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ในปี  2562 ปริมาณการผลิตรถยนต์ของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ  และจาก
ผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และแรงกดดันจากมาตรการ
กีดกนัทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯและจีน อย่างไรก็
ตาม บริษทัไม่หยุดน่ิงในการด า เนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนัสู่ระดบัสากล และยงัคงด าเนินธุรกิจอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้อยู่
ใน ระดับ สู งสุด  ส่ ง เสริม และผลักดัน ให้ เ กิ ด
กระบวนการผลิตท่ีเ ป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม  ใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือจากพนกังานทุกคนเป็นอย่างดี ปัจจัยต่างๆ 
ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ
บนตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีการท าวิจยัและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  
 นอกเหนือจากนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ดังก ล่าว แล้ว  คณะกรรมก ารบ ริษ ัท ได้ให้กา ร
สนับสนุนและผลักดันกิจกรรมต่างๆตามปรัชญา
บริษทัท่ีว่า 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญาดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรตระหนักถึงคุณค่าของคน ความส าคัญของ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การมีจริยธรรม มีความรู้ และ

ยึดมัน่ในการรักษาคุณภาพ  มีความเขา้ใจต่อแนวทาง
ปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้สังคม
และส่ิงแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสมดุล
และย ัง่ยืน  
 ในปี 2563 น้ี บริษทัยงัคงใช้นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจตามเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา และมุ่งจะ
บริหารงานภายใตน้โยบายการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ให้คว ามใ ส่ใจ ต่อกา รดูแลรักษาสังคม ชุมชน 
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนใหค้วามส าคัญต่อผูมี้ส่วน
ได้เ สี ยท่ี เ กี่ ยวข้องทุ กฝ่าย  ตา มหลักการควา ม
รับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ ด้วยการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส บนหลักการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อน าองค์กรไป สู่
ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริง 
 คณะกรรมการบริษทัมีระบบบริหารความ
เส่ียงท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และใช้เป็น
แนวทางในการท างาน  มีการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียม
องค์กรใหมี้ความพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ควบคู่กบัการปฏิบติัตามหลกัการด าเนินธุรกิจ
อย่างย ัง่ยืน  
 คณะกรรมการบริษทัขอขอบพระคุณท่านผู ้
ถือหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูบ้ริหารทุกท่านและพนกังาน 
ท่ี มี ส่ว นร่ว มในการผลักดันให้บ ริษ ัทป ระสบ
ความส า เ ร็ จด้วยดีตลอดมา  ขอโป รดมั่นใจ ว่ า 
คณะกรรมการบริษทัจะยึดมัน่และก  ากบัดูแลกิจการ
ใหมี้ความมัน่คงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ในระยะยาวตลอดไป 
 
 

 
นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 

             ประธานกรรมการ 

“สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต  

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 

คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน ก้าวหน้าอย่าง
ไม่หยุดย้ังเพื่อสร้างสรรค์สังคมท่ีดี” 

     สารจากคณะกรรมการ 
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1.1 ข้อมูลบริษัท 
 

 
 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)  
(“บริษทั” หรือ “TSC”) 

 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145 
ประเภทธุรกิจ :  
ประกอบธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนตแ์ลรถจักรยำนยนต ์ 
และผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต ์โดย 
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แกผู่ผ้ลิตรถยนต ์และรถจักรยำนยนต  ์
หลกัในประเทศ ศูนยอ์ะไหล ่ตลอดจนส่งออกไปยงัผูผ้ลิต 
ช้ินส่วนรถยนตแ์ละรถจักรยำนยนตใ์นตำ่งประเทศ 
ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ :  
เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลพำนทอง อ  ำเภอพำนทอง  
จังหวดัชลบุรี 20160 
เว็บไซต์บริษัท : www.thaisteelcable.com 
โทรศัพท์                      : (038) 447 200 – 10 
โทรสำร                       : (038) 185 025 
ทุนจดทะเบียน              : 268,500,000 บำท  
ทุนช ำระแล้ว                 : 259,800,000 บำท 
ชนิดของหุ้น                  : หุ้นสำมัญ 

 
ข้อมูลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป : 
บริษทัมิไดถ้ือหุ้นใดๆ ในบริษทัอื่นหรือธุรกิจอื่นเกินร้อยละ 
10 ข้ึนไป 

 
 
 

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่น  ๆ
นำยทะเบียน  
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขท่ี 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนน 
รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ : (02) 229 2800 
โทรสำร : (02) 359 1259 
 
ผู้สอบบัญชี                   
บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 
เลขท่ี 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์          :           (02) 264 9090 
โทรสำร                        :            (02) 264 0789  

 
นำงพูนนำรถ       เผำ่เจริญ   
ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 
นำยกฤษดำ          เลิศวนำ    
ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 
นำงสำววิสสุตำ    จริยธนำกร  
ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย            ไม่มี 
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1.2 ห่วงโซ่คณุค่ำของบริษัท 
 
 บริษทัด  ำเนินธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนตแ์ละรถจักรยำนยนต ์ตลอดจนชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต ์
ให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจักรยำนยนตช์ั้นน ำ ทั้ งในและตำ่งประเทศ   ด้วยควำมเช่ียวชำญในเชิงธุรกิจ ตลอดจน
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้บริษทัมีพฒันำกำรอยำ่งตอ่เน่ือง ทั้ งดำ้นคุณภำพ กำรออกแบบ วิจัยพฒันำ รวมถึงกำร
ผลิตช้ินส่วนโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม  โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลคำ่เพิ่มและควำมยัง่ยืนในสำยโซ่มูลคำ่ของธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
    OEM = Original Equipment Manufacturer 
    REM = Replacement Equipment Manufacturer 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริโภคและสังคม  
(ในและตำ่งประเทศ) 

โรงงำนประกอบ (OEM) 
และอะไหลท่ดแทน (REM) 

 A 

 C 

 D 

 E 

คูค่ำ้/ 
ผูจ้ัดหำช้ินส่วนและวตัถุดิบ 

ผลิตสำยควบคุมรถยนต ์และ
รถจักรยำนยนต ์
ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต ์

ผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนต ์
(1st tier & 2nd tier) 

 B 
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1.3 พัฒนำกำรทีส่ ำคญั 
 

 
 

  บริษทัเดิมช่ือวำ่ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ำกดั กอ่ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน  2521 โดยผู ้ก่อตั้ งหลัก 2 

ท่ำน คือนำยสรรเสริญ จุฬำงกูร และนำยชูทอง พฒันะเมลือง บริษทัมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 4 ลำ้นบำท และมีก  ำลัง

กำรผลิตในชว่งแรก 250,000 เส้นตอ่ปี ตอ่มำไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิต

สำยควบคุมรถยนตแ์ละรถจักรยำนยนตร์ำยใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น ตอ่มำในปี 2548 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชน

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปลี่ยนช่ือเป็น บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) แตสั่ดส่วนผูถ้ือหุ้นยงัคงเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 

Created by pixabay.com 
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พัฒนำกำรทีส่ ำคญัในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 
ปี กิจกรรม 

2560 

- ไดรั้บรำงวลักำรเขำ้ร่วมเป็นผูช้ว่ยท่ีปรึกษำในกำรด  ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของชมรมควำมร่วมมือโตโยต้ำ 
ประจ ำปี 2016 ในกำรประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยได้รับควำมไว้วำงใจจำกชมรม
ควำมร่วมมือโตโยตำ้ ให้เป็นผูช้ว่ยท่ีปรึกษำเพื่อให้ค  ำแนะน ำและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ ่ม Supplier ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกลและขอ้ก  ำหนดลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด เพื่อเป็นกำรปรับปรุงแกไ้ขพื้นท่ีปฏิบติังำนให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด
กบัพนักงำน 

-   ได้รับรำงวัลในหัวข้อ  กำรจัดส่ง ดี เยี่ ยมส ำหรับกลุ ่ม  Spare Part จำกบริษัท  อี ซูซุมอเตอร์  (ประเทศไทย)  
     จ ำกดั  

- ไดรั้บรำงวลัในหัวขอ้ คุณภำพดีเยี่ยม จำกบริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

- ไดรั้บกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 4 (วฒันธรรมสีเขียว) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) คือกำรท่ีทุกคนในองคก์รให้ควำมร่วมมือร่วมใจท ำงำนอยำ่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกด้ำนของกำร
ประกอบกิจกำร จนกลำยเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร  

- ไดรั้บรำงวลัคุณภำพดีเยี่ยม ประจ ำปี 2016 จำกบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

-  ไดรั้บรำงวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2560 จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 

- ไดรั้บกำรรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จำกองคก์ำรบริหำรจัดกำรกำ๊ซเรือนกระจก (อบก.) โดย  CFO  
เป็นกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รในภำคอุตสำหกรรม (35 บริษทัเท่ำนั้น)  ยกระดบับริษทัข้ึนสู่ระดับแนวหน้ำ
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีประสิทธิภำพ   

- ไดรั้บรำงวลั Q Award Excellent Quality Status Recognition จำก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD. 
- ไดรั้บรำงวลั The Best Quality & Delivery Performance Supplier จำก Siam Aisin Co., Ltd. 
- ได้รับรำงวัล Award of Quality 2017 จำก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้ำนคุณภำพ “Zero defect” ตลอดปี 

2560 
- ไดรั้บรำงวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ ำปี 2561 จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
-  ไดรั้บประกำศนียบัตร “2018 TCC Risk Management  Activity” จำกบริษทั โตโยตำ้ ไดฮทัสุ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 
      เมนู แฟคเจอร่ิง จ ำกดั 
- ไดรั้บประกำศนียบัตร “2018 TCC SAFETY  Activity” ชมรมควำมร่วมมือโตโยตำ้ ท่ีด  ำเนินกิจกรรมโดยบริษัท โตโยต้ำ 
ไดฮทัสุ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั เพื่อขอบคุณท่ีบริษทัฯ เป็นผูช้ว่ยท่ีปรึกษำแก ่Supplier ท่ีด  ำเนินกิจกรรม
ของชมรมควำมร่วมมือโตโยตำ้ 

2562 

- ไดรั้บรำงวลั Supplier Quality Excellence Award จำก ลูกคำ้ General Motors (Thailand) Ltd. 
- ไดรั้บรำงวลั TCC QA Improvement Activity Certificate จำกลูกคำ้ Toyota Motors (Thailand) Ltd.  
- ไดรั้บรำงวลั The Gold Supplier Award จำก ลูกคำ้  Adient & Summit Corporation Ltd. 
- ไดรั้บรำงวลั กำรพฒันำและลดตน้ทุนโลจิสติกส์ ประจ ำปี 2562 จำกกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  
- ไดรั้บรำงวลั Excellence in Quality Award 2019 จำก Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd 
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ปี กิจกรรม 

- ไดรั้บประกำศนียบัตรและโลเ่กียรติยศในงำน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ ำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ
ผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นตวัอยำ่งท่ีดี ในกำรบริหำรจัดกำรและลดกำรปลอ่ยกำ๊ซเรือนกระจกภำยในประเทศ  

- ไดรั้บกำรรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จำกองคก์ำรบริหำรจัดกำรกำ๊ซเรือนกระจก ( อบก.) โดย  CFO  
เป็นกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รในภำคอุตสำหกรรมยกระดบับริษทั ข้ึนสู่ระดบัแนวหน้ำดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่ง
มีประสิทธิภำพแบบตอ่เน่ือง 

- ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ของ
บริษทั ท่ีมีควำมมุง่มั่นในกำรบริหำรจัดกำรและแสดงควำมรับผิดชอบตอ่ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งตอ่เน่ือง 

- ไดรั้บรำงวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ ำปี 2562 จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไดรั้บกำรรับรอง กำรตอ่อำยุกำรเป็นสมำชิก โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC ) คร้ังท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Created by pixabay.com 
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6% 
 

กลุ่มจุฬางกูร 

 

กลุ่มพัฒนะเมลือง 

 

อื่น  ๆ

 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

 

94% 
 

41.77% 12.03% 19.26% 26.94% 

1.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 
ทุนช าระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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1.5 ผลติภัณฑ์และสัดส่วนรำยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษทัสำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น 2ประเภทคือ 
1)  สำยควบคุม (Control Cable) ประกอบดว้ย 
- สำยควบคุมระบบตำ่งๆ ภำยในรถยนต ์ (Automobile Control 
Cable) อำทิเชน่ สำยเปิดฝำกระโปรงหน้ำ - หลงัสำยสตำร์ท
เคร่ืองยนต ์สำยคนัเร่ง สำยเกียร์ เป็นตน้ 
- สำยควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle 
Control Cable) อำทิเชน่ สำยเบรค สำยคลชั สำยวดัรอบ สำยเร่ง
ควำมเร็ว เป็นตน้ 
 
2)  ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต์ (Window Regulator) 
ไดแ้ก ่ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต ์แบบใชส้ำยควบคุม
ส ำหรับรถยนตทุ์กประเภท 
  

 การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น 
บริษัทท าการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิท ธิและรับความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ระหวา่งบริษทักบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX 
Corporation) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมส าหรับยานยนต์ชั้นน า
ของประเทศญ่ีปุ่นและเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สำยควบคุม 
(Control Cable) 
 

ชุดควบคุม 
รำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต ์
(Window Regulator) 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 
 บริษทัท ำหน้ำท่ีเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement   
Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้แกโ่รงงำนประกอบของลูกคำ้ ผูผ้ลิตช้ินส่วน และศูนยอ์ะไหล ่ซ่ึงได้แก่ ผู ้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยำนยนต ์ทั้ งในและตำ่งประเทศ รวมถึงบริษทัตำ่งๆ ในเครือของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ โดยรำยละเอียดผลิตภัณฑ์
ของบริษทัมีดงัน้ี 
 
1. สำยควบคุม (Control Cable)  
 
 บริษทัท ำกำรผลิตสำยควบคุมทั้ งท่ีใชก้บัรถยนตแ์ละรถจักรยำนยนต ์โดยสำยควบคุมเป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมส ำคัญ
มำก เน่ืองจำกเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรควบคุมระบบตำ่งๆ ของรถยนตแ์ละรถจักรยำนยนต ์อำทิเชน่ ระบบเบรค ระบบสตำร์ท
เคร่ืองยนต ์ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นตน้ บริษทัมียอดขำยสำยควบคุมในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ  83 
ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยในประเทศร้อยละ 98.47และเป็นกำรขำยตำ่งประเทศร้อยละ 1.53 ทั้ งน้ีรำยละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์สำยควบคุมของบริษทัมีดงัน้ี 
 
สำยควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
 
 บริษทัผลิตสำยควบคุมระบบตำ่งๆ ในรถยนต ์โดยเน้นรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนำด 1 ตัน ซ่ึง
โดยเฉลี่ยแลว้ในรถยนต ์1 คนั จะมีสำยควบคุมประมำณ 8 - 16 ประเภท ท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรท ำงำนของระบบต่ำงๆ ใน
รถยนต ์เชน่ เคร่ืองยนต ์เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั้ งน้ี บริษทัสำมำรถผลิตสำยควบคุมท่ีใชใ้นรถยนตไ์ดทุ้กประเภท 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพสำยควบคุมหลักของรถจกัรยำนยนต์ท่ีบริษัทผลิต 
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 นอกจำกสำยควบคุมดงัแสดงในแผนภำพขำ้งตน้แลว้ บริษทัยงัสำมำรถผลิตสำยควบคุมท่ีใช้ควบคุมระบบอื่นๆ 
ของรถยนต ์อำทิ สำยโชค้ สำยปรับเบำะท่ีนั่ง สำยลอ็คประตู สำยควบคุมกระจกมองขำ้ง สำยเคร่ืองปรับอำกำศ และสำยไมล /์
วดัควำมเร็ว สำยเขม็ขดันิรภัย สำยประตูท้ำย เป็นตน้ 
 
  ในชว่งระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บริษทัมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต ์ดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 

 2560 2561 2562 

ในประเทศ 2,018 2,171 2,096 

ตำ่งประเทศ 8 8 39 

รวม 2,026 2,179 2,135 

อตัรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 9 8 -2 

 
สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
 บริษทัผลิตสำยควบคุมระบบตำ่งๆ ของรถจักรยำนยนตญ่ี์ปุ่นทุกประเภท ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลว้ใน  รถจักรยำนยนต ์
1 คนั จะมีสำยควบคุมประมำณ 8 ประเภท ซ่ึงท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรท ำงำนของระบบตำ่งๆ เชน่ เคร่ืองยนต ์เกียร์ คลัช ฯลฯ 
ทั้ งน้ี บริษทั สำมำรถผลิตสำยควบคุมท่ีใชใ้นรถจักรยำนยนตไ์ดทุ้กประเภท  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพสำยควบคุมหลักของรถจกัรยำนยนต์ท่ีบริษัทผลิต 
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ในชว่งระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บริษทัมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ ดงัน้ี 
หน่วย : ลำ้นบำท 

 2560 2561 2562 

ในประเทศ 364 396 422 

ตำ่งประเทศ 0 0 0 

รวม 364 396 422 

อตัรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 12 9 7 

 
สำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 
 

กำรออกแบบรถยนตใ์นปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนแปลงและพฒันำไปสู่ระบบไฟฟ้ำกนัอยำ่งแพร่หลำย สำยควบคุมก็เป็น
หน่ึงในอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีไดรั้บกำรพฒันำไปในทิศทำงเดียวกนั โดยในอดีต สำยควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่
ปัจจุบันรถยนตรุ่์นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) ซ่ึงมีขอ้ดีกวำ่ระบบเดิมหลำยประกำร เช่น 
ลดขั้นตอนกำรประกอบสำยควบคุม ระบบกำรควบคุมมีควำมแม่นย  ำมำกข้ึน แตใ่นทำงกลบักนักมี็ขอ้เสียท่ีตำมมำ เชน่ ตอ้ง
เพิ่มกำรติดตั้งสำยไฟและสำยสัญญำณจ ำนวนมำก และแม้วำ่ในแง่กำรพฒันำและภำพลกัษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและ
ซับซ้อนยิ่งข้ึน แตต่น้ทุนรำคำและปัญหำทำงดำ้นเทคนิคก็ย ังเป็นปัจจัยท่ีท  ำให้กำรเลือกใช้สำยควบคุมแบบเดิมยังเป็น
ทำงเลือกท่ีผูผ้ลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู ่

 
2.  ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ (Window Regulator) 
 
 ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเปิดและปิดกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรท ำตลำด เน่ืองจำกสำมำรถใชไ้ดก้บัรถทุกชนิด และทุกขนำด บริษัทมียอดขำยชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนตใ์นปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยใน
ประเทศเกือบทั้ งหมด 

 
แผนภำพแสดงชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนตแ์บบใชส้ำยควบคุม 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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ในชว่งระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บริษทัมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต์ ดงัน้ี 
 

                                              หน่วย : ลำ้นบำท 

 2560 2561 2562 

ในประเทศ 389 411 391 

ตำ่งประเทศ 0 0 0 

รวม 389 411 391 

อตัรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 7 6 -5 
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โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลติภัณฑ์  
 
 บริษทัมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กบัคูค่ำ้ทั้ งภำยในและภำยนอกประเทศ โดยสำมำรถสรุปโครงสร้ำงรำยได้ของ
บริษทัแยกตำมผลิตภัณฑ์ในชว่งปี 2560 – 2562 ไดด้งัตำรำงตอ่ไปน้ี  
 

สำยผลิตภัณฑ์ 

2560 2561 2562 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 2,771 94 2,771 94 2,912 95 

- สำยควบคุมรถยนต ์ 2,018 69 2,018 69 2,096 68 

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต ์ 364 12 364 12 422 14 

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต ์ 389 13 389 13 391 13 

- อื่นๆ - - - - 3 0 

รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ 135 5 135 5 134 4 

- สำยควบคุมรถยนต ์ 8 0 8 0 39 1 

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต ์ - - - - - - 

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต ์ - - - - - - 

- อื่นๆ 127 4 127 4 95 3 

รำยได้อื่น       

- อื่นๆ 33 1 33 1 25 1 

รวมรำยได้ 2,939 100 2,939 100 3,071 100 
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1.6 โครงสร้ำงองค์กร 
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1.7 รำงวลัและผลงำน (ในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ) 
 

ล ำดับ พ.ศ. รำงวัล องค์กร 

1 2560  รำงวลักำรเขำ้ร่วมเป็น
ผูช้ว่ยท่ีปรึกษำในกำร
ด  ำเนินกิจกรรมดำ้น
ควำมปลอดภัยของ
ชมรมควำมร่วมมือโต
โยตำ้ ประจ ำปี 2559 

ชมรมควำมร่วมมือโตโยตำ้ 

2 2560  รำงวลัรองชนะเลิศ
ล  ำดบัท่ี 2 กิจกรรม

น ำเสนอผลงำนกำรผลิต
แบบโตโยตำ้ ประจ ำปี 

2559 

ชมรมควำมร่วมมือโตโยตำ้ 

3 2560  รำงวลักำรจัดส่งดีเยีย่ม
ส ำหรับกลุม่  
Spare Part           

 

บริษทั อีซูซุมอเตอร์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

4 2560  รำงวลัคุณภำพดีเยีย่ม บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

5 2560  อุตสำหกรรมสีเขียว
ระดบัท่ี 4 (Green 

Culture ) 

กระทรวงอุตสำหกรรม 
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6 2560  รำงวลัคุณภำพดีเยีย่ม 
ประจ ำปี 2559 

 

บริษทั นิสสัน มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

7 2560  รำงวลัหุ้นยัง่ยืน 
Thailand Sustainability 

Investment (THSI ) 
ประจ ำปี 2560 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

8 2561  รำงวลั Q Award 
Excellent Quality 

Status Recognition 

Auto Alliance (Thailand) 
Co., LTD. 

9 2561  รางวลั Siam Aisin 2017 
The Best Quality & 

Delivery Performance 
Supplier Award 

Siam Aisin Co., Ltd. 

10 2561  รำงวลั Award of 
Quality 2017 จำก 
Mitsubishi Motors 

(Thailand) Co., Ltd. ใน
ดำ้นคุณภำพ “Zero 

defect” ตลอดปี 2560 
 

บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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11 2561  รำงวลัหุ้นยัง่ยืน 
Thailand Sustainability 

Investment (THSI ) 
ประจ ำปี 2561 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

12 2562  รำงวลั "2018 Supplier 
Quality Excellent 
Award จำกลูกคำ้ 
General Motors 
(Thailand) Ltd.  

บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส 
ประเทศไทย 

13 2562  รำงวลัหุ้นยัง่ยืน 
Thailand Sustainability 

Investment (THSI ) 
ประจ ำปี 2562 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

14 2562  รำงวลัรับรองกำรตอ่
อำยุกำรเป็นสมำชิก 
โครงกำรแนวร่วม

ปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรตอ่ตำ้นกำร

ทุจริต 

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
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02 การพฒันาที่ยัง่ยืน 

(Sustainable Development) 
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บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดการประเด็นด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมีกระบวนการประเมินและจัดล าดับความส าคัญ 

อ้างอิงตามกรอบการรายงานความย่ังยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards 
 

2.1 ความหมาย  
 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบตอ่ขีดความสามารถ
ในการสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของคนในรุ่นตอ่ไป  

 
โดยในภาคธุรกิจ กลไกส าคญัซ่ึงน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก ่ความรับผิดชอบตอ่สังคมของกิจการท่ีไม่ใชเ่พียงแคก่ารท ากิจกรรม

เพื่อสังคมท่ีอยูน่อกกระบวนการธุรกิจ หรือเพียงเพื่อประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์ร แตย่งัตอ้งผนวกความรับผิดชอบตอ่สังคมเข้าไปในทุก
กระบวนการด  าเนินงานขององคก์รให้ไดอ้ยา่งเป็นเน้ือเดียวกนัภายใตข้อ้จ ากดัทางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบตอ่ขีดความสามารถในการ
สนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของคนในรุ่นตอ่ไป ซ่ึงหมายรวมถึงวิถีการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable consumption) 
และแหลง่ทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน (Sustainable resource) 
 

แนวทางน้ีพิจารณาในแง่ของการด  าเนินธุรกิจท่ีจะต้องค  านึงถึงผลดีและผลกระทบทางลบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย ใน 3 ด้าน คือ 
ส่ิงแวดลอ้ม (E-Environment) สังคม (S-Social) และธรรมาภิบาล (G-Governance)  องคป์ระกอบของ ESG จึงเป็น 3 มิติของความรับผิดชอบ
ตอ่สังคมท่ีไม่เพียงค  านึงถึงการไม่ท  าผิดกฎหมายแตย่งัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรมและให้มีคุณคา่  สร้างให้เกิดความยัง่ยืน  (Sustainable) 
ของสังคมโดยรวม ไม่ใชเ่พื่อความยัง่ยืนหรือความสามารถในการอยูร่อดขององคก์รใดองคก์รหน่ึง 
 

ซ่ึงทางบริษทัตระหนักวา่การด  าเนินงานดา้น ESG จะชว่ยให้บริษทัเกิดความยัง่ยืนในการด  าเนินธุรกิจใน 3 ระดบั  ไดแ้ก ่
 

 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเส่ียงด้าน ESG 

บริษทัด  าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ไม่มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

การด าเนินงานด้าน ESG 

บริษทัมีประสิทธิภาพในการด  าเนินงานเพิ่มข้ึน และชว่ยลดตน้ทุน 

การคิดค้นนวัตกรรมด้าน ESG 

สร้างมูลคา่เพิ่มให้กบับริษทั 
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2.2 กลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืน 
 

แนวทางสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทักอ่ร่างจากคุณคา่ และประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 6 ประการ คือ การมุง่มั่นพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การเพิม่พูนองคค์วามรู้อยา่งตอ่เน่ือง การพฒันาผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพส่งมอบสู่ลูกคา้ การลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การก  ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในองคก์รและการส่งเสริมการท าให้เกิดจิตส านึกรับผิดชอบตอ่สังคม เพื่อเป็นรากฐานการพฒันาท่ีแขง็แกร่งใหแ้กอ่งคก์รในระยะย าว 
และสามารถเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง  ๆในปี 2562 น้ี บริษทัไดว้างกรอบการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไวเ้ป็นแนวทางด  าเนินธุรกิจ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายส าคญั ดงัน้ี 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 

การเติบโตทาง
ธุรกิจ 

การด าเนินงาน
เป็นเลศิและ

ย่ังยืน 

บริษทัไดว้างเป้าหมายในการ เติบโตทางธุรกิจเป็น
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตร์ะดบัโลก รวมถึงการหาตลาด
ใหม่ทั้ งในประเทศและตา่งประเทศ ส าหรับเป็นแหลง่
รายไดแ้ละกระจายความเส่ียง พร้อมยกระดบัและสาน
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งตอ่เน่ือง 

