2.7 Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

     ·ŒÍ§¶Ô่¹ 

ÃÐ
Ñ́º¼

Å¡
ÃÐ
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µ‹Í
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Ê¹
ã¨

¢Í
§¡

ÅØ‹Á
¼ÙŒÁ

ÕÊ‹Ç
¹ä

Œ́àÊ
ÕÂ

ÃÐ Ñ́º¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÍ§¤�¡Ãã¹ Œ́Ò¹ÊÑ§¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

3.1 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ´ŒÒ¹

     ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

3.2 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹้Ó

3.3 ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÅ´ÀÒÇÐ

     âÅ¡ÃŒÍ¹

¡ÒÃÃÐºØ»ÃÐà´็¹

3.3 »ÃÐà´็¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞã¹ÃÒÂ§Ò¹

     พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ผ่านกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นตลอดปี
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3.1
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1. ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 2. ´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á 3. ´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
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»ÃÑªÞÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨
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TSC MR. & Miss 2016
(¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ø‹ÁËÅ‹Í - ÊÒÇÊÇÂ »ÃÐ¨Ó»‚ 2016)

 เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุขและการผ่อนคลายของพนักงาน อีกท้ังการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท จึงได้จัดกิจกรรม TSC MR. & Miss 
2016 (การประกวดหนุ่มหล่อ - สาวสวย ประจำปี 2016) ภายใต้ Concept Activity: TSC สังคมดี 
 นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรม TSC MR. & Miss 2016 จะได้เป็นตัวแทนพนักงานของบริษัท หรือ 
TSC Ambassador เพ่ือเป็นส่ือกลางระหว่างเพ่ือนพนักงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

36

4.1 ÊÃŒÒ§ÊÁ ǾÅÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐªÕÇÔµ



 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันภายในองค์กร รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวของพนักงานกับทาง
บริษัท และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความ
อบอุ่น อีกทั้งสนับสนุนความรู้และเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก

TSC Young Artist #2 (2016)
(¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÃÐºÒÂÊÕÃÐ´ÑºÍ¹ØºÒÅ-»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ ËÑÇ¢ŒÍ “à´็¡´Õ ÍÒà«ÕÂ¹”)
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TSC Run for Health # 3 (2016)
( TSC ÇÔ่§ÊÙŒ FAT ¤ÃÑ้§·Õ่ 3 (2016) )

 การออกกำลังกายและดูแลสุขภาพถือเป็นส่ิงสำคัญ โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพท่ีดีของผู้บริหารและ
พนักงาน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม TSC ว่ิงสู้ FAT คร้ังท่ี 3 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแล
สุขภาพและการออกกำลังกาย รวมท้ังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกงาน อีกท้ังสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน
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4.2.1 ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ

 คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัท และ
วิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ

 บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการ
ทบทวนเป็นประจำทุกปีและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังน้ี

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2559

ËÁÇ´·Õ่ 1 ËÁÇ´·Õ่ 2 ËÁÇ´·Õ่ 3 ËÁÇ´·Õ่ 4 ËÁÇ´·Õ่ 5

ÊÔ· Ô̧¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹

¡ÒÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§º·ºÒ·
¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ

¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ
¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

• à»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¶×Í
ËØŒ¹àÊ¹ÍàÃ×่Í§à¾×่Í
ºÃÃ Ø̈à»š¹ÇÒÃÐ¡ÒÃ
»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
»ÃÐ¨Ó»‚à»š¹¡ÒÃ
Å‹Ç§Ë¹ŒÒ

• à»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
àÊ¹Íª×่ÍºØ¤¤Åà¾×่Í
¾Ô¨ÒÃ³Òáµ‹§µÑ้§à»š¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃà»š¹¡ÒÃ
Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õ่ 
15 ÊÔ§ËÒ¤Á – 15 
¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2559

• ¡ÓË¹´¨ÃÃÂÒºÃÃ³
µ‹Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂáµ‹ÅÐ
¡ÅØ‹ÁÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹

• ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃá Œ̈§¢‹ÒÇ
¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
(Earning release) 
º¹àÇ็ºä«µ�ºÃÔÉÑ· 
¨Ó¹Ç¹ 4 ¤ÃÑ้§/»‚

• ÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹ 
Compliance Unit 
à¾×่Í·ÓË¹ŒÒ·Õ่¡Ó¡Ñº
¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹

• à»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¶×Í
ËØŒ¹Å§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§àÅ×Í¡
µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃà»š¹ÃÒÂ
ºØ¤¤Å

• ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ
»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
ÀÒÂã¹ (ÍŒÒ§ÍÔ§¤Ù‹Á×Í
ËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ
¡Ô¨¡ÒÃ)

• ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅÐ
ª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃÃÑºáÅÐ
Ñ̈´¡ÒÃ¡Ñº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ

• à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ µÒÁ
¢ŒÍ¡ÓË¹´áÅÐÃÐàºÕÂº
·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ 
¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐµÃ§àÇÅÒ

• Ñ̈´µÑ้§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
(Risk management 
committee)

• Ñ̈´·ÓÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ
ÂÑ่§Â×¹µÒÁ¡ÃÍº GRI 
áÂ¡ÍÍ¡¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚ µÑ้§áµ‹»‚ 2558

• ·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¡ÒÃ Ñ̈´·Ó
ÃÒÂ§Ò¹Ê‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂãËŒá¡‹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐºØ¤¤Å·Õ่
à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

ã¹»‚ 2559 ºÃÔÉÑ·ä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¹Ç»¯ÔºÑµÔ·Õ่´Õ¢Í§ËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÍºÃÁ à¼Âá¾Ã‹
à¾×่ÍÁÑ่¹ã¨ä´ŒÇ‹Ò¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹ ÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹Óá¹Ç»¯ÔºÑµÔä»ÊÙ‹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¡Ã

ä´ŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ò¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃä´Œ·Õ่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4
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4.2 ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹ÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§·Ñ้§ËÁ´



â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ 

º·ºÒ·¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹ Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

»ÃÐ¸Ò¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤‹ÒµÍºá·¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

½†ÒÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· • ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ¹âÂºÒÂáÅÐËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ
• ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ÃÐ Ñ́º¹âÂºÒÂ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ • ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·  ãËŒà»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ
¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ  
• ¡Ó¡Ñº Ù́áÅãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ »ÃÐàÁÔ¹¼Å ·º·Ç¹¹âÂºÒÂáÅÐ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´ÕáÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§

»ÃÐ¸Ò¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ • ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่ÁãËŒ¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´Œ
Ê‹Ç¹àÊÕÂ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ • ÇÒ§á¼¹¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่ÁãËŒ¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ
• µÔ´µÒÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ· Ô̧¼Å¢Í§¡ÅÂØ· �̧

¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ·Ñ่Çä»ÍÒÇØâÊ/¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ·Ñ่Çä» • ¹Ó¡ÅÂØ· �̧ä»Ê×่ÍÊÒÃáÅÐÁÍºËÁÒÂãËŒà¡Ô´¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¨ÃÔ§ã¹Í§¤�¡Ã

¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ/¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ • ¹Ó¡ÅÂØ· �̧ä»» Ô̄ºÑµÔ  µÔ´µÒÁ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å

º·ºÒ· ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

40



¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ Œ́Ò¹¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õ่ÂÑ่§Â×¹

     คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  ทำหน้าท่ีกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
ให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเน่ือง
ตลอดจนติดตามผลการดำเนินของฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เร่ืองการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  การดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ò§ÊÑ§¤Á ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õ่ÂÑ่§Â×¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่ Ṍ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· • »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ÃÒÂäµÃÁÒÊáÅÐ
à¾Ô่ÁàµÔÁµÒÁ
¡ÓË¹´¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ • »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ ·Ø¡ 6 à ×́Í¹

»ÃÐ¸Ò¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ • »ÃÐªØÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ ÃÒÂäµÃÁÒÊ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ • »ÃÐªØÁ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ÃÒÂà ×́Í¹

¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ·Ñ่Çä»ÍÒÇØâÊ/¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ·Ñ่Çä» • »ÃÐªØÁ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ÃÒÂà ×́Í¹

¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ/¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ • »ÃÐªØÁÃÐ Ñ́ººÃÔËÒÃ
• »ÃÐªØÁÊ‹Ç¹§Ò¹
• ¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

ÃÒÂà ×́Í¹
ÃÒÂà ×́Í¹

ÃÒÂ»‚

º·ºÒ· ¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹ ¤ÇÒÁ¶Õ่

2564

2560

CG Policy & Code of conduct CSR & SD Policy SD Roadmap
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¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒ Œ́Ò¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ

     เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหารมีความเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติได้จริง  โดยในปี 2559
ได้ดำเนินการทดสอบภายหลังการประชุมผู้ระดับผู้บริหารรายไตรมาส 3/2559  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผู้บริหารเข้า
ร่วมการทดสอบ 43 คน  ทดสอบไม่ผ่านจำนวน 9 คน  ซ่ึงได้ทำการทบทวนความรู้และทดสอบซ้ำ ผลการทดสอบคร้ังท่ี 2 ผ่าน
หมดทุกคน

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ Ñ́º¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ä·Â

     ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทแห่งชาติ (National CG Committee) ท่ีทำการสำรวจบริษัท
จดทะเบียนไทย จำนวน 601 บริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) บริษัทได้รับคะแนนระดับ 5 ดาว ดาว “ดีเลิศ” (Excellent)

ËÁÇ´

ÊÔ· Ô̧¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

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

¡ÒÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ

¡ÒÃà»�́ à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¤Ðá¹¹à©ÅÕÂ่

92%

92%

74%

82%

68%

78%

98%

99%

98%

97%

86%

93%

¤Ðá¹¹

ºÃÔÉÑ·¨´
·ÐàºÕÂ¹
â´ÂÃÇÁ
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4.2.2 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ

     บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ทั้งของกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงาน  ตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการติดตามผลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  โดยในปี 2559 มีการดำเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจที่สำคัญ  ดังนี้

  

 

 4.2.2.3   กระบวนการแจ้งเบาะแส 

     เพ่ือให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัท
ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผล
กระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่
อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำท่ีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสได้ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์  โทรสาร ทางไปรษณีย์ และกล่องแสดงความคิดเห็น (สำหรับพนักงาน)  เพ่ือนำ
เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้ และนำมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครอง
เพื่อสร้างความมั่นใจผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล นอกจากนี้บริษัทยังได้นำกรณีศึกษาต่างๆ (ถ้ามี) ไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 
และส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความรับรู้และความตระหนักด้านจรรยาบรรณในการทำงานอย่างต่อเน่ือง

  4.2.2.1  จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ  หัวข้อหลักการกำกับดูแล
              กิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

     บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และตระหนัก
ด้านธรรมาภิบาลและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และเข้าใจ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  ในปี 2559 มีพนักงานเข้าอบรมท้ัง
ส้ิน จำนวน 122 คน  ร้อยละ 92.18 มีคะแนนทดสอบอยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเย่ียม”

  4.2.2.2  การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลท่ีมีความ
              เก่ียวข้อง

     คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ
ของบริษัท และผู้บริหารทุกราย เปิดเผยข้อมูลและรายงานการ
มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภาย
ในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลโดยให้ส่งรายงานผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วัน
ทำการ  โดยในปี 2559 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
จำนวน 11 ราย และมี 0 ราย ท่ีมีการทำรายการท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัท ทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รับทราบตามข้ันตอน
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4.2.3 ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµáÅÐ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ่¹

     บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ  ซ่ึงครอบคลุมประเด็น
การให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

     โดยพนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ
ในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี  เพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร  อีกท้ังเข้าใจ
กระบวนการดำเนินการเม่ือมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ)

01áËÅ‹§·Õ่ÁÒ¢Í§¡ÒÃá¨Œ§

02

03

04

á¨Œ§µ‹Í»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
»ÃÐªØÁà¾×่ÍËÒ¢ŒÍÂØµÔ

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¾Ô¨ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
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หากพิจารณาแล้ว พบว่า ข้อร้องเรียนมีมูลความผิด
ประธานกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือนำข้อร้องเรียนหารือ
ร่วมกัน ตามความจำเป็น และเหมาะสม



     บริษัทดำเนินการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 ว่าจะ
ไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซ่ึงได้ระบุขอบเขตการดำเนินการและเผยแพร่
ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 
(http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4)

     คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้การปฏิบัติท้ังหมดเป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการ
ห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ันและหน้าท่ีดูแลข้างต้น รวมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัท
จะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ปีละ 1 คร้ัง
  
     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC) เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและข้ันตอนตามหลักการสากล 
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54)

     ท้ังน้ี ในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ และบริษัทมีแผนท่ีจะชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี เม่ือบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วม
โครงการตามแผนงานท่ีกำหนดไว้
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     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง 
“บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
(http://www.thaisteelcable.com/news.php?typeid=1&newsid=77)

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ่¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2559
     
     บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือหลักการกำกับดูแล
กิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยการ
สื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซ่ึงรวม
ถึงการคอร์รัปช่ัน ควบคู่กับการประเมินความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละคร้ัง)
โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ว่าได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ทบทวน และ
ปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต และคอร์รัปช่ันให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ียง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม
เพ่ือให้ม่ันใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมท้ังปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน
และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

4.2.4 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ Œ́Ò¹ÀÒÉÕ

     บริษัทให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรฐับาลและกรมสรรพากร ผ่านการรับการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งนี้บริษัทมี
ความมุ่งม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และตรงตามเวลาท่ีกำหนด โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 2,756.74 ล้านบาท และจ่ายภาษีเป็น จำนวนเงิน 10.53 ล้านบาท
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4.2.5 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

     บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

½†ÒÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·Ñ่Çä»ÍÒÇØâÊ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·Ñ่Çä»
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·Ñ่Çä»
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹§Ò¹ Ñ̈´ËÒ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·Ñ่Çä»
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹§Ò¹¤Ø³ÀÒ¾

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·Ñ่Çä»
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹§Ò¹» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·Ñ่Çä»
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹§Ò¹ºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§Í§¤�¡Ã

¡ÃÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§Í§¤�¡Ã 

- ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
- ¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§Í§¤�¡Ã
- ¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

- ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
- â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
- º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õ่áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
- ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ

- ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
- ¡ÒÃº‹§ªÕ้áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
- ¡ÓË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
- ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
- ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
- ºØ¤ÅÒ¡Ã ·Ñ¡ÉÐ áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
  ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
- à¤Ã×่Í§Á×Íµ‹Ò§æ
- ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ
  ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ

»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
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A: 30%

B:52%

C:80%



     บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ให้สอด
คล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือดัชนีชี้วัด (KPI) 
ขององค์กร และแต่ละฝ่ายงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจนและเป็นไปได้ เพื่อระบุความเสี่ยง  (Risk Identification)
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) จะประเมินโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)ให้ครบทุกด้าน ได้แก่ การเงิน 
การดำเนินงาน การส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และ ชื่อเสียง 
และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T’s Strategy) 
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิผลและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ได้แก่ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Take)  
2. การลดความเสี่ยง (Treat)  
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)  
4. การโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer)                  

หลังจากนั้นต้องกำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
และการติดตาม และการรายงาน (Monitoring & Reporting) 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
   การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผน
   กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
   วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน
   ขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
    การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
    แต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมที่สำคัญต่อเป้าหมาย
    ขององค์กร เช่น การออกแบบ และการผลิต  การปฏิบัติ
    ตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
    กับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

3. ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)
    การประเมินความเสี่ยงที่มีกระทบต่อการบริหารจัดการ
    ด้านสภาพคล่อง ด้านเงินลงทุน หรือความผันผวนของ
    อัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วย
    งานกำกับดูแล (Compliance Risk)  
    การประเมินความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ครบ
    ถ้วนตามกฎ หรือข้อบังคับต่าง ๆ  รวมทั้งความเสี่ยงที่
    เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ 

TSC

¡ÓË¹´
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

¡ÒÃÃÐºØ
¤ÇÒÁàÊÕÂ่§

»ÃÐàÁÔ¹
¤ÇÒÁàÊÕÂ่§

Ñ́̈ ¡ÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕÂ่§

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

¡ÒÃµỐ µÒÁ¼Å

   ¼Å¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§Í§¤�¡Ã 
    
     ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการกำกับดูแล 
ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถ
จำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงประเด็นสำคัญไว้  ดังนี้

     ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น คือ “โดยรวมบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการบริหารความ
เสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท” และได้รายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อย่างต่อเนื่องตามลำดับ

Take Treat

4T’s
Strategy

TerminateTransfer

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂ่§Í§¤�¡Ã

1

2

3

4
5

1 IDEA

2 SELECTION

4TEAMWORK

3 GOOD STRATEGY

5 SUCCESS
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1.  ปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าฯ”  อย่างเคร่งครัด
บริษัทปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าฯ”  อย่างเคร่งครัด
และมีนโยบายจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนท่ีมีคุณภาพจากแหล่งท่ีน่า
เช่ือถือ และผลักดันนโยบายดังกล่าวให้กับคู่ค้าท่ีเก่ียวข้อง ท่ีต้องมี
การควบคุมคุณภาพสินค้า และมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท 

µÑÇÍÂ‹Ò§áºº¿ÍÃ�Á¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

4.2.6 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÒÂâ«‹ÍØ»·Ò¹

2.  การสำรวจคู่ค้า
ทางบริษัทได้มีการเข้าร่วมประเมินจากคู่ค้าโดยใช้หัวข้อการตรวจ
สอบจากการกำหนดของบริษัท และทางคู่ค้าต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของบริษัทไม่ต่ำกว่า 80% มิฉะน้ันจะไม่ให้ผ่านเข้ามาอยู่
ในรายการ Vendor List ของบริษัท และทางบริษัทได้มีการตรวจ
ประเมินคู่ค้าทุกปี เพื่อทวนสอบว่าคู่ค้ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของบริษัทหรือไม่

        ½†ÒÂ Ñ̈´ËÒ
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µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ Audit Vendor
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ในปี 2559 ข้อมูลการ Audit New Vendor ของบริษัท  สรุปได้ดังน้ี

จะเห็นได้ว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาทางบริษัทเองได้มีการค้นหาคู่ค้ารายใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่ทางบริษัทเองก็ยังคงไว้ซึ่งนโยบายหลัก 
ในเรื่องของคุณภาพชิ้นงาน วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตในส่วนของคู่ค้าก่อนส่งผ่านเข้ามายังบริษัทอย่างเคร่งครัด และได้มี
การพัฒนาในเร่ืองของนโยบายคู่ค้าอย่างต่อเน่ือง  อีกท้ังเพ่ิมศักยภาพของคู่ค้าเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี จะเห็นได้ว่าทางบริษัทมีการให้
น้ำหนักความสำคัญของเร่ืองน้ีอย่างเคร่งครัด

       ½†ÒÂ Ñ̈´«×้Í 
 
  1.การพัฒนาคู่ค้า : ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัท
     บริษัทได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมท้ังในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนแบ่งปันสร้าง
คุณค่าสู่สังคม ท้ังน้ีเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้เกิดข้ึนในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการรับ
ข้อมูลข่าวสารและการใช้งาน Web Potal (EDI) ของบริษัทให้กับคู่ค้าทุกราย 

·Ñ้§ËÁ´·Õ่à¢ŒÒ Audit               äÁ‹¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹             ¼‹Ò¹à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

           36                                      28                                              8

¨Ó¹Ç¹ Vendor (ÃÒÂ)
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  2.ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคู่ค้า : ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า รักษาผลประโยชน์กันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยดำเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ และยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้ผลิตช้ินส่วนให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท เช่น การให้ความรู้ การให้ช่วย
เหลือทางเทคโนโลยี ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต โดยทุกๆ เดือน บริษัทจะแจ้ง
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกราย  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
คะแนนเฉล่ียประจำปี 2559 เป็นดังน้ี 

ÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹        »‚ 2557      »‚ 2558   »‚ 2559

  ṌàÂÕ่ÂÁ                 35.64%     40.95%   28.45%

  ṌÁÒ¡                 55.45%     49.52%  64.66%

    Ṍ                  6.93%      6.67%   5.17%

»Ò¹¡ÅÒ§       0.99%      2.86%   1.72%

µŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§        0.00%      0.00%   0.00%

 äÁ‹¼‹Ò¹                  0.99%     0.00%   0.00%
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  1. ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ÇÑµ¶Ø´Ôº¨Ò¡¤Ù‹¤ŒÒ : ÊÒÃµŒÍ§ËŒÒÁã¹ÇÑµ¶Ø´Ôº
     ดำเนินการจัดทำเป็น Chemical Organization เกี่ยวกับสารต้องห้าม และทำการบันทึกเข้าระบบ IMDS ของบริษัท และทาง 
บริษัทมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการร้องขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า รวมท้ังสุ่มตรวจวัด ปริมาณสารต้องห้าม
(Substance of Concerns : SOC) จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ 
โดยกำหนดแจ้งให้ ทางคู่ค้าส่งเข้ามาตั้งแต่ตอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และทำการทบทวนประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของลูกค้า เช่น Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr6+), Polybrominated biphenyls (PBBs), 
Polybrominated diphenylethers (PBDEs), Deca-BDE, Hexabromocycloded ecane (HBCDD) Perfluorooctanesulfonate (PFOS), 
Asbestos เป็นต้น บริษัทได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ 
ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ท้ังน้ีเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้เกิดข้ึนในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึก
อบรมเก่ียวกับการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้งาน Web Potal (EDI) ของบริษัทให้กับคู่ค้าทุกราย 

½†ÒÂ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒ¼ÅÔµªÔ้¹Ê‹Ç¹
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2. »ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¤Ù‹¤ŒÒ

     บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า บริษัทได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้
มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึก
อบรมเกี่ยวกับการทำงาน และแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้า รวมถึงการช่วยเหลือทางเทคโนโลยี ให้คำแนะนำในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต
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4.2.7 ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹
     บริษัทมุ่งม่ันในการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสอบพ้ืนท่ีและเคร่ือง
จักรก่อนเริ่มงาน มีการอบรมให้ความรู้และรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความ
ปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างท่ัวท้ังองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

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

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
2. พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นความปลอดภัยเชิงรุกเพ่ือลดจุดเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ
3. ตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้า และภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนด

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
½†ÒÂºÃÔËÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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     บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหต ุและการเจ็บป่วยจากการทำงานรณรงค์ให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อีกท้ังยังเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐบาล และป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลขององค์กรอีกด้วย โดยจะจัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
แจกส่ือประชาสัมพันธ์ และให้ผู้บริหารทุกฝ่ายงานร่วมอวยพรให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

     นอกจากนี้บริษัทมีการจัดกิจกรรม Safety Week หรือ "สัปดาห์ความปลอดภัย" อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่าน
การประกวดต่างๆ เช่น การประกวดสร้าง Model Stop 6 การประกวด TSC Mascot การประกวด Safety Man & Safety Girl 
เพ่ือใช้ตัวแทนในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

¡Ô¨¡ÃÃÁ Safety Week

¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤�¢Ñº¢Õ่»ÅÍ´ÀÑÂ      

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
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     กิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง หรือที่เรียกว่า CCCF (Completely Check Completely Find out) 
เพ่ือทำกำจัดความเส่ียงในพ้ืนท่ีการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย

     เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ทุกฝ่ายงานทำการตรวจสอบ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในฝ่ายงานตนเอง 
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

¡Ô¨¡ÃÃÁ CCCF

¡Ô¨¡ÃÃÁ» Ô̄·Ô¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
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     บริษัทได้เข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ประจำปี 2559 โดยได้เข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก ซึ่งที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน และร่วมกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบ
อันตรายจากการทำงานอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการประกวด โดยได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยใน
การทำงานแห่งชาติ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559

â¤Ã§¡ÒÃÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ Ṍà ‹́¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558
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     สืบเน่ืองจากกิจกรรมและการตรวจประเมิน Machine Safety Activity 2015  โดยมุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุงเคร่ือง
จักรในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
บริษัทจึงได้รับเชิญเข้าร่วมการดำเนินการต่างๆ ของ TMAP-EM ดังน้ี

1. ในปี 2016 ได้รับเชิญให้เป็น Assistant Task Force เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาในการทำกิจกรรม Machine Safety Activity ให้กับ
กลุ่มบริษัท Supplier ของลูกค้า เพ่ือให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีทางลูกค้าได้ต้ังไว้ และในการประชุม 2016 TCC 
Safety Final Conference ในวันท่ี 30/11/16 น้ี ทางบริษัท ได้รับเชิญเข้าร่วมรับรางวัลสำหรับการเป็น Assistant Task Force
จาก TMAP-EM ท่ีร่วมเป็นท่ีปรึกษาและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทสมาชิกอ่ืนๆ

2. ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “TCC Safety Conference 2015 ท่ี TMAP-EM”  ในวันท่ี 17/12/15 พร้อมท้ัง
ส่งตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เป็นตัวอย่างการดำเนินการให้กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนของ TMAP-EM ได้ศึกษา 

â¤Ã§¡ÒÃ Machine Safety Activity
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     กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุกฝ่ายงานส่งเสริม และรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง โดยจัด
ให้มีคู่มือด้านความปลอดภัย เพ่ือใช้ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง นอกจากน้ียังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยเข้าร่วม
การประชุม Safety Join เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้งในด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ปลอดภัย และข่าวสารด้านอาชีวอนามัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับเทศกาล 

     สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยที่สร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนทุกระดับ 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ electronic และบอดร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งโรงงาน  และมีการประเมินผล
การดำเนินการจากการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน

â¤Ã§¡ÒÃ Safety Talk & Safety Join

â¤Ã§¡ÒÃ Safety News
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     รวมท้ังจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท้ังสำหรับพนักงานท่ัวไป หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ท้ังในหลักสูตรท่ีกฎหมายกำหนดและหลักสูตรอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน
การตรวจตรา และการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพ้ืนท่ีหน้างานให้ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

¡ÒÃÍºÃÁ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÑºÊÒÃà¤ÁÕ

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ñºä¿¿‡Ò
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 1.  การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล

วันที่ 23/05/16 สมมติให้เกิดเหตุการณ์ที่ Store Raw 
Material ขณะกำลังใช้รถยกย้ายถังบรรจุทินเนอร์ AAA 
100 % จำนวน 10 ถัง ที่ Vendor นำมาส่งไปยังจุดจัดเก็บ
สารเคมีของฝ่าย Store โดยใช้รถยกยกกล่อง CKD ที่บรรจุ
ถังทินเนอร์จำนวน 10 ถัง ขณะกำลังเคลื่อนย้ายกล่องCKD
ตกออกจากงารถยก ทำให้ถังบรรจุทินเนอร์ตกกระแทกพื้น
หกร่ัวไหลเต็มพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว และต้องอพยพพนักงาน
ท่ีไม่เก่ียวข้องออกไปยังจุดรวมพล

 2.  การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล

วันที่  27/05/16 เวลาประมาณ 10.30 - 11.00 น. สมมุติให้ขณะที่ปฏิบัติงานกับกำเนิดรังสี x-ray เครื่องเกิดขัดข้อง และ
เครื่อง Survey Meter ส่งสัญญาณเสียงและแสงเตือนว่าพบรังสีปริมาณ 15  ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง จากการสันนิษฐานเบื้องต้น
อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้ต้องหยุดการทำงานของเครื่องทันทีเพื่อตรวจสอบ และอพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังจุด
รวมพล ผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล เป็นไปตามข้ันตอนของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่ีกำหนดไว้

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹
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 3.  การฝึกซ้อมซ้อมอพยพหนีไฟ

วันท่ี  18/05/16 เวลาประมาณ 11.10-11.35  น. สมมุติให้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ท่ีเคร่ือง Outer cutting M/C (OCT#0030_3)
แผนก PCP และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง  และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจากการสัมผัสเปลวไฟ 
1 คน และจากการสำลักควันอีก 1 คน ผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายกำหนดใช้เวลาในการฝึกซ้อมท้ัง
หมด 4.17 นาที ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ 4.10 นาที (นับต้ังแต่ประกาศอพยพหนีไฟ – หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟรายงานผล)
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4.2.8 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤

     บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ

     ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายการตลาดท่ีเป็นธรรม  ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
ซ่ึงเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้ม่ันใจได้ว่านอกจากจะได้รับ 
สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาท่ียุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการกระทำท่ีเป็นการละเมิด หรือทำให้เสีย สิทธิของผู้บริโภคด้วย

    โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพ้ืนฐานของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้าน 
ความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่จำกัด สิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค  เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็น 
ของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย/ การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม 
ท่ีส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี  เพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน ของบริษัท 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการ 
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงท่ีสุด ซ่ึงผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559 เป็นดังน้ี

¤Ø³ÀÒ¾ (Quality)
ÃÒ¤Ò (Cost)
¡ÒÃÊ‹§ÁÍº (Delivery)
§Ò¹ãËÁ‹ (New model)
¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨à©ÅÕ่Ââ´ÂÃÇÁ

84%
78%
86%
84%

82.89%

84%
78%
86%
84%

82.89%

¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ »‚ 2558 »‚ 2559

(¤Ðá¹¹àµ็Á 100 ¤Ðá¹¹)
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     จากการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ทำให้ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 
ในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในทุกด้าน 
ท้ังส่วนของคุณภาพ  ราคา การส่งมอบและผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ท่ีร้อยละ 
82.63 โดยเฉพาะในส่วน ของการส่งมอบ ซ่ึงสามารถทำคะแนนได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือร้อยละ 90

     ในปีถัดไปจึงถือเป็นความท้าทายและเป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทต้องมุ่งม่ันพัฒนาและยกระดับการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป

     นอกจากการ ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการรักษาความลับให้ลูกค้าอย่างเคร่งครัด บริษัทมีช่องทางให้ 
ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ในประเด็นข้อมูลการรักษาความลับของลูกค้า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
อีเมล์หรือแบบสำรวจ โดยในปี 2559  ไม่พบกรณีร้องเรียนในประเด็นข้อมูลของลูกค้าร่ัวไหล 

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ 
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(¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ø‹ÁËÅ‹Í - ÊÒÇÊÇÂ »ÃÐ¨Ó»‚ 2016)

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÃŒÍ¹áÅÐ¾
ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹

Å´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÅ§ 100,000 
ºÒ·/à´×Í¹

à»š¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´¢Í§»‚ 2017 
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

Green Factory Solar Roof 
Top

à¾×่ÍÅ´¤‹Òä¿ > 380,000  ºÒ·/à´×Í¹ 
ËÃ×Í 4,560,000 ºÒ·/»‚

¡ÒÃ Ñ̈´ÇÒ§¶Ñ§¢ÂÐÊÓËÃÑºáÂ¡·Ô้§
µÒÁ»ÃÐàÀ·

¨Ñ´ÇÒ§¶Ñ§¢ÂÐºÃÔàÇ³¾×้¹·Õ่µ‹Ò§æ 
à¾×่ÍãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ
¡‹Í¹·Ô้§à¾×่Í¡ÃÐµØŒ¹¨ÔµÊÓ¹Ö¡ã¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡
¢ÂÐãËŒá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹à¾×Í่»ÃÑºà»ÅÕÂ่¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐä Œ́ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐ
ÊÁ

´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 

à¹×่Í§¨Ò¡à»š¹â¤Ã§¡ÒÃãËÞ‹·Õ่µŒÍ§Å§·Ø¹ÁÒ¡
¨Ö§ãËŒ Pending äÇŒ¡‹Í¹ã¹»‚ 2016 
áÅÐãËŒàÃÔÁ่ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ô̈ ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
ã¹»‚ 2017 µ‹Íä»

4.2.9 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹

¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ Œ́Ò¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

     บริษัทได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 ต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี 
ปีละไม่ต่ำกว่า 8 โครงการและสำเร็จได้ตามเป้าหมาย จนกระทั่งได้รับการกำหนดเป็นมาตรฐานพื้นฐาน 
เพื่อยังคงให้มีการปฏิบัติและรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปี 2016 นี้จึงกำหนดให้มีการยกระดับการดำเนิน 
โครงการโดยลดการเน้นในเชิงปริมาณ แต่ให้ความสำคัญและเน้นโครงการใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
มากขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงสรุปผลได้ดังน้ี

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ à»‡ÒËÁÒÂ

Â¡àÅÔ¡¡ÒÃãªŒ LPG
à»š¹ÃÐººä¿¿‡Ò 

Â¡àÅÔ¡¡ÒÃãªŒ LPG 
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃËÅÍÁÅÐÅÒÂ 100% 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐµ‹Íà¹×่Í§¶Ö§»‚ 
2017

â¤Ã§¡ÒÃÅ´ÍØ³ËÀÙÁÔ¤ÇÒÁÃŒÍ¹
ÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹

Å´ÍØ³ËÀÙÁÔã¹âÃ§§Ò¹ãËŒ < 35 Í§ÈÒ 
à¾×่Í¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õ่´ÕµÅÍ´¨¹ÊÀÒ¾áÇ´-
ÅŒÍÁáÅÐÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

-

â¤Ã§¡ÒÃ 
Energy Management

Å´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÅ§ 10% ´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 
áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§µ‹ÍÂÍ´ã¹»‚ 2017

