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ปี 2564 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีถือเป็นความท้าทายของบริษัท อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ียังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจท่ัวโลก ตลอดจนการน ามาสู่รูปแบบการด าเนิน

ชีวิตแบบใหม่ หรือ ท่ีเรียกว่า New Normal คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารมีการติดตามสถานการณ์และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการก าหนดมาตรการต่างๆเพ่ือรองรับ ปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ 

 ส าหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์น้ัน ในปีน้ีถือเป็นอีกปีท่ีเกิดการชะลอตัว อันเน่ืองมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และปัญหาการขาดแคลนชิปท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ

ส าคัญต่อ Supply Change แต่กระน้ันโดยภาพรวมยอดการผลิตรถยนต์จะยังคงสูงกว่าปีท่ีผ่านมา ด้วย

แรงผลักดันจากตลาดส่งออกรถยนต์ท่ียังคงมีความแข็งแกร่ง 

บริษัทมุ่งม่ันสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีเป็น

มิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

เป็นอย่างดี   ตลอดจนการผลักดันและส่งเสริมดูแลบุคลากรในองค์กร ด้วยปณิธานในการเป็นองค์กรเติบโต

อย่างย่ังยืน ตามปรัชญาของบริษัท ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของคน ความส าคัญของสังคม และ

สิ่งแวดล้อม การมีจริยธรรม มีความรู้ และยึดม่ันในการรักษาคุณภาพ มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและย่ังยืน  

 บริษัทมุ่งม่ันในการบริหารงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษา

สังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความ

รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุก

รูปแบบ เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง โดยบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล และใช้เป็นแนวทางในการท างาน มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 คณะกรรมการบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและใช้เป็นแนวทางในการ

ท างาน มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเตรียมองค์กรให้มีความพร้อม

รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารทุกท่านและพนักงาน ท่ีมีส่วน

ร่วมในการผลักดันให้บริษัทประสบความส าเร็จด้วยดีตลอดมา ขอโปรดม่ันใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะยึดม่ันและ

ก ากับดูแลกิจการให้มีความม่ันคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวตลอดไป 

 

 

 

 

 

 นายสรรเสริญ จุฬางกูร 

             ประธานกรรมการ 

สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต  

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกีย่วข้องท้ังหมด 

คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน  

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังเพ่ือสร้างสรรค์สังคมทีดี่  

สารจากคณะกรรมการ 

“ “ 
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1.1 ข้อมูลบริษัท 

 
 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)  

(“บริษัท” หรือ “TSC”) 

 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145 

ประเภทธุรกิจ :  

ประกอบธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ และผลิตชุดควบคุมรำง

กระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์หลักใน

ประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยัง

ผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ใน

ต่ำงประเทศ 

 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ :  

เลขที่  700/737 หมู่ ที่  1 ต ำบลพำนทอง 

อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160 

 

เว็บไซต์บริษัท   : www.tscpcl.com 

โทรศัพท์         : (038) 447 200 – 10 

โทรสำร          : (038) 185 025 

ทุนจดทะเบียน   : 268,500,000 บำท  

ทุนช ำระแล้ว     : 259,800,000 บำท 

ชนิดของหุ้น     : หุ้นสำมัญ 

 

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป : 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

เกินร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

นำยทะเบียน  

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 

เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ถนน รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท์ : (02) 229 2800 

โทรสำร : (02) 359 1259 

 

ผู้สอบบัญชี                   

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ช้ัน 33 

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์          :   (02) 264 9090 

โทรสำร           :   (02) 264 0789  

นำงกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

นำยกฤษดำ เลิศวนำ    

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

นำงสำววิสสุตำ จริยธนำกร  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853 

 

ที่ปรึกษำกฎหมำย            ไม่มี 

 

 
 

http://www.tscpcl.com/
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1.2 ห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัท 
 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ตลอดจนชุดควบคุม

รำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ช้ันน ำทั้งในและ

ต่ำงประเทศ  ด้วยควำมเช่ียวชำญในเชิงธุรกิจ ตลอดจนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำ

ให้บริษัทมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนคุณภำพ กำรออกแบบ วิจัยพัฒนำ รวมถึงกำร

ผลิตช้ินส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 

โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและควำมย่ังยืนในสำยโซ่มูลค่ำของธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OEM = Original Equipment Manufacturer 

   REM = Replacement Equipment Manufacturer 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริโภคและสังคม  

(ในและต่ำงประเทศ) 
โรงงำนประกอบ (OEM)  

และอะไหล่ทดแทน (REM) 

 A 

 C 

 D  E 

คู่ค้ำ/ 

ผู้จัดหำช้ินส่วนและวัตถุดิบ 

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 

ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

ผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 

(1st tier & 2nd tier) 

 B 
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1.3 พัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

 
 

  บริษัทเดิมช่ือว่ำ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ำกัด ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 12 

มิถุนำยน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่ำน คือนำยสรรเสริญ จุฬำงกูร และนำยชูทอง พัฒนะ

เมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 4 ล้ำนบำท และมีก ำลังกำรผลิตในช่วงแรก 

250,000 เส้นต่อปี ต่อมำได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึงเป็น

บริษัทผู้ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์รำยใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ต่อมำในปี 

2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนช่ือเป็น 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม 

 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี กิจกรรม 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับรำงวัล “Supplier Quality Excellence Award” จำก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส 

ประเทศไทย 

- ได้รับรำงวัล “TCC QA Improvement Activity Certificate” จำก บริษัท โตโยต้ำ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล “The Gold Supplier Award” จำก บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล “กำรพัฒนำและลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประจ ำปี 2562” จำก กองโลจิสติกส์ กรม

ส่งเสริมอุตสำหกรรม  

- ได้รับรำงวัล “Excellence in Quality Award 2019” จำก บริษัท ฮอนด้ำ อำร์แอนด์ดี 

เซ้ำท์อีสท์ เอเซีย จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตรและโล่เกียรติยศในงำน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ ำปี 2562 

เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ประกอบกำรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดี ในกำรบริหำรจัดกำรและลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกภำยในประเทศ  

- ได้รับกำรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จำก องค์กำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.) โดย CFO เป็นกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรใน

ภำคอุตสำหกรรมยกระดับบริษัทข้ึนสู่ระดับแนวหน้ำด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ปี กิจกรรม 

2562 

(ต่อ) 

 

แบบต่อเนื่อง 

- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ISO14001 : 2015 (3rd Re-

certificate) เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ของบริษัท ที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรและแสดง

ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

-  ได้รับรำงวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2562” 

จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิก โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) คร้ังที่ 2 

2563 

 

 

 

 

 

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

จำก บริษัท คำวำซำกิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล “100% delivery performance award” จำก บริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์  

   มอเตอร์ จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จำก  บริษัท ออโต้อัลลำย 

   แอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตร “2019 TCC Risk Management  Activity” จำก บริษัท โตโยต้ำ 

   ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง เมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จำก บริษัท สยำมคู  

   โบต้ำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จำก  

   บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY 

ACHIEVEMENT OF 2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) 

Award" จำก บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2563” 

   จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2564 - ได้รับประกำศนียบัตร “2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit 

(Level A)” จำก บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจเินยีร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ผ่ำนกำรตรวจประเมินเพ่ือรับรองกำรต่ออำยุระบบ IATF16949 จำก บูโร เวอริทัส ประเทศ

ไทย 

- ผ่ำนกำรตรวจประเมินเพ่ือรับรองกำรต่ออำยุระบบ ISO 9001 จำก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย 

- ได้รับกำรรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จำกองค์กำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.) โดย  CFO เป็นกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรใน

ภำคอุตสำหกรรมยกระดับบริษัทข้ึนสู่ระดับแนวหน้ำด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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6% 

 

กลุ่มจุฬำงกูร 

 

กลุ่มพัฒนะเมลือง 

 

อื่น ๆ 

 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

 

94% 

 

42.05% 12.13% 18.87% 26.94% 

ปี กิจกรรม 

แบบต่อเนื่อง 

- ได้รับรำงวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำป ี 2564” 

จำก ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

1.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 

 

        โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)  

       ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด 

(มหำชน) 

ทุนช ำระแล้ว 259.80 ล้ำนบำท 

บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนำม จ ำกัด 

ทุนช ำระแล้ว 11.15 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

Created by pixabay.com 
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1.5 ผลิตภัณฑ์และสัดส่วนรำยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภทคือ 

1) สำยควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย 

- สำยควบคุมระบบต่ำงๆ ภำยในรถยนต์  

(Automobile Control Cable) อำทิเช่น 

สำยเปิดฝำกระโปรงหน้ำ-หลัง สำยสตำร์ท

เคร่ืองยนต์ สำยคันเร่ง สำยเกียร์ เป็นต้น 

- ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ ต่ ำ ง ๆ  ข อ ง

รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Control 

Cable) อำทิเช่น สำยเบรค สำยคลัช สำย

วัดรอบ สำยเร่งควำมเร็ว เป็นต้น 

 

2)  ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ ำงรถยนต์ 

(Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุม

รำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ แบบใช้

สำยควบคุมส ำหรับรถยนต์ทุกประเภท 

  

 กำรผลิตสำยควบคุมและชุดควบคุมรำง

กระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยควบคุมต่ำงๆ 

ที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทท ำกำรผลิตภำยใต้

สัญญำกำรใ ช้สิทธิ แล ะรับควำมช่วยเหลือ

ทำงด้ ำน เทคนิค (License and Technical 

Assistance Agreement) ระหว่ำงบริษัทกับไฮ

เล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน (HI-LEX Corporation) 

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสำยควบคุมส ำหรับยำนยนต์ช้ันน ำ

ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ

บริษัท  

 

 

 

 

 

 

สำยควบคุม 

(Control Cable) 

 

ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์  

(Window Regulator) 
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ลักษณะผลิตภัณฑ ์

 บริษัทท ำหน้ำที่เป็นผู้ผลิตช้ินส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ 

REM (Replacement Equipment Manufacturer) เพ่ือส่งให้แก่โรงงำนประกอบของลูกค้ำ

ผู้ผลิตช้ินส่วนและศูนย์อะไหล่ ซ่ึงได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทั้งในและต่ำงประเทศ 

รวมถึงบริษัทต่ำงๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน โดยรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี

ดังนี ้

 

1. สำยควบคุม (Control Cable)  

 บริษัทท ำกำรผลิตสำยควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ โดยสำยควบคุม

เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรควบคุมระบบต่ำงๆ ของ

รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ อำทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตำร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และ

ระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขำยสำยควบคุมในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 84 

ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยในประเทศร้อยละ 98.80 และเป็นกำรขำยต่ำงประเทศร้อยละ 

1.20 ทั้งนี้รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์สำยควบคุมของบริษัทมีดังนี้ 

 

สำยควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable) 

 บริษัทผลิตสำยควบคุมระบบต่ำงๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก 

(กระบะ) ขนำด 1 ตัน ซ่ึงโดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสำยควบคุมประมำณ 8-16 ประเภท 

ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของระบบต่ำงๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้

บริษัทสำมำรถผลิตสำยควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกประเภท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

ภำพสำยควบคุมหลักของรถยนต์ที่บริษัทผลิต 
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 นอกจำกสำยควบคุมดังแสดงในแผนภำพข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังสำมำรถผลิต

สำยควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ของรถยนต์ อำทิ สำยโช้ค สำยปรับเบำะที่นั่ง สำยล็อคประตู 

สำยควบคุมกระจกมองข้ำง สำยเคร่ืองปรับอำกำศ สำยไมล์/วัดควำมเร็ว สำยเข็มขัดนิรภัย 

และสำยประตูท้ำย เป็นต้น 

 

 ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนตด์ังนี ้

หน่วย : ล้ำนบำท 

 2562 2563 2564 

ในประเทศ 2,096 1,351 1,775 

ต่ำงประเทศ 39 20 39 

รวม 2,135 1,371 1,814 

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) -2 -36 32 

 

สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Control Cable) 

 บริษัทผลิตสำยควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซ่ึงโดยเฉลี่ย

แล้วในรถจักรยำนยนต์ 1 คัน จะมีสำยควบคุมประมำณ 8 ประเภท ซ่ึงท ำหน้ำที่ควบคุมกำร

ท ำงำนของระบบต่ำงๆ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทสำมำรถผลิตสำยควบคุมที่

ใช้ในรถจักรยำนยนต์ได้ทุกประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภำพสำยควบคุมหลักของรถจักรยำนยนต์ที่บริษทัผลิต 
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ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถจักรยำนยนต ์ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 

2562 2563 2564 

ในประเทศ 422 354 358 

ต่ำงประเทศ 0 0 0 

รวม 422 354 358 

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) 7 -16 1 

 

สำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

กำรออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนำไปสู่ระบบไฟฟำ้กันอย่ำง

แพร่หลำย สำยควบคุมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช้ินส่วนที่ได้รับกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน 

โดยในอดีตสำยควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูก

ออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซ่ึงมีข้อดีกว่ำระบบเดิมหลำยประกำร เช่น 

ลดข้ันตอนกำรประกอบสำยควบคุม ระบบกำรควบคุมมีควำมแม่นย ำมำกข้ึน แต่ในทำงกลับกัน

ก็มีข้อเสียที่ตำมมำ เช่น ต้องเพ่ิมกำรติดตั้งสำยไฟและสำยสัญญำณจ ำนวนมำก และแม้ว่ำใน

แง่กำรพัฒนำและภำพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนย่ิงข้ึน แต่ต้นทุนรำคำและ

ปัญหำทำงด้ำนเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ท ำให้กำรเลือกใช้สำยควบคุมแบบเดิมยังเป็นทำงเลือกที่

ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่ 

 

2.  ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ (Window Regulator) 

 ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเปิดและปิดกระจกหน้ำต่ำง

รถยนต์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรท ำตลำด เนื่องจำกสำมำรถใช้ได้กับรถ

ทุกชนิดและทุกขนำด บริษัทมียอดขำยชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ในปี 2564 คิดเป็น

สัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยในประเทศเกือบทั้งหมด 

 

แผนภำพแสดงชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยควบคมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum 

Types 



14 
 

ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต ์

ดังนี ้

                                              หน่วย : ล้ำนบำท 

 2562 2563 2564 

ในประเทศ 391 240 330 

ต่ำงประเทศ 0 0 0 

รวม 391 240 330 

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) -5 -39 38 
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โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลิตภัณฑ์  
 บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้ำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดยสำมำรถสรุป

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทแยกตำมผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2562–2564 ได้ดังตำรำงต่อไปนี้  
 

สำยผลิตภัณฑ์ 

2562 2563 2564 

รำยได ้

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รำยได ้

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รำยได ้

(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 2,912 95 1,951 95 2,470 94 

- สำยควบคุมรถยนต ์ 2,096 68 1,351 66 1,775 68 

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต ์ 422 14 354 17 358 14 

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง   

รถยนต์ 
391 13 240 12 330 13 

- อื่นๆ 3 0 6 0 7 0 

รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ 134 4 73 4 125 5 

- สำยควบคุมรถยนต ์ 39 1 20 1 39 1 

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต ์ - - - - - - 

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง

รถยนต์ 
- - - - - - 

- อื่นๆ 95 3 53 3 86 3 

รำยได้อ่ืน       

- อื่นๆ 25 1 25 1 21 1 

รวมรำยได้ 3,071 100 2,049 100 2,616 100 
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1.6 โครงสร้ำงองค์กร 
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1.7 รำงวัลและผลงำน (ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ) 

ล ำดับ พ.ศ. รำงวัล องค์กร 

1 2561  รำงวัล Q Award 

Excellent 

Quality Status 

Recognition 

Auto Alliance 

(Thailand) Co., 

LTD. 

2 2561  รำงวัล Siam 

Aisin 2017 The 

Best Quality & 

Delivery 

Performance 

Supplier Award 

Siam Aisin Co., 

Ltd. 

3 2561  รำงวัล Award of 

Quality 2017 

จำก Mitsubishi 

Motors 

(Thailand) Co., 

Ltd. ในด้ำน

คุณภำพ “Zero 

defect” ตลอดปี 

2560 

บริษัท มิตซูบิชิ 

มอเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 

4 2561  รำงวัลหุ้นย่ังยืน 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI) ประจ ำป ี

2561 

ตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 
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ล ำดับ พ.ศ. รำงวัล องค์กร 

5 2562  รำงวัล "2018 

Supplier Quality 

Excellent 

Award จำกลูกค้ำ 

General Motors 

(Thailand) Ltd.  

บริษัท เจนเนอรัล  

มอเตอร์ส ประเทศไทย 

6 2562  รำงวัลหุ้นย่ังยืน 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI) ประจ ำปี 

2562 

ตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 

7 2562  รับรองกำรต่ออำยุ

กำรเป็นสมำชิก 

โครงกำรแนวร่วม

ปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต 

สมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 

8 2563  รำงวัล "The 

Platinum 

Supplier 

Award" 

บริษัท แอเดียนท์ 

แอนด์ ซัมมิท คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด 

9 2563  

 

รำงวัลหุ้นย่ังยืน 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI ) ประจ ำปี 

2563 

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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ล ำดับ พ.ศ. รำงวัล องค์กร 

10 2563  รำงวัล “STA 

Award 2019 

(Smart Resident 

Project)”  

บริษัท ออโต้อัลลำย

แอนซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 

11 2563  รำงวัล "2019 

OUTSTANDING 

PERFORMANCE 

SUPPLIER FOR 

EARLY 

ACHIEVEMENT 

OF 2025 

TARGET IN 

ENVIRONMENT 

(CO2 

REDUCTION) 

Award" 

บริษัท โตโยต้ำไดฮัทสุ 

เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ำกัด 

12 2564  รำงวัลหุ้นย่ังยืน 

Thailand 

Sustainability 

Investment 

(THSI ) ประจ ำปี 

2564 

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

 



 

 

 

01  
ข้อมูลท่ัวไป 
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บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดการประเด็นด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โดยมีกระบวนการประเมินและจัดล าดบัความส าคัญ 

อ้างอิงตามกรอบการรายงานความย่ังยืนสากล  

Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ความหมาย  

 

การพัฒนาที่ย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนรุ่น

ปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนในรุ่นต่อไป 

 

โดยในภาคธุรกิจกลไกส าคัญซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

กิจการที่ ไม่ ใช่เพียงแค่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ หรือเพียงเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร แต่ยังต้องผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการ

ด าเนินงานขององค์กรให้ได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้ข้อจ ากัดทางสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนในรุ่นต่อไป ซ่ึงหมายรวมถึงวิถีการ

บริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable consumption) และแหล่งทรัพยากรที่ย่ังยืน (Sustainable 

resource) 

 

แนวทางนี้พิจารณาในแง่ของการด าเนินธุรกิจที่จะต้องค านึงถึงผลดีและผลกระทบทางลบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียใน 3 ด้าน คือ ส่ิงแวดล้อม (E-Environment) สังคม (S-Social) และธรรมาภิบาล (G-

Governance) องค์ประกอบของ ESG จึงเป็น 3 มิติของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่เพียงค านึงถงึ

การไม่ท าผิดกฎหมายแต่ยังดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและให้มีคุณค่า สร้างให้เกิดความย่ังยืน 

(Sustainable) ของสังคมโดยรวม ไม่ใช่เพ่ือความย่ังยืนหรือความสามารถในการอยู่รอดขององค์กร

ใดองค์กรหนึ่ง 

 

https://www.nstda-tiis.or.th/our-rd-

activities/sd-data/sdg_index/ 
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ซ่ึงทางบริษัทตระหนักว่าการด าเนินงานด้าน ESG จะช่วยให้บริษัทเกิดความย่ังยืนในการด าเนิน

ธุรกิจใน 3 ระดับ ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 กลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืน 

 

ด้วยความท้าทายจากแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทต้องสร้างโอกาสและ

การเติบโตทางธุรกิจเพ่ือการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสมดุลพร้อมด้วยการจัดการความเส่ียง 

บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานอย่างรอบคอบเพ่ือให้องค์กรก้าวผ่านไปได้อย่าง

มั่นคง ปี 2564 บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับการบริหาร ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 6 ประการ คือ การ

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพ่ิมพูนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ส่งมอบสู่ลูกค้า การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และการส่งเสริม

การท าให้เกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะ

ยาว และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นบริษัทได้วางกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนไว้

เป็นแนวทางด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG 

บริษัทด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาดา้นส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

การด าเนินงานด้าน ESG 

บริษัทมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น และช่วยลดต้นทุน 

การคิดค้นนวัตกรรมด้าน ESG 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท 
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 การเติบโตทางธุรกิจ  บริษัทได้วางเป้าหมายในการ เติบโตทางธุรกิจเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

ระดับโลก รวมถึงการหาตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับเป็นแหล่งรายได้และกระจาย

ความเส่ียง พร้อมยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 

 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบพัฒนา  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการออกแบบที่มี

มาตรฐานและคุณภาพระดับโลก ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ ในการผลิต มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก 

 

 การด าเนินการเป็นเลิศและย่ังยืน เพ่ิมความสามารถท าก าไร ความได้เปรียบการแข่งขัน พร้อม

ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดการในองค์กร กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยควบคุม

ต้นทุน การใช้ทรัพยากรพลังงานด้านส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและ

ประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานเป็น

เลิศและยั่งยืน 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม

จาก 

การออกแบบ 

การเติบโตทางธุรกิจ 
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2.3 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือมีส่วนในการดูแลส่ิงแวดล้อม การสร้างความ

เป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ได้แต่งตั้งและมอบหมาย

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน สนับสนุนการปฎิบัติงาน รวมทั้ง

ตรวจติดตามผลการด าเนินการ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหาร

จัดการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่ความย่ังยืน

อย่างแท้จริง 

 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่

ส าคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณธุรกิจ

และหลักปรัชญาของบริษัท โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

การประกอบกิจการด้วยความเปน็ธรรม 

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 

ด าเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการ

ด า เ นิ นก า รที่ อ า จก่ อ ใ ห้ เ กิ ดคว ามขั ด แ ย้ งท าง

ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่

ธุรกิจทุกขั้นตอน 

 

การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัทอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต 

(Collective Action Coalition Against 

Corruption หรือ CAC) นอกจากนี้บริษัทได้มี

นโยบายในการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีในการต่อต้าน

ทุจริตอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดัน

ในการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชั่น 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้าน

สิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ

ประเด็นด้ านสิท ธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแล

พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า

เทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดใน

การส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของ

ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการ

อย่างเคร่งครัด  

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ก่อใ ห้ เกิด

อันตรายต่อผู้ บริ โภค  รวมถึงลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็น

จริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์

ในทางมิชอบ 
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญในการสนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนก าไรสู่สังคม   

 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มี

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการ

ด าเนินธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

Created by right-livelihoods.org 
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2.4 แผนแม่บทการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

บริษัทยังคงด าเนินตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ย่ังยืนระยะ 5 ปี (2562-2566) ที่ได้

วางไว้โดยก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามปรัชญาบริษัทที่ว่า 

 

“ สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผูเ้ก่ียวข้องทั้งหมด 

คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน 

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังเพ่ือสรรค์สร้างสังคมที่ดี” 

 

มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ โดยลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง

สะท้อนคุณค่าขององค์กร คือ “ให้รู้จักคุณค่าของคน สังคม ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม 

คุณธรรม ความรู้ และคุณภาพ” 

 

ปี 2562 2563-2564 2565 2566 

แผน พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรม 

สร้างสมดุล

ระหว่างการ

ท างานและชีวติ 

คนและองค์กรที่

เติบโตไปพร้อม

กัน 

 ด าเนินตามเป้าหมาย 

ปี 2562 โดยส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

พนักงานตามทักษะ

ความสามารถหลัก 

(Core 

Competency) 

 ส่งเสริมการ

แบ่งปันองค์

ความรู้ข้ามสาย

งาน 

(Knowledge 

Sharing Cross 

Function) 

 สร้างวัฒนธรรมแห่ง

การเรียนรู้เชิง

นวัตกรรมเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของ

องค์กร  

แผน พัฒนากระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ ์ สร้างเครือข่าย 

สร้างมูลค่า

สูงสุดให้กับผู้ที่

เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

 จัดท าและเปิดเผย

ข้อมูลรายงานความ

ย่ังยืนตามกรอบ 

Global Reporting 

Initiative (GRI) ฉบับ 

GRI Standards 

 ปรับปรุงสายการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

 การแบ่งปันความรู้

เกี่ยวกับการผลิตและ

 ศึกษาวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ร่วมกับ

สถาบันการศึกษา 

และภาครัฐอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 ได้รับคัดเลือกและ

ความไว้วางใจจาก

ลูกค้าให้เป็นบริษัท

ต้นแบบของผู้ผลิต

ช้ินส่วน เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
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ปี 2562 2563-2564 2565 2566 

ตรวจสอบของแต่ละ

ผู้ผลิตช้ินส่วนและการ

จัดการปัญหาด้าน

คุณภาพ  

 ขยายขอบเขตระบบ

บริหารจัดการด้านอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยไปยังผู้ผลิต

ช้ินส่วนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

ก้าวหน้าอย่างไม่

หยุดย้ังเพ่ือ

สร้างสรรค์

สังคมที่ด ี

 สานต่อโครงการ CSR 

และพัฒนาคู่ค้า 

 สานต่อโครงการ 

CSR และพัฒนาคู่

ค้า 

 เป็นโรงงานแห่งการ

เรียนรู้ของสังคมและ

ชุมชน 

 ร่วมมือกับเครือข่าย

พัฒนาธุรกิจชุมชน 

 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับประเด็นความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง โดย

มอบหมายฝ่ายบริหารก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จขององค์กรด้วยการเช่ือมโยงประเด็น

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเข้ากับเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท (Company 

Objective) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป้าหมายใหม่ในแต่ละปีและใช้

เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและสอดคล้องกับ

เป้าหมายของสหประชาชาติ 
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เป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท (Company Objective) 

SDG รายละเอียด 
เป้าหมาย 

2021 

ผลการ

ด 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 

≤0.37 PPM 

 500 PPM 

 

2.90 

0.35 

 1,236 PPM 

 2. Productivity & Cost 

    2.1 Increase productivity 

(previously last year) 

    2.2 Cost Reduction  

         (MB per year)  

 

+10%  

 

24 

 

 

+12% 

 

13.65  

 

 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 

11 

 

 

100% 

 

0 

10.8 

 

 

100% 

 

 

5. Marketing 

    5.1 Sale retention or Increase  

        (previously last year)  

    5.2 New Product / New 

Project / New Market 

(MB) 

    5.3 Customer satisfaction 

result (% per year) 

 

+5% 

 

300 

 

85% 

 

+32% 

 

301 

 

86% 

 6. Financial 

    6.1 Gross Profit  

    6.2 Operating Profit (EBIT) 

    6.3 Net Profit 

 

17.30% 

8.15% 

8.00% 

 

18.13% 

9.21% 

9.14% 

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

 

  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้าในการบริหารความย่ังยืนรวมถึงผลักดันให้

การบริหารความย่ังยืนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้ก าหนดตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติงาน ด้านความย่ังยืนรวมถึงเป้าหมายในระยะส้ินและระยะยาวเป็นประจ าทุกปี โดย

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานด้านความย่ังยืนและเป้าหมายได้ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (จากเป้าหมาย

การด าเนินงานของบริษัทข้างต้น ก าหนดให้เป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ

พนักงานรายบุคคลตามล าดับ) 

 

 

 

การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 

   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการ

ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผล

ประกอบการของบริษัท ผลตามเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท และผลส ารวจอัตรา

ค่าตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ตัวช้ีวัดจะครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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2.5 การด าเนินงานกับผูม้ีส่วนได้เสีย 

2.5.1 นิยาม 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร 

 

2.5.2 จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วมโดยจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือ

สร้างความสมดุลที่สร้างให้เกิดความย่ังยืน โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ได้ดังนี ้

ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม ก าหนด

ตัว

บ่งช้ี*** การรายงาน 
การ

ฝึกอบรม 

ช่องทาง

ส่ือสาร 
1 2 3 

1. ผู้ถือหุ้น   

  เจ้าหน้ี  

  สถาบัน  

  การเงิน  

• ผลตอบแทนจากผลการ  

  ด าเนินงานท่ีดีและย่ังยืน  

• การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

• การบริหารความเสี่ยง  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไข 

  และข้อตกลงตามสัญญา  

• การได้รับการปฏิบัติท่ี 

  เท่าเทียมและเปน็ธรรม  

• ข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ครบถ้วน ทันต่อการ 

  ตัดสินใจ และโปร่งใส 

• แบบแสดง

รายการข้อมูล

ประจ าป/ีรายงาน

ประจ าป ี(56-1 

One Report)  

• รายงานความ 

  ย่ังยืน  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล   

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย   

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)  

  

- • การประชุม  

  สามัญผู้ถือ 

  หุ้น  

• Opportunity  

  Day 

• เว็บไซต์ IR  

  Press  

  Release 

• เปดิเผย 

  ข้อมูลใน 

  เว็บไซต์ 

  ตลาด 

  หลักทรัพย์ 

• ข่าว 

  หนังสือพิมพ์ 

   

2. พนักงาน  

 

• ผลตอบแทนและสวัสดิการ  

• ความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ  

  ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง  

• การพัฒนาศักยภาพและ 

  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ 

  งาน  

• การจูงใจผ่านผลตอบแทน 

  และ/หรือการได้รับการ 

  ยอมรับจากผลส าเร็จของ 

  งาน  

• สภาพแวดล้อมท่ีดีและความ

ปลอดภัยในท่ีท างาน  

• การได้รับการปฏิบัติท่ีเท่า 

• แบบแสดง  

  รายการข้อมูล 

  ประจ าป/ี 

  รายงานประจ าป ี 

  (56-1 One  

  Report)  

• รายงานความ 

  ย่ังยืน  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

• หลักสูตร 

  ฝกึอบรมตาม 

  สายอาชีพ  

 

• การประชุม 

  คณะกรรมการ 

  สวัสดิการ  

• กิจกรรม MD  

  เล่าให้ฟงั 

• กิจกรรม GM  

  Talks 

• ประกาศ อีเมล์  

  อินทราเน็ต  

• ประชุมหน้าแถว  

  บอร์ด 

• ประชาสัมพันธ์ 

• แบบส ารวจ 

  ความพึงพอใจ 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม ก าหนด

ตัว

บ่งช้ี*** การรายงาน 
การ

ฝึกอบรม 

ช่องทาง

ส่ือสาร 
1 2 3 

  เทียมและเปน็ธรรม     ในการจัด 

  กิจกรรมของ 

  บริษัท 

3. ลูกค้า  

 

• คุณภาพตามมาตรฐาน  

• ต้นทุนท่ีตอบสนอง  

• การส่งมอบท่ีตรงเวลา  

• ความสามารถเชิงวิศวกรรม  

• ระบบการบริหารจัดการ  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงตามสัญญา  

 

• แบบแสดง  

 รายการข้อมูล 

 ประจ าป/ีรายงาน   

 ประจ าป ี(56-1   

 One Report)  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

  

• หลักสูตรการ 

  พัฒนาระบบ 

  คุณภาพ  

  สิ่งแวดล้อม  

  และความ 

  ปลอดภัย  

 

• การประชุม 

  รับทราบ 

  นโยบายลูกค้า 

  ประจ าปี/ 

  ประจ าเดือน  

• กิจกรรม:  

  สัมมนาร่วมกับ 

  ลูกค้า  

• การพบปะ

ลูกค้า

ประจ าเดือน  

• เว็บไซต์  

• การส ารวจ 

  ความพึงพอใจ 

  ประจ าปี 

   

4. คู่ค้า  • การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเปน็ธรรม 

  และโปร่งใส  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงตามสัญญา  

• การช าระเงินท่ีครบถ้วนและ 

  ตรงเวลา  

• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน 

  ระยะยาว  

• รายงานสรุปผล 

  การประเมินคู่ค้า 

  ประจ าปี  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

• หลักสูตร 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจในการ 

  ด าเนินธุรกิจ  

  และการ 

  ต่อต้านการ  

  ทุจริต 

• ประชุมคู่ค้า  

• กิจกรรม:  

  ขยายเครือข่าย 

  ต่อต้านการ 

  ทุจริต  

• ประกาศ อีเมล์  

  เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ีจัดหา 

   

5. ชุมชนและ 

   สังคม  

• กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร 

  ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

• การได้รับการช่วยเหลือ  

  สนับสนุนและส่งเสริมด้าน 

  ต่างๆ  

• การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

  ชุมชนและสังคม  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง  

• รายงานสรุปผล 

  การประชุมตาม 

  วาระ  

  

 • กิจกรรม:  

  กิจกรรมสืบ 

  สานประเพณี  

  วัฒนธรรม  

  และศาสนาใน 

  ท้องถ่ิน  

• การตรวจวัด 

  คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนท่ีชุมชน

รอบ 

  โรงงาน  

• เว็บไซต์  
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม ก าหนด

ตัว

บ่งช้ี*** การรายงาน 
การ

ฝึกอบรม 

ช่องทาง

ส่ือสาร 
1 2 3 

  เจ้าหน้าท่ี 

  ส่งเสริม 

  กิจกรรม 

6. หน่วยงาน 

   ราชการและ 

   องค์กรท่ี 

   เก่ียวข้อง  

• การช าระภาษีและ 

  ค่าธรรมเนียมครบถ้วนตาม 

  ก าหนด  

• การปฏิบัติตามกฎหมาย  

  ข้อบังคับและข้อตกลงท่ี 

  เก่ียวข้อง  

• การให้ความร่วมมือและให้

การสนับสนุนด้านต่างๆ  

 

• รายงานตาม 

  กฎหมายและ 

  เง่ือนไขใน 

  ใบอนุญาต  

 

• หลักสูตร 

  ฝกึอบรม 

  ความรู้ตาม 

  สายอาชีพ  

 

• การประชุม 

  รับทราบ 

  กฎระเบียบ 

  ต่างๆ  

• กิจกรรม: ร่วม 

  เปน็สมาชิก 

  เครือข่าย 

  โครงการต่างๆ  

  เข้าร่วมอบรม 

  และสัมมนา  

• เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ีรัฐกิจ 

  สัมพันธ์  

  เจ้าหน้าท่ี BOI 

   

7. สื่อมวลชน  • การเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ครบถ้วน และตรวจสอบได้  

• การมีส่วนร่วมในการเปดิเผย 

  ข้อมูลทางธุรกิจ  

   • Opportunity  

  day  

• เว็บไซต์การให้ 

  สัมภาษณ์  

  เจ้าหน้าท่ีนัก 

  ลงทุนสัมพันธ์ 

   

8. คู่แข่ง  • การ 

  แข่งขัน 

  อย่างเปน็ 

  ธรรม  

• การไม่ 

  ละเมิด 

  ทรัพย์สิน 

  ทาง 

  ปญัญา  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)    

 • เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ีฝา่ย 

  ขาย เจ้าหน้าท่ี 

  ส่วนงานวิจัย 

  และพัฒนา 

  ผลิตภัณฑ์ 

   

หมายเหตุ : ***ก าหนดตัวบ่งช้ี    1 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท 

           2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท 

           3 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "บริษัทต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย" 
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2.5.3 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์การบริหาร 

1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี ้สถาบัน  

  การเงิน  

• ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารงาน 

• บริหารสภาพคล่องและบริหารจัดการความเส่ียงด้านการเงิน 

• ยกระดับระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พนักงาน  

 

• เทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทช้ันน า 

• เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายใน 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนงานประจ าปี 

• พัฒนาและออกแบบหลักสูตรที่หลากกลาย ครอบคลุมความ

ต้องการในแต่ละสายอาชีพ 

• รับฟงัความคิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสวัสดิการ 

• ช่องทางรับร้องเรียนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

3. ลูกค้า  

 

• ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า 

• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง 

• ปฏิ บัติ ต ามน โยบ ายลู กค้ า ค รอบคลุ มทั้ งด้ า นคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

4. คู่ค้า  • ยึดหลักการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส   

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา  

• ช าระเงินครบถ้วนและตรงเวลา  

• รักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 

5. ชุมชนและสังคม  • มุ่ง สู่องค์กรสี เ ขียวด้วยกระบวนการผลิตที่ เ ป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 

• ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี รู้จั กคุณค่าของคน สังคม 

ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ 

6. หน่วยงานราชการและ 

   องค์กรที่เก่ียวข้อง  

• ด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 

• ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

• พัฒนาบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

  ส่ิงแวดล้อม 

7. ส่ือมวลชน  • สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบ

ได้ 

• มีส่วนร่วมการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ 

8. คู่แข่ง  • การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  



 

 

 

02  
การพัฒนาท่ียั่งยนื 
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3.1 ขอบเขตการรายงาน 
รายงานความย่ังยืนฉบับนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมภายใต้ปรัชญา

ของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล 

Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards โดยรายงานผลการด าเนินงาน

ครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ซ่ึงจัดท าข้ึนส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาและสาระส าคัญของการรายงานมุ่งเน้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง และการ

ด าเนินการตามปรัชญาน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน ขอบเขต

การรายงานครอบคลุมกิจกรรมของทุกส่วนงานของบริษัทซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 

 

3.2 การสอบทาน 
3.2.1 ข้อมูลการตรวจสอบภายในของบริษัท   

บริษัทเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One 

Report) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

เรียบร้อยแล้ว และจากการด าเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน

ได้เสียหรือความผิดปกติจากการรายงาน 

 

3.2.2 การให้ความเช่ือมั่นโดยหน่วยงานภายนอก (มาตรฐาน AA1000AS/ISAE3000) ใน

ลักษณะความถูกต้องของข้อมูล  
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ทางคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ระดับสูง พนักงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตรวจสอบอิสระและผู้สอบบัญชี 

สามารถให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนได้เป็นอย่างดีและครอบคลุมเพียงพอแล้ว 

 

3.3 การสอบถามขอ้มลู/ผู้รับผิดชอบรายงาน 
 

 หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และ

ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ ์ช่องทางดังนี ้

 

   ที่อยู่:   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)  

 700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ. ชลบุรี   

 20160 

   E-mail:   ir@tscpcl.com 

   โทรศัพท์: 038 447 200 – 10  ต่อ 122 

   โทรสาร:   038 185 025 

mailto:ir@tscpcl.com
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3.4 ประเด็นสาระส าคญัในรายงาน 

3.4.1 การระบุประเด็น   

บริษัทประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ

ภายนอกให้ความส าคัญผ่านกิจกรรมของบริษัทที่จัดข้ึนตลอดปี โดยค านึงถึงความรับผิดชอบ

ใน 3 ด้านหลักคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งอ้างอิงแนวทางการรายงาน

ความ ย่ังยืนสากล Global Reporting Initiatives (GRI) ฉ บับ GRI Standards แล ะ

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals)  

 

3.4.2 การจัดล าดบัความส าคัญ 

น าประเด็นที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ 

และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

รูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซ่ึงครอบคลุมผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมที่เป็นสาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 

Dimension Materiality Matrix 

ด้
าน
เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ
 

1.1 การก ากับดูแลกิจการ 

1.2 การต่อต้านการทจุริต 

1.3 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

1.4 การบริหารความเส่ียง 

1.5 การพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 

1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ 

1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1.10 การด าเนินการด้านภาษ ี

ด้
าน
ส
ัง
ค
ม
 

2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.2 การสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 

2.3 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 

2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

2.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ 

ด้
าน
สิ่
ง
แ
ว
ด
ล
้อ
ม
 

3.1 การด าเนินงานตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 

3.2 การบริหารจัดการน ้า 

3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 
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ร
ะด
ับ
ผ
ล
ก
ร
ะท
บ
ต
่อ
ค
ว
าม
ส
น
ใจ
ข
อ
ง
ก
ลุ่
ม
ผ
ู้ม
ีส่
ว
น
ได
้เสี
ย
 