พฒันา  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการออกแบบท่ีมี

มาตรฐานและคุณภาพระดับโลก ตรงต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยค  านึงถึงความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

อื่นๆ  ในการผลิต มุ่งสู่การเป็นผูอ้อกแบบระดับ

โลก 

เพิ่มความสามารถท าก  าไร ความไดเ้ปรียบการแขง่ขนั พร้อมปรับปรุง

และพัฒนาศักยภาพการจัดการในองค์กร  กระบวนการผลิตท่ี มี

ประสิทธิภาพ โดยควบคุมต้นทุน การใช้ทรัพยากรพลังงานด้าน

ส่ิงแวดลอ้มให้คุม้คา่และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ เป็น

คนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติตอ่ไป 
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2.3 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  
 

คณะกรรมการบริษทัยึดมั่นในการด  าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมทางธุรกิจและหลกัการก  ากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งตอ่เน่ือง โดยค  านึงถึงผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มการสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ตง่ตั้งและมอบหมายคณะกรรมการ
ก  ากบัดูแลกิจการ ก  าหนดนโยบาย แผนการด  าเนินงาน สนับสนุนการปฎิบัติงาน  รวมทั้ งตรวจติดตามผลการด  าเ นินการ  รายงานให้
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ให้มั่นใจไดว้า่มีการบริหารจัดการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย ั่งยืน เพื่อ
ขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 
 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทัด  าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ป ฏิบัติตามนโยบายการก  ากับดูแลกิจการ ท่ี ดี  
จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท  โดยค  านึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ 
 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริ ษัท ส่ง เส ริม กา รแ ข่ง ขันท าง กา รค้าอ ย่า ง เ ส รี  
ด  าเนินการแขง่ขนัธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  หลีกเลี่ยงการด  าเนินการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบตอ่สังคม
ในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน 

 
การต่อต้านการทุจริต 

บริษทัตอ่ตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ตลอดจน
ปฏิบัติตามนโยบายตอ่การคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัดและ
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption 
หรือ CAC) นอกจากน้ีบริษทัไดมี้นโยบายในการเชิญคู่ค้าเข้าร่วม
เป็นภาคีในการตอ่ตา้นทุจริตอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
แรงผลกัดนัในการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชัน่ 

 
 
 
 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการ
พิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิท ธิ
มนุษยชน  

 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัจะปฏิบัติตอ่พนักงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและ
เป็นธรรม  จัดให้มีสวสัดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  อีก
ทั้ งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวสัดิภาพ
ทางสังคมของผู ้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมัครและจ้างงานทุกประการ
อยา่งเคร่งครัด  

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูบ้ริโภค รวมถึงลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม  ภายใต้เ ง่ือนไขท่ี
เป็นธรรมและให้ขอ้มูลผลิตภัณฑ์อย ่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน
ความเป็นจริง รักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในทางมิชอบ 
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษทัถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญ

ในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาชุมชน  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
สังคมไทยในดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  เพื่อเป็นการตอบแทนและ
คืนก  าไรสู่สังคม   
 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนักและให้ความส าคญั  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 

 
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษทัสนับสนุนการสร้างสรรค ์ การพฒันานวตักรรมท่ี
สร้างความสมดุลของการด  าเนินธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
 

ทั้ งน้ี บริษัทได้ส่งเสริมใ ห้คณะกรรมการ  ผู ้บ ริหาร 
พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งย ัง่ยืนตอ่ไป 
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2.4 แผนแม่บทการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 

บริษทัยงัคงด  าเนินตามแผนแม่บทการพฒันาท่ีย ัง่ยืนระยะ 5 ปี (2561-2565) ท่ีไดว้างไวโ้ดยก  าหนดเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัตามปรัชญาบริษทัท่ีวา่ 

“สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 

คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน 

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังเพื่อสรรค์สร้างสังคมท่ีดี” 
 

มีการติดตามและประเมินผลการด  าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยลด
ผลกระทบและสร้างคุณคา่แกธุ่รกิจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้ งสะท้อนคุณค่าขององกรค์ คือ “ให้รู้จักคุณค่าของคน 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรม คุณธรรม ความรู้ และคุณภาพ” 

 
ปี 2561 2562-2563 2564 2565 

แผน พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรม 

สร้างสมดุลระหว่าง
การท างานและชีวิต 
 
คนและองค์กรท่ี
เติบโตไปพร้อมกนั 

 ด  า เ นิ น ต า ม
เ ป้ าห ม า ย ปี 2561 
โดยส่ง เสริมและ
พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ
พนักงานตามทักษะ
ความสามารถหลัก 
(Core 
Competency) 

 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
แบ่งปันองคค์วามรู้
ข้ า ม ส า ย ง า น 
(Knowledge 
Sharing Cross 
Function) 

 สร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เชิง
นวตักรรมเท่าทันการเปลีย่นแปลงของ
องคก์ร  
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แผน พัฒนากระบวนการ พัฒนาผลติภัณฑ์ สร้างเครือข่าย 

สร้างมูลค่าสูงสุด
ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังหมด 

 จัดท าและเ ปิดเผย
ขอ้มูลรายงานความ
ยั่ง ยื น ต าม กร อบ 
Global Reporting 
Initiative ( GRI) 
ฉ บั บ  GRI 
Standards 

 ปรับปรุง
สายการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 การแบ่งปันความรู้
เ ก่ียวกับ การผลิ ต
และตรวจสอบของ
แ ต่ ล ะ ผู ้ ผ ลิ ต
ช้ิน ส่วนและก า ร
จัดการปัญหาด้าน
คุณภาพ  

 ขยายขอบเขตระบบ
บริหารจัดการด้าน
อา   ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยไป
ยังผู ้ ผ ลิ ตช้ิน ส่วน
อยา่งตอ่เน่ือง 

 ศึกษาวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ร่วมกบั
สถาบันการศึกษา และภาครัฐอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 ไดรั้บคดัเลือกและ
ความไวว้างใจจาก
ลู ก ค้ า ใ ห้ เ ป็ น
บ ริ ษัท ต้ น แ บ บ
ของผูผ้ลิตช้ินส่วน 
เพื่อให้ความรู้ด้าน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดย้ังเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมท่ีด ี

 สานตอ่โครงการ 
CSR 
และพฒันาคูค่า้ 

 สานตอ่โครงการ CSR 
และพฒันาคูค่า้ 

 เป็นโรงงานแห่ง
การเรียนรู้ของ
สังคมและชุมชน 

 ร่วมมือกบั
เครือขา่ยพฒันา
ธุรกิจชุมชน 

 

  คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัประเดน็ความยัง่ยืนอยา่งตอ่เน่ือง โดยมอบหมายฝ่ายบริหารก  าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จขององคก์ร ดว้ยการเช่ือมโยงประเดน็เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้กบัเป้าหมายการด  าเนินงานของบริษทั 
(Company Objective) เสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมัติเป้าหมายใหม่ในแต่ละปีและใช้เป็นเกณฑ์ในการ
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ประเมินผลปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดบัสูง  ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย ่างเป็นมาตรฐานทั่วทั้ งองค์กรทั้ งน้ี
เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสหประชาชาติ 

เป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท (Company Objective) 
 

 รายละเอียด เป้าหมาย 2019 ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. Quality 
    1.1 PPM of customer claim 
    1.2 PPM of incoming claim 
    1.3 Decrease defect in process 
 (previously last year) 

 
1.00 PPM  
≤1.00 PPM 
30% (343.32) 

 
1.60 
0.44 
1,215.39 

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

 
15% (22.41) 
 
40  

 
20.07 
 
40.01 

 3. Delivery 
    3.1 Customer 
    3.2 Supplier 

 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 4. Safety & Environmental 
    4.1 Zero accident 
    4.2 No accident within working hrs per year  
          (million working hrs.) 
    4.3 EMS Monitoring Plan not Achieve 

 
0 
6 
 
100% 

 
0  
6.11 
 
100% 

 5. Human Resource Management  
    5.1 Absent (% per year) 
    5.2 Resign (% per year) 
 
 

 
1.50% 
1.50% 

 
1.58% 
0.98% 

 
 

6. Marketing 
    6.1 Sale retention or Increase (previously 
last year)  
    6.2 New customer 
    6.3 Customer satisfaction result (% per 
year) 
          QA 
          MK 
          DL   

 
5% 
 
> 3 
 
85.00% 
85.00% 
85.00% 

 
-1.70% 
 
2 
 
99.06% 
83.12% 
100% 
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7. System 
    7.1 IATF16949 : 2016 
    7.2 ISO14001 : 2015 
 
 
 

 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 8.Financial 
    8.1 Gross Profit  
    8.2 Operating Profit (EBIT) 
    8.3 Net Profit 

 
19.50% 
9.50% 
9.00% 

 
17.74% 
7.88% 
7.35% 

 (อา้งอิง : https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) 
 
การประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้าในการบริหารความยัง่ยืนรวมถึงผลักดันให้การบริหารความยั่งยืน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บริษทัไดก้  าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน ดา้นความยัง่ยืนรวมถึงเป้าหมายในระยะ
ส้ินและระยะยาว เป็นประจ าทุกปี โดยตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานดา้นความยัง่ยืนและเป้าหมายไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั  (จากเป้าหมายการด  าเนินงานของ
บริษทัขา้งตน้  ก  าหนดให้เป็นเป้าหมายของแตล่ะฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและพนักงานรายบุคคลตามล  าดบั) 
การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 
  คณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน  เป็นผูจ้ัดท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก  าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ผลตามเป้าหมายการด  าเนินงานของบริษทั  และผลส ารวจอตัรา
คา่ตอบแทน ในธุรกิจประเภทเดียวกนั  ทั้ งน้ีตวัช้ีวดัจะครอบคลุมการด  าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับ
เป้าหมายดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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2.5 การด าเนินงานกบัผู้มีส่วนได้เสีย 
 
2.5.1 นยิาม 
 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หมายถึง  บุคคลหรือกลุม่คนท่ีสามารถสร้างผลกระทบและ/หรือไดรั้บผลกระทบจากการด  าเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร 

 

2.5.2 จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัจ าแนกกลุม่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและวิธีการมีส่วนร่วมโดยจัดล  าดบัความส าคญั  เพื่อสร้างความสมดุลท่ีสร้างให้
เกิดความยัง่ยืน  โดยครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไดด้งัน้ี 

 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 

วิธีการมส่ีวนร่วม 
ก าหนดตัวบ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 
1 2 3 

1.ผูถ้ือหุ้น 
เจ้าหน้ี  
สถาบัน
การเงิน  

• ผลตอบแทน จากผล
การด  าเนินงานท่ีดี
และยัง่ยืน  
• การก  ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
• การบริหารความ
เส่ียง  
• การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ตามสัญญา  
• การไดรั้บการปฏิบัติ
ท่ีเท่าเทียมและเป็น
ธรรม  
• ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทันตอ่การ
ตดัสินใจ และ
โปร่งใส 

• รายงาน
ประจ าปี  
• รายงานความ
ยัง่ยืน  
• คูมื่อหลกัการ
ก  ากบัดูแลกิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)  
  

- • การประชุม
สามัญผูถ้ือหุ้น  
• Opportunity 
Day 
• เวบ็ไซต ์IR 
Press Release 
• เปิดเผยขอ้มูล
ในเวบ็ไซตต์ลาด
หลกัทรัพย ์
• ขา่ว
หนังสือพิมพ ์
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
วิธีการมส่ีวนร่วม ก าหนดตัวบ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 

2. พนักงาน  
 

• ผลตอบแทนและ
สวสัดิการ  
• ความมั่นคงใน
หน้าท่ีการงาน  
• การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ตามสัญญาจ้าง  
• การพฒันาศักยภาพ 
และความกา้วหน้าใน
หน้าท่ีการงาน  
• การจูงใจผา่น
ผลตอบแทนและ/
หรือการไดรั้บการ
ยอมรับ จากผลส าเร็จ
ของงาน  
• สภาพแวดลอ้มท่ีดี 
และความปลอดภัยใน
ท่ีท างาน  
• การไดรั้บการปฏิบัติ
ท่ีเท่าเทียมและเป็น
ธรรม  

• รายงาน
ประจ าปี  
• รายงานความ
ยัง่ยืน  
• คูมื่อหลกัการ
ก  ากบัดูแลกิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)   
 

• หลกัสูตร
ฝึกอบรมตาม
สายอาชีพ  
 

• การประชุม
คณะกรรมการ
สวสัดิการ  
• กิจกรรม 3T 
Activity 
• ประกาศ อีเมล ์
อินทราเน็ต  
• ประชุมหน้า
แถว บอร์ด 
• ประชาสัมพนัธ ์
TSC PRIDE 
News 
•TSC Line@ 
•Website บริษทั 
• กิจกรรมวิ่งสู้ 
Fat, TSC On 
Style Work 
Wear Fun 
Contest 2018, 
เปิดท้ายขายของ 
(วนัธงฟ้า),  
• แบบส ารวจ
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
ของบริษทั 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
วิธีการมีส่วนร่วม ก าหนดตัวบ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 

3.ลูกคา้  
 

• คุณภาพตาม
มาตรฐาน  
• ตน้ทุนท่ีตอบสนอง  
• การส่งมอบท่ีตรง
เวลา  
• ความสามารถเชิง
วิศวกรรม  
• ระบบการบริหาร
จัดการ  
• การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ตามสัญญา  
 

• รายงาน
ประจ าปี  
• คูมื่อหลกัการ
ก  ากบัดูแลกิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)   
  

• หลกัสูตรการ
พฒันาระบบ
คุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และความ
ปลอดภัย  
 

• การประชุม
รับทราบ
นโยบายลูกคา้
ประจ าปี/
ประจ าเดือน  
• กิจกรรม : 
สัมมนาร่วมกบั
ลูกคา้  
• การพบปะ
ลูกคา้
ประจ าเดือน  
• เวบ็ไซต ์ 
• การส ารวจ
ความพึงพอใจ
ประจ าปี 

   

4. คูค่า้  • การจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
เป็นธรรมและ
โปร่งใส  
• การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ตามสัญญา  
• การช  าระเงินท่ี
ครบถว้นและตรงเวลา  
• ความสัมพนัธ์เชิง
ธุรกิจในระยะยาว  

• รายงานสรุปผล
การประเมินคูค่า้
ประจ าปี  
• คูมื่อหลกัการ
ก  ากบัดูแลกิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)   
• Supplier Code 
of Conduct   
 

• หลกัสูตร
จรรยาบรรณ
ธุรกิจในการ
ด  าเนินธุรกิจ 
และการตอ่ตา้น
การทุจริต 

• ประชุมคูค่า้  
• กิจกรรม : ขยาย
เครือขา่ยตอ่ตา้น
การทุจริต  
• ประกาศ อีเมล ์
เวบ็ไซต ์
เจ้าหน้าท่ีจัดหา 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
วิธีการมีส่วนร่วม ก าหนดตัวบ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 

5. ชุมชนและ
สังคม  

• กระบวนการผลิตท่ี
เป็นมิตรตอ่
ส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ  
• การไดรั้บการ
ชว่ยเหลือ สนับสนุน 
และส่งเสริมดา้น
ตา่งๆ  
• การมีส่วนร่วมเพื่อ
พฒันาชุมชนและ
สังคม  
• การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

• รายงานสรุปผล
การประชุมตาม
วาระ  
  

 • กิจกรรม : 
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี 
วฒันธรรม และ
ศาสนาใน
ท้องถ่ิน  
• การตรวจวดั
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ใน
พื้นท่ีชุมชนรอบ
โรงงาน  
• เวบ็ไซต ์
เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมกิจกรรม 

   

6. หน่วยงาน
ราชการและ
องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  

• การช  าระภาษีและ
คา่ธรรมเนียม
ครบถว้นตามก  าหนด  
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอ้บังคบั 
และขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง  
• การให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุน
ดา้นตา่งๆ  
 

• รายงานตาม
กฎหมายและ
เง่ือนไขใน
ใบอนุญาต  
 

• หลกัสูตร
ฝึกอบรมความรู้
ตามสายอาชีพ  
 

• การประชุม
รับทราบ
กฎระเบียบตา่งๆ  
• กิจกรรม : ร่วม
เป็นสมาชิก
เครือขา่ย
โครงการตา่งๆ 
เขา้ร่วมอบรม 
และสัมมนา  
• เวบ็ไซต ์
เจ้าหน้าท่ีรัฐกิจ
สัมพนัธ์ 
เจ้าหน้าท่ี BOI 

   

7. ส่ือมวลชน  • การเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ตรวจสอบได ้ 
• การมีส่วนร่วมใน
การเปิดเผยขอ้มูลทาง
ธุรกิจ  

   • Opportunity 
day  
• เวบ็ไซต ์การให้
สัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าท่ีนัก
ลงทุนสัมพนัธ ์
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
วิธีการมีส่วนร่วม ก าหนดตัวบ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 

8. คูแ่ขง่  • การแขง่ขนัอยา่งเป็น
ธรรม  
• การไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 

• คูมื่อหลกัการ
ก  ากบัดูแลกิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)    

 • เวบ็ไซต ์
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
เจ้าหน้าท่ีส่วน
งานวิจัยและ
พฒันาผลิตภัณฑ ์

   

 
หมายเหตุ : ***ก าหนดตัวบ่งชี ้   1 หมายถึง  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท 
      2 หมายถึง  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท 
      3 หมายถึง  ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมีความรบัผดิชอบทางกฎหมาย" 
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2.5.3 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์การบริหาร 

1.ผูถ้ือหุ้น เจ้าหน้ี สถาบันการเงิน  • ยึดหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารงาน 
• บริหารสภาพคลอ่ง และบริหารจัดการความเส่ียงดา้นการเงิน 
• ยกระดบัระบบฐานขอ้มูล และการรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พนักงาน  
 

•  เทียบเคียงผลตอบแทนและสวสัดิการกบับริษทัชั้นน า 
•  เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายใน 
•  พฒันาศักยภาพบุคลากรอยา่งตอ่เน่ืองตามแผนงานประจ าปี 
•  พฒันาและออกแบบหลกัสูตรท่ีหลากกลาย ครอบคลุมความตอ้งการในแตล่ะสายอาชีพ 
•  รับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสวสัดิการ 
•  ชอ่งทางรับร้องเรียนเร่ืองการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
•  มีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิด 

3.ลูกคา้  
 

• ยกระดบัความสามารถดา้นการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ ์
• มีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภัณฑ์ร่วมกบัลูกคา้ 
• พฒันาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง 
• ปฏิบัติตามนโยบายลูกคา้ครอบคลุมทั้ งดา้นคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

4. คูค่า้  • ยึดหลกัการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส   
• ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงตามสัญญา  
• ช  าระเงินครบถว้นและตรงเวลา  
• รักษาความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 

5. ชุมชนและสังคม  • มุ่งสู่องคก์รสีเขียวดว้ยกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน 
• ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี รู้จักคุณคา่ของคน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรม ความรู้ และ
คุณภาพ 

6. หน่วยงานราชการและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  

• ด  าเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
• ร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ยของภาครัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
• พฒันาบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

7. ส่ือมวลชน  • สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และตรวจสอบได ้
• มีส่วนร่วมการการเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจ 

8. คูแ่ขง่  • การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  
• การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  
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03 เกีย่วกบัรายงาน 
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3.1 ขอบเขตการรายงาน 
 

รายงานความยัง่ยืนฉบับน้ีเป็นการสรุปผลการด  าเนินงานในภาพรวม ภายใตป้รัชญาของบริษัทท่ีสอดคล้องกับ
หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยอา้งอิงแนวทางการรายงานสากล  Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards โดย
รายงานผลการด  าเนินงานครอบคลุมการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กนัยายน 2562  ซ่ึงจัดท าข้ึนส าหรับผูใ้ชง้านทุกกลุม่ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เน้ือหาและสาระส าคญัของการรายงานมุ่งเน้นการด  าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องคก์ร ดว้ยการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการด  าเนินการตามปรัชญา  น าไปสู่การปฏิบัติอย ่างเป็น
รูปธรรม ทั้ งในดา้นการดูแลพนักงาน การสร้างมูลคา่เพิ่มให้กบัธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่าง
ย ัง่ยืน ขอบเขตการรายงานครอบคลุมกิจกรรมของทุกส่วนงานของบริษทัซ่ึงตั้งอยูใ่นจังหวดัชลบุรี 
 

3.2 การสอบทาน 
3.2.1 ข้อมูลการตรวจสอบภายในของบริษัท   

บริษทัเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (56-1)  ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เรียบร้อยแลว้  และจากการด  าเนินงานในชว่งปีท่ีผา่นมา ไม่พบประเดน็ขอ้ร้องเรียนจากผู ้มี
ส่วนไดเ้สียหรือความผิดปกติจากการรายงาน 

 

3.2.2 การให้ความเช่ือม่ันโดยหน่วยงานภายนอก (มาตรฐาน AA1000AS/ISAE3000) ใน
ลักษณะความถูกต้องของข้อมูล  

เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่การด  าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  ทางคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารระดบัสูง พนักงานของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนผูต้รวจสอบอิสระ และผูส้อบบัญชี  สามารถให้ค  าแนะน าเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดเ้ป็นอยา่งดีและ
ครอบคลุมเพียงพอแลว้ 
 

3.3 การสอบถามข้อมูล/ผู้รับผดิชอบรายงาน 
 หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้แนะน าเพิ่มเติม กรุณาติดตอ่ฝ่ายก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
นักลงทุนสัมพนัธ์ ชอ่งทางดงัน้ี 
 
 ท่ีอยู ่:  บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
  700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160 
 E-mail :  ir@thaisteelcable.com 
 โทรศัพท์ :  038 447 200 – 10  ตอ่ 122, 401 
 โทรสาร :  038 185 025 
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3.4 ประเดน็สาระส าคัญในรายงาน 
3.4.1 การระบุประเด็น   

บริษทัประเมินประเดน็การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามประเดน็ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ งภายในและภายนอกให้ความส าคัญ
ผา่นกิจกรรมของบริษัทท่ีจัดข้ึนตลอดปี โดยค  านึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ด้านหลักคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้ งอา้งอิงแนวทางการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards 
และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals)  
 

3.4.2 การจัดล าดับความส าคัญ 
น าประเดน็ท่ีมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จขององคก์ร วิเคราะห ์ จัดล  าดบัความส าคญั และคดัเลือกเน้ือหาขอ้มูลท่ี

อยูใ่นความคาดหวงัและความสนใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซ่ึงครอบคลุมผลการ
ด  าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นสาระส าคญัในรายงานฉบับน้ี ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

1.1 การก  ากบัดูแลกิจการ  
1.2 การตอ่ตา้นการทุจริต  
1.3 การด  าเนินธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม  
1.4 การบริหารความเส่ียง  
1.5 การพฒันาสินคา้เพื่อตอบโจทย์
ความตอ้งการของลูกคา้ 
1.6 ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค  
1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน  
1.8 นวตักรรมทางธุรกิจ 
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
1.10 การด  าเนินการดา้นภาษี 

2.1 การพฒันาศักยภาพบุคลากร  
2.2 การสร้างวฒันธรรมองคก์ร  
2.3 การปฏิบัติดา้นแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน  
2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การท างาน  
2.5 การมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  
2.6 ร่วมเป็นเครือขา่ยกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและ
วฒันธรรมท้องถ่ิน  

3.1 การด  าเนินงานตามกฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  
3.2 การบริหารจัดการน ้า 
3.3 การอนุรักษพ์ลงังานและลดภาวะ
โลกร้อน  
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ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม 
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  ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย  เสนอแนะให้มีการปรับปรุง และทางบริษัทคัดเลือกมาด าเนินการ  ในปี 
2562 สรุปดังนี้ 

SD Goal 
ประเด็นท่ี
ด าเนินการ 

ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

กลยุทธ์
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลลพัธ์ 

 
 
 
 

1.5 การพฒันา
สินคา้เพื่อตอบ
โจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้ 

ไม่ไดรั้บค  าส่ังซ้ือ
จากลูกคา้ 

พฒันาความ 
สามารถของ
บุคลากรในการ
พฒันาสินคา้  
ร่วมกบัหน่วยงาน
ตา่งๆ (ผลิตภัณฑ์
ท่ีร่วมกนัพฒันา
ไม่สามารถ
เปิดเผยได)้ 

พฒันาสินคา้
ร่วมกบัหน่วยงาน
ตา่งๆ อยา่งน้อยปี
ละ 2 หน่วยงาน 

1. สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
2. ส านักงาน
พฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

 
 

2.1 การพฒันา
ศักยภาพบุคลากร 

ไม่สามารถผลิต
สินคา้ไดต้าม
ขอ้ก  าหนดของ
ลูกคา้ 

1 .อบรม
ขอ้ก  าหนดของ
ลูกคา้แตล่ะราย
ให้พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2. อพัเดท
ขอ้ก  าหนดให้เป็น
ปัจจุบันและ
ส่ือสารให้
พนักงานทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบ 

อยา่งน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

1. การอบรมจัด
ให้กบัพนักงาน 

 

 
 

3.1 การ
ด  าเนินงานตาม
กฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  

เกิดมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้ ง
น ้า  อากาศ เสียง 

ปฏิบัติตาม
กฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เคร่งครัด โดยไม่
มีขอ้ยกเวน้ 
 

คา่มลพิษในแตล่ะ
ดา้น ตอ้งไม่เกิน
คา่มาตรฐานตาม
กฎหมายก  าหนด 

ไม่มีคา่มลพิษเกิน
คา่มาตรฐานตาม
กฎหมายก  าหนด 

 
 

3.3 การอนุรักษ์
พลงังานและลด
ภาวะโลกร้อน 

พลงังานหมด 
และเกิดภาวะโลก
ร้อน 

ใชพ้ลงังาน
ทดแทน 

ท าโครงการ Solar 
roof top 
ติดตั้งให้แลว้เสร็จ
ภายใน มกราคม 
2562 

ติดตั้งแลว้เสร็จ 
และใชง้านได้
ตามแผนงานท่ี
ก  าหนดไว ้
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04 ปรัชญา 

ในการด าเนินธุรกจิ 
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4.1 สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSC "เดิน ว่ิง ป่ัน เพื่อการกุศล"  
 

          การออกก  าลงักาย การดูแลสุขภาพ ไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมากส าหรับคนรุ่นใหม่ 
บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการออกก  าลัง
กาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงพร้อมใน
การท างาน จึงไดจ้ัดกิจกรรม TSC "เดิน วิ่ง ป่ัน 
เพื่ อการ กุศล"  โดย มี เป้ าหมายให้ผู ้เข้าร่ วม
กิจกรรมไดช้ว่ยกนับริจาคให้มูลนิธิคนพิการ ได้
ทั้ งบุญกุศลท่ียิ่งใหญ่และสุขภาพท่ีดี 