â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂàÃ×่Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ
¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔà¾×่Í»ÃÑº»ÃØ§
»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÃÐº
ºÍÒ¡ÒÈÍÑ´

à¾×Í่ãËŒÁÕºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ·ÕÁ่Õ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§à»š¹ºÃÔÉÑ· µÑÇÍÂ‹Ò§ 
àÃ×่Í§¡ÒÃÅ´¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ÃÐººÍÒ¡ÒÈÍÑ´ 

´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 

â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂàÃ×่Í§¡ÒÃÅ´ÅÁÃÑ่Ç
áÅÐºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃà¤Ã×่Í§ÍÑ´ÍÒ¡ÒÈ

à¾×Í่ãËŒÁÕºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ·ÕÁ่Õ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§à»š¹ºÃÔÉÑ· µÑÇÍÂ‹Ò§ 
àÃ×่Í§¡ÒÃÅ´¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ÃÐººÍÒ¡ÒÈÍÑ´ 

´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 
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9 ¡ÒÃÃ³Ã§¤�´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ Ã³Ã§¤�ã¹·Ø¡ Œ́Ò¹·Õà่¡ÕÂ่Ç¢ŒÍ§¡ÑºÊÔ§่áÇ´ÅŒÍÁµÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÊÔ§่áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· 
Ñ́§àª‹¹ 

1. 10 ÇÔ̧ ÕÅ´ CO2 ã¡ÅŒµÑÇ·Óä Œ́§‹ÒÂ æ 
2. 10 ÇÔ̧ ÕÅ´¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
3. Bioo Life à·¤â¹âÅÂÕªÒÃ�̈ áºµàµÍÃÕ ่
4. ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹¡Ñº¢ÂÐ 
5. Carbon Footprint 
6. ÍØ»¹ÔÊÑÂÊÃŒÒ§âÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ 
7. Ã¶¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡
8. ¡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅ, Eco symbiosis, Solar cell, Green Building
9. 7 ÍØ»¹ÔÊÑÂÊÃŒÒ§âÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ
10. Solar Book ÊÁǾ â¹�µ»Å‹ÍÂ¾ÅÑ§áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�
11. ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÊÔ§่áÇ´ÅŒÍÁ©ºÑºãËÁ‹ ISO 14001 2015
12. Carbon Reduction Label

9

µÑÇÍÂ‹Ò§
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9

µÑÇÍÂ‹Ò§
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9

Environment

µÑÇÍÂ‹Ò§
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TSC Green Industry

     บริษัทส่งเสริมและมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ทำให้มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท สำหรับในปี 2016 น้ี บริษัทได้ยกระดับ 
การปรับปรุงโดยก้าวเข้าสู่ Green Industry Level 4 คือ  วัฒนธรรมสีเขียวซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหาร 
จัดการอย่างยั่งยืนและเป็นมาตรฐานเฉพาะของบริษัทท่ียกระดับข้ึนจากมาตรฐานสากลท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้โรงงาน 
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชน และประชาชนอย่างย่ังยืน 

ÃÐºº´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁÍ×่¹æ 

«Ö่§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹·Ò§ºÃÔÉÑ·ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÃÍãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃà»š¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇ ã¹ÃÐ´Ñº 4
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       TSC Co2 Reduction

         บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและส่งเสริม 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท

          1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
          2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
          3. เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า
          4. เพ่ือดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท
          5. เพ่ือกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี 
          6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย
          7. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในมุมมองของลูกค้า

          ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹          
    ถ้ากล่าวถึงพลังงาน ก็เป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และทวีความสำคัญ 
ข้ึนเม่ือโลกย่ิงพัฒนามากย่ิงข้ึน  เปรียบได้กับบริษัทของเราปัจจุบันมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง การใช้พลังงานก็ยอมสูงขึ้นตามมาทำให้บริษัทมุ่งเน้นดำเนินการลดการใช้ 
พลังงานให้ลดน้อยลง ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด  โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     การผลิตและการใช้พลังงาน อย่างมีสิทธิภาพและประหยัด การอนุรักษ์พลังงาน 
เหล่าน้ีจะช่วยให้บริษัทลดการใช้พลังงาน  ซ่ึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว 
ยังจะช่วยลดปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย  
การสร้างนโยบายด้านพลังงานของทางบริษัทจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

          ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹

              บริษัทได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงาน มาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทเน่ืองจากเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงาน   
         เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
         1. บริษัทจะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้   
             เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรพลังงาน ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับ       
             อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
         3. บริษัทจะกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
         4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกระดับท่ีจะให้ความ
              ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน
         5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม   
             และการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน 
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ÃÙ»·Õ่ 16

     บริษัทได้จัดสรรบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำหนดโดยครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการจัดการพลังงาน และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงให้พนักงานทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร 
และมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังยังดำเนินโครงการ 
อนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการ 
เพ่ือลดการใช้พลังงานให้กับทางบริษัท สรุปได้ดังน้ี

â¤Ã§¡ÒÃ Motor servo

     โครงการนี้ได้ดำเนินการขึ้นโดยทางบริษัทมุ่งเน้นไปใน
ด้านการลดการใช้พลังงาน ทำให้บริษัทดำเนินการเปล่ียน 
เทคโนโลยีของ Motor เพ่ือช่วยในการประหยัดพลังงาน  
โครงการได้ดำเนินการเปล่ียน Motor จาก Induction motor  
เป็น Servo motor โดยเร่ิมดำเนินการกับเคร่ืองฉีดพลาสติก  
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเร่ิมดำเนินการต้ังแต่ปี 2558 และในปี 2559  
สามารถเปล่ียนได้เป็นจำนวน 30% ของจำนวนเคร่ืองจักรท้ังหมด  
ซ่ึงส่งผลให้สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดพลาสติก 
ลงได้ถึง 82% โดยจะมีการดำเนินการต่อเน่ืองในปี 2560 
ให้ครบท้ัง 100%

á¹Ç·Ò§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 

Induction motor Servo motor



74

ÃÙ»·Õ่ 17

â¤Ã§¡ÒÃÅ´ÅÁÃÑ่ÇáÅÐºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¤Ã×่Í§ÍÑ´ÍÒ¡ÒÈ

     เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการลดการใช้พลังงานเพื่อมุ่งเน้นให้ลดได้จริง 
และเห็นผลชัดเจน โดยเร่ิมจากมีการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอัดอากาศภายในบริษัท พบว่าระบบอัดอากาศ 
ภายในบริษัทมีอัตราการร่ัวสูง ทางทีมจึงรวมวิจัยใน Phase 1 กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเคราะห์และหามาตร 
การแก้ไข การร่ัวของระบบอัดอากาศสำรวจจุดร่ัวและทำการแก้ไขจุดร่ัวรวมท้ังหมด พร้อมท้ังตรวจวัดค่าการใช้งานไฟฟ้า 
อีกคร้ัง โดยคำนวณหาค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินการมีผลลดลงเป็นท่ีน่าพอใจ  สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ลงได้ถึง 10% ต่อปี  ทำให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณได้เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรม 
การพัฒนาบุคคากรภาคปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด  ซ่ึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ทาง 
บริษัทจะมีโล่การันตีการดำเนินงานแล้วน้ัน บริษัทก็ยังคงมุ่งม่ันดำเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหามาตรการลดค่า 
การใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากย่ิงข้ึน และให้ได้ผลระยะยาวต่อไป  ทางบริษัทจึงศึกษาและวิจัยใน Phase 2 รวมกับทาง 
มหาลัยขอนแก่นเพ่ิม ด้านการบริหารจัดการเคร่ืองอัดอากาศ  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือดำเนินการจัดการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถทำให้บริษัทลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เพ่ิมข้ึน  
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(¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ø‹ÁËÅ‹Í - ÊÒÇÊÇÂ »ÃÐ¨Ó»‚ 2016)

4.3 ¤¹áÅÐÍ§¤�¡Ã·Õ่àµÔºâµä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹

4.3.1 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹áÅÐÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹

     คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม ผลักดันให้ 
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  ตามนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีได้จัดทำข้ึน

¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹
     บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก  อีกท้ังจ้างงานโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานไม่เลือกเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  
รสนิยมทางเพศ  อีกทั้งดำเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ÊÔ·¸Ô¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
      พนักงานมีสิทธิในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน
      พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับ   
      ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ มีช่องทางดังต่อไปน้ี ประกาศ อีเมล์  
      ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News
      บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
      ช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง   
      เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
      บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์
      สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำ   
      ทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง  TSC วันขอบคุณและขอโทษ 
      2559 เป็นต้น

ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
     บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน รวมถึงมีสุข 
อนามัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  โดยกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมวิเคราะห์ 
และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน  รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกัน 
มลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีสะอาด ส่ือสารให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับข้อกำหนดว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยในการ และให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย 
และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน  ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
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ÊÔ· Ô̧Á¹ØÉÂª¹

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
     บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่า 
เกษียณอายุงาน เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบ้ียขยันรายเดือน เบ้ียขยันต่อ 
เนื่องประจำปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย 
จากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว
     บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงาน 
ทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี  

¹âÂºÒÂ¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
     บริษัทให้ความสำคัญในการจัดทำนโยบายดังกล่าว  โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำและนำเสนอ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
และดำเนินการเปิดเผยตามขั้นตอนต่อไป

     บริษทัสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐาน สากลด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเม่ือพบว่า 
มีความเส่ียงท่ีจะเข้าเกณฑ์ความเส่ียงต่อช่ือเสียง จะส่งเร่ืองแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ีบริษัทได้จัดให้มีการอบรม 
และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

    ทั้งนีบ้ริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคำร้องเรียน เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มายังประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มีแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับ 
ความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁà¨µ¹ÒÃÁ³�·Õ่¨ÐäÁ‹ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¤Ù‹¤ŒÒ
     บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ 
โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทั้งพนักงาน 
ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศน้ัน 

     ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น 
ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) 

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2559 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด
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     บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มืออาชีพ  ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอ่ืนๆ มีการสนับสนุนให้พนักงาน 
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีหลากหลายรวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรม
กับสถาบันภายนอก เพ่ือแลกเปล่ียนและนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป 

 

    ในปี 2559 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องใน 
การทำงาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากข้ึน พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรม 
โดยเฉล่ีย 6.36 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี มีการจัดหลักสูตรอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัท 48 หลักสูตร แบ่งออกเป็น  6  ประเภท 
ดังน้ี

¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊ¶ÔµÔ¡ÒÃÍºÃÁ

4.3.2 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

Knowledge
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ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÍºÃÁ»ÃÐ¨Ó»‚ 2559
ÃŒÍÂÅÐ¨Ó¹Ç¹
ªÑ่ÇâÁ§·Õ่ÍºÃÁ

1.¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

2.¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

3.¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹¤Ø³ÀÒ¾

4.¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹¡®ËÁÒÂáÅÐ¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂ

5.¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ

6.¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ·Ñ่Çä»

¡ÒÃÍ‹Ò¹ Drawing , ¡ÒÃãªŒà¤Ã×่Í§Á×ÍÇÑ´

ISO 14001 , ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁàÍ¡ÊÒÃáÅÐºÑ¹·Ö¡¤Ø³ÀÒ¾

ISO/TS16949 , QC 7 Tools 

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃãªŒ ÊÒÃà¤ÁÕÍÑ¹µÃÒÂ, 
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñºä¿¿‡Ò

Production Knowledge

»°Á¹Ôà·È¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹,ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

14.75

9.84

21.31

22.95

6.56

24.59

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

ªÑ่ÇâÁ§¡ÒÃÍºÃÁ 6
ªÁ./¤¹/»‚

¨Ó¹Ç¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ½ƒ¡
ÍºÃÁ·Õ่¨Ñ´¨ÃÔ§ (ªÁ.)