ส
 าค
ัญ
ม
าก

 

  

ส
 าค
ัญ

 
  

 ส าคัญ ส าคัญมาก 

            ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 

   ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียเสนอแนะให้มีการปรับปรุง 

และทางบริษทัคัดเลอืกมาด าเนินการ ในป ี2564 สรุปดังนี ้

SD Goal 
ประเด็นที่

ด าเนินการ 

ผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้น 

กลยุทธ์

ด าเนินการ 
เปา้หมาย ผลลัพธ ์

 1.4 การบริหาร  

   ความเสี่ยง  

   จาก 

   สถานการณ์  

   Covid-19 

การหยุดชะงัก

ของการด าเนิน

ธุรกิจ หรือ 

ประสบภาวะ

ขาดทุน 

 

บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

อย่างรอบด้าน 

ปรับกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

รักษาผลก าไร

ของบริษัทไว้ได้ 

ผลก าไรสุทธิ

ประจ าป ี2564 

อยู่ท่ี 85 ล้าน

บาท 

 

 

 

 

1.5 การพัฒนา 

   สินค้าเพ่ือ 

ตอบโจทย์

ความต้องการ 

   ของลูกค้า 

ไม่ได้รับค าสั่งซ้ือ

จากลูกค้า 

ศึกษาความ

ต้องการของ

ลูกค้าอยู่เสมอ 

และพัฒนา

สินค้าในทุกด้าน

ด้วยการมุ่งเน้น

การน า

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้ 

(ผลิตภัณฑ์ท่ี

ร่วมกันพัฒนา

ไม่สามารถ

เปดิเผยได้) 

คะแนนประเมิน

ความพึงพอใจ

ของลูกค้าอยู่ใน

ระดับท่ีมากกว่า

ร้อยละ 85 

คะแนนประเมิน

ความพึงพอใจ

ของลูกค้า 

ประจ าป ี2564 

อยู่ท่ีร้อยละ 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.2 

1.3 

1.8 

1.5 
1.7 

1.9 
1.4 

2.1 

2.3 

2.2 

2.7 

2.4 

3.3 

3.2 

3.1 

 1.1 

1.10 

1.6 

2.6 

2.5 
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SD Goal 
ประเด็นที่

ด าเนินการ 

ผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้น 

กลยุทธ์

ด าเนินการ 
เปา้หมาย ผลลัพธ ์

 

 

2.1 การพัฒนา 

   ศักยภาพ 

   บุคลากร 

ไม่สามารถผลิต

สินค้าได้ตาม

ข้อก าหนดของ

ลูกค้า 

1. อบรม

ข้อก าหนด

ของลูกค้าแต่

ละรายให้

พนักงานท่ี

เก่ียวข้อง 

2. อัพเดท 

  ข้อก าหนดให้ 

  เปน็ปจัจุบัน 

  และสื่อสารให้ 

  พนักงานทุก 

  คนท่ีเก่ียวข้อง 

  รับทราบ 

อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

1. การอบรมจัด 

ให้กับพนักงาน 

 

 

 

 

 

3.1 การ

ด าเนินงาน

ตามกฎหมาย

ด้าน

สิ่งแวดล้อม  

เกิดมลพิษทาง

สิ่งแวดล้อม ท้ัง

น ้า อากาศ และ

เสียง 

ปฏิบัติตาม

กฎหมายด้าน

สิ่งแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด 

โดยไม่มี

ข้อยกเว้น 

ค่ามลพิษในแต่

ละด้านต้องไม่

เกินค่ามาตรฐาน

ตามกฎหมาย

ก าหนด 

ไม่มีค่ามลพิษ

เกินค่ามาตรฐาน

ตามกฎหมาย

ก าหนด 

3.3 การอนุรักษ์ 

พลังงาน

และลดภาวะ

โลกร้อน 

ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและ

ภาวะโลกร้อน 

ลดการใช้

พลังงานและหัน

มาใช้พลังงาน

ทดแทน 

ขยายผล

โครงการ Solar 

roof top 

phase#2 และ

ติดต้ังแล้วเสร็จ

ในป ี2563 

ติดต้ังแล้วเสร็จ

และใช้งานได้

ตามแผนงานท่ี

ก าหนด 

 



 

 

 

03  
เกี่ยวกับรายงาน 
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4.1 สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSC Gift & lucky draw 

Happy Valentine’s Day โดยการแจกเส้ือ

ให้กับพนักงานทุกคนในวนัวาเลนไทน์ และ ให้

พนักงานใส่เส้ือที่ทางบริษัทแจกพร้อมกันใน

วันที่ก าหนด พร้อมถ่ายภาพเดี่ยวหรือกลุม่ 

แชร์ในไลน์ @TSC เพ่ือลุน้รับรางวัล 
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4.2 สร้างมูลค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

4.2.1 การก ากับดูแลกิจการ 

 

เป้าหมาย 

 การเป็นองค์กรต้นแบบของการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล 

 ไม่เกิดกรณีการคอร์รัปช่ัน 

   

หลักการที่ส าคัญมากประการหนึ่งเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพ

คือการยึดมั่นในการด าเนินงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน

อนาคต 

  บริษัทมีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ผลักดันให้มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ถูกต้อง 

รวมทัง้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องอยู่เสมอ เพ่ือลดความเส่ียงจากการกระท าผิดจรรยาบรรณหรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฏหมาย 

 

กลยุทธ์  

1. การบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงหลัก

ก ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและแนวทางที่สอดคล้องกับกฏหมายที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 

4. การประเมินและตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทและวิถีแห่งการสร้างความ

สมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทเพ่ือ

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการด าเนินงานและพัฒนา
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องค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน พร้อมทั้งยกระดับการก ากับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็น

เลิศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีหลักการส าคัญ 5 หมวด ดังนี้  
 

การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2564 

หมวดที ่1 หมวดที ่2 หมวดที ่3 หมวดที ่4 หมวดที ่5 

สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้

ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกนั 

การค านึงถึง

บทบาทของผู้มี

ส่วนได้เสีย 

การเปดิเผยข้อมูล

และความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ

ของ

คณะกรรมการ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ 

  ถือหุ้นเสนอ 

  เร่ืองเพ่ือบรรจุ 

  เป็นวาระการ 

  ประชุมสามัญผู้ 

  ถือหุ้นประจ าป ี

  เป็นการล่วงหน้า 

• เปิดโอกาสให้ผู้ 

  ถือหุ้นเสนอชื่อ 

  บุคคลเพ่ือ 

 พิจารณาแต่งต้ัง 

  เป็นกรรมการ 

  เป็นการล่วงหน้า  

  ระหว่างวนัที่ 15  

  สิงหาคม - 15  

  พฤศจกิายน  

  2564 

• ก าหนด 

  จรรยาบรรณ 

  ต่อผู้มีส่วนได ้

  เสียแต่ละกลุ่ม 

  อย่างชัดเจน 

• ออกเอกสาร 

  แจ้งขา่วผล 

  ประกอบการ  

  (Earning  

  release) บน 

  เว็บไซต์บริษัท  

  จ านวน 4  

  คร้ัง/ปี 

• มีหน่วยงาน  

  Compliance  

  Unit เพ่ือท า 

  หน้าที่ก ากับ 

  การปฏิบัติงาน 

• เปิดโอกาสให้ผู้  

  ถือหุ้นลงคะแนน 

  เสียงเลือกต้ัง 

  กรรมการเป็น 

  รายบุคคล 

• ก าหนดนโยบาย 

  ป้องกันการใช ้

  ข้อมลูภายใน  

  (อ้างอิงคู่มือ 

  หลักการก ากับ 

  ดูแลกิจการ) 

• มีกระบวนการ 

  และช่องทางใน 

  การรับและ 

  จัดการกับขอ้ 

  ร้องเรียนของผู ้

  มีส่วนได้เสีย 

• เปิดเผยข้อมูล 

  ตามข้อก าหนด 

  และระเบียบที ่

  เกี่ยวข้อง  

  ครบถ้วน  

  ถูกต้องและตรง 

  เวลา 

• จัดต้ัง 

  คณะกรรมการ 

  บริหารความ 

  เส่ียง (Risk  

  management  

  committee) 

  • จัดท ารายงาน 

  ความย่ังยืน 

  ตามกรอบ GRI  

  แยกออกจาก 

  รายงานประจ าปี  

  ต้ังแต่ ปี 2558 

 • ทบทวนความรู ้

  และความเขา้ใจ 

  ในการจัดท า 

  รายงานส่วนได ้

  เสียให้แก ่

  กรรมการ และ 

  บุคคลที ่

  เกี่ยวข้อง 

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีด่ีของหลักการก ากับดูแลกิจการและจัดให้มีการ

อบรมเผยแพร่เพ่ือมั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีความเข้าใจและสามารถน า

แนวปฏิบัติไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดนโยบายการก ากับ

ดูแลกจิการได้ที ่http://www.tscpcl.com/th/คู่มือการก ากับดูแลกจิการ 
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 
คณะกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 
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บทบาทการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน 

บทบาท การด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษัท • พิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

• บริหารความเส่ียงระดับนโยบาย 

คณะกรรมการก ากับ

ดูแลกจิการ 

• ก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการ 

  ก ากับดูแลกิจการทีด่ี   

• ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย และ 

  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ 

  จรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ก าหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ ในการสร้ าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

กรรมการผู้จัดการ • วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้

เสีย 

• ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์ 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส/

ผู้จัดการทั่วไป 

• น ากลยุทธ์ไปส่ือสารและมอบหมายให้เกิดการปฏิบัติจริงใน 

  องค์กร 

ผู้จัดการ/ผู้ช่วย

ผู้จัดการ 

• น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผล 

 

การติดตามและรายงานผล 

บทบาท การติดตามและรายงาน ความถ่ี 

คณะกรรมการบริษัท • ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาสและเพ่ิมเตมิ

ตามก าหนดการ 

คณะกรรมการก ากับ

ดูแลกจิการ 

• ประชุมคณะกรรมการก ากับ 

  ดูแลกจิการ 

ทุก 6 เดือน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประชุมผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส 

กรรมการผู้จัดการ • ประชุมฝ่ายบริหาร รายเดือน 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส/

ผู้จัดการทั่วไป 

• ประชุมฝ่ายบริหาร รายเดือน 

ผู้จัดการ/ผู้ช่วย

ผู้จัดการ 

• ประชุมระดับบริหาร 

• ประชุมส่วนงาน 

• การจัดท ารายงานความ

ย่ังยืน 

รายสัปดาห์/รายเดือน 

รายเดือน 

รายปี 
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การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท าหน้าที่ก ากับ

ดูแลด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน

ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนัก

ลงทุนสัมพันธ์เร่ืองการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การด าเนินการเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 

2565 

 

 

ความรับผิดชอบทาง

สังคม 

CG Policy & 

Code of Conduct 
CSR & SD Policy 

การพัฒนาที่ย่ังยืน การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

SD Roadmap 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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ผลการประเมินระดับการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

  ในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทแห่งชาติ (National 

CG Committee) ที่ท าการส ารวจบริษัทจดทะเบียนไทย จ านวน 716 บริษัท ในด้านการก ากับ

ดูแลกิจการ (CGR) บริษัทได้รับคะแนนระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent)  

 

หมวด 

คะแนน 

บริษัทจด

ทะเบียน

โดยรวม  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 95% 98% 
 

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 93% 99% 
 

 

การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 84% 98% 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 87% 98% 
 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 77% 89% 
 

 

คะแนนเฉลี่ย 84% 94% 
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4.2.2 การด าเนนิธุรกิจด้วยความเปน็ธรรม 

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี

การติดตามผลภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยในปี 2564 มี

การด าเนินงานด้านจรรยาบรรณธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

 

4.2.2.1 จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ หัวข้อหลักการก ากับดูแล   

กิจการและจรรยาบรรณของบริษัท 

  บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และตระหนัก

ด้านธรรมาภิบาลและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และเข้าใจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ในปี 2564 มีพนักงานเข้าอบรม

ทั้งส้ิน จ านวน 925 คน ร้อยละ 100 มีคะแนนทดสอบอยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเย่ียม” 

 

 

4.2.2.2 การรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลทีม่ีความเก่ียวข้อง 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ

ของบริษัทและผู้บริหารทุกรายเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมี

ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 

89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ.2551 และก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

โดยให้ส่งรายงานผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันท าการ โดย

ในปี 2564 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 11 ราย 

และมี 0 ราย ที่มีการท ารายการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 

ทั้งนี้ได้ข้ึนทะเบียนและสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบตาม

ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by Subsrithai 
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4.2.2.3 กระบวนการแจ้งเบาะแส  

  เพ่ือให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือ

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่

จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระท าผิดกฏหมาย

หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

หรือการกระท าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งทาง

เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ กล่องแสดงความคิดเห็น (ส าหรับพนักงาน) และ 

Line@TSC ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานที่ก าหนดไว้และน ามา

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองเพ่ือสร้างความ

มั่นใจต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล นอกจากนี้บริษัทยังได้น ากรณีศึกษาต่างๆ (ถ้ามี) ไป

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือสร้างความรับรู้และความตระหนักด้าน

จรรยาบรรณในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมาของการ

แจ้ง 

แจ้งต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประชุม

เพ่ือหาข้อยุติ 

รายงานผลการประชุม

ให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา

ด าเนินการ 

หากพิจารณาแล้วพบว่า ข้อร้องเรียนมี

มูลความผิด ประธานกรรมการตรวจสอบจะจัด

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน า

ข้อร้องเรียน หารือร่วมกันตามความจ าเป็น

เหมาะสม 
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4.2.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และจัดท า

จรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงครอบคลุมประเด็นการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

โดยพนักงานทุกระดับทุกคนของบริษัทจะได้รับการอบรมคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมนิเทศตามแผนการฝึกอบรมตามสาย

อาชีพประจ าปีเพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งเข้าใจกระบวนการ

ด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพ่ือร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

ส่ือมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดโดยจะ

ด าเนินงานตามกรอบและข้ันตอนตามหลักการสากล ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ และบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปช่ันไปยังคู่ค้า รวมถึงเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการ

ทุจริตเพ่ือให้สอดคล้องกับการที่บริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559 และ

ได้รับการรับรองการย่ืนต่ออายุโครงการคร้ังที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

(อายุการรับรอง 3 ปี) ในปี 2563-2564 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ือสารและ

อบรม ติดตามการรายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพ่ือเตรียมการย่ืนต่ออายุรับรอง

การเป็นสมาชิกคร้ังที่ 3 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 
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บริษัทด าเนินการป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการ

คอร์รัปช่ัน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ว่าจะไม่มีส่วนร่วม

หรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ันไม่ว่าด้วยการเรียกรับและจ่ายสินบน ซ่ึงได้ระบุขอบเขตการ

ด าเนินการและเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท  

http://www.tscpcl.com/th/คู่มือการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย โดย

กฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริต

คอร์รัปช่ันและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลการ

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันและรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตร

มาส คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันปีละ 1 คร้ัง 

 

การด าเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

ประจ าปี 2564 

  บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้

สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้เกิดการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และ

เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซ่ึงได้ระบุ

ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการและส่ือสารให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดผ่านช่องทางต่างๆ โดยการส่ือสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 

(Fraud Risk Assessment) ซ่ึงรวมถึงการคอร์รัปช่ันควบคู่กับการประเมินความเส่ียง

องค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละคร้ัง) โดยติดตาม

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ว่าได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม ่าเสมอ และรายงานการบริหารความ

เส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

อย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การ

บริหารความเส่ียง การก ากับดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผล

การตรวจสอบที่มีนัยส าคัญ แนวทางแก้ไขและป้องกันที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการ

ควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปช่ัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
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4.2.4 การด าเนินการด้านภาษ ี

     บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่า

และมีความ  รับผิดชอบด้านภาษีอย่างย่ังยืน รวมทั้งมุ่งเน้นเป็น

องค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษีเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมด  

บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาล

และมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดย

การด าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่ก าหนด โดยในปี 2564 บริษัทมี

รายได้รวม 2,615 ล้านบาท และจ่ายภาษีเป็นจ านวนเงิน 1.93 ล้าน

บาท (ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท) 

 

 

 4.2.5 การบริหารความเส่ียง 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียง

ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหาร

ความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน

สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเพ่ือก ากับดูแลให้มี

การบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและสนับสนุน

พัฒนาการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ

ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมและความมั่นคงให้แก่กิจการ

อย่างย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ท า

หน้าที่ก ากับดูแลติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงได้พิจารณาปัจจัยเส่ียงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเฝ้าระวังความเส่ียง

ที่มีนัยส าคัญจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ

ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงขององค์กรทุกด้าน

และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
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- วิสัยทัศน์ พันธกิจและ                            

ค่านยิม 

- นโยบายบริหารความ

เส่ียงองค์กร 

- กลยุทธ์ในการบริหาร

ความเส่ียง 

 

 

- คณะกรรมการ 

- โครงสร้างการบริหาร

ความเส่ียง 

- บทบาทหนา้ทีแ่ละความ

รับผิดชอบ 

- การรายงาน 

 

 

- บุคลากร ทักษะ และ

วัฒนธรรม บริหาร

ความเส่ียง 

- เคร่ืองมือต่างๆ 

- ระบบการบริหารข้อมูล

และการส่ือสาร 

 

 

- การก าหนด
วัตถุประสงค ์

- การบ่งชี้และการประเมิน

ความเส่ียง 

- ก าหนดมาตรการจัดการ

ความเส่ียง 

- กิจกรรมควบคมุ 

- การติดตามความเส่ียง  

 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรเพ่ือใช้

บริหารความเส่ียงขององค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถบริหารความเส่ียงและก าหนด

มาตรการควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 

กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จัดการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้จัดการ

ท่ัวไป 

กรรมการ

ส่วนงาน

คุณภาพ 

ผู้จัดการ

ท่ัวไปอาวุโส

กรรมการ

ส่วนงานวิจัย

และพัฒนา

และส่วนงาน

ปฏิบัติการ

ธุรกิจ 

ผู้จัดการ

ท่ัวไป

กรรมการ

ส่วนงานวิจัย

และพัฒนา 

ผู้จัดการ

ท่ัวไปอาวุโส 

กรรมการ

ส่วนงาน

ผลิต 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ 

ความสามารถ 

ขององค์กร 

โครงสร้างและ

การก ากับดูแล 

ปจัจัย

สนับสนุน 

กระบวนการ

บริหารความ

เส่ียง 

ผู้จัดการ

ท่ัวไปอาวุโส

กรรมการ

ส่วนงาน

บริหารธุรกิจ 

และส่วนงาน

จัดหา 

ผู้จัดการ

ท่ัวไป 

กรรมการ

ส่วนงาน

บริหารธุรกิจ 

และส่วนงาน

จัดหา 

ผู้จัดการ

ท่ัวไป 

กรรมการ

ส่วนงาน

จัดหา 
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การด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงองค์กร 

  บริษัทก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือดัชนีชี้วัด (KPI) หรือ (OKR) Objectives and Key Results ขององค์กร

และแต่ละฝ่ายงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ เพ่ือระบุความเส่ียง (Risk 

Identification) จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยครอบคลุมความเส่ียงพ้ืนฐานทั้งด้าน

ส่ิงแวดล้อม สังคม โรคระบาด และบรรษัทภิบาล การประเมิน

ความเส่ียง (Risk Assessment) จะประเมินโดยพิจารณา

จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

ให้ครบทุกด้าน ทั้งในเชิงตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ 

การเงิน การด าเนินงาน การส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย 

และชื่อเสียง และเลือกกลยุทธ์ตอบสนองความเส่ียง (4T’s 

Strategy) โดยพิจารณาจากบริบทในการด าเนินธุรกิจ ต้นทุน 

และประโยชน์ ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรม รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วนในการตอบสนอง

เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผลและ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ได้แก่ 

 