 
 

TSC RUN FOR LIFE 
 

        บริษทัให้ความส าคญักบัการออกก  าลังกาย 
จึงไดจ้ัด TSC RUN FOR LIFE ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู ้เข้าร่วม กิจกรรมมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน ห่างไกลจากโรคภัย ไขเ้จ็บ และ
เป็นการเพิ่มความสัมพนัธ์ของพนักงานในการ
ท ากิจกรรมร่วมกนัชว่งหลงัเลิกงาน 
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4.2 สร้างมูลค่าให้กบัผู้เกีย่วข้องท้ังหมด 
4.2.1 การก ากบัดูแลกจิการ 

 

เป้าหมาย 

 การเป็นองคก์รตน้แบบของการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัสากล 

 ไม่เกิดกรณีการคอร์รัปชัน่ 

   

หลกัการท่ีส าคญัมากประการหน่ึงเพื่อให้การด  าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพ คือการยึดมั่นในการ
ด  าเนินงานอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต และค  านึงถึงความเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไวว้างใจ
ตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

  บริษทัมีคณะกรรมการก  ากบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผลักดันให้มีการ
ด  าเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ท่ีถูกต้อง รวมทั้ งติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
กฎระเบียบเพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งอยูเ่สมอ   เพื่อลดความเส่ียงจากการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 
 

กลยุทธ์  

1. การบริหารองคก์รโดยยึดมัน่ในหลกัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. การก  าหนดนโยบาย จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ บริษทัมีการทบทวนและปรับปรุง หลักก  ากับดูแลกิจการ รวมถึง

นโยบายและแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบักฏหมาย ทันสมัยอยูเ่สมอ 

3. การก  ากบัดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 

4. การประเมินและตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษทั มุ่งเน้นการด  าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ บน
พื้นฐานความรับผิดชอบตอ่สังคม โดยครอบคลุมความตอ้งการของกลุม่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญา
ของบริษทัและวิถแีห่งการสร้างความสมดุลระหวา่งธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการก  ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปีและเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของทั้ งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ในการด  าเนินงานและพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั้ งยกระดบัการก  ากบัดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอนั 
เป็นเลิศ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยมีหลกัการส าคญั  5 หมวด ดงัน้ี  
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การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2562 
หมวดท่ี 1 หมวดท่ี 2 หมวดท่ี 3 หมวดท่ี 4 หมวดท่ี 5 

สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน 

การค านึงถึงบทบาทของ

ผู้มส่ีวนได้เสีย 

การเปิดเผยข้อมลูและ

ความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

• เปิดโอกาสให้ผูถ้ือ
หุ้นเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจ าปีเป็นการ
ลว่งหน้า 

• เปิดโอกาสให้ผูถ้ือ
หุ้นเสนอช่ือบุคคล
เพื่อพิจารณาแตง่ตั้ง
เป็นกรรมการเป็นการ
ลว่งหน้า ระหวา่งวนัท่ี 
15 สิงหาคม – 15 
พฤศจิกายน 2562 

• ก  าหนดจรรยาบรรณ
ตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุม่อยา่งชดัเจน 

• ออกเอกสารแจ้งขา่ว
ผลประกอบการ 
(Earning release) บน
เวบ็ไซตบ์ริษทั 
จ านวน 4 คร้ัง/ปี 

• มีหน่วยงาน 
Compliance Unit เพื่อ
ท าหน้าท่ีก  ากบัการ
ปฏิบัติงาน 

• เปิดโอกาสให้ผูถ้ือ
หุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

• ก  าหนดนโยบาย
ป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายใน (อา้งอิงคูมื่อ
หลกัการก  ากบัดูแล
กิจการ) 

• มีกระบวนการและ
ชอ่งทางในการรับ
และจัดการกบัขอ้
ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

• เปิดเผยขอ้มูล ตาม
ขอ้ก  าหนดและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ครบถว้น ถูกตอ้ง และ
ตรงเวลา 

• จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
(Risk management 
committee) 

  • จัดท ารายงานความ
ยัง่ยืนตามกรอบ GRI 
แยกออกจากรายงาน
ประจ าปี ตั้งแตปี่ 
2558 

 • ทบทวนความรู้และ
ความเขา้ใจในการ
จัดท ารายงานส่วนได้
เสียให้แกก่รรมการ 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัตติามแนวปฏิบัตท่ีิดขีองหลกัการก ากับดูแลกจิการ และจัดให้มีการอบรม เผยแพร่ 
เพื่อม่ันใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทุกคน มีความเข้าใจและสามารถน าแนวปฏิบัติไปสู่การบริหารจดัการองค์กร 

ได้อย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดนโยบายการกากับดูแลกจิการได้ท่ี  
 http://www.thaisteelcable.com/th/คู่มิอการก ากับดูแลกจิการ 
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 คณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ฝ่ายตรวจสอบ 

ภายใน 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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บทบาทการขับเคลื่อนธุรกจิอย่างย่ังยืน 
 

บทบาท การด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษทั • พิจารณาอนุมัตินโยบายและหลกัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• บริหารความเส่ียงระดบันโยบาย 

คณะกรรมการก  ากบัดูแล
กิจการ 

• ก  ากบัดูแลการด  าเนินงานของบริษทั  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก  ากบัดูแล
กิจการท่ีดี   
• ก  ากบัดูแลให้ค  าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
หลกัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร • ก  าหนดแนวทางการวางแผนกลยทุธใ์นการสร้างมูลคา่เพิ่มให้กบัผูมี้ส่วนได้
เสีย 

กรรมการผูจ้ัดการ • วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างมูลคา่เพิม่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ ์

ผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส/
ผูจ้ัดการทั่วไป 

• น ากลยุทธ์ไปส่ือสารและมอบหมายให้เกิดการปฏิบัติจริงในองคก์ร 

ผูจ้ัดการ/ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ • น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ติดตาม และรายงานผล 

 

การติดตามและรายงานผล 
 

บทบาท การติดตามและรายงาน ความถ่ี 

คณะกรรมการบริษทั • ประชุมคณะกรรมการบริษทั รายไตรมาสและ
เพิ่มเติมตาม
ก  าหนดการ 

คณะกรรมการก  ากบัดูแลกิจการ • ประชุมคณะกรรมการก  ากบัดูแลกิจการ ทุก 6 เดือน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร • ประชุมผูบ้ริหารระดบัสูง รายไตรมาส 

กรรมการผูจ้ัดการ • ประชุมฝ่ายบริหาร รายเดือน 
ผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส/ผูจ้ัดการ
ทั่วไป 

• ประชุมฝ่ายบริหาร รายเดือน 

ผูจ้ัดการ/ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ • ประชุมระดบับริหาร 
• ประชุมส่วนงาน 
• การจัดท ารายงานความยัง่ยืน 

รายเดือน 
รายเดือน 
รายปี 
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การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 

  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก  ากบัดูแลกิจการ  ท าหน้าท่ีก  ากบัดูแลดา้นธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมธุรกิจ  ให้ค  าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก  ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง  ตลอดจนติดตามผลการด  าเนินของฝ่ายก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนักลงทุนสัมพนัธ์ เร่ืองการปฏิบัติตามหลกัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี  การด  าเนินการเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางสังคม
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 

2565 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการก  ากบัดูแลกจิการ 

ความรับผดิชอบทางสังคม 

CG Policy & Code of Conduct 

CSR & SD Policy 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื การก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

SD Roadmap 
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ผลการประเมินระดับการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
  ในปี 2562 บริษทัไดรั้บการประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทแห่งชาติ (National CG Committee) ท่ีท  าการ
ส ารวจบริษทัจดทะเบียนไทย จ านวน  677 บริษทั ในดา้นการก  ากบัดูแลกิจการ (CGR) บริษทัไดรั้บคะแนนระดบั 5 ดาว  
“ดีเลิศ” (Excellent)  
 

หมวด 

คะแนน 

บริษัทจด
ทะเบียน
โดยรวม  

สิทธิของผูถื้อหุน้ 94% 98%  

 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 92% 99%  
 

การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  81% 98%  
 

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  86% 98%  
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 75% 89%  
 

คะแนนเฉล่ีย 82% 94% 
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4.2.2 การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการด  าเนินธุรกิจท่ีมีความ

รับผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ งภายในและภายนอกองคก์ร  ทั้ งของกรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน  ตามคู่มือหลักการ
ก  ากบัดูแลกิจการอยา่งตอ่เน่ือง  รวมทั้ งมีการติดตามผลภายใตก้ารก  ากบัดูแลของคณะกรรมการก  ากบัดูแลกิจการ  โดยในปี 
2562 มีการด  าเนินงานดา้นจรรยาบรรณธุรกิจท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

 
4.2.2.1 จัดอบรมหลักสูตรปฐมนเิทศ หัวข้อหลักการ
ก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณของบริษัท 
  บริษทัส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้
และตระหนักดา้นธรรมาภิบาลและมีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน และเขา้ใจจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั  ในปี 
2562 มีพนักงานเขา้อบรมทั้ งส้ิน จ านวน 120 คน  ร้อยละ 
100 มีคะแนนทดสอบอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 
 
4.2.2.2 การรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการบริษทั ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ให้
กรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารทุกราย เปิดเผยข้อมูล
และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2551 และ
ก  าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ  ภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และ/หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
โดยให้ส่งรายงานผา่นเลขานุการบริษทั ภายใน 7 วันท า
การ  โดยในปี 2562 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 11 ราย และมี 0 ราย ท่ีมีการท ารายการท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษัท  ทั้ งน้ีได้ข้ึนทะเบียน และสรุป
รายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบตามขั้นตอน 

4.2.2.3 กระบวนการแจ้งเบาะแส  
  เพื่อให้มีการปฏิบัติตอ่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลักการ
ก  ากับดูแลกิจการ บ ริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้ง
เบาะแส ห รือข้อ ร้อง เ รี ยน  หรื อข้อคิ ดเห็น  หรื อ
ข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู ้มีส่วนได้ส่วนเ สียได้รับ
ผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอันจะ
กอ่ให้เกิดความเสียหายต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม
จากการด  าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบัติของ
พนักงานของบริษทัเก่ียวกบัการกระท าผิดกฏหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 
การปฏิบัติอยา่งไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าท่ีขาด
ความระมัดระวงัและขาดความรอบคอบ โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสไดท้ั้ งทางเวบ็ไซต ์อีเมล ์โทรศัพท์  โทรสาร 
ทางไปรษณีย์ กล่องแสดงความคิดเห็น  (ส าหรับ
พนักงาน) และ Line@ TSC เป็นชอ่งทางใหม่  เพื่อน าเขา้
สู่กระบวนการมาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้และน ามาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน รวมทั้ งมีมาตรการ
คุม้ครองเพื่อสร้างความมั่นใจผู ้แจ้งเบาะแสหรือผู ้ให้
ขอ้มูล นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้ ากรณีศึกษาต่างๆ (ถ้ามี) 
ไปจัดท าหลกัสูตรฝึกอบรม  และส่ือสารภายในองค์กร 
เพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนักดา้นจรรยาบรรณ
ในการท างานอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่ีมา 

ของการแจ้ง 

แจ้งต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบประชุม

เพื่อหาข้อยุต ิ

รายงานผลการประชุมให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ด าเนินการ 

หากพิจารณาแลว้ พบวา่ ขอ้ร้องเรียนมีมูลความผิด ประธานกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าขอ้ร้องเรียน หารือร่วมกนั ตามความจ าเป็นเหมาะสม 
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4.2.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษทัก  าหนดนโยบายตอ่ต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ  ซ่ึง

ครอบคลุมประเดน็การให้ หรือรับของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด  การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

โดยพนักงานทุกระดบั ทุกคนของบริษทั จะไดรั้บการอบรมคู่มือหลักการก  ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจในวนัปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี  เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน
ขององคก์ร  อีกทั้ งเขา้ใจกระบวนการด  าเนินการเม่ือมีการร้องเรียนและนโยบายคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคูมื่อ
หลกัการก  ากบัดูแลกิจการ) 

 
           บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC) เพื่อร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชนและ
องคก์รระหวา่งประเทศ  เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาดโดยจะด  าเนินงานตาม
กรอบและขั้นตอนตามหลกัการสากล ตั้ งแต่ วันท่ี 
26 พฤษภาคม 2558 

 
 

ทั้ งน้ี ในปี 2562 ไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆ และบริษทัไดป้ระกาศนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า 
รวมถึงเชิญชวนคูค่า้ให้เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยในการตอ่ตา้นการทุจริต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัไดรั้บการรับรอง
เขา้ร่วมโครงการตั้งแตปี่ 2559 และเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 บริษทัไดรั้บการรับรองการตอ่อายุการเป็นสมาชิกโครงการ 
คร้ังท่ี 2 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

บริษทัด  าเนินการป้องกนัมิให้การด  าเนินธุรกิจของบริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการคอร์รัปชัน่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 17 
กนัยายน 2562 วา่จะไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ดว้ยการเรียกรับและจ่ายสินบน ซ่ึงไดร้ะบุขอบเขต
การด  าเนินการและเผยแพร่ในคูมื่อหลกัการก  ากบัดูแลกิจการบนเวบ็ไซตบ์ริษทั  
http://www.thaisteelcable.com/th/คูมิ่อการก  ากบัดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดูแลให้การปฏิบติัทั้ งหมดเป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดงักลา่วรวมถึงกฎหมาย
เก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้าท่ี ดูแลข้างต้น รวมทั้ งมอบหมายใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบก  ากบัดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษทัจะด  าเนินการทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการคอร์รัปชัน่ ปีละ 1 คร้ัง 
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วนัท่ี 18 ตุลาคม 2562  นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้ารับประกาศนียบัตร
รับรองการตอ่อายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  ในงาน CAC National Conference Day 2019 ซ่ึงจัดข้ึน 
 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพฯ สุขุมวิท 
 
การด าเนินการตามนโยบายในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ประจ าปี 2562 
  บริษทัก  าหนดนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตและการให้สินบน  และ
นโยบายตอ่ตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
โปร่งใส เท่ียงตรง และเกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม  ซ่ึง
ไดร้ะบุในคูมื่อหลกัการก  ากบัดูแลกิจการ และส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
โดยการส่ือสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท  จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) รวมทั้ งเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซ่ึงรวมถึงการคอร์รัปชัน่ ควบคูก่บัการประเมินความเส่ียง
องคก์ร (Enterprise Risk Assessment) อยา่งสม ่าเสมอ (อยา่งน้อยปีละคร้ัง) โดยติดตามมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต และคอร์รัปชัน่ วา่ไดถู้กน าไปปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อยา่งสม ่ าเสมอ  และ
รายงานการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต และคอร์รัปชัน่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
อยา่งทันเวลา ทั้ งน้ีมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก  ากับ
ดูแลกิจการ และให้ขอ้เสนอแนะอยา่งตอ่เน่ือง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยส าคญั แนวทางแกไ้ข และป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจวา่ 
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทั้ งปฏิบัติไดส้อดคลอ้งกบันโยบายการตอ่ตา้นการทุจริต และคอร์รัปชั่น และ
รายงานให้ผูบ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
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4.2.4 การด าเนินการด้านภาษี 
  บริษทัมุ่งมั่นในการเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอยา่งมีคุณคา่และมีความรับผิดชอบด้านภาษีอย่างย ั่งยืน รวมทั้ ง
มุ่งเน้นเป็นองคก์รธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในการรับผิดชอบภาษีเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่สังคมและสร้างความไว้วางใจ
ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ งหมด  
  บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและมีความมุ่งมั่นในการด  าเนินธุรกิจด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต โดยการด  าเนินการดา้นภาษีอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีความโปร่งใส ตรวสอบได้และตรงตามเวลาท่ีก  าหนด 
โดยในปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วม 3,071 ลา้นบาท และจ่ายภาษีเป็นจ านวนเงิน 13.18 ลา้นบาท (ขอ้มูลจากงบการเงินรวม
ของบริษทั) 
 

4.2.5 การบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีความมุ่งมั่นท่ีจะก  ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้ งองค์กร และสนับสนุนการพัฒนา

ระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง  ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการด  าเนินธุรกิจ รวมทั้ งสร้างมูลคา่เพิ่ม และความมั่นคงให้แกกิ่จการอยา่งย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัหลกัการก  ากบัดูแล
กิจการท่ีดี   
 

บริษทัก  าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เพื่อก  ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้ งองค์กร และ
สนับสนุนพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือ ง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด  าเนินธุรกิจ รวมทั้ งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างย ั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee - RMC) ท าหน้าท่ีก  ากับดูแล 
ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาปัจจัยเส่ียงทุกรายการท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร พร้อมให้ขอ้เสนอแนะเพื่อเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงขององคก์รทุกดา้น และรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัอยา่งตอ่เน่ือง 

 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวโุส 

กรรมการส่วนงานวิจัยและพฒันา

และส่วนงานปฏิบตัิการธุรกิจ 

ผูจ้ัดการทัว่ไป 

กรรมการส่วนงานวิจัยและพฒันา 

 

ผูจ้ัดการทัว่ไป 

กรรมการส่วนงานจัดหา 

ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวโุส 

กรรมการส่วนงานผลิตและส่วน

งานคุณภาพ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้บทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รเพื่อใชบ้ริหารความเส่ียงขององคก์ร 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบริหารความเส่ียง และก  าหนดมาตรการควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   

 

                                            กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงองค์กร 
  บริษทัก  าหนดวตัถุประสงค ์ (Objective Setting) ให้สอดคลอ้งกบั
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ หรือดชันีช้ีวดั (KPI) ขององคก์ร และแต่
ละฝ่ายงาน  โดยก  าหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนและเป็นไปได ้ เพื่อระบุ
ความเส่ียง  (Risk Identification) จากปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอก โดย
ครอบคลุมความเส่ียงพืน้ฐานทั้ งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) จะประเมินโดยพิจารณาจาก
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ให้ครบทุกด้าน ทั้ งใน
เชิงตวัเงิน และไม่ใชต่วัเงิน ไดแ้ก ่การเงิน การด  าเนินงาน การส่งมอบสินค้า 
ความปลอดภัย และช่ือเสียง และเลือกกลยุทธ์ตอบสนองความเส่ียง (4T’s Strategy) โดยพิจารณาจากบริบทในการด  าเนิน
ธุรกิจ ตน้ทุนและประโยชน์ ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม รวมทั้ งความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ตอบสนองเพื่อให้มั่นใจวา่การบริหารความเส่ียง    มีประสิทธิผลและตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงไดท้ันเวลา ไดแ้ก ่
 

1.การยอมรับความเส่ียง (Take: Risk Acceptance) หากวิเคราะห์แลว้ไม่มีวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
ตน้ทุนการจัดการสูงกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ อาจตอ้งยอมรับความเส่ียง แตค่วรมีมาตรการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

ความสามารถ 

ขององค์กร 

โครงสร้างและการ

ก ากับดูแล 

ปัจจัยสนับสนุน 

 วิสัยทศัน ์พนัธกิจและคา่นิยม 
 นโยบายบริหารความเส่ียง

องคก์ร 

 กลยุทธใ์นการบริหารความ
เส่ียง 

 

 บุคลากร ทกัษะและวฒันธรรม 
บริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือคา่งๆ 

 ระบบการบริหาร 
 ระบบการบริหารขอ้มูลและการ

ส่ือสาร 
 

 คณะกรรมการ 
 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ 

 การรายงาน 

 การก  าหนดวตัถุประสงค ์
 การบง่ช ีแ้ละการประเมินความเส่ียง 
 ก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง 
 กิจกรรมควบคุม 
 การติดตามความเส่ียง 

กระบวนการบริหาร

ความเส่ียง 
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2.การลดความเส่ียง (Treat: Risk Reduction) ลดความเส่ียงโดยเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม
หรือโครงการท่ีน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง เชน่ ฝึกอบรมให้บุคคลากรมีความรู้อยา่งเพียงพอ มอบหมายงานโดยการ
แบ่งแยกหน้าท่ี หรือลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณท่ี์เป็นความเส่ียง เชน่ การ Back up ขอ้มูลเป็น
ระยะๆ การมี Server ส ารอง เป็นตน้    
3.การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Terminate: Risk Avoidance) ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดยการหยุด 
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม โครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง เชน่ ยกเลิกโครงการท่ีสร้างผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้มให้ชุมชน เป็นตน้)   
4.การโอนย้ายความเส่ียง (Transfer: Risk Sharing) ยกภาระการเผชิญหน้ากบัเหตุการณ์ท่ีเป็นความความเส่ียงให้ผูอ้ื่น หรือ
เป็นการรับประกนัวา่ เม่ือเกิดความเสียหาแลว้บริษทัจะไดรั้บการชดเชยคา่เสียหายจากผูอ้ื่น เชน่ การท าประกนัอตัรา
แลกเปล่ียน การท าสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า และการรับประกนัสินคา้สามารถใชไ้ดต้ามคุณสมบัติท่ีระบุไวใ้นระยะเวลาท่ี
ก  าหนด เป็นตน้) 
  ซ่ึงหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) จะท างานร่วมกนักบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแตก่ารก  าหนด
กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การติดตาม (Monitoring) และการรายงาน (Reporting) รวมถึงการทบทวนและ
ปรับปรุงประเดน็ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจวา่ การบริหารจัดการความเส่ียงขององคก์รครอบคลุมตา่งๆ อยา่ง
ครบถว้น มีการจัดการอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
 

ผลการบริหารความเส่ียงองค์กร  
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด  าเนินการก  ากบัดูแล ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และ

รายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถจ าแนกประเภทการจัดการ
ความเส่ียงประเดน็ส าคญัไว ้ ดงัน้ี 
 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 การประเมินความเส่ียงท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ก  าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด  าเนินงาน ซ่ึง
ส่งผลกระทบตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 
เป้าหมาย และแนวทางการด  า เ นินงานของ
องคก์ร  

2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
การประเ มินความเ ส่ียงท่ี เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบั ติงานของแต่ล ะกระบวนการ  หรื อ
กิจกรรมท่ีส าคญัตอ่เป้าหมายขององค์กร เช่น 
การออกแบบ และการผลิต  การปฏิบัติตาม
ข้อก  าหนดของลูกค้า  รวมทั้ งความ เ ส่ียง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจัดการขอ้มูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ย  

 

3. ความเส่ียงการบริห ารจัดการทางการเงิน 
(Financial Risk)  
การประเมินความเ ส่ียงท่ี มีกระทบต่อการ
บริหารจัดการดา้นสภาพคลอ่ง ด้านเงินลงทุน 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  และความ
เส่ียงดา้นภาษีอากร 

4.  คว าม เ ส่ี ย ง กา รป ฏิ บัติ ต ามกฎระ เ บี ยบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล 
(Compliance Risk)  การประเมินความเส่ียง
การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎ 
หรือข้อบังคับต่างๆ  รวมทั้ งความ เส่ียง ท่ี
เก่ียวกบักฎหมายตา่งๆ  
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5. ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk)  
การประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีอาจส่งผลตอ่ธุรกิจในอนาคต อาทิ  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเป็น
เทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้า  ความเส่ียงด้าน Digital Transformation และความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนตใ์นอนาคต จะน าเอาระบบไฟฟ้ามาใชใ้นการควบคุมการท างานในรถยนตม์ากข้ึน จะ

ส่งผลให้ตลาดกลุม่ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน ้ ามัน 
และอ่ืนๆ ซ่ึงรถยนตบ์างคา่ยไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนดีไซน์ไปแลว้ในรุ่นปัจจุบัน และรุ่นใหม่ท่ีก  าลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อ
ตอบสนองตอ่เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป  เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้จัดตั้ งทีมวิศวกรเพื่อท าการศึกษาวิจัย
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยา่งจริงจัง ทั้ งในส่วนของกลุม่วิศวกรออกแบบภายใน และร่วมกบัสถาบันผูช้  านาญการในด้านต่างๆ เพื่อ
ขยายกลุม่ผลิตภัณฑ์ท่ีควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product  เชน่ ชุดเปิดประตูขา้งไฟฟ้า (Power Slide Door) ชุด
เปิดประตูหลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจก
หน้าต่างรถยนต์ท่ีประกอบส าเร็จกับชุดประตู ( Integrated Window Regulator or Door Module)  ทางบริษัทได้ก  าหนด
นโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกคา้ในกลุม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอ่ยอดทางธุรกิจกบักลุม่ลูกคา้หลกัอนัไดแ้ก ่ผูผ้ลิต
รถยนตใ์นประเทศ และนอกจากน้ีทางบริษทัยงัมุ่งเน้นท่ีจะท าการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลงัการขายทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ ซ่ึงตลาดหลงัการขายนั้นเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีจะสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ๆ ไปน าเสนอ 
และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรง เพื่อน าไปสู่การสร้างอุปสงคใ์ห้เกิดข้ึนส าหรับสินคา้นั้นๆ ทั้ งน้ี ทางบริษทั
มุ่งเน้นท่ีจะน าเอาความช  านาญดา้นวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เขา้มาใชใ้นการน าเสนอและมีส่วนร่วม ตั้งแต่เ ร่ิมต้น
พฒันารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กบัลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ท่ีก  าลังจะเปิดตัวในอีก 2 -3 ปีข้างหน้า  รวมถึงการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Localize Project เพื่อเป็นแนวทางลดตน้ทุนให้กบัคูค่า้ของบริษทัอีกดว้ย  จากการใช้ช้ินส่วนท่ีผลิตใน
ประเทศเป็นหลกั โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เร่ิมก่อตั้ ง R&D Center ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในประเทศไทย และด้วย
ความสัมพนัธ์อนัดี จึงท าให้บริษทัมีโอกาสท่ีจะผลกัดนันโยบายน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ความเส่ียงด้าน Digital Transformation 
 กระบวนการท่ีน าเอา Digital Technology มาปรับใชก้บัทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงยานยนต์เร่ิมใชร้ะบบอตัโนมัติ และระบบหุ่นยนต ์(Robotics) ใน
สายการผลิต เพื่อลดปัญหาคุณภาพ  ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  ซ่ึงบริษัทได้ก  าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการความเส่ียง โดยสนับสนุนให้ทีมวิจัยและพฒันา  ทีมวิศวกรการผลิตของเรา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางวิชาการ  เสริมสร้างความรู้  และประสบการณ์  กบัหน่วยงานตา่งๆ  เชน่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สวทช. และองคก์รตา่งชาติอื่นๆ เพื่อน าทักษะความรู้มาคิดคน้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบ
สายการผลิตแบบอตัโนมัติ และการน าหุ่นยนตม์าใชใ้นสายการผลิต  
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาท่ีมีความท้าทายตอ่การใชชี้วิตและการด  าเนินธุรกิจ บริษทัเป็นผูป้ระกอบการท่ี