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹áµ‹
ÅÐà ×́Í¹

ªÑ่ÇâÁ§¡ÒÃÇÑ´¼Å·Õ่·Ó
ä Œ́ (ªÁ./¤¹)

µ¤.15

0.5

552

1005

0.55

0.5

-

1005

-

0.5

126

983

0.1

0.5

510

993

0.5

0.5

582

991

0.6

0.5

324

995

0.3

0.5

498

999

0.5

0.5

948

997

1.0

0.5

336

994

0.3

0.5

348

998

0.3

0.5

792

998

0.8

0.5

1326

998

1.3

6

5790

10951

6.36

¾Â.15 ¸¤.15 Á¤.16 ¡¾.16 ÁÕ¤.16 àÁÂ.16 ¾¤.16 ÁÔÂ.16

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹µÒÁÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§Í§¤�¡Ã

¡¤.16 Ê¤.16 ¡Â.16 ÃÇÁ
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

ÃÇÁ

36

90

862

988

5.79

5.60

7.69

6.36

36

90

862

5.79

5.60

7.69

988 6.36

¨Ó¹Ç¹ (¤¹) ªÑ่ÇâÁ§¡ÒÃÍºÃÁà©ÅÕ่Â/¤¹/»‚

ÃÐ´Ñº
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     ในปี 2559 บริษัทใช้งบประมาณการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 741,413.05 บาท ซึ่งการที่บริษัทจะ 
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามแผนท่ีวางไว้ ปัจจัยหลักท่ีสำคัญคือ การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ท่ัวถึง 
ทั้งองค์กร โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานวางแผนการอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเส้นทางการฝึก 
อบรมแต่ละสายอาชีพ (Training Road Map) และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จึงม่ันใจได้ว่าบุคลากรจะมีความเช่ียวชาญ 
ในสายงานของตนเอง พร้อมท่ีจะเติบโตไปตามสายอาชีพของตน และพร้อมท่ีจะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้



TSC Happy Money 2016
(TSC »ÅÍ´Ë¹Õ้ ÊÃŒÒ§ÊØ¢ 2016)

     ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน อาจเห็นเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่ความเป็นจริงแล้ว บางคนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือมีการลงทุนในทางที่ผิด มีความเสี่ยงสูง ส่งผลกระทบต่อการเงินในอนาคตได้ 
     ทางบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “TSC ปลอดหน้ี สร้างสุข” (TSC Happy Money) 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand: BOT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TSC Knowledge 
เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้กับพนักงาน โดยสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสื่อสารกับครอบครัว รวมทั้งเพื่อนร่วมงานได้ 
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TSC MD Lao Hai Fang 2016
TSC MD àÅ‹ÒãËŒ¿˜§ »ÃÐ¨Ó»‚ 2016

     พนักงานในองค์กรควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและความรู้รอบตัว เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาศักยภาพใน
การทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร 
และพนักงานมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดกิจกรรม MD เล่าให้ฟังซ่ึงในปี 2016 นี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
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TSC Blood Donation # 14 & 15 (2016)
TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ ¤ÃÑ้§·Õ่ 14 áÅÐ 15 (2016)

     เป็นการทำกจิกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย สาขาอมตะนคร ต้ังหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท โดยได้จัดต่อเน่ือง 
มาทุกปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

4.3.3 ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÅÐÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Òá¡‹ÊÑ§¤Á
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     บริษัทให้ความสำคัญในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ 
ด้วยการแลกเปลี่ยนสื่อสารและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ต้ังแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่างๆ 
รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย คำนึงถึงการใช้วัตถุดิบ 
และกระบวนการที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด 
โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ กับลูกค้าหลักดังนี้

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

½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´

ÃÒ§ÇÑÅ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
/¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÑº»ÃØ§§Ò¹

ÅÙ¡¤ŒÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁ CSR Í×่¹æ

TMAP / Hino

(TCC/THCC)

General Motor

Isuzu

Auto Alliance

Ford Motor

Thai Honda

Mitsubishi

- Quality Assurance 2015 
J.I.T. Service Parts Supplier 
Performance
- TSC is selected for Best 
Practice Organization 
“Machine Safety Level A” 
@ TMAP-EM The 9th 
TCC-Safety Activity

Quality Excellence Award

Delivery Award

-

-

-

-

- Ã‹ÇÁà»š¹à Œ̈ÒÀÒ¾·Í´¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ 

»ÃÐ¨Ó»‚ 

- THCC Bowling and Donaion 

Activity

-ISG Bowling tournament 2559

-Ã‹ÇÁà»š¹à Œ̈ÒÀÒ¾·Í´¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ 
»ÃÐ¨Ó»‚ ·Õ่ÇÑ´¾ÃÐºÒ·¹้Ó¾Ø 
¨Ñ§ËÇÑ´Å¾ºØÃÕ

- ¡Ô¨¡ÃÃÁáÃÅÅÕ่»ÃÐ¨Ó»‚

- ¡Ô¨¡ÃÃÁ TCC & THCC

  Sport Day

- ¡Ô¨¡ÃÃÁáÃÅÅÕ่»ÃÐ¨Ó»‚

- ¡ÍÅ�¿¡ÃÐªÑºÁÔµÃ

- à¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÑÁ¹Ò´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨   

  ÃÐ´ÑºÍÒà«ÕÂ¹·Õ่»ÃÐà·È¨Õ¹

- ¡Ô¨¡ÃÃÁáÃÅÅÕ่»ÃÐ¨Ó»‚

- ¡Ô¨¡ÃÃÁáÃÅÅÕ่»ÃÐ¨Ó»‚
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     ในปี 2559 ที่ผ่านมาในด้านการพัฒนาคุณภาพร่วมกับทางลูกค้าทางฝ่ายประกันคุณภาพได้มีการทำ 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาระดับคุณภาพ  ยกระดับคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของลูกค้าที่กำหนดไว้ ตลอดจน 
เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมทำกับทางลูกค้า ดังนี้

½†ÒÂ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾

1. AAT : ¡Ô¨¡ÃÃÁ Supplier Development 
- à¾×่Í¾Ñ²¹ÒáÅÐÂ¡ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§·Ò§ Supplier ãËŒºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ¤Ø³ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ñ¹

2. NMT : ¡Ô¨¡ÃÃÁ Quality up 
- à¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍº  ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃá¡Œä¢¨Ø´·Õ่º¡¾Ã‹Í§¢Í§»˜ÞËÒ·Õ่¨Ðà¡Ô´¢Ö้¹ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ Benchmark
   Activity à¾×่Í¹Óá¹Ç·Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹¨Ò¡ºÃÔÉÑ· Supplier ·Õ่äÁ‹à¡Ô´»˜ÞËÒ¢Í§ NMT ÁÒà»š¹µŒ¹áºº»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
   ·Ó§Ò¹¢Í§ TSC à¾×่ÍÅ´»˜ÞËÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍº

ÃÙ»·Õ่ 18
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3. TMT : ¡Ô¨¡ÃÃÁ Supplier Strategy for Quality Improvement 
- à¾×่Í¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔ่§¢Ö้¹

4. MMTh : ¡Ô¨¡ÃÃÁ Supplier Improvement Program (SIP)
- à¾×่Í»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ  Å´àÇÅÒáÅÐÅ´¢Í§àÊÕÂµÅÍ´¨¹¤Œ¹ËÒ¨Ø´º¡¾Ã‹Í§à¾×่Í·Ó¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
  ãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Ö้¹ 

5. ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡ÃÒÂ : ¡Ô¨¡ÃÃÁ Customer Relation Management (CRM)  
- à¾×่ÍÊÃŒÒ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸äÁµÃÕ  ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ่Â¹á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾  Ê‹§¼ÅãËŒÊÒÁÒÃ¶Â¡ÃÐ´Ñº§Ò¹´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾
  ãËŒä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ 
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     บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเช่ียวชาญ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดไปสู่การ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าในกระบวนการธุรกิจ ให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งมีการติดตามและวัดผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยโครงการปรับปรุงด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังกระตุ้น 
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การคิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเน่ืองด้วยแนวคิด Kaizen และกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle) ซ่ึงเป็นการสร้างวัฒนธรรม 
แห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร (GRI-G4 Index : G4-EC8, G4-EN27)

     ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัทมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ และทดสอบ โดยบริษัทมีห้องทดสอบ 
เป็นลำดับท่ี 5 ในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์เปอร์เรช่ัน และมีการพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อตอบสนองทิศทางการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย 
และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.4.2 ¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨à¾×่Í¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

6. GM : à¢ŒÒÃ‹ÇÁ GM Supplier Quality Excellence Award 2015 
    áÅÐä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ  “GM Supplier Quality Excellence Award 2015” 
    (ÃÒ§ÇÑÅÂÍ´àÂÕ่ÂÁ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾)
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4.5 Ã‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÊÑ§¤Á·Õ่´Õ

TSC Love Delivery for Big Heart (2016)
(TSC Ê‹§ÃÑ¡ 2016)

     ในเดือนกุมภาพันธ์ซ่ึงเป็นเดือนแห่งความรัก บริษัทได้จัดกิจกรรม TSC ส่งรัก 2016 เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างพนักงาน มีการจัดจำหน่ายของขวัญและบริการนำส่งให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยรายได้จากการ 
จำหน่ายของขวัญทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า- 
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือนำไปช่วยเหลือเด็กท่ีป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
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TSC Volunteer # 3 (2016)
TSC ¨ÑºÁ×ÍÊÒ¹½˜¹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 3 (2016)

     ทางบรษิัท มีการดำเนินจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้ 
โครงการ TSC จับมือสานฝัน (TSC Volunteer) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สานต่อจาก “กิจกรรม TSC Feel Good ครั้งที่ 4” 
ที่ทางบริษัท ได้เดินทางไปมอบหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านบางแสม

     ทั้งนี้ ทางบริษัท จึงจัดกิจกรรม TSC จับมือสานฝัน คร้ังท่ี 3 : พัฒนาการเรียนรู้สู่ BBL เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยบูรณะและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสถานท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมต่อการพัฒนาสมอง 
โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 76 คน เดินทางไปสร้างคุณประโยชน์ด้วยการทาสีและจัดระเบียบ
ตกแต่งห้องสมุดให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
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     ºÃÔÉÑ·ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ô่¹ ¨Ö§¨Ñ´ãËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ ´Ñ§¹Õ้