1. การยอมรับความเส่ียง (Take: Risk 

Acceptance) หากวิเคราะห์แล้วไม่มีวิธีการ

จัดการความเส่ียงที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุน

การจัดการสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอาจต้อง

ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการติดตาม

อย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 

2. การลดความเส่ียง (Treat: Risk 

Reduction)  

ลดความเส่ียงโดยเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่

น า ไป สู่ เห ตุการณ์ที่ เ ป็นความ เ ส่ียง เช่ น 

ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้อย่างเพียงพอ 

มอบหมายงานโดยการแบ่งแยกหน้าที่ หรือลด

ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียง เช่น การ Back 

up ข้อมูลเป็นระยะๆ การมี Server ส ารอง 

เป็นต้น   

  

3. การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Terminate: 

Risk Avoidance) ปฏิ เ สธแล ะหลี ก เลี่ ย ง

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียงโดยการหยุด ยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่จะน าไปสู่

เหตุการณ์ที่ เ ป็นความเ ส่ียง เช่น ยกเลิก

โครงการที่สร้างผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมให้

ชุมชน เป็นต้น  

 

4. การโอนย้ายความเส่ียง (Transfer: Risk 

Sharing) ยกภาระการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์

ที่เป็นความเส่ียงให้ผู้อ่ืน หรือเป็นการรับประกัน

ว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วบริษัทจะได้รับการ

ชดเชยค่าเสียหายจากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน

อัตราแลกเปลี่ ยน การท า สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า และการรับประกันสินค้าสามารถใช้ได้

ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นต้น 

 

  ซ่ึงหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) จะท างานร่วมกันกับหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ต้ังแต่การก าหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activities) การติดตาม (Monitoring) และการ

รายงาน (Reporting) รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าการบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ ขององค์กรครอบคลุมอย่างครบถ้วน มีการจัดการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
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ผลการบริหารความเส่ียงองค์กร  

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด าเนินการก ากับดูแลติดตามกระบวนการ

บริหารความเส่ียงและรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยสามารถจ าแนกประเภทการจัดการความเส่ียงประเด็นส าคัญไว้ ดังนี้ 

 

1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์   

 (Strategic Risk)  

การประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 

กั บ ก า ร ก า ห น ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 

แผนการด าเนินงานซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 

เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร

ด าเนินงานขององค์กร  

 
 

 

2. ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร 

(Operational Risk)  

การประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง

กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง แ ต่ ล ะ

กระบวนการ หรือกิจกรรมที่ส าคัญ

ต่อเป้าหมายขององค์กร เช่น การ

ออกแบบและการผลิต การปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของลูกค้า รวมทั้ง

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

 

3. ความเส่ียงการบริหาร         

   จัดการทางการเงิน  

   (Financial Risk)  

การประ เมินความเ ส่ียงที่ มี

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ด้านสภาพคล่องด้านเงินลงทุน 

ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง อั ต ร า

แลกเปลี่ยน และความเส่ียง

ด้านภาษีอากร 

4. ความเส่ียงการปฏิบัติตาม 

   กฎระเบียบข้อบังคับของ    

   หน่วยงานก ากับดูแล   

   (Compliance Risk)   

การประเมินความเส่ียงการไม่

ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน

ตามกฎหรือข้อบังคับต่างๆ 

รวมทั้งความเส่ียงที่เกี่ยวกับ

กฎหมายต่างๆ  

 

5. ความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)  

การประเมินความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต อาทิ ความ

เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้  

ความเส่ียงด้านDigital Transformation และความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ เช่น เช้ือไวรัสโคโร

นา (โควิด–19) ความเส่ียงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ ความเส่ียงจาก

ภาวะตลาด ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกหุ้น และความเส่ียงของ

อุตสาหกรรม 
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ความเส่ียงจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หลายธุรกิจหยุดชะงัก ทั้งที่

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลประกอบการลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือบาง

ธุรกิจจ าเป็นต้องปิดกิจการ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 

จากผลกระทบดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงาน ซ่ึง

ต้องยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคในทุกด้าน ผู้บริหารระดับสูงจึงก าหนดมาตรการและเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น จัดหาวัคซีนและฉีดให้กับพนักงานที่แจ้ง

ความประสงค์ขอรับวัคซีน และให้พนักงานส่วนส านักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยได้

ในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Application Tools) 

จัดท าคู่มือการใช้งาน และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ของบริษัททุกช่องทาง เป็นต้น เพ่ือติดตามและแจ้งข่าวสารการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสและ

สถานการณ์ล่าสุด ได้แก่ Line @TSC, Line Group น้องนิวส์, Line HR & Top section, 

ทีมฉุกเฉิน, GM Talks ในปีที่ผ่านมาบริษัทเพ่ิมมาตรการต่างๆ เพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาดของ

โรค เช่น จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกท่าน จัดให้มีชุดตรวจ ATK ส าหรับคัดกรอง

กลุ่มเส่ียงเบ้ืองต้น มีมาตรการรองรับตามการแบ่งประเภทของกลุ่มเส่ียงทอดที่ 1-2-3 โดย

สามารถให้พนักงานปฏิบัติงานแบบ WFH สลับกับการเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการก ากับดูแลที่ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ เช่น การก าหนด 

Buble@TSC จ ากัดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่ือสารแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (โรค

ระบาด) Business Continuity Plan (Disease) เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหากเกิดการ

ระบาดซ ้าอีก ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจ และแนวโน้มยานยนต์สมัยใหม่ คือ ยานยนต์ไฟฟ้า และรถยานยนต์อัตโนมัติ 

ตลอดจนการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพ่ิมมาข้ึนจากผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก 
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ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้ 

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตจะน าเอาระบบไฟฟา้มาใช้ในการควบคุมการท างานในรถยนต์มากขึ้นจะส่งผล

ให้ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน ้ามัน และ

อ่ืนๆ ซ่ึงรถยนต์บางค่ายได้เร่ิมปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่ก าลังจะเปิดตัวในอนาคตเพ่ือตอบสนอง

ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้จัดต้ังทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่

อย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายในและร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ เพ่ือขยายกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟา้ รวมถึง System Product เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟา้ (Power Slide Door) ชุด

เปิดประตูหลังไฟฟา้ (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tailgate Absorber) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกับ

ชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลกูค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ

ต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ และนอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะท าการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลังการขาย

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงตลาดหลังการขายนั้นเป็นอีกหนึ่งตลาดที่จะสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปน าเสนอและสามารถเข้าถึงผู้บริโภค

เป้าหมายได้โดยตรงเพ่ือน าไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นส าหรับสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะน าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ที่ก าลังจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Localize Project เพ่ือเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับคู่ค้าของบริษัทอีกด้วย จากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก

โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เร่ิมก่อต้ัง R&D Center ที่มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย และด้วยความสัมพันธ์อันดีจึงท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบาย

นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

 

ความเส่ียงด้าน Digital Transformation 

 กระบวนการที่น าเอา Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์เร่ิมใช้ระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ 

(Robotics) ในสายการผลิตเพ่ือลดปัญหาคุณภาพ ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซ่ึงบริษัท

ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงโดยสนับสนุนให้ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิตของเรามีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สวทช. และองค์กรต่างชาติอ่ืนๆ เพ่ือน าทักษะความรู้มาคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติและการน าหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต  
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ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มคีวามทา้ทายต่อการใช้ชวีิตและการด าเนินธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

ไฟฟา้ และน ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างรุนแรงอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ หากใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการเตรียมพร้อมรับ

ผลกระทบ เช่น ภาวะฝนแล้งรุนแรงอาจส่งผลให้ขาดแคลนน ้าซ่ึงอ านวยความสะดวกให้กับทรัพยากรบุคคลในกระบวนการผลิตหรืออุทกภัยที่ก่อให้เกิดความ

สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากส่งผลต่อความสามารถในการท าความร้อนและระบายความร้อนของอุปกรณ์การผลิต 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงประเมินความเส่ียงและจัดท ามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือแสดงถึงความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

บริษัทได้จัดต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน (Energy Committee) โดยพิจารณาทบทวนแต่งต้ังใหม่เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีตัวแทนจากหน่วยงาน

ปฏิบัติการและผู้บริหารเพ่ือประเมินความเส่ียงและจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือก าหนดนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงดังกล่าว 

จากการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมพบว่าการใช้ไฟฟา้ในกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นบริษัทจึง

ด าเนินการดังนี้ 

1. ลดก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด าเนินการด้านคาร์บอนฟุตพร้ินท์ตามแนวทางองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 

2. ใช้ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดผ่านการด าเนินโครงการ Solar Roof Top เพ่ือลดค่าไฟในกระบวนการผลิตและเร่ิมใช้

พลังงานได้ในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยด าเนินการแยกเป็น 2 Phase ดังนี้ 

 Phase 1 เป้าหมายของโครงการเพ่ือลดค่าไฟฟา้ 380,000 บาท/เดือน 

หรือ 4,560,000 บาทต่อปี ซ่ึงสามารถลดค่าไฟฟา้ได้จริง 4,865,368.70 

บาทต่อปี 

 Phase 2 เป้าหมายของโครงการเพ่ือลดค่าไฟฟา้ 400,000 บาท/เดือน 

หรือ 4,800,000 บาทต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินโครงการซ่ึงจะแล้ว

เสร็จในเดือนธันวาคม 2563 
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การส่ือสารการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทมีการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความเส่ียง

ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน

อย่างสม ่าเสมอ เร่ิมต้นตั้งแต่การอบรมปฐมนิเทศให้กับกรรมการและพนักงานใหม่ การส่ือสาร

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Line@TSC ตลอดจนก าหนดให้ความเส่ียงเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ทุกหน่วยงานต้องพิจารณาและทบทวนในแผนงานประจ าปีทุกๆ ปี เพ่ือให้มั่นใจว่าการ

ด าเนินงานของระบบงานและการควบคุมความเส่ียงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร 

รวมทั้งครอบคลุมความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นคือ “โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล

กิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีการบริหารความ

เส่ียงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง” และได้รายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง

ต่อเนื่องตามล าดับ 

 

4.2.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
  เนื่องด้วยสภาวะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในบางเร่ืองเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (อาทิ เหตการณ์อุทกภัย เพลิงไหม้ หรือระบบ

การท างานหลักของบริษัทล้มเหลวและปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต า่ รวมถึงภัยที่เกิดจากการถูก

โจรกรรมข้อมูล ข้อมูลถูกท าลาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย และการ

แพร่ระบาดของโรคใหม่ ๆ เช่น เช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19)) ซ่ึงบริษัทได้ก าหนดแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (กรณีเกิดโรคระบาด) เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีที่เกิดจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (Covid-19) โดยก าหนดนโยบาย แนวทาง

ปฏิบัติแต่ละข้ันตอน การให้ความรู้และข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน

ทันเหตุการณ์ เพ่ือเน้นย ้าให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ และการ

ป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากโรคติดต่อดังกล่าว  

บริษัทมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan 

(BCP) และการประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) ในระบบว่าระบบงานใดจะมีความเส่ียง

กับบริษัทมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบแผนการฉุกเฉินส าหรับบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าส าหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ

เกิดข้ึน ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจ และเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้

อย่างต่อเนื่อง และลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดกับองค์กรให้น้อยที่สุด โดยบริษัทประเมินว่า

เหตุการณ์หยุดชะงักของธุรกิจอาจเกิดได้ ทั้งจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนไว้

ล่วงหน้าและความเส่ียงจากธรรมชาติ เหตุการณ์และความเส่ียงที่มนุษย์เป็นผู้กระท าหรือ

เหตุการณ์และความเส่ียงที่เกิดจากทางเทคนิค เช่น ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหา



59 
 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมประสงค์ร้าย (Ransom ware) ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

อัคคีภัย หรือแผ่นดินไหว และจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นต้น โดย

จัดตั้งกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบแผนงานธุรกิจในแต่ละด้านข้ึน เพ่ือเสริมศักยภาพการด าเนิน

ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และด ารงไว้ซ่ึงการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ผลการด าเนนิงาน 

ในปี 2564 บริษัทฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 19 แผนงาน เช่น กรณีสารเคมีและรังสีร่ัวไหล 

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซ่ึงผลของการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนและมาตรฐานของความปลอดภัยที่

ก าหนด และฝึกซ้อมกรณีระบบเคร่ืองจักรล้มเหลว ผลกระทบการส่งมอบสินค้า ช้ินส่วน และ

วัตถุดิบขาดแคลน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้มเหลว SAP System เป็นต้น ซ่ึงผลการ

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานพบว่าสามารถด าเนินงานได้ตามแผนรองรับที่ก าหนด

ไว้ 

 

4.2.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 
  การบริหารจัดการคู่ค้าเป็นประเด็นหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มี

ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงการ

ด าเนินงานของคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อีกทั้งสอดคล้องกับ

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวการบริหารจัดการ 

  กลยุทธ์งานจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัทได้ใช้การหาแหล่งคู่ค้า การประเมินศักยภาพคู่ค้า 

ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในความส าเร็จของบริษัทเพ่ือให้โครงการต่างๆ สามารถด าเนินงานได้ตาม

Created by cmorgan.com 
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คุณภาพ เวลา และงบประมาณ ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกคู่ค้ารวมถึงการ

ประเมินคุณสมบัติที่ครอบคลุมประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environment: E) ด้านสังคม 

(Social: S) และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance: G) เพ่ือบรรจุอยู่ในทะเบียนคู่ค้าของ

บริษัท ท าให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้สามารถสนับสนุนงานของบริษัทส าเร็จลุล่วงตาม

แผนงาน และเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสียหลัก บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการจัดซ้ือจดัจ้างที่สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสและเป็นธรรม  

  บริษัทก าหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของคู่ค้า

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามแผนงาน Supplier Yearly Audit Plan ประจ าปี ซ่ึงต้อง

ด าเนินการกับคู่ค้าทุกราย (ร้อยละ 100) ในปี 2564 ผลการตรวจติดตามคิดเป็นร้อยละ 100    

 

การประเมนิความเส่ียง  

   

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนร่วมกับคู่ค้าซ่ึงมี

ความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้คู่ค้าหลักของบริษัทได้แสดงขีดความสามารถในการด าเนินงาน 

รวมทั้งเพ่ือประเมินความสอดคล้องที่ครอบคลุมเช่ือมโยงทั้งนโยบายจัดซ้ือจัดจ้าง นโยบาย

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับคู่ค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน นโยบายคุณภาพ ความ

มั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 

การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน: การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดความเส่ียง

ของการด าเนินธุรกิจที่มาจากประเด็นทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอัน

อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง บริษัทจึงตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงใน

ห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และ

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงในปี 2564 บริษัทได้คัดกรองและจัดกลุ่มคู่ค้าเพ่ือบริหารจัดการให้

เหมาะสม ดังนี้ 

 

Strategic Supplier (คู่ค้าเชิงกลยุทธ์): มูลค่าส่ังซ้ือสูงและมีการส่ังซ้ือต่อเนื่อง 

Key Supplier (คู่ค้าหลัก): มูลค่าส่ังซ้ือสูง กลุ่มสินค้ามีความส าคัญปานกลาง 

Managed Supplier (คู่ค้าเชิงการจัดการ): มูลค่าการส่ังซ้ือต ่า กลุ่มสินค้ามีความส าคัญ

ปานกลางถึงน้อย 

 

การติดตามความคืบหน้า: มีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอยู่เป็นประจ ารวมถึงมีการส่งแบบประเมิน 

Self-Evaluation ให้กับคู่ค้าจัดท าและส่งกลับมายังบริษัท นอกจากนี้จะมีก าหนดการเข้าเย่ียม

ชมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง  
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การคัดเลือกคู่คา้ 

 

ฝา่ยจัดหา  

 
1. ปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าฯ” อย่างเคร่งครัด 

บริษัทปฏิบัติตาม “นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าฯ” อย่างเคร่งครัดและมีนโยบายจัดซ้ือ

วัตถุดิบและช้ินส่วนที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเช่ือถือและผลักดันนโยบายดังกล่าว

ให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้า และมีนโยบายเร่ืองความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท  

 

2. น าส่งจรรยาบรรณคู่ค้าเพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน (Supplier Code of  

Conduct) 

เพ่ือให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท 

 

3. การส ารวจคู่ค้า 

ทางบริษัทได้มีการเข้าร่วมประเมินจากคู่ค้าโดยใช้หัวข้อการตรวจสอบจากการก าหนด

ของบริษัทและทางคู่ค้าต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทไม่ต ่ากว่า 80% มิฉะนั้นจะ

ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในรายการ Vendor List ของบริษัท โดยทางบริษัทมีการ

ตรวจประเมินคู่ค้าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือทวนสอบว่าคู่ค้ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ

บริษัทหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.chewathai.com/th/283/corporate-social-

responsibility/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/ 
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หัวข้อการตรวจสอบคู่ค้านั้นนอกจากจะประกอบไปด้วยเร่ืองของคุณภาพและ

มาตรฐานแล้ว ทางบริษัทยังมุ่งให้ความส าคัญในเร่ืองจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมด้วย ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวได้ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

1. สถานะการรับรอง (Certificate) 

2. โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Organization) 

3. กิจกรรมการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Activity) 

4. มาตรฐานคณุภาพ (Quality Standard) (WORK PROCESS, INSPECTION STD, 

QC PROCESS, DWG, OPERATION CHART)  

5. การอนุมัติช้ินส่วนใหม่ (New Part Approval) 

6. การวางแผนการผลิต (Production Planning) 

7. การควบคุมเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองทดสอบ (Measure and test equipment 

Control) 

8. การควบคุมส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities Control) 

9. การควบคุมการผลิต (Manufacturing Control) 

10. การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control)  

11. การตรวจสอบ (Inspection) 

12. การจัดการปัญหาคุณภาพ (Quality Management) 

13. การควบคุมช้ินส่วนส าคัญ (Control important parts) (Safety Part, Special 

Characteristic Points) 

14. การช้ีบ่งและการสอบกลับผลิตภัณฑ์ (Products Identification and 

Traceability) 

15. การควบคุมผู้ผลิตรายย่อย (Monitoring suppliers) 

16. การฝึกอบรม (Training) 

17. การควบคุมเอกสารคุณภาพ/ข้อมูลลูกค้า (Document Control) 

18. สภาพแวดล้อมและสถานที่ท างาน (Environment and workplace) 

19. การควบคุมด้านการส่งมอบ/บันทึก (Delivery Control/Record) 

20. การควบคุมด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Effect Control) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Designed by freepik 
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ตัวอย่างกิจกรรมการ Audit Vendor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการค้นหาคู่ค้ารายใหม่อยู่เสมอ 

และยังคงไว้ซ่ึงนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธ

สัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
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การด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

 

ฝา่ยจัดซ้ือ  

1. การพัฒนาคู่ค้า  

บริษัทเช่ือมั่นว่าการมีคู่ค้าที่ดีเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเติบโตอย่าง

ย่ังยืน 

1.1 ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การรับข้อมูลข่ าวสารของบริษัท 

บริษั ทจึ ง ได้ด า เนิ นการตามแผน

ยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้

มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ 

ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม 

ทั้งนี้เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้เกิดข้ึน

ในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริงโดยการ

ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การรับข้อมูลข่าวสารและการใช้งาน 

Web Portal (EDI) ของบริษัทให้กับ

คู่ค้าทุกราย 

 

1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการด าเนินธุรกิจ

ร่วมกับลูกค้า รักษาผลประโยชน์กันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

สม ่าเสมอและยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้ผลิตช้ินส่วนให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท 

เช่น การให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ การ

พัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต โดยทุกๆ เดือนบริษัทจะแจ้งคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานกลับไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนทุกรายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยคะแนนเฉลี่ยประจ าปี 2564 เป็นดังนี้    
 

ระดับคะแนน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ดีเย่ียม 31.15% 40.17% 65.52% 60.91% 47.93% 

ดีมาก 66.39% 57.26% 30.11% 39.09% 52.07% 

ดี 2.46% 2.56% 3.23% 0.00% 0.00% 

ปานกลาง 0.00% 0.00% 2.15% 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 บริษัทได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่ค้า