จ าเป็นตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ  เชน่  ไฟฟ้าและน ้า  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งรุนแรงอาจส่งผลต่อการ
ด  าเนินธุรกิจ หากใชท้รัพยากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการเตรียมพร้อมรับผลกระทบ เชน่ ภาวะฝนแลง้รุนแรงอาจ
ส่งผลให้ขาดแคลนน ้า  ซ่ึงอ  านวยความสะดวกให้กบัทรัพยากรบุคคลในกระบวนการผลิต หรืออุทกภัยท่ีก่อให้เกิดความ
สูญเสียของชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งมากส่งผล ต่อความสามารถในการท าความร้อนและ
ระบายความร้อนของอุปกรณ์การผลิต 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงประเมินความเส่ียงและ
จัดท ามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว และการลดผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
เพื่อแสดงถึงความเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัทได้จัดตั้ งคณะท างานด้านการจัด
การพลงังาน (Energy Committee) โดยพิจารณาทบทวนแตง่ตั้งใหม่เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีตวัแทนจากหน่วยงานปฏิบัติการ
และผูบ้ริหาร เพื่อประเมินความเส่ียงและจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน่ ภัยแลง้ อุทกภัย รวมถึงภัย
ธรรมชาติตา่งๆ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพื่อก  าหนดนโยบายหรือ
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดงักลา่ว 
จากการประเมินผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่การใชไ้ฟฟ้าในกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญในการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ดงันั้นบริษทัจึงด  าเนินการดงัน้ี 

1. ลดกา๊ซเรือนกระจก โดยบริษทัก  าหนดเป้าหมายและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัการด  าเนินการด้านคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ตามแนวทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) THAILAND GREENHOUSE GAS 
MANAGEMENT ORGANIZATION (PUBLIC ORGANIZATION) 

2. ใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เป็นพลงังานสะอาด ผา่นการด  าเนินโครงการ Solar Roof Top เพื่อลดค่า
ไฟในกระบวนการผลิต และเร่ิมใชพ้ลงังานไดใ้นเดือน มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

การส่ือสารการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัมีการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการบริหารจัดการความเส่ียงให้กับพนักงานทุกระดับใน
องคก์รตั้งแตค่ณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารระดบัสูง ถึงพนักงานอยา่งสม ่าเสมอ เร่ิมตน้ตั้งแตก่ารอบรมปฐมนิเทศให้กับ
กรรมการและพนักงานใหม่ การส่ือสารผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนก  าหนดให้ความเส่ียงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ี
ทุกหน่วยงานตอ้งพิจารณาและทบทวนในแผนงานประจ าปี ทุกๆปี  เพื่อให้มั่นใจวา่การด  าเนินงานของระบบงานและการ
ควบคุมความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานทั่วทั้ งองคก์ร 

ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น คือ “โดยรวมบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม
กบัการด  าเนินธุรกิจของบริษทั  โดยให้ความส าคญักบัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง ซ่ึงมีการบริหารความเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือ
ได ้รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด  าเนินธุรกิจของบริษัท” และได้รายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบอยา่งตอ่เน่ืองตามล  าดบั 
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4.2.6 การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 
  เน่ืองดว้ยสภาวะทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและในบางเร่ืองเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าได ้(อาทิ เหตการณ์อุทกภัย เพลิงไหม้ หรือระบบการท างานหลกัของบริษัทล้มเหลว  และปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกต  ่า รวมถึงภัยท่ีเกิดจากการถูกโจรกรรมขอ้มูล ขอ้มูลถูกท าลายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย) บริษทัจึงก  าหนดกระบวนการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจเพื่อป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
บริษทั และเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถด  าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
 

บริษทัจัดท าแผนบริหารความตอ่เน่ืองทางธุกิจ Business Continuity Plan (BCP) โดยการประเมินความเส่ียง (Risk 

Evaluation) ในระบบ วา่ระบบงานใดจะมีความเส่ียงกบับริษทัมากท่ีสุด โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อออกแบบแผนการฉุกเฉิน 

ส าหรับบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมลว่งหน้าส าหรับรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน ลด

ผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถด  าเนินตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง และลดความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดกบัองคก์รให้น้อยท่ีสุด โดยบริษทัประเมินวา่เหตุการณ์หยุดชะงักของธุรกิจอาจเกิดได ้ ทั้ งจากเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิด

หรือวางแผนไวล้ว่งหน้าและความเส่ียงจากธรรมชาติ เหตุการณแ์ละความเส่ียงท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า หรือ เหตุการณ์และ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากทางเทคนิค เชน่ ปัญหาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์รวมถงึโปรแกรมประสงค์

ร้าย (Ransom ware) ระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง อคัคีภัย หรือแผน่ดินไหว เป็นตน้ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 บริษทัฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 24 แผนงาน เชน่ กรณีสารเคมีและรังสีร่ัวไหลฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซ่ึงผลของ

การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนและมาตรฐานของความปลอดภัยท่ีก  าหนด และฝึกซ้อมกรณีระบบเคร่ืองจักรลม้เหลว 

ผลกระทบการส่งมอบสินคา้ ช้ินส่วนและวตัถุดิบขาดแคลน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลม้เหลว SAP System เป็นตน้ 

ซ่ึงผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของแตล่ะหน่วยงานพบวา่ สามารถด  าเนินงานไดต้ามแผนรองรับท่ีก  าหนดไว ้

 

4.2.7 การบริหารจดัการสายโซ่อุปทาน 
  การบริหารจัดการคูค่า้เป็นประเดน็หน่ึงของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความส าคญั โดยเ ฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงการด  าเนินงานของคู่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้ งสอดคลอ้งกบันโยบายการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

แนวทางการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์งานจัดซ้ือจัดจ้างของบริษทัไดใ้ช้การหาแหล่งคู่ค้า การประเมินศักยภาพคู่ค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญใน
ความส าเร็จของบริษทั เพื่อให้โครงการตา่งๆ สามารถด  าเนินงานไดต้ามคุณภาพ เวลา และงบประมาณตามแผนงานท่ีวางไว ้
ทั้ งน้ี บริษทัไดค้ดัเลือกคูค่า้รวมถึงการประเมินคุณสมบัติท่ีครอบคลุมประเดน็ทางดา้นส่ิงแวดล้อม (Environment : E) ด้าน
สังคม (Social: S) และดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance : G)  เพื่อบรรจุอยูใ่นทะเบียนคูค่า้ของบริษทั  ท  าให้มั่นใจว่าคู่
คา้ท่ีผา่นเกณฑ์เหลา่น้ีสามารถสนับสนุนงานของบริษทัส าเร็จลุลว่งตามแผนงาน และเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนได้
เสียหลกั บริษทัมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีสามารถตรวจสอบไดโ้ปร่งใส และเป็นธรรม  
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  บริษทัก  าหนดตรวจติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด  าเนินธุรกิจของคู่ค้า อย ่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตาม
แผนงาน Supplier Yearly Audit Plan ประจ าปี ซ่ึงตอ้งด  าเนินการกับคู่ค้าทุกราย (ร้อยละ 100) ในปี 2562 ผลการตรวจ
ติดตามคิดเป็น ร้อยละ 100    

การประเมินความเส่ียง  
  บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนร่วมกบัคูค่า้ ซ่ึงมีความตั้งใจท่ีจะสนับสนุนให้
คูค่า้หลกัของบริษทัไดแ้สดงขีดความสามารถในการด  าเนินงาน  รวมทั้ งเพื่อประเมินความสอดคลอ้งท่ีครอบคลุมเช่ือมโยง
ทั้ งนโยบายจัดซ้ือจัดจ้าง นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับคูค่า้ นโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชัน่ นโยบายคุณภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอ้ม การจัดการพลงังาน และความรับผิดชอบตอ่สังคม 
การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน : 
การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานกอ่ให้เกิดความเส่ียงของการด  าเนินธุรกิจท่ีมาจากประเด็นทางด้านกฎหมาย  ข้อบังคับ
ขอ้ก  าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอนัอาจส่งผลกระทบตอ่ช่ือเสียง บริษทัจึงตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่
อุปทานให้มีประสิทธิภาพอนัเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม  และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ  ซ่ึงในปี 
2561 บริษทัไดค้ดักรองและจัดกลุม่คูค่า้เพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสม  ดงัน้ี 
  Strategic Supplier (คูค่า้เชิงกลยุทธ์) : มูลคา่ส่ังซ้ือสูงและมีการส่ังซ้ือตอ่เน่ือง 

Key Supplier (คูค่า้หลกั) : มูลคา่ส่ังซ้ือสูง  กลุม่สินคา้มีความส าคญัปานกลาง 
Managed Supplier (คูค่า้เชิงการจัดการ): มูลคา่การส่ังซ้ือต  ่า กลุม่สินคา้มีความส าคญัปานกลางถึงน้อย 

 
การติดตามความคืบหน้า :มีการประชุมร่วมกบัคูค่า้อยูเ่ป็นประจ า รวมถึงมีการส่งแบบประเมิน Self-Evaluation ให้กบัคูค่า้
จัดท าและส่งกลบัมายงับริษทั นอกจากน้ีจะมีก  าหนดการเขา้เยีย่มชมบริษทัคูค่า้อยา่งตอ่เน่ือง  
 

การคดัเลือกคู่ค้า 
ฝ่ายจัดหา  

1. ปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าฯ”  อย่างเคร่งครัด 
บริษทัปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติตอ่คูค่า้ฯ”  อยา่งเคร่งครัด  และมีนโยบายจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนท่ีมี

คุณภาพจากแหลง่ท่ีน่าเช่ือถือ และผลกัดนันโยบายดงักลา่วให้กบัคูค่า้ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีตอ้งมีการควบคุมคุณภาพสินค้า และมี
นโยบายเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ผา่นเกณฑ์การประเมินของบริษทั  

2. น าส่งจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน (Supplier Code of Conduct) 
เพื่อให้คูค่า้ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกบับริษทั  

3. การส ารวจคู่ค้า 
ทางบริษทัไดมี้การเขา้ร่วมประเมินจากคูค่า้โดยใชห้ัวขอ้การตรวจสอบจากการก  าหนดของบริษัท และทางคู่ค้า

ตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมินของบริษทัไม่ต  ่ากวา่ 80% มิฉะนั้นจะไม่ผา่นการคดัเลือกเขา้มาอยู ่ในรายการ Vendor List ของ
บริษทั โดยทางบริษทัมีการตรวจประเมินคูค่า้เป็นประจ าทุกปี เพื่อทวนสอบว่าคู่ค้าย ังอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท
หรือไม่ 
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หัวขอ้การตรวจสอบคูค่า้นั้นนอกจากจะประกอบไปดว้ยเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานแลว้ ทางบริษทัยงัมุ่งให้
ความส าคญั ในเร่ืองจริยธรรมการด  าเนินธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย ซ่ึงเร่ืองดงักลา่วไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถานะการรับรอง (Certificate) 
2. โครงสร้างระบบการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance Organization) 
3. กิจกรรมการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance Activity) 
4. มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard)  
5. การควบคุมเคร่ืองมือวดัและเคร่ืองทดสอบ (Measure   and test equipment control) 
6. การควบคุมส่ิงอ  านวยความสะดวก (Facilities Control) 
7. การควบคุมการผลิต (Manufacturing Control) 
8. การควบคุมผลิตภัณฑ ์(Product Control)  
9. การตรวจสอบ (Inspection) 
10.  การจัดการปัญหาคุณภาพ (Quality Management) 
11. การควบคุมช้ินส่วนส าคญั (Control important parts) 
12. การควบคุมผูผ้ลิตรายยอ่ย (Monitoring suppliers) 
13. การบริหารบุคลากร (Human Management) 

13.1 ปฎิบัติตอ่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการคุม้ครองแรงงาน (Concern of labor protection law  
                and welfare) 

13.2 จัดฝึกอบรมดา้นคุณภาพ / ทักษะให้กบัพนักงาน (Quality training / skills to employees) 
14. สภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท างาน (Environment and workplace) 
15. การควบคุมดา้นการส่งมอบ / บันทึก (Delivery Control / Record) 
16. การควบคุมดา้นผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Effect Control) 

16.1 การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต (Wastage Management from the manufacturing   process) 
16.2 กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental activities) 

17. จริยธรรมทางธุรกิจ (Governance) 
ตัวอย่างกิจกรรมการ Audit Vendor 
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ตลอดระยะเวลาด  าเนินงาน 1 ปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัไดมี้การคน้หาคูค่า้รายใหม่อยูเ่สมอ และยงัคงไว้ซ่ึงนโยบาย 
การปฏิบัติตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทั้ งสองฝ่ายหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท  าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ งปฏิบัติตาม
พนัธะสัญญาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
ฝ่ายจัดซ้ือ  

1. การพัฒนาคู่ค้า  
บริษัทเช่ือม่ันว่าการมีคู่ค้าท่ีดีเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ความสัมพันธ์ทางธุรกจิเติบโตอย่างย่ังยืน 
 

1.1 ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเก่ียวกบัการรับข้อมูล
ขา่วสารของบริษทั บริษทัจึงไดด้  าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ยกระดบัพนัธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อม
ทั้ งในกระบวนการ ธุรกิจ ตลอดจนแบ่งปันสร้าง
คุณคา่สู่สังคม ทั้ งน้ีเพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนใน
ห่วงโซ่ธุรกิจอยา่งแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัด
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการรับข้อมูลข่าวสารและการใช้
งาน Web Portal (EDI) ของบริษทัให้กบัคูค่า้ทุกราย 

1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคู่
คา้ บริษทัให้ความร่วมมือในการด  าเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า รักษาผลประโยชน์กันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดย
ด  าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ และยงัจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพของผูผ้ลิตช้ินส่วนให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท เช่น 
การให้ความรู้ การให้ชว่ยเหลือทางเทคโนโลยี ให้ค  าแนะน าในการบริหารจัดการ การพฒันาสินค้าและกระบวนการผลิต 
โดยทุกๆ เดือน บริษทัจะแจ้งคะแนนประเมินผลการปฏิบติังานกลบัไปยงัผูผ้ลิตช้ินส่วนทุกราย  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยา่งตอ่เน่ือง  โดยคะแนนเฉลี่ยประจ าปี 2562 เป็นดงัน้ี    

 

ระดับคะแนน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ดีเย่ียม 40.95% 28.45% 31.15% 40.17% 44.83% 

ดีมาก 49.52% 64.66% 66.39% 57.26% 55.17% 

ดี 6.67% 5.17% 2.46% 2.56% 0.00% 

ปานกลาง 2.86% 1.72% 0.00% 0.00% 0.00% 

ต้องปรับปรุง 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ไม่ผ่าน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%    0.00% 
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1.3 การขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิญชวนคูค่า้ของบริษทัให้เขา้ร่วมเป็นภาคีในการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างมาตรฐานสังคมท่ีปลอดคอร์รัปชัน่ และเพื่อการด  าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพผู้ผลิตชิ้นส่วน 
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า : สารตอ้งห้ามในวตัถุดิบ 
ด  าเนินการจัดท าเป็น Chemical Organization เก่ียวกบัสารต้องห้าม และ
ท าการบันทึกเขา้ระบบ IMDS ของบริษทั และทาง บริษทัมีการควบคุม
คุณภาพวตัถุดิบจากคูค่า้ โดยการร้องขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า 
รวมทั้ งสุ่มตรวจวัด ปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : 
SOC) จัดเป็นสารอนัตรายตอ่สุขภาพและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน์  โดยก  าหนดแจ้งให้ ทางคู่ค้าส่งเข้ามา
ตั้งแต่ตอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และท าการทบทวนประจ าปี เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก  าหนดของลูกค้า 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 บริษัทได้ด  าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ยกระดับพันธมิตร คู่ค้าใ ห้มีความพร้อมทั้ งในกระบวนการธุรกิจ 
ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณคา่สู่สังคม ทั้ งน้ีเพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึน
ในห่วงโซ่ธุรกิจอยา่งแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเก่ียวกบั
การรับขอ้มูลขา่วสารและการใชง้าน Web Potal (EDI) ของบริษทัให้กับ
คูค่า้ทุกราย  

 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคู่ค้า 
บริษทัให้ความร่วมมือในการด  าเนินธุรกิจร่วมกบัลูกคา้ บริษทัไดด้  าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดบัพนัธมิตรคูค่า้ให้มี
ความพร้อมทั้ งในกระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนในห่วงโซ่ธุรกิจอยา่งแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัด
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการท างาน และแกไ้ขปัญหาของผลิตภัณฑใ์ห้กบัคูค่า้ รวมถึงการชว่ยเหลือทางเทคโนโลยี ให้ค  าแนะน าใน
การบริหารจัดการ การพฒันาสินคา้และกระบวนการผลิต 
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4.2.8 ความปลอดภยั และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  

บริษทัมุ่งมั่นในการท างานอยา่งปลอดภัยดว้ยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสอบ
พื้นท่ีและเคร่ืองจักรกอ่นเร่ิมงาน มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงคว์ฒันธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกดา้นความปลอดภัยแกพ่นักงานทุกระดบั โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความ
ปลอดภัย พร้อมทั้ งน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอยา่งทั่วทั้ งองคก์รและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด  าเนินงานดงัน้ี 
1.พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะดา้นความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัย  
2. พฒันากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศดา้นความปลอดภัยมุ่งเน้นความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อลดจุดเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ  
3. ตอบสนองนโยบายดา้นความปลอดภัยของลูกคา้และภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมายและขอ้ก  าหนด 
 

โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย 

 
สรุปผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 จากการน านโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานไปสู่การปฏิบัติ ดว้ยความ
ร่วมมือของพนักงานทั่วทั้ งองคก์ร ผา่นการขบัเคล่ือนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานของบริษทั สามารถสรุปผลการด  าเนินงานตามเป้าหมายท่ีส าคญัดา้นความปลอดภัย ไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ : 
(1) CCCF ยอ่มาจาก Completely Checked Completely Find out คือ กจิกรรมการคน้หาอนัตรายและขจัดส่ิงอนัตรายบริเวณพืน้ท่ีปฏิบติังาน  

 (2) S-SFM ยอ่มาจาก Safety-Shop Floor Management  คือ กจิกรรมการบริหารระบบการจัดการดา้นความปลอดภยัในการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกระดบั  

 
 

ตัวชีว้ัดด้านความปลอดภัย 2561 2562 หมายเหต ุ

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขัน้หยุดงาน (ราย) 0 0 - 

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย) 0 0 - 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม  
CCCF (1) และ S-SFM(2) ส าเร็จตามแผนงาน (%) 

100% 100% - 
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การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และผลการด าเนินการประจ าปี 
1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล  

วนัท่ี  19/06/19 เวลาประมาณ 10.00-11.00 น. สมมติเหตุการณ์ให้มีพนักงานปฏิบัติงานแบ่งจ่ายน ้ามันหลอ่ล่ืนจาก
ถงั 200 ลิตรใส่ถงัแบ่งจ่าย โดยขณะถา่ยเทน ้ามันหลอ่ล่ืนใส่ภาชนะแบ่งจ่ายพนักงานไม่ระมัดระวัง ท  าให้ถังน ้ ามันหล่อ
ขนาด 200 ลม้ และน ้ามันไหลนองพื้น จึงจ าเป็นตอ้งท าการกั้นพื้นท่ี พร้อมทั้ งกอบกู้สารเคมี โดยแจ้งไปยังผู ้อ  านวยการ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเขา้ควบคุมสถานการณ์ ผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
      

 

รูปท่ี 1 รูปการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีร่ัวไหล 

2. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรังสีร่ัวไหล 
วนัท่ี  09/04/19 เวลาประมาณ 10.15-11.00 น. สมมติให้ขณะท่ีปฏิบัติงานกบัก  าเนิดรังสี x-ray เคร่ืองเกิดขัดข้อง 

และเคร่ือง Survey Meter ส่งสัญญาณเสียงและแสงเตือนวา่พบรังสีปริมาณ 30  ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง จากการสันนิษฐาน
เบ้ืองตน้อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร ส่งผลให้ตอ้งหยุดการท างานของเคร่ืองทันทีเพื่อตรวจสอบ และอพยพพนักงานท่ีไม่
เก่ียวขอ้งไปยงัจุดรวมพล ผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรังสีร่ัวไหล เป็นไปตามขั้นตอน ของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่ี
ก  าหนดไว ้

  

 

 

 

รูปท่ี 2 รูปการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีร่ัวไหล 
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3. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
  วนัท่ี  23/05/19 เวลาประมาณ 11.30-12.10 น. สมมติให้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ท่ีเคร่ือง ICT-0020 ท่ีแผนก INNER  
และลุกลามไปยงัพื้นท่ีขา้งเคียง ส่งผลให้มีผูบ้าดเจ็บเดินสะดุดเคร่ืองจักร ศรีษะแตกหมดสติ และถูกไฟลวก  1 คน โดยไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ไดจึ้งจ าเป็นตอ้งอพยพพนักงานทุกคนไปยงัจุดรวมพล 

ผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผา่น เกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก  าหนด ใชเ้วลาในการฝึกซ้อมทั้ งหมด 4.50 นาที (นับตั้งแต่
ประกาศอพยพหนีไฟ – หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟรายงานผล) 
 
    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 รูปการฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 
 
 
4. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกา๊ซร่ัวไหล 
วนัท่ี  11/09/19 เวลาประมาณ 13.30-13.45 น. สมมติให้ขณะท่ี
พนักงานก  าลงัปฏิบัติงานบริเวณพื้นท่ีด้านหลัง STK-RM   ได้
ยินสัญญาณ  Alarm ดังข้ึน เน่ืองจากปิดวาล์วถังก๊าซ LPG 
ขนาด 15 กิโลกรัม ไม่สนิท ส่งผลให้ Gas Detector ตรวจจับ
กา๊ซในบรรยากาศได ้และส่งสัณญาณเสียงแจ้งเตือน พนักงาน
ท่ีพบเห็นเหตุการณ์ไดแ้จ้งประสานงานผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องและเข้า
ระงับเหตุไดท้ันท่วงที ผลการฝึกซ้อมการตอบโต้แผนฉุกเฉิน
กา๊ซร่ัวไหล เป็นไปตามขั้นตอน ของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่ี
ก  าหนดไว ้
 

                                                                                      รูปท่ี 4 รูปการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกา๊ซร่ัวไหล 
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โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย ประจ าปี 
  โครงการหรือกิจกรรมท่ีบริษทัจัดข้ึนนั้น เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยจากการท างาน ซ่ึงมีการ
ก  าหนดคา่เป้าหมายท่ีชดัเจน สรุปไดด้งัน้ี 
1. กิจกรรม CCCF  
กิจกรรมการคน้หาอนัตรายในพื้นท่ีปฏิบัติงานของตนเอง หรือท่ีเรียกว่า CCCF (Completely Check Completely Find out) 
เพื่อท าก  าจัดความเส่ียงในพื้นท่ีการท างาน และปรับปรุงแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภัย 
 

แผนการด าเนินกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การอบรมกิจกรรม                          การตดิตามผลการด าเนินกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 รูปการด  าเนินกิจกรรม CCCF 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr.