Ê×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³Õ·ŒÍ§¶Ô่¹

• à·È¡ÒÅÊ§¡ÃÒ¹µ� ÁÕ¡ÒÃÃ´¹้Ó´ÓËÑÇ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÙ§ÍÒÂØ
  áÅÐ¨Ñ´ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ä Œ́ÊÃ§¹้Ó¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»

• ·ÓºØÞµÑ¡ºÒµÃ»ÃÐ¨Óà ×́Í¹
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âÃ§§Ò¹áË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÊÁÒªÔ¡ CAC

Ã‹ÇÁà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากบริษัทได้มีแนวทางในการเป็นโรงงานแห่งการ 
เรียนรู้ให้แก่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้มีโอกาสจัดการต้อนรับ 
และบรรยายความรู้ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)
โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่มีมติให้การรับรอง
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ÊÁÒªÔ¡ PACT Network

     บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย Partnership Against Corruption for Thailand  
(PACT) ซ่ึงปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 130 องค์กร  ให้ความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ 
(Anti-corruption in Practice) และพัฒนาระดับการพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนต่อความคืบหน้าในด้านการป้องกัน 
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการประเมินระดับการพัฒนา 
ความยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
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¨Ò¡¤Ø³¤‹Ò¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õ้

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

• บริษัทพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยงบประมาณ 741,413.05 บาท  
• จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัท กว่า 48 หลักสูตร 
   (6 ประเภทหลักสูตร) 
• ในปี 2559 พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรม โดยเฉลี่ย 6.36 
   ชั่วโมงต่อคนต่อป ี

ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

• ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติของ 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดจน 
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 40 กิจกรรรม แบ่งตาม 4 กลุ่ม คือ กิจกรรม 
เพื่อสิ่งแวดล้อม (13) กิจกรรมเพื่อสังคม (4) กิจกรรมเพื่อพนักงาน (19) 
และกิจกรรมเพื่อคู่ค้า (4)
• ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
• บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า 
   หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ 
   ให้พันธะสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
• เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน   
  การทุจริต (CAC) ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
  และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
• บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการ 
   ที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องและไม่สนับสนุน 
   สินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
   ทางปัญญา
• บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

¤Ø³ÀÒ¾

   บริษัทมีการคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ/วิธีการการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2559 
• บริษัทสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
   ของบริษัทใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery)  

   และงานใหม่ (New model) โดยพบว่าในปีที่ผ่านมาลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้า   
   และบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในทุกด้าน ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา   
   การส่งมอบ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2559 
   เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 86.23 เพิ่มจากปี 2558 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 82.89 
• บริษัทแจ้งคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกราย เพื่อให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
   อย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนประจำปี 2559 มีผู้ผลิตได้คะแนนในระดับดีเยี่ยม 28.45% ระดับดีมาก 64.66% ระดับดี  
   5.17%และระดับปานกลาง 1.72% และไม่มีผู้ผลิตที่ต้องดำเนินการปรับปรุงหรือไม่ผ่านเป็น 0%
•  ในปี 2559 บริษัทร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนทำการลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาสินค้า   
    และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
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3 ´ŒÒ¹ : àÈÃÉ°¡Ô¨  ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊÑ§¤Á

àÈÃÉ°¡Ô¨

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557

1.00
6.50
0.49

1.00
6.35
0.56

1.00
6.31
0.53

2,731,858
2,760,034

126,747

2,828,120
2,865,520

144,444

2,724,169
2,756,740

137,196

1,231,861
2,700,945

959,180
1,013,541

259,800
1,687,404

7
19
5

18
1
1

0.60

1,377,641
2,790,533
1,074,224
1,140,545

259,800
1,649,988

9
22
5

18
1
1

0.69

1,440,459
2,750,995

931,591
1,112,390

259,800
1,638,605

8
23
5

17
2
1

0.68

2558 2559

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ
 ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 

ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย  
รายได้รวม  
กำไรสุทธิ  

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน  
สินทรัพย์รวม  
หนี้สินหมุนเวียน  
หนี้สินรวม  
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)  
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  
กำไรข้ันต้น (%)  
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน (เท่า)  
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหน้ีสิน (เท่า)  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  

1.00
6.50
0.49

2,731,858
2,760,034

126,747

1,231,861
2,700,945

959,180
1,013,541

259,800
1,687,404

7
19
5

18
1
1

0.60
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• จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
• จรรยาบรรณว่าด้วยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการเป็นกลางทางการเมือง
• จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จรรยาบรรณว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวข้องกัน
• จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน
• จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
• จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารการตลาด
• จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
• จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร

¨ÃÃÂÒºÃÃ³ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨

     ในปี 2559 บริษัทพบว่าไม่มีการปฏิบัติท่ีเป็นการละเมิดจรรยาบรรณตามท่ีบริษัทกำหนดไว้ 

     จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท มีดังน้ี

«Ö่§à¼Âá¾Ã‹ÍÂÙ‹ã¹¤Ù‹Á×ÍËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

(´ÒÇ¹�âËÅ´ä´Œ·Õ่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4)

     บริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีสำหรับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 
ยึดถือปฏิบัติ เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือสำคัญ ในการนำไปสู่การปฏิบัติงาน 
ที่ดีขึ้น รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องปรามและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ
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¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾

1. ÍÒ¡ÒÈ

ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

     บริษัทจัดให้มีการตรวจตราพ้ืนท่ีภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน และภาย 
นอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเป็น 
เป้าหมายท่ีสำคัญในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
วัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมดังน้ี

Ë¹‹ÇÂ ¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ 2555 2556 2557 2558 2559

1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อย
      ภายในโรงงาน

- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2)

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)

- ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)

- ไอระเหยของสังกะสี (Zinc)

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อย
      ออกสู่ชุมชน*

- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2)

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)

    คุณภาพอากาศ (AQI)

ppm

ppm

ppm

mg/m3

mg/m3

ppb

ppb

ppb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.96

31.7

-

57

0.54

16

-

33

870

-

500

400

10

17.0

< 1.0

< 1.3

1.1

0.148

3.9

7.3

3.2

0.6

0.17

2.9

9.9

1.6

1.1

1.66

3.0

1.2

< 1.3

0.5

2.59

5.0

1.1

< 1.3

1.0

0.72

ppm

ppm

ppm

mg/m3

mg/m3

ppb

ppb

ppb

-

-

-

-

17.0

< 1.0

< 1.3

1.1

0.148

-

-

-

-

2.9

9.9

1.6

1.1

1.66
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ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

2. ¹้Ó

2.1 คุณภาพน้ำท้ิงท่ีผ่านการบำบัดก่อนส่งให้

      กนอ.

     - pH 

     - อุณหภูมิ

     - ค่าความต้องการออกซิเจน

        ทางชีวเคมี (BOD) 

     - ค่าความต้องการออกซิเจน

        ทางเคมี (COD) 

     - ค่าน้ำมันและไขมัน

     - ของแข็งท่ีละลายในน้ำท้ังหมด

        (TDS) 

     - ของแข็งแขวนลอย (SS) 

3. ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§

3.1 ภายในโรงงานระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง

     ในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

     - ระดับเสียงสูงสุดในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

3.2 ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ในท่ีพ้ืนท่ีชุมชนรอบ

โรงงาน

     - ระดับเสียงสูงสุด ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน

    -  ค่าระดับการรบกวน

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ Ë¹‹ÇÂ ¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ 2555 2556 2557 2558 2559

C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

90

140

70

115

10

82.35

61.7

92.8

5.6

79.28

99.8

59.4

109.1

2.8

79.6

100.45

62.6

88.0

7.3

79

97.5

64.3

90.3

7.1

78

94

64.6

84.1

7.5

5.5 – 9.0

45

500

750

10

3,000

200

8.7

30.6

109

295

5.6

520

102

7.65

31.6

26

74

< 2

62

38

7.84

32.5

75

194

8.0

664

152

7.47

30.4

75

214

6.7

604

84

7.84

32.5

75

194

8.0

664

152
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ÁØÁÁÍ§ 3 ´ŒÒ¹ : àÈÃÉ°¡Ô¨  ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊÑ§¤Á

4. ¡ÒÃÃÑ่ÇäËÅ¢Í§ÊÒÃà¤ÁÕ

- จำนวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี

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

- ค่าปรับจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ

   กฎหมายส่ิงแวดล้อม

- จำนวนคร้ังของการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม

   กฎหมายส่ิงแวดล้อม

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

   ภายนอก

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ Ë¹‹ÇÂ ¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ 2555 2556 2557 2558 2559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* ÍŒÒ§ÍÔ§µÒÁ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¢Í§¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁÅ¾ÔÉ ã¹¾×้¹·Õ่ Í.àÁ×Í§ ¨.ªÅºØÃÕ
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     จากการนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความร่วมมือ 
ของพนักงานท่ัวท้ังองค์กร ผ่านการขับเคล่ือนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานของบริษัทสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายท่ีสำคัญด้านความปลอดภัยได้ดังน้ี

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

»ÃÔÁÒ³ÇÑµ¶Ø´Ôº·Õ่ãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

µÑÇªÕ้ÇÑ´´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 2558

0

0

100%

100%

0

0

100%
(ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ)

100%
(ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ)

2559

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย) 

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย) 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF (1)
สำเร็จตามแผนงาน (%) 

โครงการมาตรฐานเคร่ืองจักรด้านความปลอดภัย
ผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จ
ตามแผนงาน (%) 

ËÁÒÂàËµØ  (1) CCCF Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ Completely Chedked Completely Find out ¤×Í ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Œ¹ËÒÍÑ¹µÃÒÂáÅÐ¢ Ñ̈´ÊÔ่§ÍÑ¹µÃÒÂºÃÔàÇ³

¾×้¹·Õ่» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹

Steel 

Plastic 

Motor 

Rubber 

Other 

ÃÇÁ

29.80%

19.17%

13.47%

2.14%

35.41%

100.00%

29.60%

10.47%

8.01%

5.78%

46.13%

100.00%

24.52%

10.10%

8.21%

6.24%

50.93%

100.00%

ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áº‹§áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ· ´Ñ§¹Õ้

»ÃÐàÀ· 2557 2558 2559



´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã Ë¹‹ÇÂ
2559

(Á.¤.-¡.¤.)
2558 2557

1. ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÃÇÁª¹Ô´

2. ¾ÅÑ§§Ò¹ÃÇÁ¨Ò¡¡ÒÃãªŒàª×้Íà¾ÅÔ§·Ø¡ª¹Ô´

   -¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡á¡�Ê LPG

3. ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò·Õ่«×้Íà¢ŒÒÁÒãªŒ

4. ¾ÅÑ§§Ò¹ÃÇÁ·Õ่ãªŒµ‹ÍË¹‹ÇÂ¼ÅÔµÀÑ³±�

5. »ÃÔÁÒ³¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹·Ñ้§ËÁ´

6. »ÃÔÁÒ³¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡µ‹ÍË¹‹ÇÂ¼ÅÔµÀÑ³±�

àÁ¡Ð Ù̈Å

àÁ¡Ð Ù̈Å

%à·ÕÂº¡Ñº¾ÅÑ§§Ò¹ÃÇÁ·Ø¡ª¹Ô´

àÁ¡Ð Ù̈Å

àÁ¡Ð Ù̈Å

%à·ÕÂº¡Ñº¾ÅÑ§§Ò¹ÃÇÁ·Ø¡ª¹Ô´

àÁ¡Ð Ù̈Åµ‹Í¨Ó¹Ç¹ªÔ้¹¼ÅÔµÀÑ³±�

(¾Ñ¹ªÔ้¹)