ของบริษัทให้เข้าร่วมเป็นภาคีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ าทุกปี เพ่ือร่วมกัน

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานสังคมที่ปลอดคอร์รัปช่ันและเพ่ือการด าเนินธุรกิจที่ย่ังยืน 

 

ฝา่ยประกันคณุภาพผู้ผลิตชิ้นส่วน 

1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า: สารต้องห้ามในวัตถุดิบด าเนินการจัดท าเป็น Chemical 

Organization เกี่ยวกับสารต้องห้าม และท าการบันทึกเข้าระบบ IMDS ของบริษัท และ

ทางบริษัทมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการร้องขอใบรับรองผลิตภัณฑ์จากคู่

ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns: SOC) จัดเป็น

สารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน์ โดย

ก าหนดให้ทางคู่ค้าส่งเข้ามาตั้งแต่ตอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และท าการทบทวนประจ าปีเพ่ือให้

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) และ Asbestos เป็นต้น บริษัท

ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการ

ธุรกิจตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้เกิดข้ึนในห่วงโซ่

ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารและการ

ใช้งาน Web Portal (EDI) ของบริษัทให้กับคู่ค้าทุกราย  
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2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการด าเนินธุรกิจ

ร่วมกับลูกค้า บริษัทได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความ

พร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้เกิดข้ึนในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างแท้จริง 

โดยการให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานและแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ให้กับคู่

ค้า รวมถึงการช่วยเหลือทางเทคโนโลยี ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้า 

และกระบวนการผลิต 

 

4.2.8 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

บริษัทมุ่งมั่นในการท างานอย่างปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้

ปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสอบพ้ืนที่และเคร่ืองจักรก่อนเร่ิมงาน มีการอบรมให้ความรู้และ

รณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกด้านความปลอดภัยแก่

พนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความ

ปลอดภัย พร้อมทั้งน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังนี้ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  

2. พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นความปลอดภัยเชิงรุกเพ่ือลด

จุดเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมายและ 

   ข้อก าหนด 

 

โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

เลขานุการ 

กรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการฝ่ายปฏิบัตกิาร 
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สรุปผลการด าเนนิงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 จากการน านโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานไปสู่

การปฏิบัติ ด้วยความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัท สามารถสรุปผลการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคัญด้านความปลอดภัยได้ดังนี้ 

หมายเหตุ : 1. CCCF ย่อมาจาก Completely Checked Completely Find out คือ กิจกรรมการค้นหาอันตราย

และขจัดสิ่งอันตรายบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

2. S-SFM ย่อมาจาก Safety-Shop Floor Management คือ กิจกรรมการบริหารระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภัยในการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดดา้นความปลอดภัย 2561 2562 2564 หมายเหต ุ

อุบัติเหตุรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน 

(ราย) 
0 0 0 - 

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย) 0 0 0 - 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่าน

กิจกรรม CCCF(1) และ S-SFM(2) 

ส าเร็จตามแผนงาน (%) 

100% 100% 100% - 
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การเตรียมความพร้อมรับสถานการณฉ์ุกเฉินและผลการด าเนินการประจ าปี 

 

1. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล  

วันที่  20/05/21 เวลาประมาณ 10.20-10.50 น. สมมติเหตุการณ์ให้มีพนักงานปฏิบัติงาน

ฝ่าย I-Pack ท าการแบ่งจ่ายสารเคมี (Cleaning A) เพ่ือน าไปใช้ในไลน์การผลิต โดย

ระหว่างการแบ่งจ่ายได้ท าการขยับแกลลอนและไม่ระมัดระวัง ท าให้แกลลอน Cleaning A 

หล่นจากช้ันเก็บสารเคมี และหกร่ัวไหลทั่วบริเวณที่จัดเก็บ จึงจ าเป็นต้องท าการกั้นพ้ืนที่ 

พร้อมทั้งกอบกู้สารเคมี โดยแจ้งไปยังผู้อ านวยการสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือเข้าควบคุม

สถานการณ์ 

ผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรังสีร่ัวไหล 

วันที่  24/03/21 เวลาประมาณ 10.15-11.00 น. สมมติให้ขณะที่ปฏิบัติงานกับก าเนิดรังสี 

x-ray จอแสดงผลมีการแจ้งเตือนว่าเกิดความผิดปกติ มีปริมาณรังสีมากกว่าสภาวะการ

ท างานปกติ 30 ไมโครซีเวิร์ต/ช่ัวโมง พนักงานจึงได้ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กของเคร่ือง

ก าเนิดรังสี X-Ray และคอมพิวเตอร์ทันที พร้อมทั้งแจ้งให้หัวหน้าแผนกทราบ และ

ด าเนินการเข้าแผนอพยพ โดยให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพล ผลการฝึกซ้อม

แผนฉุกเฉินกรณีรังสีร่ัวไหลเป็นไปตามข้ันตอน ของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ 
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3. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล 

วันที่  25/06/21 เวลาประมาณ 11.00-12.00 น. สมมติให้ขณะที่เคร่ือง HIJ#0028_5 ที่

แผนก PCP ก าลังฉีดงานอยู่นั้นได้เกิดพลาสติกอุดตันที่หัว Nozzel เนื่องจาก Nozzel 

ท างานผิดปกติ ท าให้มีความร้อนสะสมสูงเกิดไฟลุกไหม้พลาสติกดังกล่าว และไฟไหม้

ออกมาบริเวณนอกเคร่ืองจักร มีพนักงานได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสะดุดกล่องใส่ช้ินงานท า

ให้เกิดการหกล้ม และมีแผลไฟลวกบริเวณแขนซ้าย 1 คน และในขณะเดียวกันเกิดก๊าซ LPG 

ร่ัวไหลจากถังก๊าซขนาด 15 kg. ที่บริเวณ เคร่ือง CED แผนก INNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเตรียมความพร้อมป้องกันและตอบโต้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Corona 

virus disease) 

วันที่  18/01/21 เวลาประมาณ 16.45-16.55 น. พบพนักงาน A9 มีไข้ วัดอุณหภูมิได้ 37.8 

องศา ร่วมกับอาการเจ็บคอและเร่ิมหายใจเหนื่อย เจ้าหน้าที่พยาบาล จึงเเจ้ง SHE และ

ด าเนินการแยกตัวพนักงาน เพ่ือน าส่งโรงพยาบาลตรวจหาเช้ือ COVID-19 
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โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยประจ าป ี

  โครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทจัดข้ึนนั้น เพ่ือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย

จากการท างานซ่ึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน สรุปได้ดังนี้ 

 

1. กิจกรรม CCCF  

กิจกรรมการค้นหาอันตรายในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเองหรือที่ เรียกว่า CCCF 

(Completely Check Completely Find out) เพ่ือก าจัดความเส่ียงในพ้ืนที่การท างานและ

ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
 

แผนการด าเนินกจิกรรม 
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2. กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย  

เป็นการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหมวกนิรภัย 

ไม่ดื่มขณะขับข่ี เป็นต้น ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อีกทั้งยัง

เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคล

ขององค์กรอีกด้วย โดยจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจกส่ือประชาสัมพันธ์ และให้ผู้บริหารทุก

ฝ่ายงานร่วมอวยพรให้พนักงานเดินทางกลับภูมิล าเนาอย่างปลอดภัยในวันหยุดเทศกาล  

 

กิจกรรมส่งพนักงานกลบับ้านปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่ือรณรงค์ให้พนักงานสวมหมวกกันนอ็คในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
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3. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management  

เป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานระดบัปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานแบบย่ังยืน 

 

4. กิจกรรม TCC Safety Activity 

สืบเนื่องจากกิจกรรมและการตรวจประเมิน Machine Safety Activity 2015 โดย

มุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย เพ่ือ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงาน บริษัทประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีและได้รับเชิญ

เข้าร่วมการด าเนินการต่างๆ ของ TDEM ดังนี้ 

1. ในปี 2564 ได้รับเชิญให้เป็น Assistant Task Force ต่อเนื่องปีที่ 6 เพ่ือเป็นที่

ปรึกษาในการท ากิจกรรม Toyota Co-operation club Safety Activity ให้กับ

กลุ่มบริษัท Supplier ของลูกค้าเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ทางลูกค้าได้

ตั้งไว้ 

2. ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “TCC Safety Conference 2019” ที่ 

TDEM ในวันที่ 31 มกราคม 2563 พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมน าเสนอผลงานเป็น

ตัวอย่างการด าเนินการให้กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนของ TDEM ได้ศึกษา  
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5. โครงการ Safety Talk & Safety Join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุกฝ่ายงานส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัย

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง โดยจัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยเพ่ือใช้ในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าร่วมการประชุม 

Safety Join เพ่ือส่ือสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้งในด้านกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และข่าวสารด้านอาชีวอนามัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

เทศกาล  
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6. โครงการ Safety News 

ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยที่สร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้

เกิดข้ึนกับพนักงานทุกคนทุกระดับ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งโรงงาน และมีการประเมินผลการด าเนินการจากการ

สังเกตพฤติกรรมของพนักงาน 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
  ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกหนึ่งมิติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืน ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญและตระหนักต่อการลดความเส่ือมโทรมของธรรมชาติในแง่

ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการระบบนิเวศ  

  บริษัทได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดย

ท าการศึกษาและพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในการด าเนินการ

นั้นบริษัทได้จัดท าการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากการด าเนินธุรกิจอยู่

เสมอ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับควบคุมเร่ืองผลกระทบต่อระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมของ

ทางการนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นที่ตั้งของบริษัท   

  และจากผลการด าเนินงานดังกล่าว ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีประเด็นเร่ืองของ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือระบบนิเวศ  

  ในระหว่างนี้บริษัทอยู่ในช่วงของการศึกษาจัดท าโครงการปลูกต้นไม้ โดยก าหนดให้

ทีมงานส่ือสารองค์กรรับผิดชอบส ารวจพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความเส่ือมโทรม (Degraded Forest) 

และได้รับการรบกวน (Disturbed Forest) แม้มิใช่พ้ืนที่ละแวกใกล้เคียง (บริษัทตั้งอยู่ในเขต

นิคมอุตสาหกรรม) หรือพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความตระหนักต่อการลดความเส่ือมโทรมของธรรมชาติและเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
เ พ่ือ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท  (Company 

Objective) เ ร่ืองการดูแลรักษาด้านส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามแผนงาน (Environment 

Monitoring Plan) 100% บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกโรงงาน  โดยก าหนดเป้าหมายของค่ามลภาวะสิ่งแวดล้อมต้อง

สอดคล้องตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ดังตารางสรุปผลตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมดังนี้ 
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ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เปา้หมาย 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. อากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อยภายในโรงงาน 

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  

(Carbon monoxide: CO) 

ไม่เกิน 870 ppm 5 4 3.2 18 12.6 8.11 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

(Nitrogen dioxide: NO2) 

ไม่เกิน 200 ppm 1.1 <1.0 <1.9 1.6 9.6 1.14 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Sulfur dioxide: SO2) 

ไม่เกิน 500 ppm < 1.3 < 1.3 < 4.5 <1.3 53.2 1.56 

ฝุน่ละอองรวม  

(Total Suspended Particulate: TSP) 

ไม่เกิน 400 mg/m3 1 0.7 2.1 1.1 7.3 12.11 

ไอระเหยของสังกะสี (Zinc) ไม่เกิน 10 mg/m3 0.72 1.14 1.2 7.02 3.67 0.31 

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อยออกสู่ชุมชน* 

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  

(Carbon monoxide: CO) 

ไม่เกิน 30 ppb 0.54 0.92 -  0.50 - - 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

(Nitrogen dioxide: NO2) 

ไม่เกิน 170 ppb 16 26 -  4 6 - 

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

คุณภาพอากาศ (AQI) ไม่เกิน 100 - 33 43 -  24 13 - 

2. น ้า  

pH  อยู่

ในช่วง 

5.5 – 9.0 - 7.44 7.02 7.2 7.36 7.16 7.12 

อุณหภูมิ ไม่เกิน 45 °C 33.7 33.6 33.2 33.5 32.6 32.1 

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)  ไม่เกิน 500 mg/l 61 44 -  2.2 2.7 <2.0 

ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)  ไม่เกิน 750 mg/l 142 122 -  20 40 24 

ค่าน ้ามันและไขมัน  ไม่เกิน 10 mg/l 3.4  <2.0  -  <2.0 <2.0 <2.0 

ของแข็งท่ีละลายในน ้าท้ังหมด (TDS)  ไม่เกิน 3,000 mg/l 760 536 424 464 664 664 

ของแข็งแขวนลอย (SS)  ไม่เกิน 200 mg/l 31 55 51.8  6  4 2 
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หมายเหตุ: อ้างอิงค่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดดังน้ี 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 

2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน 

   บรรยากาศโดยท่ัวไป 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน 

   บรรยากาศโดยท่ัวไป  

4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได 

   ออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

5. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เร่ืองก าหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน ้าเสีย

ลงสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

6. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป 

7. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

   สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 

8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน เร่ืองมาตรฐานความเข้มข้นของแสงสว่าง พ.ศ.2560 

9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเปน็ 

   อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 

10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอด

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ.2561 

3. ระดับเสียง  

3.1 ภายในโรงงาน  

ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง ในบริเวณพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน  

ไม่เกิน 90 dB(A) 78 76 81 85 85 82.7 

ระดับเสียงสูงสุดในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  ไม่เกิน 140 dB(A) 94 90 104 122 108 - 

3.2 ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน  

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบ

โรงงาน  

ไม่เกิน 70 dB(A) 64.6 63.1 -  66.7 60.8 63.8 

ระดับเสียงสูงสุดในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน  ไม่เกิน 115 dB(A) 84.1 84.4 -  95.8 93.3 - 

ค่าระดับการรบกวน  ไม่เกิน 10 dB(A) 7.5 5.2 -  7.9 6 5 

4. การร่ัวไหลของสารเคมี  

จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี  0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 

5. การด าเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

ค่าปรับจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

0 บาท  0 0 0 0 0 0 

จ านวนคร้ังของการด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 

6. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

จ านวนคร้ังข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจาก

ภายนอก  

0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 
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 4.2.9 ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภคและการพัฒนาสินคา้เพ่ือ

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกคา้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงบริษัทได้ตระหนักถึง

ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวนี้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยตรงตามความ

ต้องการโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพัฒนา 

กลยุทธ ์

1. ศึกษาความตอ้งการของลูกค้าอยู่เสมอ 

2. การพัฒนาสินค้าในทุกด้านดว้ยการมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ 

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน

ความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าโดยไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและด าเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรมที่จะ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึง

ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคา

ที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย 
 

โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพ้ืนฐานของ

ผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จ ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของ

ผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือกหรือแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับ

การชดเชยหรือการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สุขภาพ  

บริษัทจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ 

(Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือน ามา

ปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซ่ึงผล

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2564 เป็นดังนี้ 

 

ความพึงพอใจของลกูค้า 
ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

คุณภาพ (Quality) 84% 84% 84% 86% 
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จากข้อมูลในส่วนคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพ (Quality) พบว่า

ยังคงรักษาระดับคะแนนไว้ได้ในระดับเดิม แสดงให้เห็นว่าลูกค้ายังคงเช่ือมั่นและพึงพอใจใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในปีถัดไปจึงถือว่าเป็นความท้าทายใหม่และเป็น

แรงผลักดันให้บริษัทต้องมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

 

 

การรักษาความลับของลกูค้า  

นอกจากการ ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการรักษาความลับให้ลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

บริษัทมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ในประเด็นข้อมูลการรักษา

ความลับของลูกค้า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์หรือแบบส ารวจ โดยในปี 2561 ไม่พบกรณี

ร้องเรียนในประเด็นข้อมูลของลูกค้าร่ัวไหล 
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4.2.10  ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
  บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตระหนักถึง

ความส าคัญของผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความกังวล

ของลูกค้าในประเด็นเร่ืองความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

  ทั้งนี้บริษัทได้มีการก าหนดเป็นเป้าหมายไว้ว่าบริษัทจะต้องไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้าน

ความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

การด าเนินงาน 

  บริษัทได้มีการก าหนดให้มีหน่วยงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เร่ิมตั้งแต่การตรวจรับ

วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และส่งมอบให้กับลูกค้า โดยด าเนินการบนพ้ืนฐานของความ

ปลอดภัย  

  บริษัทมุ่งมั่นในการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและ

ผู้ใช้งาน โดยยึดมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องไม่กระท าการอันใดอันเป็นการหลอกลวงหรือท าให้

หลงเช่ือ  

 

ผลการด าเนินงาน 

  ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยหรือผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
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4.2.11 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะ

โลกร้อน 

 

 

 

 

 

บริษัทตระหนักถึงข้อจ ากัดของแหล่งพลังงานและราคาพลังงานไฟฟา้ที่มีแนวโน้ม

สูงข้ึน รวมถึงผลกระทบในด้านส่ิงแวดล้อมจึงได้มีการจัดหาแหล่งพลังงานเพ่ือให้เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 

กลยุทธ ์

1. ลดการใช้พลังงาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานดว้ยการปรับปรุงอุปกรณ์และเคร่ืองจักรตา่งๆ ให้

มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

3. เพ่ิมขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน  

4. ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงาน 

 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

  บริษ ัท ได้จ ัดท า โครงการอนุร ักษ์พลังงาน แล ะ โครงการด้าน สิ ่งแวดล้อม 

ISO14001 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

ส าหรับในปี 2564 นี้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้และได้มี

การยกระดับการด า เนินโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และครอบคลุมมิติ

ส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้มากข้ึน ซ่ึงสรุปผลได้ดังนี้ 

 

 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1 Green Factory 

Solar Roof Top 

Phase 2 (1,200 

kW) 

เพ่ือลดค่าใช้ค่าไฟฟา้ 

เดือนละ 400,000 บาท 

เพ่ือลดการปล่อย CO2  

สามารถลดค่าไฟฟา้ได้เดอืนละ 

400,000 บาท คิดเป็น 

105,585 kWh/เดือน 

ดังนั้นสามารถลดการปลดปล่อย 

CO2 (CO2 Reduction) ได้

เดือนละ 63.20 ton Co2** 

**หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธิ์การ

ปลดปล่อย CO2  (CO2 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

Emission  Factor) ของ

พลังงานไฟฟา้อ้างอิงตาม Thai 

National LCI Database, 

TIISMTEC-NSTDA (with 

TGO electricity 2016-2018) 

2 โครงการ TSC 

Save The 

Earth 

1. เพ่ือลดการใช้พลาสติก 

100% 

2. ปลูกฝังให้พนักงานใช้

ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 

เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย 

3. สร้างจิตส านึกในการรักษา

ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง 

เพ่ือลดปัญหา

สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม

ทั้งทางบกและทางทะเล 

4. ลดการเกดิมลภาวะที่เกิด

จากการใช้ยานพาหนะจาก

การด าเนินกิจกรรมของ

บริษัท 

ด าเนินได้ตามเป้าหมาย 

- ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกบน

โรงอาหาร 100% 

- ยกเลิกการใช้หลอดและแก้ว

พลาสติกภายในบริษัท 100% 

- ยกเลิกการใช้น ้ามันเบนซินของ

รถยนต์ส่วนกลางของบริษัท 

ให้ใช้น ้ามัน E20 เท่านั้น 100% 

  3 การรณรงค์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

รณรงค์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมตามนโยบายการ

จัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัท ดังเช่น หากแยกขยะคุณจะได้

อะไร?, วิธีลดโลกร้อนด้วยการประหยัดน ้าและพลังงาน, ECO 

INDUSTRY, GO GREEN, ต้นเหตุปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย  

เป็นต้น 

 

โครงการ TSC Save The Earth อย่างต่อเนื่อง 

  บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลาสติกในชีวิตประจ าวัน โดย

ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้ริเร่ิมโครงการ TSC Save The Earth ซ่ึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมาย

เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ลดขยะมูลฝอย และ

ลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้พลาสติกต่อส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ 

ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ฯลฯ และยังคงด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปี 

2564 
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การด าเนินการ  

  บริษัทเร่ิมต้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลผ่าน

ช่องทางการส่ือสารหลายรูปแบบ ทั้งโทรทัศน์ที่ติดตั้งในโรงอาหาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ 

Line@TSC และได้มอบถุงผ้า TSC ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงรณรงค์ร่วมกับร้านค้าที่

จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มบนโรงอาหาร เพ่ือให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึง

ความส าคัญ พร้อมเกิดความรู้สึกร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการใช้พลาสติก และ

ค านึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้พลังงานมากข้ึน  

แล ะยังมีก า รรณรงค์ใ ห ้ใ ช ้เ ชื ้อ เพลิง

ของยานพาหนะเป็นชนิดที่ เกิดมลภาวะ

ต ่อ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม น ้อ ย ที ่ส ุด  เ ช ่น 

ก าหนดให้ผู ้ ใช้รถยนต์ส่วนกลางของ

บริษัท เปลี ่ยนจากการใช้น ้ามัน เบนซิน

เป็นน ้ามัน E20 เท่านั้น เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

พบว่าพนักงานตระหนักและมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม ในขณะเดียวกันสามารถ

ด า เนินโครงการได้ตามเป้าหมายที่ตั ้ง

ไว้คือ บริษัทยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกร้านค้าในบริษัทได้ 100% และยกเลิกการใช้

หลอดและแก้วพลาสติกภายในบริษัทได้ 100% อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

การจัดการทรัพยากรน ้า 

 

น ้าถือเป็นแหล่งก าเนิดและ เป็นสิ่งส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ 

พืช  แล ะมนุษย์ ต่างต้องการน ้า ในการด ารงชีวิต  นอกจากนั ้น เ รายังสามารถใ ช้

ประโยชน์จากน ้าได้มากมาย ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ถึงแม้น ้าจะเป็น

ทรัพยากรที่สามารถเกิดการหมุนเวียนได้เ รื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น อย่างไรก็ตามน ้า

ยังคงเป็นทรัพยากรที่ ใช้แล้วเ สื่อมสภาพ ดังนั้นการอนุรักษ์น ้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่

ช่วยในการรักษาส่ิงแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อส่ิงมีชีวิต 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของน ้าและการใช้น ้าอย่างคุ้มค่าจึงได้ก าหนดแนว

ทางการบริหารจัดการน ้า โดยริเ ริ ่ม โครงการใช้ร ะบบการจ่ายน ้าแบบอัต โนมัติใน

บริเวณอาคารส านักงานเพ่ือลดปริมาณการใช้น ้า ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายค่าใช้จ่าย



84 
 

น ้าประปาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี จากการประเมินก่อนและหลังด า เนินการ พบว่า

ค่าใช้จ่ายในปี 2564 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ซ่ึงเป็นปีก่อนด าเนินโครงการ

ตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทมีแผนขยายโครงการไปยังส่วนการผลิตเพ่ือบริหาร

จัดการน ้าตามแนวทางการลดการใช้น ้าตามหลัก 3Rs โดยการจัดท าระบบบ าบัดน ้า

เสียจากกระบวนการผลิต  เ พ่ือลดปริม าณการปล่อยน ้า เสียออกสู ่ภ ายนอกโดย

ค านึงถึงส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 

 
ตัวอย่าง ส่ือรณรงค์ 

 

ข้อมูลการใช้น า้ประปาปี 2561 – 2564 

       ปี2561         ปี2562           ปี2563           ปี2564 (01-09) 

 

 

 

 

 

 

 

    0.65 ล้านบาท       0.63 ล้านบาท 0.43 ล้านบาท 0.40 ล้านบาท 

 

ค่าน ้าประปา ปี 2564 

Invoice เดือน จ านวนหน่วยที่ใช้ Unit Price Amount 

AWTIV210201682 01/21 2,835 20 56,700 

AWTIV210301695 02/21 2,550 20 51,000 

AWTIV210401781 03/21 2,100 20 42,000 

AWTIV210501705 04/21 2,041 20 40,820 
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AWTIV210601708 05/21 2,139 20 42,780 

AWTIV210701702 06/21 2,347 20 46,940 

AWTIV210801710 07/21 2,060 20 41,200 

AWTIV210901705-06 08/21 2,017 20 40,340 

AWTIV211001713 09/21 1,713 20 34,260 

 
10/21 

 
20 0 

 
11/21 

 
20 0 

 
12/20 

 
20 0 

รวม 19,802 20 396,040 

 

 

ค่าน ้าประปา ปี 2563 

Invoice เดือน จ านวนหน่วยที่ใช้ Unit Price Amount 

AWTIV200202725 01/20 2,206 20 44,120 

AWTIV200302738 02/20 2,438 20 48,760 

AWTIV200401662 03/20 2,200 20 44,000 

AWTIV200501741 04/20 1,597 20 31,940 

AWTIV200601651 05/20 1,119 20 22,380 

AWTIV200701649 06/20 1,142 20 22,840 

AWTIV200801682 07/20 1,346 20 26,920 

AWTIV200901665 08/20 1,633 20 32,660 

AWTIV201001657 09/20 1,933 20 38,660 

AWTIV201101669  10/20 1,744  20 34,880 

AWTIV201201675  11/20 2,201  20 44,020 

AWTIV210101705   12/20 2,113  20 42,260 

รวม 21,672 20 433,440 

 

 

 

 

 

ข้อมูลน ้าประปา (เดือน ม.ค. 64 - ก.ย. 64) 
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ระบบด้านส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

  

TSC Green Industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทส่งเสริมและมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท าให้มีการใช้วัตถุดิบและ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสอดคล้องตาม

นโยบายของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง Green Industry Level 4 

คือวัฒนธรรมสีเขียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

และเป็นมาตรฐานเฉพาะของบริษัทฯ ที ่ยกระดับขึ้นจากมาตรฐานสากลที่มีอ ยู่เดิม

เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน  
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Carbon Footprint Organization  

  บริษัทส่งเสริมมุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับภาวะโลกร้อน ซ่ึงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กรเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมสามารถวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

เกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เทียบเท่า และน าผลที่ได้ไปใช้ก าหนดแนว

ทางการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ด าเนินการด้าน

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรตามแนวทางที่ อบก. พัฒนาข้ึน เพ่ือรองรับและสนับสนุนการ

จัดท าเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลังงานในภาคการผลิตไปสู่ความย่ังยืน

และส่งผลกระทบในเชิงบวกและยังแสดงให้เห็นว่า 

1. บริษัทมีการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก 

2. บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะที่บริษัทร่วมโครงการน าร่องคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ของประเทศได้ตามเป้าหมาย 

3. บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของการลด

โลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บริษัทปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบายส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดไว้เป็น

อย่างดี  
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TSC CO2 Reduction 

บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ซ่ึงเป็นตัวการส าคัญ

ในการท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของบริษัท 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ CO2 

2. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อย 

   ก๊าซ CO2 

3. เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทาง 

   ลูกค้า 

4. เพ่ือด าเนินการก าหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ของบริษัท 

5. เพ่ือก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละปี  

6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้บรรลุ 

   เป้าหมาย 

7. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า 

 

 2018 2019 2020 2021 

ปริมาณก๊าซ CO2 ที่ลดการปลดปล่อยได้จริงอย่าง

ต่อเนื่อง (TonCO2) 
251.11 1,952.68 420.41 258.83 
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4.3 คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน 

4.3.1 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

การปฏิบัติด้านแรงงาน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความ

เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและ

จรรยาบรรณที่ดี เพ่ือน าไปสู่ความสงบสุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืนตาม

นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดท าข้ึน 

 

การจ้างงาน 

        บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้าง

งาน ไม่เลือกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา และรสนิยมทางเพศ อีกทั้งด าเนินการจ้างงานตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทาง

ดังต่อไปนี้ ประกาศ, อีเมล, ประชุมหน้าแถว, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Line@TSC และ Line 

Open chat N’News 

 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความ

คิดเห็น, กิจกรรม MD เล่าให้ฟงั และกิจกรรม Tour line เพ่ือส่ือสารระหว่างผู้บริหารกับ

พนักงาน 

 บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน

กับผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี เช่น กิจกรรม MD Talk และ GM Talk เป็นต้น 

 บริษัทจัดท าโครงการ Health check พนักงานเพ่ือแลกเปลี่ยน พูดคุย และรับข้อร้องเรียน

ต่างๆ  
 

Created by pylon.co.th 
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เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 บริษัทได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่าน

คณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือรับฟงัและรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอไปยังผู้บริหารและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ ต่อไปโดยมี

อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

2. ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 

3. ตรวจตรา ควบคุม และดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 

4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่ เ ป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

 นอกเหนือจากช่องทางข้างต้น พนักงานสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้เพ่ิมเติมทาง 

Line@ (ฝ่ายส่ือสารองค์กร)  QR Code (กล่องแดง) และ Facebook อีกด้วย 

 

สวัสดิการ 

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราจ่าย

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ 

เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบ้ียขยันรายเดือน ค่าอาหาร ประกัน

สุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้ผ่อน

คลายจากการท างานและได้ใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความ

รักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว 

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้

แรงงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุก

ประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดับและ

ทุกสายงานอย่างชัดเจนและมีการปรับข้ึนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี   

 

สุขภาพและความปลอดภยั 

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดนโยบายด้าน

คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์และหามาตรการเพ่ือควบคุม

ความเส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกัน

มลพิษที่อาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด ส่ือสารให้ความรู้แก่

พนักงานเกี่ยวกับข้อก าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการท างานและให้มั่นใจว่า

พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความ

เส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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นโยบายการเลิกจ้าง 

 บริษัท “ไม่มี” นโยบายเลิกจ้าง โดยบริษัทให้ความส าคัญในการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้

ของพนักงานอย่างเต็มที่ ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส าคัญอันมี

ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทจนท าให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้

ตามปกติซ่ึงมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว บริษัทจะ

ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรมผ่านการเรียกประชุมฝ่ายบริหาร 

หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติซ่ึงจะประกาศแจ้งต่อพนักงานให้

ทราบโดยทั่วกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานเป็น

ที่ตั้ง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการเลิกจ้างที่เกิดจะเป็นไปโดยยุติธรรมและไม่ขัดกับกฎหมาย 

 

 

สิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และ

มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบ

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานและเมื่อพบว่ามีความเส่ียงที่จะ

เข้าเกณฑ์ความเส่ียงต่อช่ือเสียงจะส่งเร่ืองแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้

จัดให้มีการอบรมและการวัดผลแก่พนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนับสนุนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงาน

สามารถส่งค าร้องเรียนเร่ืองราวการทุจริตคอร์รัปช่ัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับ

การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทก าหนดให้มี แสดง

ถึงการที่บริษัทให้ความส าคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี 
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กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของ

บริษัทและพนักงานของคูค่้า 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่าง

เคร่งครัด จึงก าหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณว่า

ด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ  

โดยบริษัทก าหนดให้มีการอบรมและวัดผลเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิ

มนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติ

ไม่ขดัต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น  

ทั้งนี้ หากพนักงานของบริษัท พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติ

อย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระท าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายัง

ประธานกรรมการตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น 

ซ่ึงได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ 

“ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”)  

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2564 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ

มนุษยชน และไม่พบเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

 

 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่

ต้องพร้อมและตอบโจทย์ให้ทันต่อทิศทางของธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

บริษัทให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรมภายในและ

ภายนอกองค์กร  

 

กลยุทธ ์

1. สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการอบรมตามสายงาน 

2. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นอกจากการเรียนรู้ตามสายงานผ่านหลักสูตรการอบรม

ต่างๆ แล้วนั้น พนักงานต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้ใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุนให้ค าปรึกษาและ

แนะน า 

3. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรช้ันน า 

 

http://www.tscpcl.com/
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การปฐมนิเทศ (Orientation) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกระดับ

เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลและเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของบริษัทไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทได้ประยุกต์แนวทางของการพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของเนื้อหาในการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปประเด็นหัวข้อหลักได้ดังต่อไปนี้ 

o ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับบริษัท  

o กฏระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร 

o การวัดผลและการประเมินผลงาน 

o ระบบคุณภาพและการบริหารความเส่ียง 

o การก ากับดูแลกิจการทีด่แีละการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

o ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ข้อมูลและสถิติการอบรม 

บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงานเพ่ือน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และ

พัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองผ่าน

โปรแกรมฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี

และการพัฒนาที่ย่ังยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับ

สถาบันภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนและน าความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป 

 ในปี 2564 บริษัทมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องในการท างาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากข้ึน 

พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 5.05 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี มีการจัดหลักสูตร

อบรมและเรียนรู้ภายในบริษัท 10 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

หัวข้อการพัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปี 2564 
ร้อยละของจ านวน

ช่ัวโมงที่อบรม 

1. หลักสูตรด้านคณุภาพ IATF 16949 Requirement 74.47 

IATF 16949 Internal Auditor 

Core Tools (APQP,SPC,MSA,PPAP,FMEA) 

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา (8D report, 

Why Why analysis, Problem solving ) 

CSR-Customer Spec. Req. 

QC 7 Tools 

การจัดท า Standard , OPS 

Bad Habbit 

2. หลักสูตรอื่นๆ S.O.A.R Interview Technique 

25.53 Advanced Nonlinear Analysis  

เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบทางวิศวกรรม 
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การพัฒนาพนักงานตามองค์ความรู้ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ จ านวน (คน) ช่ัวโมงการอบรมเฉล่ีย/คน/ป ี

ผู้บริหาร 33 6 

หัวหน้างาน 68 4.9 

ปฏิบัติการ 120 4.9 

รวม 221 5.05 

 

 

รายละเอียด ต.ค 

63 

พ.ย 

 63 

ธ.ค 

63 

ม.ค 

64 

ก.พ 

64 

มี.ค 

64 

เม.ย 

64 

พ.ค  

64 

มิ.ย 

64 

ก.ค 

64 

ส.ค 

64 

ก.ย 

64 

รวม 

ชั่วโมงการอบรม 

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 านวนหลักสูตร

ฝึก 

อบรมท่ีจัดจริง 

(ชม.) 

0 54 0 0 0 210 0 0 51 111 66 624  1116 

จ านวนพนักงาน 

ในแต่ละเดือน 
0 27 0 0 0 35 0 0 17 37 22 83  221 

ชั่วโมงการวัดผล 

ท่ีท าได้ (ชม./

คน) 

0.00 2 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.0 3.0 3.0 7.52 24.52 
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ในปี 2564 บริษัทใช้งบประมาณการ

ลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นเงิน 251,200 

บาท ซ่ึงการที่บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ ปัจจัยหลักที่

ส าคัญคือการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ทั่ง

ถึงทั้งองค์กร โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละ

สายงานวางแผนการอบรมและ พัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามเส้นทางการฝึกอบรมแต่

ละสายอาชีพ (Training Road Map) และ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่า

บุคลากรจะมีความเช่ียวชาญในสายงานของ

ตนเอง พร้อมที่จะเติบโตไปตามสายอาชีพของ

ตนและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าว

ไปสู่ระดับโลกได้ 

 

 

 

 

 

การวัดผลการอบรม 

บริษัทมีการจัดท าการวัดผลศักยภาพและความรู้ของพนักงานทั้งก่อนและหลังการ

อบรมในทุกหลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในที่ต้องท าแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการ

อบรม (Pre test & Post test) มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิทยากรและหลักสูตรอบรม

ภายนอกต้องน ากลับถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรในฝ่าย ควบคุมและดูแลโดยผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของแต่ละฝ่าย (Top Section) นอกเหนือจากการวัดผลข้างต้นแต่ละฝ่ายมีการจัดท า

หัวข้อทักษะมาตรฐานแต่ละต าแหน่งงาน (Skill Matrix) ส าหรับพนักงานทุกฝ่ายทุกคนทบทวน

ทุก 6 เดือน ซ่ึงหัวข้อในการวัดผลจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

การท างาน ซ่ึงข้อมูลการวัดผลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการ



96 
 

อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานและมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะมีความรู้ความสามารถ

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ประโยชนท์ี่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับพนกังาน 

ต่อพนักงาน ต่อองค์กร 

- มีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานมาก

ข้ึน 

- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน 

  ได้มากข้ึน 

- สามารถปฏิบัติงานได้เรว็และมีประสิทธิภาพ 

  มากข้ึน 

- มีความปลอดภัยในการท างาน 

- มีความก้าวหน้าทางอาชีพ 

- มีคุณภาพชีวติการท างานที่ดีข้ึน 

 

- สามารถด าเนินธุรกจิอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- ของเสียในกระบวนการผลิตลดน้อยลง 

- ต้นทุนและเวลาการผลิตลดน้อยลง 

- เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย 

- เสริมสร้างภาพลักษณก์ารเป็นองค์กรแห่ง 

  การเรียนรู้ 

 

การวัดผล 
o ของเสียในกระบวนการผลิต 1,236 PPM  

o บริษัทสามารถลดตน้ทุน VA/VE ได้จริง 13.65 ล้านบาท 

o สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได ้100% 

o Performance ของพนักงานดีข้ึน (อ้างอิงผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 

เกรด A, B, C, D, F): พนักงานที่ได้เกรด D และ F ลดลง ขยับสัดส่วนไปที่เกรด A 

เพ่ิมข้ึน 28% 
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4.3.3 การสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร 

  นอกจากการพัฒนาศักยภาพและการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานแล้วนั้น 

บริษัทเช่ือมั่นว่าการส่ือสารกับพนักงานเป็นส่ิงที่ส าคัญใม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน โดยบริษัทมี

เป้าหมายของการส่ือสารไปยังพนักงานไม่จ ากัดเพียงแต่เป็นการส่ือสารเพ่ือทราบกฎกระเบียบ

เท่านั้น แต่เพ่ือเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แจ้งผลการด าเนินงานของบริษัทและ

แผนการพัฒนาเพ่ือให้พนักงานทุกระดับตระหนัก เข้าใจ และเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ช่องทางการส่ือสารของบริษัท 

 Orientation (ปฐมนิเทศ) 

 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ  

• กิจกรรม MD & GM Talk 

• ประกาศติดบอร์ด  

• อีเมล  

• Morning Talk (ประชุมหน้าแถว)  

 

• Management Monthly Meeting 

 TSC Line@ 

 Facebook 

 Website บริษัท 

 Line Open chat N’News

 

กิจกรรม TSC Virtual MD Talk 2021 

บริษัทจัดให้มีกิจกรรม MD Talk ซ่ึงในปี 2564 นี้ได้จัดกจิกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 

กิจกรรมดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงาน เป็นกิจกรรมที่จะมีการส่ือสารผลการด าเนินงานของบริษัท แจ้งข่าวสาร 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในหลายมติิ ทัง้เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และสถาน

การ์ณการแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19 เพ่ือให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูล และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึน 
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4.3.4 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

บริษัทเช่ือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร บริษัทจึงจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญกับการดูแลพนักงานเพ่ือพัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของ

พนักงานที่มีต่อบริษัท โดยระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญต่อความสุขในการท างานและประสิทธิภาพ

ในการท างาน โดยบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจะต้อง

มากกว่าร้อยละ 80 

บริษัทมีแนวทางการด าเนินงานในการดูแลพนักงานเพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

ดังต่อไปนี ้

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม บริษัท

สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการ

ตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพปกป้องสิทธิ บริษัทปฏิบัติ

ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

ด้านการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทน โดยการยึดหลักความเท่าเทียม การบริหารงานด้วย

ผลงานและพัฒนาขีดความสามารถรวมถึงการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ตัวช้ีวัดที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานมี

ความสุขในระหว่างการท างานกับบริษัทรวมถึงมีศักยภาพและความสามารถที่เติบโตควบคู่ไป

กับองค์กร 

การส่ือสารผลการประเมินที่ได้ให้พนักงานรับทราบ 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการส่ือสารกับพนักงานอย่างโปร่งใสและจริงใจ รวมถึงแสดง

ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท

อย่างต่อเนื่อง บริษัทส่ือสารกับพนักงานสรุปดังนี้ 

o ผลประเมิน: Management monthly meeting (ระดับบริหาร) และ E-mail & 

Morning Talk (พนักงาน) 

o ความคืบหน้าการด าเนินการ:  Management monthly meeting (ระดับบริหาร) และ 

E-mail & Morning Talk & Line@ & Facebook (พนักงาน) ส าหรับหัวข้อ 

Internal communication ซ่ึงจะสรุปข้อมูลที่ได้ด าเนินการตามแผนงานทั้งหมด 

ส่ือสารให้พนักงานได้รับทราบตามข้ันตอน 
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ทั้งนี้ บริษัทมีแผนในการประเมินความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ

บริษัทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาความพึงพอใจและ/หรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 

4.3.4 การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ 

กิจกรรม ฉีดวัคซีนโควิด ไม่เสียสิทธิ์วันลา  

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานภายใน

บริษัทฯ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดย

พนักงานจะไม่เสียสิทธิว์ันลา เพ่ือกระตุ้นให้

พนักงานอยากมีส่วนรว่มในการดูแลตัวเอง

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือโควิดรุนแรง 

แ 

กิจกรรม TSC Vaccinated “Post & 

Share”  

กิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนที่ไป

ฉีดวัคซีนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้

เพ่ือนๆไปฉีดวัคซีนด้วยกัน พร้อมทั้งให้

โพสต์และแชร์ภาพถ่าย เพ่ือน ามารับคูปอง

มูลค่า 100 บาท 
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4.4 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
4.4.1 การสร้างความผูกพัน 

 

ฝา่ยการตลาด 

บริษัทให้ความส าคัญในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงถือเป็น

หัวใจส าคัญของการพัฒนาธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนส่ือสารและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 

ของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่างๆ รวมถึงการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 

ค านึงถึงการใช้วัตถุดิบ และกระบวนการที่ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ 

เพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยในปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม

พัฒนาในด้านต่างๆ กับลูกค้าหลักดังนี้ 

ลูกค้า 

รางวัลผลการ

ด าเนินงาน และ

กิจกรรมปรับปรุงงาน 

กิจกรรม CSR อ่ืนๆ 

TDEM (TCC) - สมทบทุนช่วยเหลือ 

โรงเรียนยากไร ้

- 

Hino (THCC) - HINO Bowling  

Tournament 2020 

- 

Isuzu - - กิจกรรมแรลลี่

ประจ าปี 2020 

Auto Alliance - - กอล์ฟกระชับ

มิตร 

Thai Honda - ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามคัคี

ประจ าปี ที่วดัพระบาท

น ้าพุ จังหวดัลพบุรี 

- 
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ฝา่ยประกันคณุภาพ 

  ในปี 2564 ที่ผ่านมาในด้านการพัฒนาคุณภาพร่วมกับทางลูกค้า ทางฝ่ายประกัน

คุณภาพได้มีการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือรักษาระดับคุณภาพ ยกระดับคุณภาพให้บรรลุตาม

เป้าหมายของลูกค้าที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

กิจกรรมที่จัดท าข้ึนมานั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าตั้งไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THM: กิจกรรม QAV-1 Audit เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
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4.4.2 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน  

 

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเช่ียวชาญเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้เพ่ือต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในกระบวนการธุรกิจให้พนักงาน

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการติดตามและวัดผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วย

โครงการปรับปรุงด้านต่างๆ  

 

การพัฒนากระบวนการผลิต 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) การ

คิดปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ลดของเสียในกระบวนการ

ด้วยแนวคิด Kaizen กิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle) และโครงการ 

Automation  ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้ขับเคลื่อนได้อย่าง

ก้าวหน้า   

การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัท เช่น ราคาพลังงาน เป็นต้น ราคาวัตถุดิบเป็นประเด็นที่บริษัทให้

ความส าคัญและเช่ือมั่นว่าการพัฒนาและการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นปัจจัยส าคัญ

ที่ช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 

การด าเนินงาน 

บริษัทใช้แนวคิด Lean มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับร่วมแบ่งปันความคิดในการ

บ่งช้ีถึงปัญหา หาสาเหตุ ก าหนดเป็นแนวทางแก้ไข และด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย

เป้าหมายที่มุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ลดต้นทุนการผลิต และการใช้

พลังงานลดความสูญเปล่า  

  การด าเนินงานเร่ิมต้นจากการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

ส าหรับการพัฒนาเพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความสามารถที่จะบ่งช้ีถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใน

กระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานส่วนกลางและหัวหน้า

งานผู้บริหารของฝ่ายให้ค าปรึกษาอยู่เสมอ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ลดการใช้พลังงาน 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง ด าเนินโครงการ Solar Street Light LED  ติดตั้งทดแทนโคม LED ขนาด 

80 W  จ านวน  45 ชุด ซ่ึงสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 46,548.29 kWh/ปี 

 

 



103 
 

ลดของเสียในกระบวนการผลิต 

สืบเนื่องจากทางส่วนงานผลิต  มีแผนการด าเนินงาน

ของ Project Reduce waste ของส่วนงานผลิต เพ่ือช่วยใน

การควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตให้ลดน้อยลง  โดยแผน

ตามรอบปีที่ด าเนินการเร่ิมที่แผนก PCP ตั้งแต่เดือน Oct-

Feb’21  สามารถลดของเสีย คิดเป็นต้นทุนที่ลดได้ 212,497 

บ าท  แล ะ ได้ ขย ายผลจั ดท า ที่ แ ผนก  Inner,Outer,Hilex  

ต่อเนื่องในเดือน Mar-May’21 สามารถลดของเสียได้เพ่ิมข้ึน  

คิดเป็นต้นทุนที่ลดได้ 1,155,447 บาท   ต่อเนื่องมาในเดือน 

Jun-Sep’21  ได้ขยายผลการด าเนินการมายังทุกส่วนงาน คิด

เป็นต้นทุนที่ลดได้ 1,440,757 บาท โดยรวมทางส่วนงานได้

ด าเนินการตามแผนสามารถลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้ส่วนงานผลิตลดต้นทุนได้ทั้งหมด 2,808,701 บาท 

 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
 

นวัตกรรมในบริบทของบริษัท คือ การคิดและพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเกิดจากความร่วมมือจากทุกระดับภายในองค์กร ร่วมกับ

ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท ด้วยเป้าประสงค์ที่เช่ือมั่นว่า จะเติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืนและ

มั่นคงภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ และทดสอบตามเงื่อนไขของลูกค้า มีการพัฒนา

วัตถุดิบ กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม อีกทั้งบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อย่างต่อเนื่องตลอดมา  

บริษัทมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมส าหรับกระบวนการผลิตก้าน

ล็อคประตูรถยนต์ เป็นโครงการพัฒนาแขนกลอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทพัฒนาร่วมกับสกว. และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนาด้าน วิศวกรรม

และเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้กับแขนกลอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายก้าน

ล็อคประตูรถยนต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า แลกเปลี่ยนและ

เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาระหว่าง

บริษัทและ สวทช.ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ/หรือ
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บุคลากรระหว่างกัน โดยบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

จากกิจกรรมข้างต้นที่ได้ด าเนินการอย่างตอ่เนื่องสรุปได้วา่บริษัทให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนานวัตกรรม ทั้งที่ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก

เล็ ง เ ห็ นว่ า ก า ร พัฒนาดั งกล่ า วส าม ารถ ช่วย ให้ เ กิ ด  Product Service/Process 

Innovation/Improvement Activity ที่ ส่ ง ผลต่ อด้ า น  ESG ที่ ช่ ว ยลดของ เ สี ย ใ น

กระบวนการผลิตได้จริง สรุปผลภาพรวมดังนี้ 

Description 
Result 

2020 

Result  

2021 

1. Quality 

    1.1 PPM of customer claim 

    1.2 PPM of incoming claim 

    1.3 Decrease defect in process  

       (previously last year) 

 

3.29 

0.27 

1,950 

 

2.90 

0.35 

1,236 

2. Productivity 

    2.1 Increase productivity    

        (previously last year) 

2.2 Cost Reduction (MB per year) - SC 

2.3 Cost Reduction (MB per year) - EN 

 

-4.25% 

 

8.76 

10.04 

 

12% 

 

13.65 

3. Delivery 

    3.1 Customer 

    3.2 Supplier 

 

99.91% 

99.79% 

 

100% 

100% 

4. Safety  

4.1 Zero accident 

4.2 No accident within working hrs per 

year (million working hrs.) 

4.3 EMS Monitoring plan not achieve 

 

0 

8.08 

 

100 

 

0 

10.80 

 

100 

5. Marketing 

2.1 Sale retention or Increase  

       (previously last year)  

5.2 New Product / New Project / New 

Market 

    (MB) 

5.3 Customer satisfaction result (% per 

year)   

 

-34% 

 

332.54 

 

86% 

 

32% 

 

301 

 

86% 

6. Financial 

6.1 Gross Profit 

 

13.77% 

 

18.13% 
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Description 
Result 

2020 

Result  

2021 

6.2 Operating Profit (EBIT) 

6.3 Net Profit 

4.28% 

4.07% 

9.21% 

9.14% 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากภาพรวมของผลลัพธ์ในปีนี้ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ แต่บริษัท

ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและเห็นความส าคัญของเป้าหมายที่ได้วางไว้ในทุกๆ ด้าน บริษัท

ยังคงตั้งเป้าหมายเพ่ือความท้าทายและเล็งเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพ่ือ

ด าเนินการในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้   
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4.5 ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี 

  บริษัทเช่ือมั่นว่าการด าเนินธุรกิจที่ดีจะต้องพัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและ

ชุมชนที่แข็งแรง โดยบริษัทได้ประยุกต์แนวความคิดว่าด้วยเร่ืองการเป็นพลเมืองที่ดีของ

องค์กรธุรกิจ (Corporate Citizenship) มาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานและกิจกรรม

เพ่ือสังคมและชุมชน โดยตระหนักว่าการช่วยกันดูแลสังคมเป็นหน้าที่ที่ต้องร่วมมือกัน บริษัท

จึงได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคและมอบส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแสวงหาผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ได้ค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่เสมอ 

 

 แนวทางการบริการจัดการ 

   บริษัทตั้งอยู่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรมมิใช่เขตชุมชนซ่ึงโดยปกตินั้นบริษัทจะมีการ

ส ารวจผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษัทอยู่เป็นประจ า ตามระเบียบ

ข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนั้น แต่บริษัทเองก็ได้ค านึงและให้

ความส าคัญกับเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชน

ละแวกใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมและขยายขอบเขตกว้างไปถึงชุมชนที่ขาดแคลนและต้องการ

ความช่วยเหลือหรือรับการสนับสนุนแม้มิใช่ละแวกใกล้เคียงกับบริษัท  

 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในระดับสากลคือเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์และ

เป้าหมายในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยในการด าเนินการ บริษัทมีการส ารวจความ

ต้องการของชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Analysis) ศึกษาและสอบถามความต้องการของชุมชน โดยบริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงคือหน่วยงานส่ือสารองค์กร ซ่ึงท าหน้าที่ดูแลและน าข้อมูลมาหารือกับฝ่ายบริหารจึง

น าไปสู่การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่อไป 
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กิจกรรม TSC Sharing 

แบ่งปันขนมไหว้ ให้กับน้องๆ บ้านลอเรนโซ เพราะการให้ไม่มีที่สุด 
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กิจกรรม TSC Vaccine 

“เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด “ชิโนฟาร์ม” ให้กับ

พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมาที่ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ จ านวนคนละ 2 เข็ม เพ่ือเป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงาน และให้ทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ” 
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ร่วมเป็นเครอืข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 

สมาชิก CAC 

บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective 

Anti-Corruption: CAC) โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่มี

มติให้การรับรอง  

 

โดยในปี 2560-2561 ได้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ือสารและอบรม ติดตาม

การรายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพ่ือเตรียมการย่ืนต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก

คร้ังที่ 2 โดยบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

2562 (อายุการรับรอง มีระยะเวลา 3 ปี) 

 

ในปี 2563-2564 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ือสารและอบรม ติดตาม การ

รายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพ่ือเตรียมการย่ืนต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

04  
ปรัชญาในการ

ด าเนินธุรกิจ 
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สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ในปี 2564 บริษัทได้ด ำเนินกำร

ตำมกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติ ของ

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนตำม

แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่ง

ตำม 4 กลุ่ม คือ 

1. กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

2. กิจกรรมเพ่ือสังคม  

3. กิจกรรมเพ่ือพนักงำน 

4. กิจกรรมเพ่ือคู่ค้ำ 

• ไม่มีข้อร้องเรียนจำกชุมชนและผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้อง 

คนและความรู ้

 
 

• บริษัทพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ด้วยงบประมำณ 251,200 บำท   

• จัดหลักสตูรกำรฝึกอบรมและเรียนรู ้

  ภำยในบริษัทกว่ำ 10 หลักสูตร  

  (2 ประเภทหลักสูตร)  

• ในปี 2564 พนักงำนแต่ละคนได้รับ 

กำรฝึกอบรมโดยเฉล่ีย 5.05 

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี  

 

จากคุณค่าของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 
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คุณภาพ 

 

• บริษัทมีกำรคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนำกระบวนกำร/วิธีกำร กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและ 

  สม ่ำเสมอในทุกปี  

• บริษัทส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใน 4  

  ด้ำนหลัก ได้แก่ คุณภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรส่งมอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model)   

  โดยพบว่ำในปีที่ผ่ำนมำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทในระดับที่ 

ใกล้เคียงกับปีก่อนในทุกด้ำน ทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้ควำมพึง

พอใจเฉลี่ยโดยรวมของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 86 

• บริษัทแจ้งคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลับไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกรำย เพ่ือให้ปรับปรุง 

  ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยคะแนนประจ ำปี 2564 มีผู้ผลิตได้คะแนนในระดับดี 

  เย่ียม 47.93% ระดับดีมำก 52.07% ระดับดี 0% ระดับปำนกลำง 0% และไม่มีผู้ผลิตที่ต้อง 

  ด ำเนินกำรปรับปรุงหรือไม่ผ่ำนเป็น 0% 

• ในปี 2564 บริษัทร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนท ำกำรลดต้นทุนจำกกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต ตลอดจน 

  พัฒนำสินค้ำและกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 

           จริยธรรม 

 

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำม 

  จรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 

• บริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ 

  หรือเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัดเป็นธรรมตำมข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ให้ 

  พันธสัญญำไว้ในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน 

• เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)  

- ประกำศเจตนำรมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558  

- ได้รับกำรรับรองกำรเป็นสมำชกิ เมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 2559  

- ในปี 2560-2561 มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ือสำรและอบรม ติดตำมกำร  

  รำยงำนและตรวจสอบกำรควบคมุภำยใน เพ่ือเตรียมกำรย่ืนต่ออำยุรับรองกำรเป็นสมำชิกคร้ัง 

  ที่ 2 เนื่องจำกจะหมดอำยุในวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 

- และบริษัทได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชกิโครงกำร คร้ังที่ 2 เมือ่วันที่ 5 สิงหำคม  

  2562 (อำยกุำรรับรอง มรีะยะเวลำ 3 ปี) 

- ในปี 2563-2564 มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ือสำรและอบรม ติดตำมกำรรำยงำนและ

ตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเตรียมกำรย่ืนต่ออำยุรับรองกำรเป็น สมำชิกคร้ังที่ 3 ภำยในวนัที่ 

30 มีนำคม 2565 

• บริษัทไม่มีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ใช้สินค้ำและบริกำรที่มีลขิสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/เคร่ืองหมำย

กำรคำ้ทีถู่กต้อง และไม่สนับสนุนสินค้ำหรือกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำง

ปัญญำ 

• บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกีย่วข้อง ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคัญ  

  โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
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3 ด้าน: เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

       เศรษฐกิจ  
 

(หน่วย: ล้ำนบำท / Unit: Million Baht) 

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน  

Financial Statement as of September 30 
2562 2563 2564 

ผลการด าเนินงาน Operating Performance       

รำยได้จำกกำรขำย 

Revenues from Sales 
3,046 2,024 2,595 

รำยได้ทั้งหมด 

Total Revenues 
3,071 2,046 2,613 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 

Total Expenses 
2,837 1,961 2,376 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 

Earnings Before Financial Costs and Income Tax 
234 85 239 

ก ำไรสุทธิ 

Net Earnings 
220 82 237 

ฐานะทางการเงิน Financial Situation   
 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

Current Assets 
1,157 1,037 1,178 

สินทรัพย์รวม 

Total Assets 
2,341 2,178 2,320 

หนี้สินรวม 

Total Liabilities 
696 604 729 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

Shareholders’ Equity 
1,644 1,573 1,591 
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(หน่วย: ล้ำนบำท / Unit: Million Baht) 

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน  

Financial Statement as of September 30 
2562 2563 2564 

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

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น  

Earnings per Share (EPS) 
0.85 0.32 0.91 

เงินปันผลต่อหุ้น 

Dividend per Share 
1.00 0.50 1.00 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 

Book Value per Share 
6.33 6.06 6.12 

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย: %) Financial Ratios (Unit: Baht)  

อัตรำส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 

Debt/Equity Ratio 
0.42 0.38 0.46 

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิตอ่รำยได้รวม 

Net Earnings Margin 
7 4 9 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 

Return on Equity (ROE) 
13 5 15 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม 

Return on Asset (ROA) 
9 4 10 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทก ำหนดให้มีจรรยำบรรณเพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำ เนินธุรกิจที่ดีส ำหรับ

คณะกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือปฏิบัติ เนื่องจำกบริษัทเช่ือว่ำแนวทำงที่เกี่ยวกับ

จรรยำบรรณเป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ดีข้ึน รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้อง

ปรำมและป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ 

ในปี 2563 บริษัทพบว่ำไม่มีกำรปฏิบัติที่เป็นกำรละเมิดจรรยำบรรณตำมที่บริษัท

ก ำหนดไว้ จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท มีดังนี้ 

 จรรยำบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสทิธิมนุษยชน 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและกำรเป็นกลำง

ทำงกำรเมือง 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรส่ือสำรกำรตลำด 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

 

ซ่ึงเผยแพร่อยู่ในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร 

(ดำวน์โหลดได้ทีh่ttp://www.tscpcl.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tscpcl.com/investor_information_th.php?id=3&subid=4
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สิ่งแวดล้อม 

ด้านความปลอดภัย 

บริษัทจัดให้มีกำรตรวจตรำพ้ืนที่ภำยในโรงงำน รวมถึงกำรตรวจวัดคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงงำน ซึ่งผลกำรตรวจวัดต่ำงๆ ผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้บริษัทได้ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยที่ส ำคัญในกำร

ด ำ เนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ โดยสอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด ด้ำน

ส่ิงแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรของกรมโรงงำนนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

อย่ำงเคร่งครัด ดังตำรำงสรุปผลตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมดังนี้ 

ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. อากาศ 
 

1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อยภายในโรงงาน 
 

ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์  

(Carbon monoxide : CO) 
ไม่เกิน 870 ppm 5 4 3.2 18 12.6 8.11 

ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์  

(Nitrogen dioxide : NO2) 
ไม่เกิน 200 ppm 1.1  <1.0   <1.9  1.6 9.6 1.14 

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Sulfur dioxide : SO2) 
ไม่เกิน 500 ppm  < 1.3   < 1.3   < 4.5  <1.3 53.2 1.56 

ฝุน่ละอองรวม  

(Total Suspended Particulate : TSP) 
ไม่เกิน 400 mg/m3 1 0.7 2.1 1.1 7.3 12.11 

ไอระเหยของสังกะสี (Zinc) ไม่เกิน 10 mg/m3 0.72 1.14 1.2 7.02 3.67 0.31 

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายท่ีปล่อยออกสู่ชุมชน*  

ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์  

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

ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์  

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

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : 