1 แจง้รายชือ่ตัวแทนแผนกเขา้อบรมกจิกรรม CCCF 2019 11

2 Kick off "กจิกรรม CCCF 2019" : Training 18

ทกุหน่วยงานเริม่ด าเนนิกจิกรรม CCCF ดังนี้

 - OJT พนักงาน, แบบทดสอบ,

4

จัดท า Form A และน าสง่ไฟล ์FormA, B (SHE-021-F) พรอ้มลง

วันทีบั่งคับใช ้(ระบใุน Form B) 

(สง่ทกุวันที ่5 ของเดอืน)

5
สง่เอกสาร Form D เฉพาะ Rank A (SHE-022-F)

(สง่ทกุวันที ่28 ของเดอืน)

การแกไ้ข Rank A     นับรวมวันหยดุ

- การแกไ้ขชัว่คราว (1 สัปดาห)์

- การแกไ้ขถาวร (1 เดอืน)

การแกไ้ข Rank B, C     นับรวมวันหยดุ

- การแกไ้ขชัว่คราว (1 เดอืน)

- การแกไ้ขถาวร (7 สัปดาห)์

8
สง่ไฟล ์และเอกสารผลการแกไ้ข Rank B และ Rank C 

(SHE-019-F)
03 03 03 05 03 03 04 03 06 03 03 03

แผนงานการด าเนนิกจิกรรม CCCF+ 2019

18 1818201818181818 19

26

1821

25 252527

SC,

GA,

GM-BA,

Inner

6

7

25 2527 25 252525

Auto 

11,12 

M4,

Auto 3, 

6, 9,

10, 

PRIDE

DL,

I-PACK, 

W/R,

MK

MN,

PC,

SQA,

Auto35

PCP,

BD,

QC,

IT

Auto 7,8 

M3,

 NPC 

ล ำดบั รำยกำร
Y2019 Y2020

3 8

Auto 1,2 

M1, 

LAB 

Auto 4,5 

M2, 

HRM 

SQC,

IA,

A&F,

Outer

QA,

EN,

PE,

Hi-lex

Exim,

Store,

SHE
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2. กิจกรรมรณรงค์ขับขีป่ลอดภัย  
เป็นการรณรงคใ์ห้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด เชน่ สวมหมวกนิรภัย  ไม่ด่ืมขณะขบัข่ี เป็นตน้ ซ่ึง

เป็นสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุในชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว อีกทั้ งยงัเป็นการปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับนโยบายของภาครัฐบาล
และป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรบุคคลขององคก์รอีกดว้ย โดยจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ แจกส่ือประชาสัมพนัธ์ และให้
ผูบ้ริหารทุกฝ่ายงานร่วมอวยพรให้พนักงานเดินทางกลบัภูมิล  าเนาอยา่งปลอดภัย  
 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 รูปถา่ยกิจกรรมรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั 
 
3. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management  
เป็นกิจกรรมท่ีก  าหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานระดบัปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการบริหารระบบการจัดการความปลอดภยัใน
การท างานแบบยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 รูปถา่ยกิจกรรม Safety-Shop Floor Management 

 
 

65

file://///edp_fileserver/Company%20Share/SHE/190%20Multimedia/Picture%20for%20SD%20Report/รูปที่%205%20การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
file://///edp_fileserver/Company%20Share/SHE/190%20Multimedia/Picture%20for%20SD%20Report/รูปที่%205%20การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย


4. กิจกรรม TCC Safety Activity 
สืบเน่ืองจากกิจกรรมและการตรวจประเมิน Machine Safety Activity 2015  โดยมุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุง
เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุกบัผูป้ฏิบัติงาน บริษทัประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งดี และไดรั้บเชิญเขา้ร่วมการด  าเนินการตา่ง ๆ ของ TDEM ดงัน้ี 

1. ในปี 2019 ไดรั้บเชิญให้เป็น  Assistant Task Force ตอ่เน่ืองปีท่ี 4 เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการท ากิจกรรม Toyota Co-
operation club Safety Activity ให้กบักลุม่บริษทั Supplier ของลูกคา้ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ทางลูกคา้ไดต้ั้งไว ้

2. ไดรั้บการร้องขอให้เขา้ร่วมจัดนิทรรศการ “TCC Safety Conference 2018 ท่ี TDEM  ในวนัท่ี 07/02/19 พร้อมทั้ ง
ส่งตวัแทนเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน เป็นตวัอยา่งการด  าเนินการให้กลุม่ผูผ้ลิตช้ินส่วนของ TDEM ไดศึ้กษา  

 

    

  

รูปท่ี 8 รูปถา่ยกิจกรรม TCC Safety Activity 
5. โครงการ Safety Talk & Safety Join 
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุกฝ่ายงาน ส่งเสริมและรณรงคด์า้นความปลอดภัยให้กบัผูใ้ตบ้ังคบับัญชาของตนเอง โดย
จัดให้มีคูมื่อดา้นความปลอดภัยเพื่อใช้ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง นอกจากน้ีย ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยเขา้ร่วมการประชุม Safety Join เพื่อส่ือสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้ งในด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งปลอดภัย และขา่วสารดา้นอาชีวอนามัยตา่งๆ ให้สอดคลอ้งกบัเทศกาล  

     
 

รูปท่ี 9 รูปถา่ยกิจกรรม Safety Talk & Safety Join 
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6. โครงการ Safety News 
ส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นความปลอดภยัท่ีสร้างจิตส านึกและวฒันธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนกบัพนักงานทุกคนทุกระดบั 

โดยมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือ electronic และบอดร์ดประชาสัมพนัธ์ตามจุดตา่งๆ ทั่วทั้ งโรงงาน  และมีการ
ประเมินผลการด  าเนินการจากการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 รูปถา่ย Safety Culture, Safety New, Board 

 

7. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัฯ จัดให้มีการเลือกตั้งตวัแทนพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย            

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นกระบอกเสียงแทน
พนักงานในการเสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขพื้นท่ีปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้ งก  าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกบัผูป้ฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งผา่นระบบ Online เพื่ออ  านวยความสะดวกให้กับ
พนักงานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากพนักงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 รูปกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกหน่ึงมิติท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญ
และตระหนักตอ่การลดความเส่ือมโทรมของธรรมชาติในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการระบบนิเวศ  
  บริษทัไดพ้ฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งต่อเน่ืองโดยท าการศึกษาและพัฒนากา ร
ประเมินผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ในการด  าเนินการนั้น บริษทัไดจ้ัดท าการประเมินผลกระทบดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการด  าเนินธุรกิจบริษทัอยูเ่สมอ และปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคบัควบคุมเร่ืองผลกระทบตอ่ระบบ
นิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม ของทางการนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ีตั้งอยูข่องบริษทั   
  และจากผลการด  าเนินงานดงักลา่ว ในชว่งปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีประเดน็เร่ืองของผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติหรือระบบนิเวศ  
  ในระหวา่งน้ีบริษทัอยูใ่นชว่งของการศึกษาจัดท าโครงการปลูกต้นไม้ โดยก  าหนดให้ทีมงานส่ือสารองค์กร
รับผิดชอบส ารวจพื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีความเส่ือมโทรม (Degraded Forest) และไดรั้บการรบกวน (Disturded Forest) แม้มิใชพ่ื้นท่ี
ละแวกใกลเ้คียง (บริษทัตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลจากการด  าเนินงานของบริษทั เพื่อแสดงให้เหน็
ถึงความตระหนักตอ่การลดความเส่ือมโทรมของธรรมชาติและเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
เพื่ อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เ ป้ าหมายของบริษัท  (Company Object ive)  เ ร่ื องการ ดูแลรักษา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ตามแผนงาน (Environment Monitoring Plan) 100% บริษัทได้จัด ใ ห้มี ก า ร ตร ว จ ว ัดคุณภ า พ
ส่ิงแวดล้อมทั้ ง ภ า ย ใ นแ ละภ า ย นอกโ ร ง ง าน  โ ดย ก  า หนด เ ป้ าหม า ย ขอ ง ค ่า ม ลภ า ว ะ ส่ิ ง แ วดล ้อม ต ้อ ง
สอดคคล้องตามค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก  าหนด ดังตารางสรุปผลตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมดัง น้ี  

ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. อากาศ  

1.1 คุณภาพอากาศจากปลอ่งระบายท่ีปลอ่ยภายในโรงงาน  

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO) ไม่เกิน 870 ppm 2.9 3 5 4 3.2 18 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2) ไม่เกิน 200 ppm 9.9 1.2 1.1  <1.0   <1.9  1.6 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ไม่เกิน 500 ppm 1.6  < 1.3   < 1.3   < 1.3   < 4.5  <1.3 

ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) ไม่เกิน 400 mg/m3  1.1 0.5 1 0.7 2.1 1.1 

ไอระเหยของสังกะสี (Zinc) ไม่เกิน 10 mg/m3  1.66 2.59 0.72 1.14 1.2 7.02 

1.2 คุณภาพอากาศจากปลอ่งระบายท่ีปลอ่ยออกสู่ชุมชน*  

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

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2) ไม่เกิน 170 ppb  -  31.7 16 26 -  4 

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

คุณภาพอากาศ (AQI) ไม่เกิน 100 -  -  57 33 43 -  24 

2. น ้า   

pH  อยู ่
ในชว่ง 

5.5 – 9.0 - 7.84 7.47 7.44 7.02 7.2 7.36 

อุณหภูมิ ไม่เกิน 45 °C 32.5 30.4 33.7 33.6 33.2 33.5 

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)  ไม่เกิน 500 mg/l 75 75 61 44 -  2.2 

ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)  ไม่เกิน 750 mg/l 194 214 142 122 -  20 

ค่าน า้มันและไขมัน  ไม่เกิน 10 mg/l 8 6.7 3.4  <2.0  -  <2.0 

ของแข็งท่ีละลายในน า้ท้ังหมด (TDS)  ไม่เกิน 3,000 mg/l 664 604 760 536 424 464 
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หมายเหตุ : อา้งอิงคา่มาตรฐานตามที่กฎหมายก  าหนดดงัน้ี 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง   ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอ่ยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ. ศ.2549 

2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป  
5. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ที่  76/2560 เร่ือง  ก  าหนดมาตรฐานทัว่ไปในการระบายน ้าเสียลงสู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม 

6. ประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กาหนดคา่มาตรฐานมลพิษทางเสียงอนัเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2561 

8. ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหลู้กจ้างไดรั้บเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแตล่ะวนั พ.ศ. 2561 

9. กฎกระทรวงก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัความร้อน 
แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

 
  

ของแข็งแขวนลอย (SS)  ไม่เกิน 200 mg/l 152 84 31 55 51.8  6 

3. ระดบัเสียง   

3.1 ภายในโรงงาน   

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในบริเวณพื ้นท่ีปฏิบัติงาน  ไม่เกิน 90 dB(A) 79.6 79 78 76 81 85 

ระดับเสียงสูงสุดในพื ้นท่ีปฏิบัติงาน  ไม่เกิน 140 dB(A) 100.45 97.5 94 90 104 122 

3.2 ในพื้นท่ีชุมชนรอบโรงงาน   

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ในท่ีพื ้นท่ีชุมชนรอบโรงงาน  ไม่เกิน 70 dB(A) 62.6 64.3 64.6 63.1 -  66.7 

ระดับเสียงสูงสุด ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงาน  ไม่เกิน 115 dB(A) 88 90.3 84.1 84.4 -  95.8 

ค่าระดับการรบกวน  ไม่เกิน 10 dB(A) 7.3 7.1 7.5 5.2 -  7.9 

4. การร่ัวไหลของสารเคมี   

จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี  0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 

5. การด  าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม   

ค่าปรับจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม  

0 บาท  0 0 0 0 0 0 

จ านวนคร้ังของการด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม  

0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 

6. ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก   

จ านวนคร้ังข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมจากภายนอก  0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 
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4.2.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการพฒันาสินค้าเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า 

 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ืองนั้นส่งผลให้ความตอ้งการของลูกคา้

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองดงักลา่วน้ี โดยมุ่งเน้นพฒันาสินคา้ให้มีความทันสมัยตรงตาม

ความตอ้งการโดยอาศัยเทคโนโลยี และนวตักรรมเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการพัฒนา 

กลยุทธ์ 

1. ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 

 2. การพฒันาสินคา้ในทุกด้านดว้ยการมุ่งเน้นการน าเทคโนโลย ี และนวตักรรม มาประยุกตใ์ช ้

บริษทัมุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่กอ่ให้เกิดอนัตรายตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึงลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม  ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีเป็นธรรมและให้ขอ้มูลผลิตภัณฑ์อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษทัยึดหลกัและด  าเนินการตามนโยบายการตลาดท่ีเป็นธรรม  ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษทั รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ดงักลา่ว ให้มั่นใจไดว้า่นอกจาก
จะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ียุติธรรมแล้ว  บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของผูบ้ริโภคดว้ย  
 

โดยบริษทัเคารพในสิทธิการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นพื้นฐานของผูบ้ริโภค  คุม้ครองสิทธิดา้นความ
ปลอดภัยของผูบ้ริโภค  ไม่จ ากดัสิทธิดา้นขอ้มูลขา่วสารของผูบ้ริโภค  เคารพสิทธิในการเลือก /แสดงความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภค  คุม้ครองสิทธิท่ีจะไดรั้บการชดเชย/การศึกษาขอ้มูลของผู ้บริโภค  ให้สิทธิในการอยู ่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ  

บริษทัจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี  เพื่อประเมินผลการด  าเนินงานของบริษัทใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ  (Delivery) และงานใหม่ (New model)  โดยจะมีการ
เปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งปี เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด ซ่ึงผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ประจ าปี 2562 เป็นดงัน้ี 
 

ความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คุณภาพ (Quality) 84% 84% 84% 

จากขอ้มูลในส่วนคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ดา้นคุณภาพ (Quality) พบวา่ยงัคงรักษาระดบัคะแนนไวไ้ดใ้น

ระดบัเดิม แสดงให้เห็นวา่ ลูกคา้ยงัคงเช่ือมั่น และพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อยา่งไรกต็ามในปีถดัไปจึงถือวา่เป็น

ความท้าทายใหม่และเป็นแรงผลกัดนัให้บริษทัตอ้งมุ่งมั่นพฒันาและยกระดบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้น

คุณภาพ อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึนตอ่ไป 
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4.2.10  ความรับผิดชอบต่อผลติภณัฑ์ 
  บริษทัยึดมั่นในการด  าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมทางธุรกิจและหลกัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการดูแล

สังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษทัตระหนักถึงความส าคัญของผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์แลบริการ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความกงัวลของลูกคา้ในประเดน็เร่ืองความปลอดภัยและส่ิงแวดลอ้ม 

  ทั้ งน้ีบริษทั ไดมี้การก  าหนดเป็นเป้าหมายไว้ว่าบริษัทจะต้องไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยหรือ

ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มจากการใชผ้ลิตภัณฑ์ของบริษทั 

การด าเนินงาน 

  บริษทัไดมี้การก  าหนดให้มีหน่วยงานควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ์ เร่ิมตั้งแตก่ารตรวจรับวตัถุดิบ การผลิต การ

ขนส่ง และส่งมอบให้กบัลูกคา้ โดยด  าเนินการบนพื้นฐานของความปลอดภยั  

  บริษทัมุ่งมั่นในการให้ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภัณฑ ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ลูกคา้และผูใ้ชง้าน โดยยึดมั่นใน

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่กระท าการอนัใดอนัเป็นการหลอกลวงหรือท าให้หลงเช่ือ  

ผลการด าเนินงาน 

  ในปี 2561 บริษทัไมไ่ดรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียนดา้นความปลอดภัยหรือผลกระทบตอ่ิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ใชผ้ลิตภัณฑ์ของบริษทั 
 

4.2.11 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม, การอนุรักษ์พลงังาน และลดภาวะโลกร้อน 

บริษทัตระหนักถึงขอ้จ ากดัของแหลง่พลงังานและราคาพลงังานไฟฟ้า
ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน รวมถึงผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดมี้การจัดหาแหลง่
พลงังาน  เพื่อให้เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก   และจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
กลยุทธ์ 

1. ลดการใชพ้ลงังาน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ดว้ยการปรับปรุงอุปกรณ ์และ

เคร่ืองจักรตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ 
3. เพิ่มขีดความสามารถการใชพ้ลงังานทดแทน  
4. ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนักงาน 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
  บริษัทได้จัดท าโครงการอนุ รักษ์พลังงาน และโครงการด้าน ส่ิงแวดล้อม  ISO14001 ต่อเ น่ือง เ ป็น
ประจ า ทุกปี   โดยก  าหนดเ ป้ าหมาย ไว้ปีละไม่ต  ่ากว่า  6  โครงการ   

ส าหรับในปี  2562  น้ีผลการด  า เ นินงานบรร ลุตามเ ป้ าหมาย ท่ีได้ตั้ งไว้และได ้มี ก า ร ย กร ะด ับ ก า ร
ด  า เ นินโครงการให้ มีประสิท ธิภาพประสิท ธิผลและครอบคลุม มิ ติ ส่ิงแวดล้อมทั้ งทางบกและทางทะเลให้
มากข้ึน ซ่ึงสรุปผลได้ดัง น้ี  
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1 ยกเลิกการใช ้LPG เป็น
ระบบไฟฟ้า  

ยกเลิกการใช ้LPG กระบวนการหลอม
ละลาย 100%  

อยูร่ะหวา่งการด  าเนินการ และตอ่เน่ือง
ถึงปี 2562 

2 Green Factory Solar 
Roof Top 

เพื่อลดคา่ไฟ > 380,000  บาท/เดือน 
หรือ 4,560,000 บาทตอ่ปี 

อยูร่ะหวา่งการด  าเนินการ และตอ่เน่ือง
ถึงปี 2562 

3 โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟ LED 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของหลอดไฟ
ในโรงงาน  80 % (kWh/Yr)   

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

4 โครงการ Inverter Air 
Condition 

เพื่อลดคา่ไฟฟ้าและคา่บ ารุงรักษา 1.22 
ลา้นบาท / ปี   

อยูร่ะหวา่งสรุปผลการด  าเนินโครงการ  

5 โครงการลดปริมาณการ
ใชน้ ้าในอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อควบคุมคา่น ้าปะปาไม่เกิน 1 ลา้น
บาท / ปี 

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

6 โครงการ TSC Save 
The Earth 

1. เพ่ือลดการใชพ้ลาสติก 

2. ปลูกฝังให้พนักงานใชท้รัพยากรอยา่งมี
คณุคา่ เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย 

3. สร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมอยา่ง
จริงจงั เพ่ือลดปัญหาสภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม
ทั้ งทางบกและทางทะเล 

ด  าเนินไดต้ามเป้าหมาย 
-ยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกบนโรงอาหาร 
100% 
-ยกเลิกการใชห้ลอดและแกว้พลาสติก
ภายในบริษทั 100% 
 

7 โครงการเปลี่ยน Motor 
ของ เค ร่ือง หุ้ ม , เ ป่ า 
พล าส ติก  เ ป็ น  High 
Efficiency Motor 
Inverter control 

เพื่อลดปัญหา Breakdown  Machine 
และลดการพลงังานไฟฟ้า 40 % 

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

8 โครงการ ลดความร้อน
ในโรงงาน 

ลดอุณหภูมิในโรงงานให้ไมเ่กิน 35 
องศา 

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

9 โครง การ ติดตั้ ง  Low 
Energy Blower 
 

เพื่อลดการใช้พลังงานของ Blower ลง 
40% รวมทั้ งลดการส่งถ่ายอุณหภูมิ สู่
ส่ิงแวดล้อม  ท าให้อุณหภู มิสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกลดลง 

ด  าเนินการเสร็จส้ิน เดือนกรกฎาคม 
จ านวน 100 Unit 
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10 โครงการ Motor servo 
เ ค ร่ื อ ง ฉี ดพ ล า ส ติ ก
แนวตั้ง 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานของ Motor เคร่ือง
ฉีดพลาสติกลง 50% 

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

11 โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง 
Induction Heater 
ส าหรับเคร่ืองหุ้ม , เป่า 
พลาสติก 
 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ 
Heater ส าหรับเคร่ืองหุ้ม, เป่า พลาสติก 
ลง 50 % ของการใชพ้ลงังานทั้ งหมด  ซ่ึง
มีประสิทธิภาพสูง และไม่ส่งผลกระทบ
ตอ่สภาพแวดลอ้ม 

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

12 โครงการ Re 
circulating waste water 
using 
 

เพื่อลดปริมาณการใชน้ ้าในบริษทัฯ และ
ลดปริมาณการปลอ่ยน ้าเสียของระบบ 
Waste water treatment ในบริษทัฯ ออก
สู่ภายนอกลง 10% 

ด  าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

13 โครงการลดลมร่ัวของ
ระบบอดัอากาศ 
 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดถ้ึง 
10% ตอ่ปี   

อยูร่ะหวา่งด  าเนินการ และขยายผลอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 

โครงการ Solar Roof Top 

Solar Roof top คือ ระบบท่ีเปลี่ยนพลงังาน
จากพลงังานแสงอาทิตยม์าเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใช้
อุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ แผงโซลา่ร์เซลล ์ หรือแผงพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือตามอาคารตา่งๆ เพื่อรับพลงังานจาก
แสงอาทิตยแ์ลว้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กอ่น
ส่งไปยงัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ท่ีเรียกวา่ inverter 
เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 
(AC) แลว้น าพลงังานไฟฟ้าท่ีไดไ้ปใชง้าน ซ่ึงมีก  าลงั
การผลิตติดตั้งขนาด  945 kW และสามารถลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าของทั้ งโรงงานลงได ้15% 
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ภาพการรับมอบประกาศนียบัตรงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ าปี 2562 
 

 
 
 

การจัดการทรัพยากรน ้า  

 
น ้าถือ เ ป็นแหล่งก  าเ นิดและเ ป็นส่ิงส าคัญต่อ ส่ิง มี ชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเ ป็นสัตว์ พืช และมนุษย์ต่าง

ต้องการน ้าในการด  ารง ชีวิต นอกจากนั้ น เร าย ังสามารถใช้ประโยชน์จา กน ้ า ไ ด ้ม า กม ากม า ย  ทั้ ง ใ นภ าค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ถึงแม้น ้าจะเ ป็นท รัพยากรท่ีสามารถเกิดหมุนเวียนได้เ ร่ือยๆ  ไม่ มีวันหมดส้ิน 
อย่างไรก็ตามน ้าย ังคงเป็นทรัพยากร ท่ีใช้แล้ว เ ส่ือมสภาพ ดังนั้ น  การอนุ รักษ์น ้า จึ ง เ ป็นอีกวิ ธีหน่ึง ท่ีช่วยใน
การ รักษา ส่ิงแวดล้อม ท่ี มีความสัมพันธ์ต่อ ส่ิง มี ชีวิต  
 

บริษัท เล็ง เ ห็นถึงความส าคัญของน ้าและการใช้น ้าอย ่าง คุ้มค่า  จึงได้ก  าหนดแนวท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน ้าโดยริ เร่ิมโครงการใช้ระบบการจ่ ายน ้าแบบอัตโนมั ติในบริ เวณอาคารส านักงาน เพื่อลดปริมาณ
การใช้น ้า  ซ่ึง มีการก  าหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ ายน ้าปะปาไม่เ กิน  1  ล้านบาทต่อปี จากการประเมินก่อนและหลัง
ด  า เ นินการ พบว่าค่าใช้จ่ ายในปี  2561 และ 2562 ลดลงจากปี  2560 ซ่ึง เ ป็นปีก่อนด  า เ นินโครงการตามภาพ
ด้านล่าง  ทั้ ง น้ีบ ริษัทมีแผนขยายโครงการไปยัง ส่วนการผลิต เพื่อบ ริหารจัดการน ้าตามแนวทางลดการใช้น ้า
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ตามหลัก 3Rs โดยการจัดท าระบบบ าบัดน ้า เสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยน ้า เ สีย ออกสู่
ภายนอกโดยค  า นึง ถึง ส่ิง มี ชีวิตในระบบนิ เวศ  
 

ข้อ มูลการใ ช้น า้ปะปาปี 2560 – 2562 
 

 ปี2560     ปี2561       ปี2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

0 . 98 ล้ านบาท      0. 65 ล้ านบาท        0. 49 ล้ านบาท  
 
ค่าน า้ประปา ปี  2562 

Invoice เดือน จ านวนหน่วยท่ีใช ้ Unit Price Amount 

AWTIV190201599 01/19 2,750 20 55,000 

AWTIV190302635 02/19 3,157 20 63,140 

AWTIV190401584 03/19 2,983 20 59,660 

AWTIV190502628 04/19 2,740 20 54,800 

AWTIV190602632 05/19 2,758 20 55,160 

AWTIV190702634 06/19 2,761 20 55,220 

AWTIV190803921 07/19 2,549 20 50,980 

AWTIV190902615 08/19 2,348 20 46,960 

AWTIV191002671 09/19 2,623 20 52,460 

      20 0 

      20 0 

      20 0 

รวม 24,669 20 493,380 
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ค่าน า้ประป า ปี  2561 

Invoice เดือน จ านวนหน่วยท่ีใช ้ Unit Price Amount 

AWTIV180202511 01/18 2,671 20 53,420 

AWTIV180302482 02/18 2,772 20 55,440 

AWTIV180402507 03/18 2,413 20 48,260 

AWTIV180502503 04/18 2,402 20 48,040 

AWTIV180602532 05/18 2,464 20 49,280 

AWTIV180702520 06/18 2,495 20 49,900 

AWTIV180802564 07/18 2,644 20 52,880 

AWTIV180902575 08/18 2,628 20 52,560 

AWTIV181002603 09/18 2,925 20 58,500 

AWTIV181102590 10/18 2,863 20 57,260 

AWTIV181202627 11/18 3,363 20 67,260 

AWTIV190102648 12/18 3,054 20 61,080 

รวม 32,694 20 653,880 

 

ระบบด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ   
TSC Green Industry  

บริษัท ส่ง เสริมและมุ่ง สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  ท าให้
มีการใช้วัตถุ ดิบและพลังงานอย่าง มีประสิท ธิภาพ สร้ างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า  และสอดคล ้อ ง ต ามนโ ยบ า ย ขอ งบ ริ ษ ัท  โ ดย
ปั จ จุ บ ัน บ ริ ษ ัท  ไ ด ้รั บ ก า ร รั บ ร อ ง  Green Industry Level 4 คือ  
วัฒนธรรมสีเ ขียว ซ่ึงแสดงให้ เห็นว่า บ ริ ษ ัท  มี ร ะบบกา ร บ ริ ห า ร
จัดการอย่างย ั่งยืนและเ ป็นมาตรฐานเฉพาะของบ ริษัฯ ท่ี ยกระดับ
ข้ึนจากมาตรฐานสากลท่ี มีอยู ่เ ดิม  เ พื ่อ ใ ห้โ ร ง ง านอุตสาหกร ร ม
สามารถอยู ่ร่ วมกันกับ สังคม ชุมชน และประชาชนอย่างย ั่งยืน   
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Carbon Footprint  Organizat ion  
  บริษทัส่งเสริมมุ่งมั่น และให้ความส าคญักบัภาวะโลกร้อน ซ่ึงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์ร เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้
องคก์รในภาคอุตสาหกรรม สามารถวดัปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เทียบเท่า แลว้น าผลท่ีไดไ้ปใชก้  าหนดแนวทางการบริหารจัดการ และด  าเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงไดส้นับสนุนให้ด  าเนินการดา้นคาร์บอนฟุตพ
ร้ินท์ขององคก์รตามแนวทางท่ี อบก. พฒันาข้ึน เพื่อรองรับสนุนการจัดท าเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
พลงังานในภาคการผลิตไปสู่ความยัง่ยืนและส่งผลกระทบในเชิงบวก และยงัแสดงให้เห็นวา่ 
1. บริษทัมีการค  านวณคาร์บอนฟุตพรินท์อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานโลก 
2. บริษทัไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะท่ีบริษทั ร่วมโครงการน าร่องคาร์บอนฟุตพรินท์ของประเทศไดต้าม
เป้าหมาย 
3. บริษทัมีกิจกรรมรณรงคล์ดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการลดโลกร้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. บริษทัปฏิบัติตามหลกัมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี  
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TSC CO 2  Reduct ion  
บริษทัมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปลดปลอ่ยกา๊ซ CO2 ซ่ึงเป็นตวัการส าคญัในการท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน
รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและส่งเสริมความรับผิดชอบตอ่สังคม และความใส่ใจตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบาย
ของบริษทั 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการด  าเนินงานดา้นการบริหารจัดการลดการปลอ่ยกา๊ซ CO2 
2. เพื่อด  าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบตอ่การปลอ่ยกา๊ซ CO2 
3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งขอ้มูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกคา้ 
4. เพื่อด  าเนินการก  าหนดนโยบายการลดการปลอ่ยกา๊ซ CO2 ของบริษทั 
5. เพื่อก  าหนดเป้าหมายการลดการปลอ่ยกา๊ซ CO2 ในแตล่ะปี  
6. ส่งเสริมและรณรงคใ์ห้พนักงานมีส่วนร่วมในการชว่ยกนัลดการปลอ่ยกา๊ซ CO2 ให้บรรลเุป้าหมาย 
7. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในมุมมองของลูกคา้ 
 

 2017 2018 2019 
ปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีลดการปลดปล่อยได้จริงอย่างต่อเนื่อง 
(TonCO2) 

889.95 251.11 1,952.68 
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4.3 คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกนั 
4.3.1 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

การปฏิบัติด้านแรงงาน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบัติตอ่พนักงานอยา่งเป็นธรรม  ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจก

ชนและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน  และจรรยาบรรณท่ีดี เพื่อน าไปสู่ความสงบสุขในสังคม 
ผลกัดนัให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  ตามนโยบายการไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไดจ้ัดท าข้ึน 
การจ้างงาน 
                บริษทัไม่ใชแ้รงงานบังคบัหรือแรงงานเดก็  อีกทั้ งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  ไม่เลือกเพศ  เช้ือ
ชาติ  ศาสนา  รสนิยมทางเพศ  อีกทั้ งด  าเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 
สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลขา่วสารอยา่งเท่าเทียมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุม่อ่ืนๆ มีช่องทางดังต่อไปน้ี ประกาศ อีเมล ์

ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพนัธ์ Line@TSC 
 บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ กลอ่งรับความคิดเห็น  กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง  

เพื่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนักงาน 
 บริษทัจะพยายามจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งพนักงานกบัผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี  

เชน่ กิจกรรม MD เลา่ให้ฟัง  เป็นตน้ 
 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 บริษัท ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ 

เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อน าเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกไตรมาส เพื่อน าไปปรับปรุง

และพัฒนานโยบายต่างๆ ต่อไป โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้ 

1. ร่วมหารือกบันายจ้างเพื่อจัดสวสัดิการแกลู่กจ้าง 

2.ให้ค  าปรึกษาหารือและเสนอแนะความห็นแกน่ายจ้างในการจัดสวสัดิการส าหรับลูกจ้าง  

3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวสัดิการท่ีนายจ้างจัดให้แกลู่กจ้าง  

4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจัดสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างตอ่คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน 

 

 นอกเหนือจากชอ่งทางขา้งตน้ พนักงานสามารถเสนอแนะขอ้คิดเห็นไดเ้พิ่มเติมทาง Line@ (ฝ่ายส่ือสารองค์กร)  

QR Code (กลอ่งแดง) และ Facebook  อีกดว้ย   
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สวสัดิการ 
บริษทัมีการจ่ายผลตอบแทนให้แกพ่นักงานอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัอตัราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ตลอดจนจัดให้มีสวสัดิการตา่งๆ เกินกวา่ท่ีกฎหมายก  าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่า
เกษียณอายุงาน เบ้ียขยนั คา่ครองชีพ เงินคา่ท าศพ คา่ท างานในกะกลางคืน คา่ระดบังาน เบ้ียขยนัรายเดือน เบ้ียขยนัตอ่เน่ือง
ประจ าปี คา่อาหาร ประกนัสุขภาพและประกนัอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ให้พนักงานไดผ้อ่นคลาย
จากการท างาน และไดใ้ชเ้วลาท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพนัตอ่องค์กรในระยะ
ยาว 
 

บริษทัสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิภาพทางสังคมของผูใ้ชแ้รงงาน มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก  าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดบัและทุกสายงานอยา่งชดัเจน และมีการปรับข้ึนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่
ละปี   
 
สุขภาพและความปลอดภัย 

บริษทัดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน 
รวมถึงมีสุขอนามัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  โดยก  าหนดนโยบายดา้นคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน  รวมถึงจัดให้มี
ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีสะอาด  ส่ือสารให้ความรู้แก่พนักงาน
เก่ียวกบัขอ้ก  าหนดวา่ดว้ยวิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยในการ  และให้มั่นใจวา่พนักงานเขา้ใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย ่าง
ถูกตอ้ง  จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นให้แก่พนักงาน  ตลอดจน
ประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
 
นโยบายการเลิกจ้าง 
 บริษทั “ไม่มี” นโยบายเลิกจ้าง  โดยบริษทัให้ความส าคญัในการรักษาสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องพนักงานอยา่งเตม็ท่ี  
ในกรณีท่ีบริษทัมีความจ าเป็นโดยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีส าคญัอนัมีผลกระทบตอ่การประกอบกิจการของบริษทัจนท าให้บริษัท
ไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติซ่ึงมิใชเ่หตุสุดวิสัยตอ้งหยุดกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว บริษัทจะ
ก  าหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปอยา่งรอบคอบและยุติธรรม ผา่นการเรียกประชุมฝ่ายบริหาร  หารือผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง  
และก  าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติซ่ึงจะประกาศแจ้งตอ่พนักงานให้ทราบโดยทั่วกนั โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและค  านึงถึง
สิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องพนักงานเป็นท่ีตั้ง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่ การเลิกจ้างท่ีเกิดจะเป็นไปโดยยุติธรรมและไม่ขัดกับ
กฎหมาย 
 

สิทธิมนุษยชน 
บริษทัสนับสนุนการปฏิบัติตาม  "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน"  และมาตรฐาน  สากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
นอกจากน้ีคณะผูบ้ริหารของบริษทัยงัมีการตรวจสอบประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน  และเม่ือ
พบวา่มีความเส่ียงท่ีจะเขา้เกณฑ์ความเส่ียงตอ่ช่ือเสียง จะส่งเร่ืองแจ้งไปยงัคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ัดให้มี
การอบรม และการวดัผลแกพ่นักงานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษทัและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อน าไปปฏิบัติ
เป็นส่วนหน่ึงในการด  าเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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ทั้ งน้ีบริษทัไดเ้ปิดชอ่งทางรับค  าร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัให้พนักงานสามารถส่งค  าร้องเรียน เร่ืองราว

การทุจริตคอร์รัปชัน่ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การไดรั้บการปฏิบัติอยา่งไม่เป็นธรรม  หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
มายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง ตลอดจนกิจกรรมดา้นสิทธิมนุษยชนตา่งๆ  ท่ีบริษทัก  าหนดให้มีแสดงถึง
การท่ีบริษทัให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและหลกับรรษทัภิบาลในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ท่ีจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษทั และพนักงานของคูค่า้ 

บริษทัมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลกัมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด จึงก  าหนดนโยบายการ
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน ไวใ้นคูมื่อ
หลกัการก  ากบัดูแลกิจการ  

โดยบริษทัก  าหนดให้มีการอบรมและวดัผล เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแกพ่นักงาน 
รวมทั้ งพนักงานท่ีตอ้งไปปฏิบัติงานในตา่งประเทศ จะตอ้งปฏิบัติไม่ขดัตอ่กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของประเทศนั้น  

ทั้ งน้ี หากพนักงาน พนักงานคูค่า้ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง พบการปฏิบัติอยา่งไมเ่ท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ี
ละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายงัประธานกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการ
กบัขอ้ร้องเรียนชอ่งทางอื่น ซ่ึงไดเ้ปิดเผยกระบวนการและชอ่งทางบนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.thaisteelcable.com ภายใตห้ัวขอ้ 
“ขอ้มูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”)  
 

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2562 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน และไม่พบเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

4.3.2 การพฒันาศักยภาพบุคคลากร 
 

ในโลกธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานท่ีต้องพร้อมและตอบโจทย์ให้ทันต่อทิศทางของธุรกิจและ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ บริษทัให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของ

พนักงานอยา่งตอ่เน่ือง  ทั้ งการจัดอบรมภายในและภายนอกองคก์ร  

กลยุทธ์ 

1. สร้างการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน การอบรมตามสายงาน 

2. สร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้: นอกจากการเรียนรู้ตามสายงานผา่นหลกัสูตรการอบรมต่างๆ แล้วนั้ น พนักงานต้อง

รับผิดชอบและขบัเคลื่อนการเรียนรู้การพฒันาตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆ ทันตอ่เหตุการณ์อยูเ่สมอ โดยมีผูบ้ังคับบัญชาเป็น

ผูส้นับสนุนให้ค  าปรึกษาและแนะน า 

3. การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้กบัองคช์ั้นน า 
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การปฐมนิเทศ (Orientation) บริษทัจัดให้มีการปฐมนิเทศแกพ่นักงานใหม่ทุกระดบัเพื่อให้มั่นใจวา่พนักงานทุกคนจะได้รับ
ขอ้มูลและเขา้ใจแนวทางการด  าเนินงานของบริษทัไปในทิศทางเดียวกนั  โดยบริษทัได้ประยุกต์แนวทางของการพัฒนา
อยา่งย ัง่ยืนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการปฐมนิเทศ โดยเน้ือหาจะครอบคลุม ทั้ งประเดน็ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยสามารถสรุปประเดน็หัวขอ้หลกัไดด้งัตอ่ไปน้ี 

o ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทั  
o กฏระเบียบและวฒันธรรมองคก์ร 

o การวดัผลและการประเมินผลงาน 

o ระบบคุณภาพและการบริหารความเส่ียง 

o การก  ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

o ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

ข้อมูลและสถิติการอบรม 
บริษทัไดพ้ฒันาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย ่างมือ

อาชีพ ด  ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข มีการเปิดโอกสารให้เรียนรู้และพฒันาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมี
ความกา้วหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผา่นโปรแกรมฝึกอบรมท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการก  ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และพฒันาท่ีย ัง่ยืนอีกดว้ย นอกจากน้ียงัสนับสนุนให้พนักงานไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสถาบันภายนอก เพื่อ
แลกเปลี่ยนและน าความรู้มาสร้างคุณคา่ให้กบัองคก์รตอ่ไป  

    

ในปี 2562 บริษัทมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องในการท างาน เพื่อ
เตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศมากข้ึน พนักงานแตล่ะคนไดรั้บการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 9.15 ชัว่โมงต่อคน
ตอ่ปี มีการจัดหลกัสูตรอบรมและเรียนรู้ภายในบริษทั 39 หลกัสูตร แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

 

หัวข้อการพัฒนา หลกัสูตรการฝึกอบประจ าปี 2562 ร้อยละของจ านวนช่ัวโมงท่ีอบรม 
1. หลักสูตรกฎหมายและความปลอดภัย การขบัรถยกโฟลค์ลิฟทอ์ยา่งปลอดภยั 11.65 

การท างานกบัปั้นจั่น ชนิดตั้งอยูก่บัที ่

การดบัเพลิงข ั้นตน้/อพยบหนีไฟ 

การขบั Hand Lift , การใช ้ Lift Stacker 

ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีอนัตราย 

ความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใชก้๊าซไวไฟ 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

2.หลักสูตรด้านคุณภาพ APQP/ PPAP/Control Plan  ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญ 24.13 
Core Tools (APQP, SPC, MSA, PPAP, FMEA) ระดบัเช ีย่วชาญ 

SPC ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญ 

IATF16949 Requirement ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญ 

IATF16949 Internal Auditor ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญ  

การวิเคราะหแ์ละการแกไ้ขปัญหา (8D Report) 

FMEA ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญ 
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Customer Requirement (ปีละ 1 คร้ัง) 

VDA  6.3 Process Audit 

การเขียนตอบ NC/CAR อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. หลักสูตรด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 Requirement  ระดบัเช ีย่วชาญ 9.15 
ISO 14001 : 2015 Internal Audit  ระดบัเช ีย่วชาญ 

Environment Aspect & Impact of ISO 14001 : 2015  ระดบั
มาตรฐาน 

Risk Assetment (ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญ) 

การควบคุมเอกสารและบนัทึกคณุภาพ 

การจัดการพลงังานแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักสูตรในการท างาน 

 

การใชเ้คร่ืองมือวดัพ้ืนฐาน 12.48 
เทคนิคการบริหารตน้ทุน (การลดตน้ทุนการผลิต) 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดว้ยตวัเอง 

Pokayoke  System 

TSC Engineering Standard 

การอา่น Drawing ระดบัตน้ 

ความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้า 

Motion & Time Study 

การวิเคราะหแ์ละปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 
(OEE) 
ปฏิบตัิการการเพ่ิมคุณภาพและลดของเสียภายในโรงงาน 

5. หลักสูตรความรู้เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ ความรู้พ้ืนฐานผลิตภณัฑ ์(Cable) 2.22 

 ความรู้พ้ืนฐานผลิตภณัฑ์ (WR) 

6. หลักสูตรทั่วไป Competency , KPI และการประเมินผล 1.10 

7. หลักสูตรการบริหารจดัการ Management Trip for Top Management  4.99 

Management Trip for Supervisor 3.19 

8. หลักสูตรอ่ืนๆ (เพิ่มทักษะในการท างาน) ฝึกอบรมเพ่ือวิเคราะหอ์อกแบบทางวิศวกรรม  
Computer Aided Engineering (CAE)    

29.96 

    100 
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การพัฒนาพนักงานตามองค์ความรู้ขององค์กร  

 

ระดับ จ านวน (คน) ช่ัวโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี 

ผู้บริหาร 63 13.41 

หัวหน้างาน 185 9.36 

ปฏิบัติการ 897 8.74 

รวม 1145 9.10 

ในปี 2562 บริษทัใชง้บประมาณการลงทุนเพื่อพฒันาบุคลากรเป็นเงิน 1,499,000 บาทซ่ึงการท่ีบริษทัจะสามารถ

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ปัจจัยหลกัท่ีส าคญั คือ การสร้างและพฒันาบุคคลากรให้ทั่งถึงทั้ งองคก์ร โดย

ให้ผูบ้ังคบับัญชาในแตล่ะสายงานวางแผนการอบรมและพฒันาใตผู้บ้ังคบััญชาตามเส้นทางการฝึกอบรมแต่ละสายอาชีพ 

(Training Road Map ) และพฒันาบุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง จึงมั่นในว่าบุคลากรจะมีความเช่ียวชาญในสายงานของตนเอง

พร้อมท่ีจะเติบโตไปตามสายอาชีพของตนและพร้อมท่ีจะชว่ยพฒันาองคก์รให้กา้วไปสู่ระดบัโลกได้ 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ต.ค 61 พ.ย 61 ธ.ค 61 ม.ค 62 ก.พ 62 ม.ีค 62 เม.ย 62 พ.ค 62 ม.ิย 62 ก.ค 62 ส.ค 62 ก.ย 62 รวม 

ช่ัวโมงการอบรม 
6 ชม./คน/ปี 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 

จ านวนหลักสูตรฝึก 
อบรมที่จัดจริง 

(ชม.) 

150 480 2422 738 1278 538 471 1218 927 96 414 148 8880 

จ านวนพนักงาน 
ในแต่ละเดือน 

25 58 76 60 258 246 148 348 454 16 218 72 1979 

ช่ัวโมงการวัดผล 
ท่ีท าได้ (ชม./คน) 

6.00 8.28 31.87 12.30 4.95 2.19 3.18 3.50 2.04 6.00 1.90 2.06 84.26 
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การวัดผลการอบรม  

บริษทัมีการจัดท าการวดัผลศักยภาพและความรู้ของพนักงานทั้ งกอ่นและหลงัการอบรมในทุกหลกัสูตร แบ่งเป็น

หลกัสูตรอบรมภายใน ท่ีตอ้งท าแบบทดสอบทั้ งกอ่นและหลงัการอบรม (Pre test & Post test) และหลกัสูตรอบรมภายนอก  ตอ้ง

น ากลบัถา่ยทอดตอ่ให้กบับุคลากรในฝ่าย  ควบคุมและดูแลโดยผูบ้ังคบับัญชาสูงสุดของแต่ละฝ่าย (Top Section) นอกเหนือ

การวดัผลขา้งตน้ แตล่ะฝ่ายมีการจัดท าหัวขอ้ทักษะมาตรฐานแตล่ะต  าแหน่งงาน (SKILL MATRIX)  ส าหรับพนักงานทุกฝ่ายทุก

คน ทบทวนทุก 6 เดือน  ซ่ึงหัวขอ้ในการวดัผลจะสอดคลอ้งกบัการปฏิบัติงานและความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน  ซ่ึง

ขอ้มูลการวดัผลดงักลา่วถือเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับการพฒันาหลกัสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน และมั่นใจ

ไดว้า่พนักงานทุกคนจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน 

ต่อพนกังาน ต่อองค์กร 

มีความรู้ความเช่ียวชาญการท างานมากขึ้น 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในงานมากขึน้ 

สามารถปฏิบัติงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ของเสียในกระบวนการผลิตลดนอ้ยลง 

ตน้ทนุและเวลาการผลิตลดนอ้ยลง 
เป็นองค์กรแห่งความปลอดภยั 

เสริมสร้างภาพลกัษณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 

 

มีความปลอดภัยในการท างาน  

มีความก้าวหน้าทางอาชีพ 

มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึ้น 

 

การวัดผล 
o ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง เหลือ 612.05 PPM (ปีก่อน 1997.64 PPM)  
o พนกังานสามารถลดต้นทุนได้จริง 42 ล้านบาท (ไม่รวม VA/VE อีก 42 ล้านบาท) 
o สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ 100% 
o Performance ของพนักงานดีขึน้ (อ้างอิงผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี  เกรด  A, B, C, D, F) : พนกังาน

ท่ีได้เกรด D และ E ลดลง  ขยับสัดส่วนไปท่ีเกรด A เพิ่มขึน้ 28% 

 
 

 

  

86



4.3.3 การส่ือสารกบัพนกังานภายในองค์กร 
  นอกจากการพฒันาศักยภาพและการดูแลชีวิตความเป็นอยูข่องพนักงานแลว้นั้น บริษทัเช่ือมั่นว่า การส่ือสารกับ

พนักงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัในยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั โดยบริษทัมีเป้าหมายของการส่ือสารไปยงัพนักงานไมจ่ ากดัเพียงแตเ่ป็นการ

ส่ือสารเพื่อทราบกฎกระเบียบเท่านั้น แตเ่พื่อเป็นการแจ้งขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ แจ้งผลการด  าเนินงานของบริษัท

และแผนการพฒันาเพื่อให้พนักงานทุกระดบัตระหนัก เขา้ใจและเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั 

 ช่องทางการส่ือสารของบริษัท 

 Orientation (ปฐมนิทศ) 
 ประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ  
 กิจกรรม 3T Activity (Top Management พบ

พนักงาน) 
• ประกาศติดบอร์ด  
• อีเมล ์ 
• Morning Talk (ประชุมหน้าแถว)  

• Management Monthly Meeting 
• การประชุมตวัแทนฝ่าย Pride committee 
 TSC Line@ 
 Facebook 
 Website บริษทั 

 

 

กิจกรรม TSC 3T Activity 2019 

บริษทัจัดให้มีกิจกรรม TSC 3T ซ่ึงในปี 2562 น้ีไดจ้ัดกิจกรรมตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 9 กิจกรรมดงักลา่วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

การพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนักงาน เป็นกิจกรรมท่ีจะมีการส่ือสารผลการด  าเนินงาน

ของบริษทั แจ้งขา่วสาร สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ในหลายมิติ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้พนักงาน

ทุกระดบัเขา้ถึงขอ้มูลและทันตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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4.3.4 ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร 

บริษทัเช่ือวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคญัขององคก์ร บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการดูแลพนักงาน

เพื่อพฒันาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพนัของพนักงานท่ีมีตอ่บริษัท  โดยระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

(Employee Engagement ) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยยะส าคญัตอ่ความสุขในการท างานและประสิทธิภาพในการท างาน  โดย

บริษทัไดก้  าหนดเป้าหมายระดบัความผูกพนัตอ่องคก์รของพนักงาน จะตอ้งมากกวา่ ร้อยละ  80 

  บริษัทมีแนวทางการด าเนินงานในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังต่อไปนี ้ 

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย,การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

บริษทัสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน โดยมีการตรวจสอบประเดน็

ดา้นสิทธิมนุษยชนตลอดจนสนับสนุนและเคารพปกป้องสิทธิและบริษทัปฏิบัติตอ่พนักงานทุกคนอยา่งเท่าเทียม

และเป็นธรรม  

ด้านการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทน โดยการยึดหลกัความเท่าเทียม การบริหารงานดว้ยผลงานและพฒันา

ขีดความสามารถรวมถึงการบริหารคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมภายใตต้วัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบัติงาน 

ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมุ่งหวงัให้พนักงานมีความสุขในระหว่างการ

ท างานกบับริษทัร่วมถึงมีศักยภาพและความสามารถท่ีเติบโตควบคูไ่ปองคก์ร 

การส่ือสารผลการประเมินท่ีได้ให้พนักงานรับทราบ 
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการส่ือสารกบัพนักงานอยา่งโปร่งใสและจริงใจ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา

ความพึงพอใจและ/หรือความผูกพนัของพนักงานท่ีมีตอ่บริษทัอยา่งตอ่เน่ือง  บริษทัส่ือสารกบัพนักงานสรุปดงัน้ี 
o ผลประเมิน : Management monthly meeting (ระดบับริหาร), E-mail & Morning Talk (พนักงาน) 
o ความคืบหน้าการด  าเนินการ :  Management monthly meeting (ระดับบริหาร) และ  E-mail & Morning Talk & 

Line@ & Facebook (พนักงาน)  ส าหรับหัวข้อ  Internal communication ซ่ึงจะสรุปข้อมูลท่ีได้ด  าเนินการตาม
แผนงานทั้ งหมดส่ือสารให้พนักงานไดรั้บทราบตามขั้นตอน 

 
ทั้ งน้ี บริษทัมีแผนในการประเมินความพึงพอใจและ/หรือความผูกพนัของพนักงานท่ีมีตอ่บริษทัเป็นประจ าทุกปี  เพื่อ

พฒันาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพนัของพนักงานท่ีมีตอ่บริษทัอยา่งตอ่เน่ือง 
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 4.3.4 การส่งเสริมให้พนกังานมส่ีวนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม 
 

 TSC Blood Donation # 20 & 21 (2019) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป็นการท ากิจกรรมร่วมกบัสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) เป็นประจ าทุกปี โดยตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตใน
บริษทั ซ่ึงในปีน้ีใชช่ื้อกิจกรรมวา่  TSC Blood Donation #20 & 21 (2562) การบริจาคโลหิตน้ี นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานไดช้ว่ยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ลว้ อีกทั้ งถือเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับพนักงานท่ีไดร่้วมกนัท าความดีในคร้ังน้ี  
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4.4 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

4.4.1 การสร้างความผูกพนั 
 

ฝ่ายการตลาด 
บริษทัให้ความส าคญัในการเขา้ถึงและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา

ธุรกิจ ดว้ยการแลกเปลี่ยนส่ือสารและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ ตั้งแตก่ารรับทราบนโยบายของ
ลูกคา้ดา้นตา่งๆ รวมถึงการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ร่วมกบัลูกคา้เพื่อให้ไดผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
ค  านึงถึงการใชว้ตัถุดิบและกระบวนการท่ีลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยตน้ทุนท่ีแข่งขันได้ เพื่อสร้างสร้างความพึง
พอใจของลูกคา้สูงสุด  โดยในปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและร่วมพฒันาในดา้นตา่งๆ กบัลูกคา้หลกัดงัน้ี 
 

ลูกค้า 
รางวัลผลการด าเนนิงาน และ

กิจกรรมปรับปรุงงาน 
กิจกรรม CSR อื่นๆ 

TDEM (TCC)   สมทบทุนชว่ยเหลือ โรงเรียน
ยากไร้ 

  

Hino (THCC)     THCC Warmful Golf 
2019 

Isuzu   ISG Bowling tournament 
2018 

กอลฟ์กระชบัมิตร,   
กิจกรรมแรลล่ีประจ าปี 
2019 

Auto Alliance    กอลฟ์กระชบัมิตร 

Thai Honda   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคีประจ าปี ท่ีวดัพระบาท
น ้าพุ จังหวดัลพบุรี  

กิจกรรมแรลล่ีประจ าปี 
2019 

MMTH   กิจกรรมแรลล่ีประจ าปี 
2019 

KME     กอลฟ์กระชบัมิตร 

Honda R&D Quality Award 2019     
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ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  ในปี 2562 ท่ีผา่นมาในดา้นการพฒันาคุณภาพร่วมกบัทางลูกคา้ทางฝ่ายประกนัคุณภาพไดมี้การท ากิจกรรม
ตา่งๆ เพื่อรักษาระดบัคุณภาพยกระดบัคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของลูกคา้ท่ีก  าหนดไว ้ตลอดจนเป็นการพฒันาให้ดี
ยิ่งข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง  ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดท าข้ึนมานั้นบรรลุเป้าหมายตามท่ีลูกค้าตั้ งไว้และทางฝ่ายประกันคุณภาพได้รับ
รางวลัเก่ียวกบัดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล Supplier Quality Excellence Award ปี 2018 

 จาก ลูกค้า General Motors (Thailand) Ltd. 

TCC QA Improvement Activity Certificate ปี 2018 

 จากลูกค้า TOYOTA 
 

รางวัล The Gold Supplier Award ปี 2018 

จาก ลูกค้า Adient & Summit Co., Ltd.   