µÑ¹¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́à·ÕÂºà·‹Ò

µÑ¹¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́à·ÕÂºà·‹Ò

µ‹Í¨Ó¹Ç¹ªÔ้¹¼ÅÔµÀÑ³±�(¾Ñ¹ªÔ้¹)

18,443,071.86

1,927,927.86

10.45%

1,927,927.86

16,515,144.00

89.55%

918.78

3,233.90

0.161

31,896,547.74

4,358,858.94

13.67%

4,358,858.94

27,537,688.80

86.33%

906.83

3,946.57

0.112

29,271,988.05

895,852.05

3.06%

895,852.05

28,376,136.00

96.94%

779.27

-

-

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ Ë¹‹ÇÂ 2556 2557 2558 2559

1. »ÃÔÁÒ³¢Í§àÊÕÂäÁ‹ÍÑ¹µÃÒÂ·Ñ้§ËÁ´·Õ่¹Óä»¡Ó Ñ̈´

- â´Â¡ÒÃ¹Ó¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹ (Recycle)

- â´ÂÇÔ Õ̧Í×่¹ æ ä Œ́á¡‹ ¤Ñ´áÂ¡»ÃÐàÀ·à¾×่Í¨ÓË¹‹ÒÂµ‹Í

2. »ÃÔÁÒ³¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ·Ñ้§ËÁ´·Õ่¹Óä»¡Ó Ñ̈´

- â´Â¡ÒÃ¹Ó¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹ (Recycle)

- â´ÂÇÔ Õ̧Í×่¹ æ ä Œ́á¡‹ ·Óàª×้Íà¾ÅÔ§¼ÊÁ, ½̃§¡ÅºÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ

   àÁ×่Í·Ó¡ÒÃ»ÃÑºàÊ¶ÕÂÃËÃ×Í·Óà»š¹¡ŒÍ¹á¢็§áÅŒÇ

µÑ¹

µÑ¹

µÑ¹

µÑ¹

-

552.95

16.48

7.95

5

520.92

13.50

7

-

334.84

6.65

8.25

-

394.90

-

16.93

101



2557 2558 2559

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·Ñ้§ËÁ´ 
(1) 

(¤¹) 

   • ªÒÂ 

   • ËÞÔ§ 

¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹·Ñ้§ËÁ´ 
(2)

 (¤¹) 

¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÅÒÍÍ¡·Ñ้§ËÁ´
 (1)

 (¤¹) 

  • ¾¹Ñ¡§Ò¹ÅÒÍÍ¡ ·Õ่ÁÕÍÒÂØ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 »‚ 

  • ¾¹Ñ¡§Ò¹ÅÒÍÍ¡ ·Õ่ÁÕÍÒÂØµÑ้§áµ‹ 30 »‚¢Ö้¹ä» 

  • ÍÑµÃÒ¡ÒÃÅÒÍÍ¡ (% ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ñ้§ËÁ´)

• ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÅÒ¤ÅÍ´ºØµÃ 

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

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

1,474

740

734

965

125

104

21

8.48%

22

22

100%

1,385

703

682

706

91

77

14

6.57%

26

22

84.61%

1,384

683

701

150

72

66

6

5.20%

17

16

94.11%

102

ÊÑ§¤Á

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

¡ÒÃÅÒ¤ÅÍ´ºØµÃ (2) (¤¹)

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

  (2) äÁ‹ÃÇÁ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÑÞÞÒ Œ̈Ò§áÅÐ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ (Subcontractor)
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ÊÃØ»¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»‚ 2016

ÅÓ´Ñº

1 TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ  ¤ÃÑ้§·Õ่ 8

TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
à¾×่ÍªÕÇÔµãËÁ‹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 10

2556 2557 2558 2559

TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 2 :
  การบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมือสองมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา
  การบริจาคโต๊ะ-เก้าอี้ตั้งใจเรียนของเล่นเสริมพัฒนาการและอุปกรณ์
  การเรียนมอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านงิ้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
  บ้านตลาดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
  การบริจาคหนังสือพร้อมชั้นวางให้กับโรงพยาบาลพานทองและโรงพยาบาล   
  พนัสนิคม จ.ชลบุรี

TSC จับมือสานฝัน ครั้งที่ 3 : พัฒนาการเรียนรู้สู่ BBL (*Brain-based Learning) 

ให้กับโรงเรียนบ้านบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บูรณะ 
ห้องสมุด และทาสีลานกิจกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
และส่งเสริมต่อการพัฒนาสมอง

â¤Ã§¡ÒÃ TSC Volunteer # 3 : 

-2 TSC à¡็º¢ÂÐ (ªÒÂËÒ´ºÒ§áÊ¹)
TSC 1 ÇÑ¹ à¾×่ÍÊÑ§¤Á : â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÂÔ้Á:

การบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(Operation Smile Foundation Thailand) 
สำหรับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง 
เพดานโหว่

การบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพและการบริจาคแผ่นฟิล์มเอกซเรย์เพื่อจัดทำเสื้อเกราะกัน
กระสุน รวบรวมมอบให้กับกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.ชลบุรี

TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ 
·Ó´Õ¶ÇÒÂ¾‹ÍËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 14

-3

TSC ¨ÑºÁ×ÍÊÒ¹½˜¹ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1 : TSC áº‹§»˜¹Ë¹Ñ§Ê×Í´ŒÇÂËÑÇã¨ :

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

การบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก พร้อมชั้นวางให้กับโรงเรียน 
วัดอัมพวนาราม จ. ชลบุรี

การส่งมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และปรับปรุงห้อง 
พยาบาลให้โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม จ.ชลบุรี 
ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

â¤Ã§¡ÒÃ TSC Love Delivery 2016 :
รายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ในกิจกรรม TSC Love Delivery 2016 
ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ มูลนิธิเด็โรคหัวใจ 
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็น
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

Operation 
Smile Foundation

(Thailand)

TSC Blood 
Donation

TSC 
Pitak Talay

TSC

ACTIVITIES
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ÊÃØ»¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»‚ 2016

ÅÓ´Ñº

4 TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ ·Ó´Õ¶ÇÒÂ
áÁ‹ËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 9

2556 2557 2558 2559

-5 -
TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ

à¾×่ÍáÁ‹ËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 11
TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ

à¾×่ÍáÁ‹ËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 11

â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÂÔ้Á:
การบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(Operation Smile Foundation Thailand) 
สำหรับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง 
เพดานโหว่

TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 1 :
การส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้ตั้งใจเรียน จาก โครงการ 3 และร่วมกันทาสี 
และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนวัดอัมพวนาราม  
จ.ชลบุรี

-

TSC ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ 
·Ó´Õ¶ÇÒÂ¾‹ÍËÅÇ§ ¤ÃÑ้§·Õ่ 14

-6 - - -

TSC Feel Good ¤ÃÑ้§·Õ่ 4 : Ã‹ÇÁã¨à¾×่ÍªØÁª¹
การบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียนของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็ก  
มอบให้กับโรงเรียนบ้านบางแสม 
การบริจาคยา เวชภัณฑ์ และจัดมุมนมแม่/ พัฒนาการเด็กให้โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย (พื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

TSCBig BookBig Heart

Provide
Tables and Chairs

Provide

Medical Supplies

DONATE



¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ

¤Ø³ÀÒ¾ (Quality)

ÃÒ¤Ò (Cost)

¡ÒÃÊ‹§ÁÍº (Delivery)

§Ò¹ãËÁ‹ (New model)

¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨à©ÅÕ่Ââ´ÂÃÇÁ

84%

78%

86%

84%

82.89%

88%

80%

90%

87%

86.23%

»‚ 2558 »‚ 2559

Œ́Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ (¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒâ´ÂÃÇÁ)

     บริษัทจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี  เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ  
ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559 เป็นดังน้ี

     โดยในปี 2559 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในทุกด้าน ท้ังส่วนของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ 
และผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยูท่ี่ร้อยละ 82.63 โดยเฉพาะในส่วนของการส่งมอบ 
ซึ่งสามารถทำคะแนนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 90

     ในปีถัดไปจึงถือเป็นความท้าทายและเป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทต้องมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป

105
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     จากสภาพเศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจภายในประเทศทยอย  
ฟ้ืนตัวอย่างเป็นข้ันตอน  ในระยะส้ันบริษัทยังคงใช้กลยุทธ์บริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
ควบคู่ไปกับการทำงานวิจัยและพัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  
โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม สร้างกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด  พร้อมกับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ท้ังภายในและระหว่างองค์กรและคู่ค้าทางธุรกิจ 
เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลยุทธ์ 
ระยะยาวคือการหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ   เพื่อลดความเสี่ยงใน 
การดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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     รายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงการดำเนินงานของบริษัทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ความเข้าใจและม่ันใจในการ 
ดำเนินงานเร่ืองความย่ังยืนของบริษัท  และให้ความร่วมมือกับบริษัท “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ ร่วมกันแบ่งปัน” 
คือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันการก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงบนเส้นทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน

     บริษัทมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับ 
ดูแลกิจการท่ีดี  ขับเคล่ือนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือสร้างให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

     ในรอบปีท่ีผ่านมา ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทได้ทบทวนและขยายขอบเขตระบบบริหารจัดการ 
ไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนได้รับคัดเลือกจากลูกค้าให้เป็นบริษัทต้นแบบของผู้ผลิตช้ินส่วนของลูกค้า 
เพ่ือให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วย  ด้านสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  บริษัทมุ่งม่ันดูแลรักษา 
สภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
โดยมีระบบการจัดการน้ำ  การจัดการของเสีย  การจัดการพลังงาน การจัดการการส่งสินค้า  ตลอดจนกระบวนการ 
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  บริษัทสร้างคุณค่าโดยเป้าหมาย 
สูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การทำกำไร  แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านมูลค่าจากผลประกอบการ และการกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และด้านการกำกับดูแลกิจการ  บริษัทมีการกำกับดูแลการบริหารทางธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยง การเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อีกท้ังมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง
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G4
Indicator Descriptions Page

General Standard Disclosures

Strategy and Analysis

G4-1

G4-2

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

Provide a description of key impacts, risks, and opportunities  

G4-17 

G4-18 

Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 

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

organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content 

G4-3 

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Report the name of the organization

Report the primary brands, products, and services

Report the location of the organization’s headquarters

Report the number of countries where the organization operates 

Report the nature of ownership and legal form 

Report the markets served including geographic breakdown, sectors served,

and types of customers and beneficiaries 

Report the scale of the organization 

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

employee, region, substantial portion and significant variations) 

The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements

Describe the organization’s supply chain 

Report any significant changes during the reporting period regarding the

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

Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed 

by the organization 

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

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

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

international advocacy organizations in which the organization participates in

as strategic member

6,11-12

11-12,20-22,34

33

33-34

9,13-14

9,14-18

9

9,13-14

13

110,14-18

9

102

Not Applicable

10,14-18,28-31

9,11-12,20-22

3-5,11-12,20-22,24-27
33,43-46,75-76

11-12,20-22,83,88-90,
84-90,49,108-104

11-12,20-22,39,42-46

Organizational Profile 

Identified Material Aspects and Boundaries 
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Governance