91



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HATC: กิจกรรม Supplier Improvement Activity 

 เพื่อยกระดับคุณภาพ 

TDEM: กิจกรรม TTTC QA Improvement Activity  

เพื่อยกระดับคุณภาพ 

TDEM: กิจกรรม Functional Part Supplier 

Improvement Activity เพื่อยกระดับคุณภาพ 

DAT: Activity Supplier Improvement of 2019 
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  4.4.2 นวตักรรมในกระบวนการธุรกจิเพื่อความยั่งยืน 

บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเช่ียวชาญ  เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อตอ่ยอดไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมท่ีสร้างมูลคา่ในกระบวนการธุรกิจ  ให้พนักงาน
สามารถน าไปปฏิบัติไดอ้ยา่งแท้จริง  รวมทั้ งมีการติดตามและวัดผลผู ้ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้วย
โครงการปรับปรุงดา้นตา่งๆ  
 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
บริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การคิดปรับปรุง  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยา่งตอ่เน่ือง  ลดของเสียในกระบวนการด้วยแนวคิด Kaizen กิจกรรมกลุ ่ม  QCC (Quality 
Control Cycle) ซ่ึงเป็นการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้ งองคก์ร   

การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการผลิตอนัเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกท่ีอยู ่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ราคา
พลงังาน ราคาวตัถุดิบ เป็นประเดน็ท่ีบริษทัให้ความส าคญัและเช่ือมั่นวา่ การพฒันาและบริหารจัดการกระบวนการผลิต
อยา่งตอ่เน่ืองรวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตจะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีชว่ยพฒันา
ธุรกิจของบริษทัให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
 
การด าเนินงาน 
บริษทัใชแ้นวคิด Lean มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดบัร่วมแบ่งปันความคิดในการบ่งช้ีถึงปัญหา  หาสาเหตุ ก  าหนดเป็นแนวทางแก้ไข และด  าเนินการ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยเป้าหมายท่ีมุง่เน้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ลดตน้ทุนการผลิตและการใช้
พลงังาน  ลดความสูญเปลา่  
  

การด  าเนินงานเร่ิมตน้จากการจัดฝึกอบรมให้กบัพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับการพัฒนาเพื่อให้
พนักงานทุกคนมีความสามารถท่ีจะบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยจะได้รับการ
สนับสนุนจากทีมงานส่วนกลาง และหัวหน้างานผูบ้ริหารของฝ่ายให้ค  าปรึกษาอยูเ่สมอ 
 
ลดของเสียในกระบวนการผลิต 
ส าหรับกิจกรรมลดของเสียในกระบวนการผลิตในปีน้ี  พบว่าของเสียเพิ่มข้ึน  ทางฝ่ายผลิตยังไม่สามารถควบคุมได ้
เน่ืองจากมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ช  ารุดหลายรายการ  ส่งผลกระทบกบักระบวนการผลิต  ท  าให้เกิดของเสียในกระบวนการ
มากข้ึน ทั้ งน้ีเพื่อให้ของเสียในปีถดัไปลดลง ทางบริษทัมีแผนด  าเนินการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้พร้อมใชง้านตอ่ไป  
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นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
 

ณ สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันองคก์รตา่ง ๆ ลว้นจ าเป็นตอ้งปรับตัวเพื่อความอยู ่รอด  และความเจริญก้าวหน้าใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคก์รข้ึนอยูก่บัความสามารถขององค์กร

ในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด  เทคนิคการด  าเนินงาน และเทคโนโลยีตา่ง ๆ จากภายนอก  เรียนรู้จากประสบการณ์

จากกนัและกนัภายในและภายนอกองคก์ร  น ามาพฒันาคิดสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดนวตักรรม  (Innovation) ตอ่ไป การพฒันา

องคก์รให้มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมไดน้ั้น  ปัจจัยส าคัญท่ีสรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรม  ก็คือ  คน  ปัญญา

ความรู้  และทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เป็นหัวใจหลักของการสร้างประสิทธิภาพ(Efficiency)ของการ

ท างาน  และขบัเคล่ือนองคก์รให้เติบโตอยา่งมั่นคง  ซ่ึงองคก์รธุรกิจตา่งๆ กล็ว้นแลว้แตต่อ้งการนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อให้ธุรกิจด  าเนินต่อไปได้ในอนาคต กลไกในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ประสบ

ความส าเร็จในองคก์รนั้น ส าคญัคือ จะตอ้งมีการเช่ือมโยงทีมงาน และองคค์วามรู้ต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กรเข้า

ดว้ยกนั ก  าหนดเป้าหมายและกระตุน้ให้แตล่ะส่วนเกิดความมุ่งมั่นท่ีจะท างานในส่วนของตนอยา่งสอดคล้องประสานกับ

ทีมอ่ืน ๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกนั และหน้าท่ีในการสร้างและจัดการทีมแห่งการสร้างนวัตกรรมน้ี ย ่อมต้องเป็นหน้าท่ีของ

ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร เชน่เดียวกนั นักออกแบบขององคก์รกจ็ะตอ้งเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัส่วนอื่น ๆ เพื่อการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในเบ้ืองตน้นั้นปัจจัยส าคญัในการท างานร่วมกบัทีมอ่ืนคือ ตอ้งมีความ

เขา้ใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะส่วน มีความเขา้ใจในกระบวนการทั้งหมดวา่ด  าเนินไปอยา่งไร และใครอยูใ่น

ขั้นตอนไหน รวมถึงตอ้งมีความสามารถในการรวมทีมตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามความตอ้งการของงานท่ีมี  

 บริษทัมีการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกบัส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อ

ตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละลูกคา้เป็นส าคญั  

 ปัจจุบันบริษัทได้มุ่งเน้นและพัฒนาการผลิต กระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิตและยกระดับ

ความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กบัลูกคา้ อาทิโครงการพฒันา

แขนกลเพื่อระบบ automation ในสายการผลิตรางกระจกไฟฟ้า  โครงการการเช่ือมช้ินส่วนดว้ยแขนกล โครงการการพัฒนา

แขนกลแทนคนในการฉีดช้ินส่วนพลาสติก โครงการใชแ้ขนกลแทนคนในการฉีด Zinc แบบอติัโนมัติ และอ่ืนๆ  ทั้ งน้ีบริษทั

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และขอ้มูลทางวิชาการ รวมถึงจัดฝึกอบรมและสัมนาระหว่างบริษัทและสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)  
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จากกิจกรรมขา้งตน้ท่ีไดด้  าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  สรุปไดว้า่บริษทัให้ความส าคญัตอ่การพัฒนานวัตกรรม ทั้ งท่ี
ร่วมกบัลูกคา้  คูค่า้ ตลอดจนหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเลง็เห็นวา่การพฒันาดงักลา่วสามารถชว่ยให้เกิด Product 
Service/Process Innovation/Improvement Activity ท่ีส่งผลต่อด้าน ESG ท่ีช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตได้จริง  
สรุปผลภาพรวม ดงัน้ี 

 

Description Result 2018 Result 2019 ค าอธิบาย 
1. Quality 
    1.1 PPM of Customer claim 
    1.2 Defect in process  

 
5.77 

612.05 

 
1.60 

1,215.39 

 
 1.1 ของเสียลดลง 
 1.2 ของเสียเพิ่มข้ึน เน่ืองมี
เค ร่ืองจักร เ สียหลา ย
ร า ย ก า ร  ท า ก า ร
ปรับปรุงให้พร้อมใช้
งาน  เพื่อลดของเสียใน
รอบปีถดัไป 

2. Productivity 
    2.1 Increase productivity (previously last year) 
     
 
2.2 VA/VE (MB per year) 

 
-3.23% 

 
 

42 

 
2.96% 

 
 

40.01 

 
2.1 Productivity เพิ่มข้ึนจาก
ปีท่ีแลว้ 
 
2.2 ลดตน้ทุนเพิ่มข้ึน 

3. Delivery 
    3.1 Customer 
    3.2 Supplier 

 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
3.1 จัดสง่ได้ตรงเวลาดีข้ึน 
3.2 จัดสง่ได้ตรงเวลาดีข้ึน 

4. Safety Zero accident 0 0 รักษามาตรฐานได้ดี 

 5. LPMP (MB per year) 42  ลดตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 
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4.5 ร่วมสร้างสรรค์สังคมท่ีด ี

  บริษทัเช่ือมั่นวา่การด  าเนินธุรกิจท่ีดีจะตอ้งพฒันาและเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและชุมชนท่ีแข็งแรง 
โดยบริษทัไดป้ระยุกตแ์นวความคิดวา่ดว้ยเร่ืองการเป็นพลเมืองท่ีดีขององคก์รธุรกิจ (Corporate Citizenship ) มา
เป็นส่วนหน่ึงของการด  าเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยตระหนักวา่ตอ้งการชว่ยกนัดูแลสังคมเป็น
หน้าท่ีท่ีตอ้งร่วมมือกนั บริษทัจึงไดมี้การจัดกิจกรรมบริจาคและมอบส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สังคมและชุมชนอยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เพื่อแสดงให้เห็นวา่บริษทัไม่ไดมุ้่งเน้นท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียง
ดา้นเดียว แตไ่ดค้  านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูเ่สมอ 
  แนวทางการบริการจัดการ 
   บริษัทตั้ งอยู ่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรม มิใช่เขตชุมชน ซ่ึงโดยปกตินั้ นบริษัทจะมีการส ารวจ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด  าเนินงานของบริษัทอยู ่เป็นประจ า ตามระเบียบข้อบังคับของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยูแ่ลว้นั้น แตบ่ริษทัเองกไ็ดค้  านึงและให้ความส าคญักบัเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนละแวกใกลเ้คียงนิคมอุตสาหกรรม และขยายขอบเขตกวา้งไปถึง
ชุมชนท่ีขาดแคลนและตอ้งการความชว่ยเหลือหรือรับการสนับสนุน แม้มิใชล่ะแวกใกลเ้คียงกบับริษทั    
  บริษัทได้ก  าหนดแนวทางปฏิบั ติในระดับสากล คือเ ป้ าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) มาเป็นส่วนหน่ึงในการก  าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการพฒันาสังคมและชุมชน 
โดยในการด  าเนินการ บริษทัมีการส ารวจความตอ้งการของชุมชนและสังคมผา่นกระบวนการวิเคราะห์กลุ ่มผู ้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder  Analysis) ศึกษาและสอบถามความต้องการของชุมชน โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงคือหน่วยงาน ส่ือสารองคก์ร ซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลและน าขอ้มูลหารือกบัฝ่ายบริหาร น าไปสู่การ
ด  าเนินโครงการและกิจกรรมตอ่ไป 
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TSC Feel Good #7 2019  
 

 

 

 

 

 

  

 

 TSC Feel Good #8 2019 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทับริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับ

โรงเรียนวดักลางคลองหลวง อ าภอพนัส

นิคม จ.ชลบุรี ส าหรับใช้เป็นส่ือการเรียน

การสอนให้กับเด็กๆ  เพ่ือเด็กจะได้ใช้ใน

การ ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 

บริษทับริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับ

โรงเรียนวดัทอ้งคุ ้ง อ าภอเมือง จ.ชลบุรี 

ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนให้กับ

เด็กๆ เพ่ือเด็กจะได้ใช้ในการศึกษาค้นควา้

และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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 TSC Feel Good #9 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 TSC ปฏิทินเก่า เราขอ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษทับริจาคคอมพิวเตอร์ใหก้บัโรงเรียนบา้นร่องข่า อ าภอตระการพืชผล  

จ.อุบลราชธานี ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนใหก้บัเด็กๆ   เพ่ือเด็กจะได้ใช้ใน

การศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  มอบปฏิทินตั้งโต๊ะท่ีพนกังานร่วมกนับริจาคใหก้บัศนูยเ์ทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือ

คนตาบอด มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือเป็นการ

สนบัสนุนในการผลิตหนงัสืออกัษรเบรลล์ต่อไป 
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สืบสานประเพณีท้องถิ่น  

บริษทัให้ความส าคญักบัการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของท้องถ่ิน จึงจัดให้มีกิจกรรมท าบุญตกับาตร
ประจ าเดือน และสรงน ้าพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต ์ 

 เทศกาลสงกรานต ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 ท าบุญตกับาตรประจ าเดือน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สมาชิก PACT Network 
บริษทัเป็นสมาชิกของเครือขา่ยหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย Partnership Against Corruption for Thailand 

(PACT)  ซ่ึงปัจจุบันมีองคก์รธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกทั้ งส้ิน 140 องค์กร  (อ้างอิง :http://www.pact.network/2015/08/pact.html)  
ให้ความส าคญัตอ่การตา้นทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และพฒันาระดบัการพฒันาของบริษทัจดทะเบียน
ตอ่ความคืบหน้าในดา้นการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการ
ประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยไดรั้บการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  
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05 สรุปผลการด าเนินงาน 
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จากคุณค่าของบริษัท สรุปได้ดงันี ้
 
1. คนและความรู้  
 
 
 
 
 
 
• บริษทัพฒันาศักยภาพบุคลากรดว้ยงบประมาณ 
1,499,000 บาท   
• จัดหลกัสูตรการฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษทักวา่ 
39 หลกัสูตร (8 ประเภทหลกัสูตร)  
• ในปี 2562 พนักงานแตล่ะคนไดรั้บการฝึกอบรมโดย
เฉลี่ย 9.15 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  
 
 
 

2.สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
• ในปี 2562 บริษทัไดด้  าเนินการตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ตลอดจนตามแนวทางการก  ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แบ่งตาม 4 กลุม่ คือ กิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม  กิจกรรม
เพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อพนักงาน และกิจกรรมเพื่อคูค่า้ 
• ไม่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนตา่งๆ จากชุมชนและผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง
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3.จริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
• บริษทัไดป้ฏิบัติตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคูค่า้ 
ลูกคา้ หรือเจ้าหน้ี อยา่งเคร่งครัด เป็นธรรมตามขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท่ีไดใ้ห้พนัธะสัญญาไวใ้นการด  าเนินธุรกิจร่วมกนั 
• เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นการทุจริต (CAC) ประกาศเจตนารมณ์ เม่ือ
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 และไดรั้บการรับรองการเป็น
สมาชิก เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 และขณะน้ีบริษัท
อยูร่ะหวา่งการจัดเตรียมกระดาษท าการเพื่อยื่นต่ออายุ
โครงการ ซ่ึงจะหมดอายุในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 โดย
มีแผนท่ีจะยื่นเอกสารภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562  
เพื่อให้ตอ่อายุไดท้ันตามก  าหนดการตอ่ไป 
• บริษทัไมมี่การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ใชสิ้นคา้
และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/เคร่ืองหมายการคา้ท่ี
ถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็น
การละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
• บริษทัปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

4.คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
• บริษทัมีการคิดคน้ ปรับปรุง และพฒันากระบวนการ/
วิธีการการปฏิบัติงานอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอในทุกปี  
• บริษทัส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี 
เพื่อประเมินผลการด  าเนินงานของบริษทัใน 4 ด้านหลัก 
ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ 
(Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยพบว่าในปีท่ี
ผา่นมาลูกคา้มีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการของ
บริษทัในระดบัท่ีใกล้เคียงกับปีก่อนในทุกด้าน ทั้ งใน
ด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ส่งผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี  2562 อยู ่ท่ี
ร้อยละ 83 
• บริษทัแจ้งคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานกลบัไปยงั
ผูผ้ลิตช้ินส่วนทุกราย เพื่อให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยา่งตอ่เน่ือง โดยคะแนนประจ าปี 2562 มี
ผูผ้ลิตไดค้ะแนนในระดบัดีเยีย่ม 40.17%ระดบัดีมาก 
57.26% ระดบัดี 2.56%ระดบัปานกลาง 0% และไม่มี
ผูผ้ลิตท่ีตอ้งด  าเนินการปรับปรุงหรือไม่ผา่นเป็น 0% 
•  ในปี 2562 บริษทัร่วมมือกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนท าการลด
ตน้ทุนจากการพฒันากระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันา
สินคา้และกระบวนการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง  
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3 ด้าน: เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม และสังคม 
       เศรษฐกจิ  
 

(หน่วย: ลา้นบาท / Unit : Million Bath) 

งบการเงินของบริษทั ณ 30 กนัยายน  
2560 2561 2562 

Financial Statement as of September 30 

ผลการด  าเนินงาน Operating Performance       

รายไดจ้ากการขาย 
Revenues from Sales 

2,906               3,107  3,046 

รายไดท้ั้งหมด 
Total Revenues 

         2,939               3,140  3,071 

คา่ใชจ้่ายรวม 
Total Expenses 

         2,735               2,867  2,837 

ก  าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
Earnings Before Financial Costs and Income Tax 

     204                  273  234 

ก  าไรสุทธิ 
Net Earnings 

           176                  246  220 

ฐานะทาง Financial Situation      

สินทรัพยห์มุนเวียน 
Current Assets 

     1,565               1,319  1,157 

สินทรัพยร์วม 
Total Assets 

    2,782               2,487  2,341 

หน้ีสินรวม 
Total Liabilities 

     1,097                  803  696 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
Shareholders Equity 

        1,685               1,684  1,644 

ขอ้มูลตอ่หุ้น (หน่วย : บาท) Per Share Data (Unit:Baht)      

ก  าไรสุทธิตอ่หุ้น  
Earnings per Share (EPS) 

0.68 0.97 0.85 

เงินปันผลตอ่หุ้น 
Dividend per Share 

0.80 1.00 1.00 

มูลคา่ตามบัญชีตอ่หุ้น 
Book Value per Share 

6.48 6.48  
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งบการเงินของบริษทั ณ 30 กนัยายน 
2560 2561 2562 

Financial Statement as of September 30 

อตัราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %) Financial Ratios (Unit : %)       

อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 
Debt/Equity Ratio 

0.65 0.48  

อตัราส่วนก  าไรสุทธิตอ่รายไดร้วม 
Net Earnings Margin 

6 8  

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถ้ือหุ้น 
Return on Equity (ROE) 

10 15  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
Return on Asset (ROA) 

6 10  

 

 
 
 
 
 
 

Created by pixabay 
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จรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิ 
บริษทัก  าหนดให้มีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางการด  าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับคณะกรรมการผูบ้ริหาร  และพนักงาน

ยึดถือปฏิบัติ เน่ืองจากบริษทัเช่ือวา่แนวทางท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน  
รวมทั้ งมุ่งมั่นท่ีจะป้องปรามและป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ 

ในปี 2562 บริษทัพบวา่ไม่มีการปฏิบัติท่ีเป็นการละเมิดจรรยาบรรณตามท่ีบริษัทก  าหนดไว้  จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษทั มีดงัน้ี 

 จรรยาบรรณตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการเป็นกลางทางการเมือง 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการรักษาความลบั และการใชข้อ้มูลภายใน 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการให้ หรือรับของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการส่ือสารการตลาด 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

 
ซ่ึงเผยแพร่อยูใ่นคูมื่อหลกัการก  ากบัดูแลกิจการ 

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

 
ด้านความปลอดภัย 

บริษัทจัดใ ห้มีการตรวจตราพื้น ท่ีภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้ ง ภ า ย ใ นแ ละ
ภายนอกโรงงาน ซ่ึงผลการตรวจวัดต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก  าหนด  ทั้ ง น้ีบ ริษัทได้ก  าหนด
เ ป็นเ ป้าหมายท่ีส าคัญในการด  า เนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก  าหนด ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการใช้ท รัพยากรของกรมโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อย่าง เคร่ งครัด ดัง
ตารางสรุปผลตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมดัง น้ี  
 

ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. อากาศ  

1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อยภายในโรงงาน  

กา๊ซคาร์บอนมอนนอกไซด ์(Carbon monoxide : CO) ไม่เกิน 870 ppm 2.9 3 5 4 3.2 18 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2) ไม่เกิน 200 ppm 9.9 1.2 1.1  <1.0   <1.9  1.6 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur dioxide : SO2) ไม่เกิน 500 ppm 1.6  < 1.3   < 1.3   < 1.3   < 4.5  <1.3 

ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) ไม่เกิน 400 mg/m3  1.1 0.5 1 0.7 2.1 1.1 

ไอระเหยของสังกะสี (Zinc) ไม่เกิน 10 mg/m3  1.66 2.59 0.72 1.14 1.2 7.02 

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อยออกสู่ชุมชน*  

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

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (Nitrogen dioxide : NO2) ไม่เกิน 170 ppb  -  31.7 16 26 -  4 

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

คุณภาพอากาศ (AQI) ไม่เกิน 100 -  -  57 33 43 -  24 
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ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2. น า้   

2.1 คุณภาพน า้ทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดก่อนส่งให้ กนอ.   

pH  
อยู ่

ในชว่ง 
5.5 – 9.0 - 7.84 7.47 7.44 7.02 7.2 7.36 

อุณหภูมิ ไม่เกิน 45 °C 32.5 30.4 33.7 33.6 33.2 33.5 

คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)  ไม่เกิน 500 mg/l 75 75 61 44 -  2.2 

คา่ความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี (COD)  ไม่เกิน 750 mg/l 194 214 142 122 -  20 

คา่น ้ามันและไขมัน  ไม่เกิน 10 mg/l 8 6.7 3.4  <2.0  -  <2.0 

ของแขง็ท่ีละลายในน ้าทั้ งหมด (TDS)  ไม่เกิน 3,000 mg/l 664 604 760 536 424 464 

ของแขง็แขวนลอย (SS)  ไม่เกิน 200 mg/l 152 84 31 55 51.8 6 

3. ระดับเสียง   

3.1 ภายในโรงงาน   

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ในบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน  ไม่เกิน 90 dB(A) 79.6 79 78 76 81 85 

ระดบัเสียงสูงสุดในพื้นท่ีปฏิบัติงาน  ไม่เกิน 140 dB(A) 100.45 97.5 94 90 104 122 

3.2 ในพื ้นท่ีชุมชนรอบโรงงาน   

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ในท่ีพื้นท่ีชุมชนรอบโรงงาน  ไม่เกิน 70 dB(A) 62.6 64.3 64.6 63.1 -  66.7 

ระดบัเสียงสูงสุด ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงาน  ไม่เกิน 115 dB(A) 88 90.3 84.1 84.4 -  95.8 

คา่ระดบัการรบกวน  ไม่เกิน 10 dB(A) 7.3 7.1 7.5 5.2 -  7.9 

4. การร่ัวไหลของสารเคมี   

จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี  0 คร้ัง  
0 0 0 0 0 0 

5. การด าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม           

คา่ปรับจากการด  าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม  0 บาท 

 0 0 0 0 0 0 

จ านวนคร้ังของการด  าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม  0 คร้ัง 

 0 0 0 0 0 0 

6. ข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมจากภายนอก           

จ านวนคร้ังขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก  0 คร้ัง 
 

0 0 0 0 0 0 
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หมายเหตุ : อา้งอิงคา่มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก  าหนดดงัน้ี 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง   ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม พ. ศ.2549 

2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป  
4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคา่กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์น
บรรยากาศโดยทั่วไป  
5. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี  76/2560 เร่ือง  ก  าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน ้าเสียลงสู่ระบบ
บ าบัดน ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

6. ประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กาหนดคา่มาตรฐานมลพิษทางเสียงอนัเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2561 

8. ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างไดรั้บเฉลี่ยตลอดระยะเวลาก าร
ท างานในแตล่ะวนั พ.ศ. 2561 

9. กฎกระทรวงก  าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด  าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

จากการน านโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความ
ร่วมมือของพนักงานทั่วทั้ งองคก์ร ผา่นการขบัเคล่ือนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานของบริษทั สามารถสรุปผลการด  าเนินงานตามเป้าหมายท่ีส าคญัดา้นความปลอดภัย ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : (1) CCCF ยอ่มาจาก Completely Checked Completely Find out คือ กิจกรรมการคน้หาอนัตรายและขจัดส่ิง   
                    อนัตรายบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

   (2) S-SFM ยอ่มาจาก Safety-Shop Floor Management  คือ กิจกรรมการบริหารระบบการจัดการดา้น 
    ความปลอดภยัในการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกระดบั 

 
การบริโภคพลังงานไฟฟ้าและเชือ้เพลิง 

ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร  หน่วย 2560 2561 2562 (01-09/19) 
1.การใชพ้ลังงานรวมชนิด เมกะจลู 31,972,878.87 26,669,069.34 26,858,588.73 
2.พลังงานรวมจากการใชเ้ชื้อเพลิงทุกชนิด เมกะจลู 3,032,334.87 2,634,965.34 2,501,604.69 

%เทียบกบัพลังงานรวมทุกชนิด 9.48% 9.88% 9.31% 
   -พลังงานจากแก๊ส LPG เมกะจลู 3,032,334.87 2,634,965.34 2,501,604.69 
3.พลังงานไฟฟ้าท่ีซ้ือเข้ามาใช ้ เมกะจลู 28,940,544 24,034,104 20,919,168.00 

%เทียบกบัพลังงานรวมทุกชนิด 90.52% 90.12% 77.89% 
4.พลังงานจากระบบ Solar Roof top เมกะจลู   3,437,816.04 
 %เทียบกบัพลังงานรวมทุกชนิด   12.80% 
4.พลังงานรวมท่ีใชต้อ่หนว่ยผลิตภณัฑ์ เมกะจลูตอ่จ านวนชิ้นผลิตภณัฑ์(พนัชิ้น) 782.01 776.63 784.81 
5.ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 5,320.89 - 8,572.50 
6.ปริมาณก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยผลิตภณัฑ์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ตอ่

จ านวนชิ้นผลิตภณัฑ์(พนัชิ้น) 
0.00013 

 
- 0.0002505 

ตัวชีว้ัดด้านความปลอดภัย 2561 2562 
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)  0 0 
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)  0 0 
อตัราการความถ่ีบาดเจบ็ถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน 
(Lost-Time Injury Frequency Rate :LTIFR) 

0 
0 

โครงการป้องกนัอุบัติเหตุผา่นกิจกรรม CCCF
(1)
และ 

S-SFM(2) ส าเร็จตามแผนงาน (%) 

100% 90 % 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

โครงการมาตรฐานเคร่ืองจักรด้านความปลอดภัย
ผ่านกิจกรรม TCC Safety Activity ส า เ ร็จตาม
แผนงาน (%)  

100 % 70 % 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลติ 
 

สัดส่วนการใช้ทรัพยากรในการผลิต แบ่งแยกตามประเภท ดังนี ้
 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 
Steel 24.52% 27.42% 26.18% 26.39% 

Plastic 10.10% 10.92% 10.70% 12.24% 
Motor 8.21% 7.85% 10.55% 10.62% 
Rubber 6.24% 5.87% 7.38% 6.26% 
Other 50.93% 47.94% 45.19% 44.50% 
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

  
การจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม   2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1 ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่น าไปก าจัด               

โดยการน ากลับมาใชใ้หม ่(Recycle) ตัน 5 - - 55.40 66.63 53.84 

โดยวิธีอ่ืนๆ ได้แก ่ ตัน 520.92 334.84 394.90 420.84 478.17 459.11 

คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหนา่ยตอ่               

2 ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่น าไปก าจัด               

โดยการน ากลับมาใชใ้หม ่(Recycle) ตัน 13.50 6.65 - - - - 

โดยวิธีอ่ืนๆ ได้แก ่ ตัน 7 8.25 16.93 22.37 26.89 19.98 

ท าเชื้อเพลิงผลม, ฝ่ังกลบอยา่งปลอดภยัเม่ือท าการปรับเสถียรหรือ
ท าเป็นกอ้นแข็งแล้ว 
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          สังคม 
 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

ด้านทรัพยากรบุคคล 2560 2561 2562 
จ านวนพนักงานท้ังหมด (1) (คน)  1,376 1316 1295 

   • ชาย  677 645 676 

   • หญิง  699 671 619 

พนกังานใหม่ท้ังหมด (2) (คน)  159 160 151 

พนกังานท่ีลาออกท้ังหมด (3) (คน)  92 102 158 

• พนักงานลาออก ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 30 ปี  38 54 59 

• พนักงานลาออก ท่ีมีอายุตั้งแต ่30 ปีข้ึนไป  54 48 47 

• อตัราการลาออก (% ของพนักงานทั้ งหมด)  6.69% 7.75% 8.19% 

การลาคลอดบุตร (4) (คน) 
• พนักงานท่ีลาคลอดบุตร  25 20 15 

• พนักงานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบุตร  23 20 15 

• อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบุตร (%)  92.00% 100% 100% 

 
หมายเหตุ :  (1) รวมพนักงานสัญญาจา้งและผูรั้บเหมา (Subcontractor) 
  (2) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผูรั้บเหมา (Subcontractor) 

(3) รวมพนักงานสัญญาจา้งและผูรั้บเหมา (Subcontractor) 
  (4) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผูรั้บเหมา (Subcontractor) 
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สรุปกจิกรรม ประจ าปี 2562 

ล าดับ 2559 2560 2561 2562 

1 

โครงการ TSC Volunteer # 3 : 
TSC จับ มือสานฝัน คร้ังท่ี 3 : พัฒนาการ
เรียนรู้สู่ BBL (*Brain-based Learning) ให้กับ
โรงเรียนบ้านบางแสม  
ต.บางนาง  อ.พานทอง จ .ชลบุ รี  บูรณะ
ห้องสมุดและทาสีลานกิจกรรม เพื่อใช้ใน
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้และส่งเสริมตอ่การ
พฒันาสมอง 

 

TSC Donation Table Calendar 2017 
(ปฏิทินเก่า เราขอ) : 

รับบริจาคปฏิทินตั้งโตะ๊ทุกรูปแบบท่ีไม่ใชง้าน
แลว้ เพื่อน าไปส่งมอบให้กบัโรงเรียนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพ ในการน าไปผลิตเป็นหนังสือ
อกัษรเบรลลส์ าหรับคนตาบอด 

 
 
 

TSC Feel Good 2017 (มอบคอมพิวเตอร์ให้กับ
ศูนย์สร้างโอกาสะพานพระราม 8) 

มอบคอมพิวเตอร์ให้กบัศูนยส์ร้างโอกาสสะพาน
พระราม 8  เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน
ให้กบัเดก็ๆ ในชุมชนตอ่ไป 

 

TSC Feel Good #7 2019 (มอบคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง จ.ชลบุรี) 

เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนให้กบั 
นักเรียนตอ่ไป 
TSC Feel Good #8 2019 (มอบคอมพิว เตอร์
ให้กบัโรงเรียนวดัท้องคุง้ จ.ชลบุรี) เพื่อใช้เป็น
ส่ือการเรียนการสอนให้กบั 
นักเรียนตอ่ไป 
TSC Feel Good #9 2019 (มอบคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรี ยนบ้านร่องข่า จ.อุบลราชธานี )     
เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ตอ่ไป 

 
    

 
 
 
 

   

113



ล าดับ 2559 2560 2561 2562 

2 

TSC บริจาคโลหิต ท าดีถวาย 
พ่อหลวง คร้ังท่ี 14 

TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง) : 
พนักงานร่วมกนับริจาครองเท้าใหม่  
หรือรองเท้ามือสองสภาพดี และส่งมอบให้ กบั
ศู น ย์ อ บ ร ม ศี ล ธ ร ร ม  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนา อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็น
ศูน ย์ก ลา งใ นก าร กระจา ย ส่ิ งของ ใ ห้ กับ
ผู ้ด้อยโอกาสในพื้น ท่ีห่างไกล ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตอ่ไป 

TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏิทิน
เก่า เราขอ) 

เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโตะ๊ทุกรูปแบบท่ีไม่ใช้
งานแลว้จากพนักงาน ส่งมอบให้กบัโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนาไปผลิตเป็น
หนังสืออกัษรเบรลลส์าหรับคนตาบอด 

 

TSC Donation Table Calendar 2019 (ปฏิทิน
เก่า เราขอ) 

เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโตะ๊ทุกรูปแบบท่ีไม่ใช้
งานแลว้จากพนักงาน ส่งมอบให้กบัโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนาไปผลิตเป็น
หนังสืออกัษรเบรลลส์าหรับคนตาบอด 

 

3 

โครงการ TSC Love Delivery 2016 : 
รายไดจ้ากการจ าหนา่ยดอกไมใ้นกิจกรรม 
TSC Love Delivery 2016 ทั้ งหมดโดยไม่หัก
คา่ใชจ้่ายมอบให้กบั มูลนิธิเดโ็รคหัวใจ ใน
พระอุปถมัภ์ของสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์เพื่อน าไปชว่ยเหลือเดก็ท่ีป่วยเป็น
โรคหัวใจพิการแตก่  าเนิด 

TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต่อลม
หายใจได้) : 

ท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวขา่ว 3 และการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
โดยมีการตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช ้มอบ
ให้กบัโรงพยาบาลอุง้ผาง จ.ตาก เพื่อน าไปชว่ย
ผูป่้วยในถ่ินธุระกนัดาน  โดยในการเปิดรับ
บริจาคคร้ังน้ี มียอดบริจาคยากวา่ 8,000 เม็ด 

TSC Blood Donation #18 & 19 
กิจกรรมประจาทุกปีร่วมกับสภากาชาดไทย 

(สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาค
โลหิตในบริษทั ซ่ึงในปีน้ีใชช่ื้อกิจกรรมวา่ TSC 
บริจาคโลหิต คร้ังท่ี18 (2017) และ TSC บริจาค
โลหิตคร้ังท่ี 19 (2018) การบริจาคโลหิตน้ี 
นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ไดช้ว่ยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ลว้ ยงัเป็นโอกาสให้
พนักงานไดร่้วมกนัท าความดี เพื่อสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

 

TSC Blood Donation #20 & 21 
กิจกรรมประจาทุกปีร่วมกับสภากาชาดไทย 

 (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาค
โลหิตในบริษทั ซ่ึงในปีน้ีใชช่ื้อกิจกรรมวา่ TSC 
บริจาคโลหิต คร้ังท่ี 20 (2018) และ TSC บริจาค
โลหิตคร้ังท่ี 21 (2019) การบริจาคโลหิตน้ี 
นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ไดช้ว่ยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ลว้ ยงัเป็นโอกาสให้
พนักงานไดร่้วมกนัท าความดี เพื่อน าไป
ชว่ยเหลือผูป่้วยท่ีตอ้งการโลหิตในการรักษา 
ตามโรงพยาบาลตา่งๆ ในกิจกรรมคร้ังน้ี 
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TSC บริจาคโลหิต ท าดีถวาย 
พ่อหลวง คร้ังท่ี 15 

TSC Blood Donation #16 & 17 : 
กิจกรรมร่วมกบัสภากาชาดไทย  
(สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) เป็นประจ าทุกปี 
โดยตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษทั ซ่ึงในปี
น้ีใชช่ื้อกิจกรรมวา่ TSC บริจาคโลหิตเพื่อพอ่
หลวง คร้ังท่ี 16 (2016) และ TSC บริจาคโลหิต
เพื่อแม่หลวงคร้ังท่ี 17 (2017) การบริจาคโลหิต
น้ี นอกจากจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้
พนักงานไดช้ว่ยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ลว้ ยงัเป็น
โอกาสให้พนักงานไดร่้วมกนัท าความดี เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่ัว ร.9 และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

TSC Donation Office Equipment 2018  (มอบ
อุปกรณ์ส านักงาน ให้แก่ สภ.พานทอง จ.ชลบุรี) 
มอบอุปกรณ์ส านักงานให้แกส่ถานนีต  ารวจภูธร
พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อใชป้ระโยชนใ์นงาน
ราชการ 

 
- 
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TSC Volunteer at Banyansue School  
2016 

(บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้าน 
ย่านซ่ือ) : 

บริจาคโทรทัศน์ พร้อมกลอ่งรับสัญญาณ
ดาวเทียม เพื่อการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ให้กบัโรงเรียนบ้านยา่นซ่ือ ต.บ้านเกา่ อ.พาน
ทอง จ.ชลบุรี รายไดม้าจากการจัดกิจกรรม
การแขง่ขนั TSC ฟุตบอลคพั คร้ังท่ี 4(2016) 

TSC Donation 2017 (เส้ือผ้ามือ 2 เพื่อ
เพื่อนพี่น้องภาคอีสาน) : 

พนักงานร่วมกนับริจาคส่ิงของและ 
เส้ือผา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ส่งมอบให้กบัศูนย์
ประสานงาน อาสาสมัครเพื่อพอ่ ณ หอประชุม
ศรีบูรพา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการกระจาย
ส่ิงของให้กบัผูป้ระสบภัยน ้าท่วมภาคอีสาน 
และผูด้อ้ยโอกาสไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ตอ่ไป 

TSC The Giving (ต่อเติมโรงขยะรีไซเคิล) 
TSC ร่วมกบั บริษทั พทูีลล่ิง จ ากดั มอบเงินเงิน
มูลคา่ 19,000 บาท ให้กบัศูนยส์ร้างโอกาส
สะพานพระราม 8  เพื่อตอ่เติมโรงขยะรีไซเคิล
ส าหรับชุมชน 

 
- 

6 
 

- 
- 

TSC Feel Good 2018 (มอบพื ้นสนามเดก็เล่น) 
มอบพื้นสนามเดก็เลน่ให้กบัศูนยส์ร้างโอกาส
สะพานพระราม 8  เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีให้เดก็ๆ ได้
ฝึกพฒันาการ และทักษะตา่งๆ และเป็นมุมให้
เดก็ไดท ากิจกรรมร่วมกนั 

- 

7 - - 

TSC วิ่งเพื่อการกุศล (2018) 
จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล รวมเป็นหน่ึงเดียว 
เพื่อบริจาคเงินให้กบั สถานสงเคราะห์คนพิการ
บ้านการุณยเวศย ์ท่ี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็น
จ านวนเงินทั้งหมด 11,631 บาท 

TSC วิ่งเพื่อการกุศล (2019) 
จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล รวมเป็นหน่ึงเดียว 
เพื่อบริจาคเงินให้กบั สถานสงเคราะห์คนพิการ  
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ด้านผลติภณัฑ์และบริการ (ความพงึพอใจของลูกค้าโดยรวม) 
 

บริษทัจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี   เพื่อประเมินผลการด  าเนินงานของบริษัทใน
ดา้นตา่งๆ ซ่ึงผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ประจ าปี 2562 เป็นดงัน้ี 

 
                                   (คะแนนเตม็ 100 %) 

ความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 

คุณภาพ (Quality) 90% 84% 84% 

ราคา (Cost) 70% 77% 75% 

การส่งมอบ (Delivery) 90% 88% 88% 

งานใหม ่(New model) 90% 85% 93% 

ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 85% 83% 83% 

 
เน่ืองจากผลจากการแขง่ขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน ในปีท่ีผา่นมา ยงัคงส่งผลให้ความพงึพอใจของลูกคา้ ในปี 2562 

คงท่ีจากปี 2561 มีเพยีงดา้นผลิตภัณฑใ์หม่ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้    
    

ในปีถดัไปจึงถือวา่เป็นความท้าทายและเป็นแรงผลกัดนั ให้บริษทัตอ้งมุ่งมั่นพฒันาและยกระดบัการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ในดา้นตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึนตอ่ไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตัวลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบจากปีท่ีผา่นมา สืบเน่ืองจากสาเหตุหลกัส าคญั 
คือ ปัจจัยตลาดส่งออกชะลอตวั ตามเศรษฐกิจโลก   ซ่ึง
เวลาน้ีการ ส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างออสเตร เลีย  
ตะวันออกกลาง ไม่ร าบร่ืน  โดยเฉพาะออสเตร เลีย
เศรษฐกิจชะลอตัวลง 2-3 เดือนมาแล้ว  และในขณะท่ี
ตลาดตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นประเทศผู ้ค้าน ้ ามัน ได้รับ
ผลกระทบเม่ือโลกก  าลังมุ่งไปสู่รถไฟฟ้า   บริษัทผลิต
น ้ามันเร่ิมหันไปลงทุนดา้นแบตเตอร่ีรถยนตห์รืออุปกรณ์
ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเปิดช่องทางธุรกิจเสริม และ
ปัจจัยสงครามการคา้ระหวา่งประเทศจีนและสหรัฐอเมริก ท าให้การคา้จากตลาดส่งออกมีความไม่แน่นอน โดยเศรษฐกิจใน
อเมริกากส่็งสัญญาณถดถอย ดอกเบ้ียเงินฝากระยะส้ันต  ่าลง อีกทั้ งผู ้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตท่ีมี
แนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน ความผนั-ผวนของคา่เงินบาทท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู ้ป ระกอบการ
ส่งออก ซ่ึงปัจจัยเหลา่น้ี ส่งผลกระทบกบัการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยท่ีลดลง เม่ือเทียบจากปี 2561 จึงท าให้อุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนตป์รับลดตามไปดว้ย  

แตอ่ยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดส าหรับสายควบคุมสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของภูมิภาคอาเซียน 
โดยมีลูกคา้เป็นกลุม่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตช์ั้นน า รวมทั้ งไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ให้
เป็นผูผ้ลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนตรุ่์นใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนทั้ งในไทยและตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง  และจากความ
ท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการ
เปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษัทตระหนักถึงความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการ
ด  าเนินงาน ควบคูก่บัการท างานวิจัยและพฒันา คิดคน้โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยงัคงรักษาคุณภาพเชน่เดิม และสร้างกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัจัดการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ทั้ งภายในและระหวา่งองคก์รและคูค่า้ทางธุรกิจ เพื่อ
พฒันาไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษทัมีเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบัโลก ซ่ึงบริษทัตระหนักวา่ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้
บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายดงักลา่วได ้บริษทัจะตอ้งด  าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมกระบวนการและ
ตน้ทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กับการเพิ่ม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นตา่งประเทศให้มากยิ่งข้ึน   

ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนตน์ั้น  บริษทัไดป้รับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยูเ่สมอ เพื่อจะผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล
และสร้างความเช่ือมั่นให้กบัลูกคา้ มีการพฒันาสายการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมัติ ซ่ึงชว่ยลดความผิดพลาดและลดจ านวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เชน่ ระบบคลงัสินคา้ ระบบการขนส่ง กมี็การพฒันาอย่างตอ่เน่ือง  

อีกปัจจัยท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตคื์อ การวิจัยพฒันาและออกแบบผลิตภัณท ์บริษทัไดร่้วมออกแบบ
และแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู ้ผลิตรถยนต์ทั้ งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งเข้าร่วมโครงการวิจัยกับ
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สถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศไทย ในการพฒันาคุณภาพเชิงวิศวกรรม โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีตา่งๆ เขา้มา
พฒันา ซ่ึงเป็นการสานตอ่วิสัยทัศน์ “เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตร์ะดบัโลก” ดว้ยความรับผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ตามหลกัการก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมตระหนักถึงความยัง่ยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป 

ในขณะท่ีมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบันนั้ น บริษัทย ังคงยึดมั่นด  าเนิน
ธุรกิจโดยค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ให้ครอบคลุมทุกดา้น ตั้งแตด้่านเศรษฐกิจ  บริษทัสร้างคุณคา่โดยเป้าหมายสูงสุด
ไม่ใช่เพียงแค่การท าก  าไร  แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่ วมกันของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง  ทั้ งน้ีเพื่อสนับสนุน
ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศผา่นมูลคา่จากผลประกอบการ และการกระจายรายไดไ้ปสู่ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง   ด้าน
ส่ิงแวดล้อม  บริษทัมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ใชท้รัพยากรอย่าง รู้คุณค่าและรักษา
สมดุลระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน  โดยมีระบบการจัดการอากาศ น ้า เสียง  การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน ตลอดจน
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการทบทวนและขยายขอบเขตระบบบริหาร
จัดการไปยงัผูผ้ลิตช้ินส่วนอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนไดรั้บคดัเลือกจากลูกคา้ให้เป็นบริษทัตน้แบบของผูผ้ลิตช้ินส่วนของลูกคา้  
เพื่อให้ความรู้ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสังคม มีการท ากิจกรรมสร้างสรรคเ์พื่อพนักงาน รวมไปถึงคนใน
ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและความสุขอยา่งย ัง่ยืน  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษทัเป็นท่ียอมรับจากผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นน า
มากมายอนัเห็นไดจ้ากรางวลัคุณภาพและบริการท่ีไดรั้บในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงทั้ งหมดอยูภ่ายใตก้ารปฏิบัติตามหลักก  ากับดูแล
กิจการท่ีดี  มีการด  าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้มีระบบการจัดการและบริหารความเส่ียง 
ไดรั้บรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต (CAC)  อีกทั้ งมีการรายงานและเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เน่ือง 

รายงานความยัง่ยืนฉบับน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารถึงการด  าเนินงานของบริษทัดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย   หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่รายงานฉบับน้ีจะท าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดค้วามเขา้ใจและมั่นใจในการด  าเนินงานเร่ือง
ความยัง่ยืนของบริษทั  และให้ความร่วมมือกบับริษทั “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า ร่วมกันแบ่งปัน” คือหัวใจส าคัญท่ีจะ
ผลกัดนัการกา้วไปขา้งหน้าอยา่งมั่นคงบนเส้นทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทัมีความมุ่งมั่นด  าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนดว้ยความรับผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม บนพื้นฐานการก  ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี  ขบัเคลื่อนสังคมให้เจริญกา้วหน้าอยา่งแขง็แกร่งทั้ งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาท่ี
ย ัง่ยืนร่วมกนัตอ่ไป 
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12. ตัวชีว้ัดตามกรอบแนวทางการจัดท ารายงานความย่ังยืนระดับสากล (GRI content index) 
 
GRI Standards Descriptions Page 
General Standard Disclosures  
Strategy and Analysis  
GRI 102-14 Provide a statement from the most senior decision-maker of the 

organization  
2,6-8 

GRI 102-15 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities  16-18,30 

Organizational Profile  
GRI 102-1 Report the name of the organization  Front Cover 

GRI 102-2 Report the primary brands, products, and services  4,10-14 

GRI 102-3 Report the location of the organization’s headquarters  4 

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

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

GRI 102-6 Report the markets served including geographic breakdown, sectors 
served, and types of customers and beneficiaries  

4-5,10-14 

GRI 102-7 Report the scale of the organization  15,103 

GRI 102-8 Report types of employees and their classification (such as gender, 
permanent employee, region, substantial portion and significant 
variations)  

103 

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

 

GRI 102-9 Describe the organization’s supply chain  5,47-52 

GRI 102-10 Report any significant changes during the reporting period regarding the 
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain  

47-52 

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

44-48 

GRI 102-12 List externally developed economic, environmental and social charters, 
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
which it endorses  

20-21 , 42-43 

GRI 102-13 List memberships of associations (such as industry associations) and 
national or international advocacy organizations in which the organization 
participates in as strategic member  

91 

GRI Standards Descriptions Page 
Identified Material Aspects and Boundaries  
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GRI 102-45 Organizational consolidated financial statements or equivalent 
documents status  

31 

GRI 102-46 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, 
and how the organization has implemented the Reporting Principles for 
Defining Report Content  

30-33 

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

32 

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

30-33 

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

30-33 

GRI 102-48 The effect and the reasons of any restatements of information provided in 
previous reports  

31 

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

31-32 

Stakeholder Engagement  
GRI 102-40 A list of stakeholder groups engaged by the organization  26-29 

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

26-29 

GRI 102-43 The organizational approach to stakeholder engagement  26-29,33 
GRI 102-44 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement 

and how the organization has responded to those key topics and 
concerns  

26-29,33 

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

provided  
31 

GRI 102-51 Date of most recent previous report (if any)  31 

GRI 102-52 Reporting cycle (such as annual, biennial)  31 

GRI 102-53 The contact point for questions regarding the report or its contents  31 

GRI 102-55 The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, 
or the reference to the External Assurance Report  

31,110-121 

GRI 102-56 The organizational policy and current practice regarding external 
assurance for the report  
 

- 

GRI Standards Descriptions Page 
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Governance  
GRI 102-18 The governance structure of the organization, including committees of the 

highest  governance body 
15,37-39 

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

such as codes of conduct and codes of ethics 
41-43 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE  
Category : Economic  
Economic Aspect : Economic Performance  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-24 
GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed  23-24 

GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
organizational activities due to climate change  

46 

GRI 201-3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations  - 
GRI 201-4 Financial assistance received from government  - 
Economic Aspect : Market Presence  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 11-14 
GRI 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 

minimum wage at  
significant locations of operation  

- 

GRI 202-2 Proportion of senior management hired from the local community at 
significant locations of operation  

- 

Economic Aspect : 
Indirect Economic 
Impact  

 - 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 87 
GRI 203-1 Development and impact of infrastructure investments and services 

supported  
88-89 

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts  
 

88-89 

GRI Standards Descriptions Page 
Economic Aspect : Procurement Practices  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47 
GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of 

operation  
- 

Category : Environmental  
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Environmental Aspect : Materials  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56 
GRI 301-1 Materials used by weight or volume  101-102 

GRI 301-2 Percentage of materials used that are recycled input materials  101-102 

Environmental Aspect : Energy  
GRI 103-2 Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect  61 
GRI 302-1 Energy consumption within the organization  101 
GRI 302-2 Energy consumption outside of the organization  - 
GRI 302-3 Energy intensity  - 
GRI 302-4 Reduction of energy consumption  61-65 

GRI 302-5 Reduction in energy requirements of products and services  - 
Environmental Aspect : Water  
GRI 103-2 Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect  66 

GRI 303-1 Total water withdrawal by source  66 

GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water  100 

GRI 303-3 Percentage and total volume of water recycled and reused  100 

Environmental Aspect : Emissions  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56 
GRI 305-1 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)  57-58 

GRI 305-2 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)  99-100 
GRI 305-3 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)  - 
GRI 305-4 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  - 
GRI 305-5 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions  67-68 

GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)  67-68 

GRI 305-7 NOx, SOx, and other significant air emissions  99-100 

 Descriptions Page 

Environmental Aspect : Effluents and Waste  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66 
GRI 306-1 Total water discharge by quality and destination  100 

GRI 306-2 Total weight of waste by type and disposal method  100 

GRI 306-3 Total number of volume of significant spills  - 
GRI 306-4 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 

hazardous under the terms of the basel convention Annex I, II, III, and 
VIII, and percentage of transported waste shipped internationally  

- 
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GRI 306-5 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and 
related habitats significantly affected by the organizational discharges of 
water and run off  

- 

Environmental Aspect : Products and Services  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-60 
   
GRI 301-3 Percentage of products sold and their packaging materials that are 

reclaimed by category  
20 

Environmental Aspect : Compliance  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 99-100 
GRI 307-1 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for no-compliance with environmental laws and regulations  
99-100 

Environmental Aspect : Transport  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
   
Environmental Aspect : Overall  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 99-100 
   
GRI Standards Descriptions Page 
Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47-49 
GRI 308-1 Percentage of new suppliers that were screened using environmental 

criteria  
- 

GRI 308-2 Significant actual and potential negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken  

- 

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 103-2 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms  
- 

Category : Social  
Sub-category : Labor Practices and Decent Work  
Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68-76 
GRI 401-1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by 

age group, gender and region  
103 
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GRI 401-2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to 
temporary or part-time employees, by significant locations of operation  

68-69 

GRI 401-3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender  - 
Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 402-1 Minimum notice periods regarding operational changes, including 

whether these are specified in collective agreements 
- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 53-56 
GRI 403-1 Percentage of total workforce represented in formal joint management-

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

101 

GRI 403-2 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days 
and absenteeism and total number of work - related fatalities, by region 
and by gender  

101 

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

101 

GRI 403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions  
Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 71-76 
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee by gender, and by 

employee category  
72-74 

GRI 404-2 Programs for skills management and lifelong learning that support the 
continued employability of employees and assist them managing career 
endings  

72-74 

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews, by gender and by employee category 

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 405-1 Composition of governance bodies and breakdown of employees per 

employee category according to gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of diversity  

15,103 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Equal Remuneration for Woman and Men 
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Explanation of the 

material topic and its Boundary 
- 
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GRI 405-2 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee 
category, by significant locations of operation  

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Supplier Assessment for Labor Practices  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47-49 
GRI 414-1 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 

criteria  
- 

GRI 414-2 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the 
supply chain and actions taken  

47-49 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms  
GRI 103-1 Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance 

Mechanisms of Labor Practices and Decent Work Aspect  
- 

GRI 103-2 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and 
resolved through formal grievance mechanisms  

69-70 

Sub-category : Human Rights 
Human Rights Aspect : Investment 
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70-71 
GRI 412-3 Total number and percentage of significant investment agreements and 

contracts that include human rights clauses or that underwent human 
rights screening  

- 

GRI 412-2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures 
concerning aspects of human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained  

- 

Human Rights Aspect : Non-discrimination  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70-71 
GRI 406-1 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken  70-71 

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 407-1 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom 

of association and collective bargaining may be violated or at significant 
risk, and measures taken to support these rights  

- 

GRI Standards Descriptions Page 
Human Rights Aspect : Child Labor  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68 
GRI 408-1 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition 
68-70 
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of child labor  
Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 409-1 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

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

- 

Human Rights Aspect : Security Practices  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 410-1 Percentage of security personnel trained in the organizational human 

rights policies or procedures that are relevant to operations  
- 

Human Rights Aspect : Indigenous Rights  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 411-1 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples and actions taken  
- 

Human Rights Aspect : Assessment  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 412-1 Total number of percentage of operations that have been subject to 

human rights reviews or impact assessments  
70 

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 48-49 
GRI 414-1 Percentage of new suppliers that were screened using human rights 

criteria  
 

 

GRI Standards Descriptions Page 
GRI 414-2 Significant actual and potential negative human rights impacts in the 

supply chain and actions taken  
- 

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 103-2 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms  
70 

Category : Social  
Sub-category : Society  
Society Aspect : Local Communities  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22 
GRI 413-1 Percentage of operations with implemented local community 86-87 
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engagement, impact assessments, and development programs  
GRI 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 

communities  
86-89 

Society Aspect : Anti-corruption  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42 
GRI 205-1 Total number and percentage of operations assessed for risks related to 

corruption and the significant risks identified  
42-43,91 

GRI 205-2 Communication and training on anti-corruption policies and procedures  42-43,91 

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken  42-43,91 

Society Aspect : Public Policy  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22 
GRI 415-1 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary  94-95 

Society Aspect : Anti-competitive Behavior  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary S  22 
GRI 206-1 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 

monopoly practices and their outcomes  
94-95 

Society Aspect : Compliance  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22 
GRI Standards Descriptions Page 
GRI 419-1 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations  
94-95 

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22 
GRI 414-1 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts 

on society  
47-48 

GRI 414-2 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply 
chain and actions taken  

 

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
GRI 103-2 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms  
 

Category : Social  
Sub-category : Product Responsibility  
Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22-23 
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GRI 416-1 Percentage of significant product and service categories for which health 
and safety impacts are assessed for improvement  

24,59-60 

GRI 416-2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning the health and safety impacts of products 
and services during their life cycle, by type of outcomes  

59-60 

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 417-1 Type of product and service information required by the organizational 

procedures for product and service information and labeling, and 
percentage of significant product and service categories subject to such 
information requirements  
 

24,59-60 

GRI Standards Descriptions Page 
GRI 417-2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 

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

59-60 

GRI 102-43  
 102-44 

Results of surveys measuring customer satisfaction  59-50 

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 102-2 Sale of banned or disputed products  - 
GRI 417-3 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 

voluntary codes concerning marketing communications, including 
advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes  

59-60 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22 
GRI 418-1 Total number of substantiated complaints regarding breaches of 

customer privacy and losses of customer data  
59-60 

Product Responsibility Aspect : Compliance  
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 
GRI 419-1 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services  
- 

 
 

 

129



 