G4
Indicator

Descriptions Page

G4-19 

G4-20 

G4-21 

G4-22 

G4-23 

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

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

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

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

previous reports 

Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect

Boundaries 

 

G4-24 

G4-25 

G4-26 

G4-27  

A list of stakeholder groups engaged by the organization 

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

The organizational approach to stakeholder engagement 

The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how

the organization has responded to those key topics and concerns 

 G4-28 

G4-29 

G4-30 

G4-31 

G4-32 

G4-33 

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

Date of most recent previous report (if any) 

Reporting cycle (such as annual, biennial) 

The contact point for questions regarding the report or its contents 

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

reference to the External Assurance Report 

The organizational policy and current practice regarding external assurance for

the report

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

governance body

33-34

33

34

33-34

33

28-31

28-31,34

28-31,34

28-31,34

33

33

33

33

33,110-119

Not Applicable

13,19,40-41

3-5,27,39-42

Stakeholder Engagement 

Report Profile

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

codes of conduct and codes of ethics

Ethics and Integrity 
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Category : Economic

Economic Aspect : Economic Performance 

Category : Environmental

Environmental Aspect : Materials 

Economic Aspect : Market Presence

Economic Aspect : Indirect Economic Impact

Economic Aspect : Procurement Practices

Environmental Aspect : Energy

G4
Indicator

Descriptions Page

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

G4-DMA 

G4-EC1 

G4-EC2 

G4-EC3 

G4-EC4

G4-DMA 

G4-EC5 

G4-EC6

G4-DMA 

G4-EC7 

G4-EC8

G4-DMA 

G4-EC9 

G4-DMA 

G4-EN1 

G4-EN2 

G4-DMA 

G4-EN3 

G4-EN4 

G4-EN5 

G4-EN6 

G4-EN7

Disclosure on management approach for Economic Performance of

Economic Aspect 

Direct economic value generated and distributed 

Financial implications and other risks and opportunities for the organizational

activities due to climate change 

Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 

Financial assistance received from government

Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect 

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

at significant locations of operation 

Proportion of senior management hired from the local community at significant

locations of operation

Disclosure on management approach for Indirect Economic Impact of

Economic Aspect 

Development and impact of infrastructure investments and services supported 

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect 

Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation  

Disclosure on management approach for Materials of Environmental Aspect 

Materials used by weight or volume 

Percentage of materials used that are recycled input materials 

Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 

Energy consumption within the organization 

Energy consumption outside of the organization 

Energy intensity 

Reduction of energy consumption 

Reduction in energy requirements of products and services

27

10,15-17,88-89,96

15-17,48

47-48

88-89

90

83

100-101

100-101

98-99

100-101

72-74,100-101
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Environmental Aspect : Water 

Environmental Aspect : Emissions 

Environmental Aspect : Effluents and Waste

Environmental Aspect : Products and Services

Environmental Aspect : Compliance

G4
Indicator

Descriptions Page

G4-DMA 

G4-EN8 

G4-EN9 

G4-EN10

G4-DMA 

G4-EN15 

G4-EN16 

G4-EN17 

G4-EN18 

G4-EN19 

G4-EN20 

G4-EN21

G4-DMA 

G4-EN22 

G4-EN23 

G4-EN24 

G4-EN25 

G4-EN26 

G4-DMA 

G4-EN27 

G4-EN28

G4-DMA 

G4-EN29

Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 

Total water withdrawal by source

Water sources significantly affected by withdrawal of water 

Percentage and total volume of water recycled and reused

Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 

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

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

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 

Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 

NOx, SOx, and other significant air emissions 

Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect 

Total water discharge by quality and destination 

Total weight of waste by type and disposal method 

Total number of volume of significant spills 

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous

under the terms of the basel convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage

of transported waste shipped internationally 

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

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

Disclosure on management approach for Products and Services of

Environmental Aspect 

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed

by category

Disclosure on management approach for Compliance of Environmental Aspect 

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

for no-compliance with environmental laws and regulations

67-72

667-72,97-99

67-72,97-99

67-72

72-74,100-101

100-101

72-74

72-74

97-99

67-72

97-99,101

97-99,101

72-74

48

97-99

97-99
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Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations

Sub-category : Labor Practices and Decent Work 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment 

Category : Social

Environmental Aspect : Transport 

Environmental Aspect : Overall 

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms 

G4
Indicator

Descriptions Page

G4-DMA 

G4-EN30

G4-DMA 

G4-EN31

G4-DMA 

G4-EN32 

G4-EN33

G4-DMA 

G4-EN34

G4-DMA 

G4-LA1 

G4-LA2 

G4-LA3 

G4-DMA 

G4-LA4

Disclosure on management approach for Transport of Environmental Aspect 

Significant environmental impacts of transporting products and other goods and

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

Disclosure on management approach for Overall of Environmental Aspect 

Total environmental protection expenditures and investments by type

Disclosure on management approach for Supplier Environment Assessment of

Environmental Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria 

Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply 

chain and actions taken

Disclosure on management approach for Environmental Grievance Mechanisms

of Environmental Aspect 

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

through formal grievance mechanisms

Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect 

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

 gender and region 

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

part-time employees, by significant locations of operation 

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

Disclosure on management approach for Labor / Management Relations of Labor 

Practices and Decent Work Aspect

Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these

are specified in collective agreements

 

97-99

75-79

102

75-79

75-79

75-79,36-38
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G4
Indicator

Descriptions Page

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety

G4-DMA

 

G4-LA5 

G4-LA6 

G4-LA7 

G4-LA8

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education

G4-DMA 

G4-LA9 

G4-LA10

 

G4-LA11

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity

G4-DMA

G4-LA12 

55-64

100

100

100

Not Applicable

77-80

78,94

77-80,94,63-64

19

Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor

Practices and Decent Work Aspect 

Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker

health and safety committees that help monitor and advise on occupational health

and safety programs 

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

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

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

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices

and Decent Work Aspect 

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

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued

 employability of employees and assist them managing career endings 

Percentage of employees receiving regular performance and career development 

reviews, by gender and by employee category

Disclosure on management approach for Diversity and Equal Opportunity of Labor

 Practices and Decent Work Aspect

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee 

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

 indicators of diversity 

115

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

G4-DMA 

G4-LA13 

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

G4-DMA 

G4-LA14 

G4-LA15 

Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men

of Labor Practices and Decent Work Aspect 

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

significant locations of operation

Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Labor Practices Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria 

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

chain and actions taken 

49-54



Human Rights Aspect : Child Labor

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor

G4-DMA 

G4-HR5 

G4-DMA 

G4-HR6

Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect 

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

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

Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human

Rights Aspect

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

or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of

forced or compulsory labor

76

76

76

G4
Indicator

Descriptions Page

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-DMA 

G4-LA16 

Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance Mechanisms

of Labor Practices and Decent Work Aspect 

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

 formal grievance mechanisms

75-76

116

Human Rights Aspect : Non-discrimination 

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining 

Sub-category : Human Rights

Human Rights Aspect : Investment  

Category : Social

G4-DMA 

G4-HR1 

G4-HR2

G4-DMA 

G4-HR3

G4-DMA 

G4-HR4

Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect 

Total number and percentage of significant investment agreements and contracts

that include human rights clauses or that underwent human rights screening 

Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning

aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage

of employees trained

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

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective

Bargaining of Human Rights Aspect 

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of

association and collective bargaining may be violated or at significant risk,

and measures taken to support these rights

76

77-79

76

76

76



Human Rights Aspect : Security Practices

Human Rights Aspect : Indigenous Rights

Human Rights Aspect : Assessment

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms 

G4
Indicator

Descriptions Page

DMA 

G4-HR7

G4-DMA 

G4-HR8

G4-DMA 

G4-HR9

G4-DMA 

G4-HR10

G4-HR11 

G4-DMA 

G4-HR12

Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect 

Percentage of security personnel trained in the organizational human rights policies

or procedures that are relevant to operations

Disclosure on management approach for Indigenous Rights of Human Rights Aspect 

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

actions taken 

Disclosure on management approach for Assessment of Human Rights Aspect 

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

reviews or impact assessments

Disclosure on management approach for Supplier Human Rights Assessment of

Human Rights Aspect 

Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

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

and actions taken

Disclosure on management approach for Human Rights Grievance Mechanisms of

Human Rights Aspect 

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

through formal grievance mechanisms

76

78

76

76

76

26

83,88-90,103-104

48,91-92

44

44-46

44-46

117

Society Aspect : Anti-corruption

Sub-category : Society 

Society Aspect : Local Communities 

Category : Social

G4-DMA 

G4-SO1 

G4-SO2

G4-DMA 

G4-SO3 

G4-SO4 

Disclosure on management approach for Local Communities of Society Aspect 

Percentage of operations with implemented local community engagement,

impact assessments, and development programs 

Operations with significant actual and potential negative impacts on

local communities

Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 

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

and the significant risks identified 

Communication and training on anti-corruption policies and procedures 



Society Aspect : Public Policy

Society Aspect : Anti-competitive Behavior

Society Aspect : Compliance

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society 

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4
Indicator

Descriptions Page

SO5

G4-DMA 

G4-SO6

G4-DMA 

G4-SO7

G4-DMA

G4-SO8

G4-DMA 

G4-SO9 

G4-SO10

G4-DMA 

G4-SO11

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Disclosure on management approach for Public Policy of Society Aspect 

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

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

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

monopoly practices and their outcomes

Disclosure on management approach for Compliance of Society Aspect 

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

for non-compliance with laws and regulations

Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Impacts on

Society of Society Aspect 

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

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

and actions taken

Disclosure on management approach for Grievance Mechanisms for Impacts on

Society of Society Aspect 

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

through formal grievance mechanisms 

44

26

94

26

94

26

94

26

Sub-category : Product Responsibility 

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety

Category : Social

G4-DMA 

G4-PR1 

G4-PR2

Disclosure on management approach for Customer Health and Safety of Product

Responsibility Aspect 

Percentage of significant product and service categories for which health and

safety impacts are assessed for improvement 

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

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

cycle, by type of outcomes

25-26

65-66

65-66
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Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy 

Product Responsibility Aspect : Compliance

G4
Indicator

Descriptions Page

G4-DMA 

G4-PR3

G4-PR4 

G4-PR5

G4-DMA 

G4-PR6 

G4-PR7

G4-DMA 

G4-PR8

G4-DMA 

G4-PR9

Disclosure on management approach for Product and Service Labeling of

Product Responsibility Aspect 

Type of product and service information required by the organizational procedures

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

product and service categories subject to such information requirements

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

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

Results of surveys measuring customer satisfaction

Disclosure on management approach for Marketing Communications of

Product Responsibility Aspect 

Sale of banned or disputed products 

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

concerning marketing communications, including advertising, promotion, and

sponsorship, by type of outcomes

Disclosure on management approach for Customer Privacy of Product Responsibility Aspect 

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy

and losses of customer data

Disclosure on management approach for Compliance of Product Responsibility Aspect 

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

concerning the provision and use of products and services

65-66

65-66

65-66

65-66
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