SO2) 
ppb 0 ppb  -   -  -  - - - 

คุณภำพอำกำศ (AQI) ไม่เกิน 100 - 33 43 -  24 13 - 
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ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. น ้า   

2.1 คุณภาพน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดก่อนส่งให้ กนอ.   

pH  
อยู่

ในช่วง 

5.5 – 

9.0 
- 7.44 7.02 7.2 7.36 7.16 7.12 

อุณหภูมิ ไม่เกิน 45 °C 33.7 33.6 33.2 33.5 32.6 32.1 

ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี (BOD)  ไม่เกิน 500 mg/l 61 44 -  2.2 2.7 <2.0 

ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงเคมี (COD)  ไม่เกิน 750 mg/l 142 122 -  20 40 24 

ค่ำน ้ำมันและไขมัน  ไม่เกิน 10 mg/l 3.4  <2.0  -  <2.0 <2.0 <2.0 

ของแข็งท่ีละลำยในน ้ำท้ังหมด (TDS)  ไม่เกิน 3,000 mg/l 760 536 424 464 664 664 

ของแข็งแขวนลอย (SS)  ไม่เกิน 200 mg/l 31 55 51.8 6 4 2 

3. ระดับเสียง   

3.1 ภายในโรงงาน   

ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง ในบริเวณพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงำน  
ไม่เกิน 90 dB(A) 78 76 81 85 85 82.7 

ระดับเสียงสูงสุดในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน  ไม่เกิน 140 dB(A) 94 90 104 122 108 - 

3.2 ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน   

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบ

โรงงำน  
ไม่เกิน 70 dB(A) 64.6 63.1 -  66.7 60.8 63.8 

ระดับเสียงสูงสุด ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงำน  ไม่เกิน 115 dB(A) 84.1 84.4 -  95.8 93.3 - 

ค่ำระดับกำรรบกวน  ไม่เกิน 10 dB(A) 7.5 5.2 -  7.9 6 5 

4. การร่ัวไหลของสารเคมี   

จ ำนวนคร้ังกำรร่ัวไหลของสำรเคมี  0 คร้ัง 
 

0 0 0 0 0 0 

5. การด าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม   
        

ค่ำปรับจำกกำรด ำเนินงำนไม่สอดคล้องกับ

กฎหมำยสิ่งแวดล้อม  
0 บำท  0 0 0 0 0 0 

จ ำนวนคร้ังของกำรด ำเนินงำนไม่เปน็ไปตำม

กฎหมำยสิ่งแวดล้อม  
0 คร้ัง  0 0 0 0 0 0 

6. ข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมจากภายนอก   
        

จ ำนวนคร้ังข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำก

ภำยนอก  
0 คร้ัง 

 
0 0 0 0 0 0 

หมำยเหตุ : อ้ำงอิงค่ำมำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดดังน้ี 

1. ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยท้ิงอำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม  

  พ.ศ. 2549 

2. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป 

3. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป  
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4. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศ

โดยท่ัวไป  

5. ประกำศกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปในกำรระบำยน ้ำเสียลงสู่ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย

ส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม 

6. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยท่ัวไป 

7. กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

เกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.2559 

8. ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงำน เร่ืองมำตรฐำนควำมเข้มข้นของแสงสว่ำง พ.ศ.2560 

9. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ก ำหนดค่ำมำตรฐำนมลพิษทำงเสียงอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.

2561 

10. ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เร่ือง มำตรฐำนระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนในแต่ละวัน  

    พ.ศ.2561 

 

 

 

จำกกำรน ำนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนไปสู่

กำรปฏิบัติด้วยควำมร่วมมือของพนักงำนทั่วทั้งองค์กร ผ่ำนกำรขับเคลื่อนของคณะกรรมกำร

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบริษัท สำมำรถสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่ส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมำยเหตุ  : (1) CCCF ย่อมำจำก Completely Checked Completely Find out คือ กิจกรรมกำรค้นหำอันตรำยและ

ขจัดสิ่งอันตรำยบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน 

   (2) S-SFM ย่อมำจำก Safety-Shop Floor Management คือ กิจกรรมกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรด้ำนควำม  

       ปลอดภัยในกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ 

 

 

 

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2563 2564 

อุ บัติ เหตุ รุนแรงถึง ข้ันหยุดงำน 

(รำย)  

0 0 

อุบัติเหตุไม่หยุดงำน (รำย)  0 0 

อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บถึงข้ันหยุด

งำนของพนักงำน (Lost-Time 

Injury Frequency Rate: LTIFR) 

0 

 

0 

โครงกำรป้องกันอุ บัติ เหตุ ผ่ ำน

กิจกรรม CCCF
(1)

และ S-SFM(2) 

ส ำเร็จตำมแผนงำน (%) 

100% 

 

60 % 

(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

 

โครงกำรมำตรฐำนเคร่ืองจักรด้ำน

ควำมปลอดภัยผ่ำนกิจกรรม TCC 

Safety Activity ส ำเร็จตำม

แผนงำน (%)  

100 % 

 

80 % 

(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

สรุปผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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การบริโภคพลังงานไฟฟา้และเชื้อเพลิง 

ด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้

ทรัพยากร 
หน่วย 2562 2563 

2564  

(01-09/2564) 

1. กำรใช้พลังงำนรวมชนดิ เมกะจูล 30,156,177.36 21,599,791.04 16,199,843.28 

2. พลังงำนรวมจำกกำรใช้ 

   เช้ือเพลิงทุกชนิด 

เมกะจูล 3,246,465.36 1,990,856.56 1,493,142.42 

% เทียบกับพลังงำนรวม

ทุกชนิด 

10.77% 9.22% 6.91% 

   - พลังงำนจำกแก๊ส LPG เมกะจูล 3,246,465.36 1,990,856.56 1493142.42 

3. พลังงำนไฟฟำ้ที่ซ้ือเข้ำมำ

ใช้ 

เมกะจูล 26,909,712 19,608,934.48 14706700.86 

% เทียบกับพลังงำนรวม

ทุกชนิด 

89.23% 90.78% 68.07% 

4. พลังงำนจำกระบบ Solar   

   Roof top 

เมกะจูล 4,561,283.16 4,135,454.96 3101591.22 

% เทียบกับพลังงำนรวม

ทุกชนิด 

15.13% 21.12% 15.84% 

5. พลังงำนรวมที่ใช้ต่อ

หน่วยผลิตภัณฑ ์

เมกะจูลตอ่จ ำนวนช้ิน

ผลิตภัณฑ์(พันช้ิน) 

690.87 712.78 534.59 

6. ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ 

   เกิดข้ึนทั้งหมด 

ตันคำร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่ำ 

8,572.50 2,415.60 1,811.7 

7. ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 

ตันคำร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่ำต่อจ ำนวนช้ิน

ผลิตภัณฑ ์(พันช้ิน) 

0.0001964 0.0000157423 0.0000118067 

 

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
 

สัดส่วนการใช้ทรัพยากรในการผลิต แบ่งแยกตามประเภท ดังนี ้

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 

Steel 27.42% 26.18% 26.39% 25.20% 25.52% 

Plastic 10.92% 10.70% 12.24% 9.46% 8.98% 

Motor 7.85% 10.55% 10.62% 10.06% 11.01% 

Rubber 5.87% 7.38% 6.26% 5.88% 6.21% 

Other 47.94% 45.19% 44.50% 49.41% 48.27% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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การจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่

น าไปก าจัด 
          

  

โดยกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ตัน - 55.40 66.63 53.84 26.48 37.84 

โดยวิธีอื่นๆ ได้แก ่ ตัน 394.90 420.84 478.17 459.11 276.41 356.19 

คัดแยกประเภทเพ่ือจ ำหนำ่ยต่อ   -  -   -  - - - 

2. ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่น าไป 

   ก าจัด 
          

  

โดยกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ตัน - - - - 0.14 - 

โดยวิธีอื่นๆ ได้แก ่ ตัน 16.93 22.37 26.89 19.98 12.70 21.21 

ท ำเช้ือเพลิงผสม ฝังกลบอย่ำงปลอดภัย 

เมื่อท ำกำรปรับเสถียรหรือท ำเป็นก้อนแข็ง

แล้ว 

  

 -  - -  -  -   - 
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            สังคม 
            ด้านทรัพยากรบุคคล 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล 2562 2563 2564 

จ านวนพนักงานทัง้หมด(1) (คน)  1,295 1,061 1,211 

   • ชำย  676 524 593 

   • หญิง  619 538 618 

พนักงานใหม่ทัง้หมด(2) (คน)  151 58 218 

พนักงานที่ลาออกทั้งหมด(3) (คน)  158 640 810 

• พนักงำนลำออก ที่มีอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี  59 337 598 

• พนักงำนลำออก ที่มีอำยุตั้งแต่ 30 ปีข้ึน

ไป  
47 303 212 

• อัตรำกำรลำออก  

  (% ของพนักงำนทั้งหมด)  
8.19% 60.32% 66.87% 

การลาคลอดบุตร (4) (คน) 

• พนักงำนทีล่ำคลอดบุตร  15 19 12 

• พนักงำนที่กลับมำท ำงำนหลังจำกคลอด 

  บุตร  
15 19 11 

• อัตรำกำรกลับมำท ำงำนหลังจำกคลอด 

  บุตร (%)  
100% 100% 91.67% 

หมำยเหตุ : (1) รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 

     (2) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 

      (3) รวมพนกังำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 

     (4) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 
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สรุปกิจกรรม ประจ าป ี2564 

ล าดับ 2561 2562 2563 2564 

1 

TSC Feel Good 2018  

(มอบคอมพิวเตอร์ใหก้ับศนูย์สร้าง

โอกาสสะพานพระราม 8) 

มอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์สร้ำงโอกำส

สะพำนพระรำม 8 เพ่ือใช้เป็นส่ือกำร

เรียนกำรสอนให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 

 

TSC Feel Good #7 2019  

(มอบคอมพิวเตอร์ใหก้ับโรงเรียนวัด

กลางคลองหลวง จ.ชลบุร)ี 

เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กับ

นักเรียนต่อไป 

 

 

TSC Blood Donation 

กิจกรรมประจ าทุกปรี่วมกับสภากาชาด

ไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุร)ี  

ต้ังหน่วยรับบริจำคโลหิตในบริษัท ซ่ึงใน

ปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC Blood 

Donation กำรบริจำคโลหิตนี้ นอกจำก

จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้

ช่วยเหลือเ พ่ือนมนุษย์แล้ว ยังเป็น

โอกำสให้พนักงำนได้ร่วมกันท ำควำมดี 

เพ่ือน ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ ต้องกำร

โลหิตในกำรรักษำตำมโรงพยำบำลต่ำงๆ 

ในกิจกรรมคร้ังนี้ 

TSC Virtual MD Talk 

กิจกรรม TSC Virtual MD Talk2021 

บริษัทจัดให้มีกิจกรรม MD Talk ซ่ึงในปี 

2564 นี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 

11 กิจกรรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นกำรพบปะและแลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็นกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน 

เป็นกิจกรรมที่จะมีกำรส่ือสำรผลกำร

ด ำ เนินงำนของบริ ษัท แจ้งข่ำวสำร 

สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ใน

ห ล ำ ย มิ ติ  ทั้ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 

ส่ิงแวดล้อม และสถำนกำร์ณกำรแพร่

ระบำดของเชื้อ Covid-19 เพ่ือให้

พนักงำนทุกระดับเข้ำถึงข้อมูล และทัน

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2 

TSC Donation Table Calendar 

2018 

 (ปฏิทินเก่า เราขอ) 

เปิดรับบริจำคปฏิทินต้ังโต๊ะทุกรูปแบบที่

ไม่ ใช้งำนแล้วจำกพนักงำน ส่งมอบ

ให้กับโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพฯ 

เพ่ือน ำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์

ส ำหรับคนตำบอด 

TSC Feel Good #8 2019  

(มอบคอมพิวเตอร์ใหก้ับโรงเรียนวัด

ท้องคุ้ง จ.ชลบุรี)  

เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กับ

นักเรียนต่อไป 

 

 

 

"LOVE CHARITY ... รักนี้เราขอ 

พนักงำนร่วมกันซ้ือดอกกุหลำบเพ่ือน ำ

เงินไปบริจำคให้แก่ "บำ้นกำรุณยเวศม์"  

 

กิจกรรม ฉีดวัคซีนโควิด ไม่เสียสิทธ์ิวัน

ลา 

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงำน

ภำยในบริษัทฯ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 

19 โดยพนักงำนจะไม่เสียสิทธ์ิวันลำใดๆ 

เพ่ือกระตุ้นให้พนักงำนอยำกมีส่วนร่วม

ในกำรดูแลตัวเองในช่วงที่สถำนกำรณ์

กำรกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิดรุนแรง 
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TSC Blood Donation #18 & 19 

กิจกรรมประจ าทุกปรี่วมกับสภากาชาด

ไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุร)ี  

ต้ังหน่วยรับบริจำคโลหิตในบริษัท ซ่ึงใน

ปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC บริจำคโลหิต 

คร้ังที่ 18 (2017) และ TSC บริจำค

โลหิตคร้ังที่ 19 (2018) กำรบริจำคโลหิต

นี้ นอกจำกจะส่งเสริมและสนับสนุนให้

พนักงำนได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์แล้ว 

ยังเป็นโอกำสให้พนักงำนได้ร่วมกันท ำ

ควำมดี เพ่ือสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ

พระบรมรำชินีนำถ 

  TSC Feel Good #9 2019 

(มอบคอมพิวเตอร์ใหก้ับโรงเรียนบ้าน

ร่องข่า จ.อุบลราชธานี) 

เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กับ

นักเรียนต่อไป 

ช่วยรักษ์โลกของเราด้วย  

TSC Upcycled Bag 

กิจกรรม TSC Vaccinated “Post & 

Share” 

กิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงำนทุกคนที่

ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ได้มีส่วนร่วม

ในกำรรณรงค์ให้เพ่ือนๆ ไปฉีดวัคซีน 

พ ร้อมทั้ ง ใ ห้ มี ก ำ ร โพส ต์  แล ะแช ร์

ภำพถ่ำยในกำรไปรับวัวัคซีน และน ำมำ

รับคูปองมูลค่ำ 100 บำท 
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TSC Donation Office Equipment 

2018   

(มอบอุปกรณ์ส านักงานใหแ้ก่ สภ.พาน

ทอง จ.ชลบุรี) 

มอบอุปกรณ์ส ำนักงำนให้แก่สถำนี

ต ำรวจภูธรพำนทอง จ.ชลบุรี เพ่ือใช้

ประโยชน์ในงำนรำชกำร 

 

TSC Donation Table Calendar 

2019  

(ปฏิทินเก่า เราขอ) 

เปิดรับบริจำคปฏิทินต้ังโต๊ะทุกรูปแบบที่

ไม่ ใช้งำนแล้วจำกพนักงำน ส่งมอบ

ให้กับโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพฯ 

เพ่ือน ำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์

ส ำหรับคนตำบอด 

”โครงการ TSC ตาข่ายดักขยะ” 

ส่งมอบใหก้ับ เทศบำลเมืองแสนสุข

เพ่ือให้ทำงเทศบำลติดต้ังตำขำ่ยดักขยะ

ตำมจุดตำ่งๆ ป้องกนัขยะไหลลงสู่ทะเล 

 

 

กิจกรรม TSC Vaccine 

“เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ทำงบริษัทฯ ได้

จัดหำวัคซีนป้องกันโควิด “ชิโนฟำร์ม” 

ให้กับพนักงำนทกุคน รวมถึงผู้รับเหมำที่

ปฎิบัติงำนภำยในบริษัทฯ จ ำนวนคนละ 

2 เข็ม เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับ

พ นั ก ง ำ น  แ ล ะ ใ ห้ ทุ ก ค น ส ำ ม ำ ร ถ

ด ำรงชีวิตในสังคมได้ตำมปกติ” 

 

5 

TSC The Giving  

(ต่อเติมโรงขยะรีไซเคิล) 

TSC ร่วมกับ บริษัท พีทูลลิ่ง จ ำกัด 

มอบเงินมูลค่ำ 19,000 บำท ให้กับศูนย์

สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพ่ือต่อ

เติมโรงขยะรีไซเคิลส ำหรับชุมชน 

 

TSC Blood Donation #20 & 21 

กิจกรรมประจ าทุกปรี่วมกับสภากาชาด

ไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุร)ี  

ต้ังหน่วยรับบริจำคโลหิตในบริษัท ซ่ึงใน

ปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC บริจำคโลหิต 

คร้ังที่ 20 (2018) และ TSC บริจำค

โลหิตคร้ังที่ 21 (2019) กำรบริจำคโลหิต

นี้ นอกจำกจะส่งเสริมและสนับสนุนให้

พนักงำนได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์แล้ว 

ยังเป็นโอกำสให้พนักงำนได้ร่วมกันท ำ

ควำมดี เพ่ือน ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่

ต้ อ ง ก ำ ร โ ล หิ ต ใ น ก ำ ร รั ก ษ ำ ต ำ ม

โรงพยำบำลต่ำงๆ 

GMs Talk Activity 

เป็นกิจกรรมที่ทำงผู้บริหำรได้อัปเดต

สถำนกำรณ์ของบริษัท รวมถึงแนวโน้ม

ในกำรท ำงำนในอนำคตเพ่ือเตรียมพร้อม

รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

และช่วยกันพัฒนำให้บริ ษัทก้ำวไปสู่

เป้ำหมำยที่ต้ังไว้ 

TSC T-shirt 

TSC จัดท ำเส้ือยืดแจกให้กับพนักงำน 

และให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยรูป

กำรแต่งกำย พร้อมลุ้นรับของรำงวัล 
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TSC Feel Good 2018  

(มอบพ้ืนสนามเด็กเล่น) 

มอบพ้ืนสนำมเด็กเล่นให้กับศูนย์สร้ำง

โอกำสสะพำนพระรำม 8 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่

ให้เด็กๆ ได้ฝึกพัฒนำกำร และทักษะ

ต่ำงๆ และเป็นมุมให้เด็กได้ท ำกิจกรรม

ร่วมกัน 

TSC ว่ิงเพ่ือการกุศล (2019) 

จัดกิจกรรมวิ่งเพ่ือกำรกุศล รวมเป็น

หนึ่งเดียว เพ่ือบริจำคเงินให้กับสถำน

สงเครำะห์คนพิกำร - 

TSC Run for life challenges 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้ส ำหรับกลุ่มผู้บริหำร

เป็นระยะเวลำ 6 เดือน โดยก ำหนด 

Challenge ในแต่ละเดือน เช่น วิ่งสะสม

ระยำง, ลดน ำ้หนกั, ลดสัดส่วน เพ่ือให้

ผู้บริหำรมีสุขภำพที่แข็งแรง 

7 

TSC ว่ิงเพ่ือการกุศล (2018) 

จัดกิจกรรมวิ่งเพ่ือกำรกุศล รวมเป็น

หนึ่งเดียว เพ่ือบริจำคเงินให้กับสถำน

สงเครำะห์คนพิกำรบ้ำนกำรุณยเวศย์ อ.

บำงละมุง จ.ชลบุรี  เป็นจ ำนวนเงิน

ทั้งหมด 11,631 บำท 

- - - 
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          บริษัทจัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ซ่ึงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำประจ ำปี 2564 

เป็นดังนี ้

                               (คะแนนเต็ม 100%) 

ความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คุณภำพ (Quality) 90% 84% 84% 86% 

รำคำ (Cost) 70% 77% 75% 82% 

กำรส่งมอบ (Delivery) 90% 88% 86% 89% 

งำนใหม่ (New model) 90% 85% 99% 98% 

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 85% 83% 86% 89% 

 

เนื่องจำกผลจำกกำรแข่งขันทำงกำรตลำดที่สูงข้ึนในปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ควำมพึงพอใจ

ของลูกค้ำโดยรวม ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2563 โดยควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพ่ิมข้ึนทั้ง

ด้ำนคุณภำพ รำคำ และกำรส่งมอบ ส่งผลให้ควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมมำกกว่ำเป้ำหมำย

ที่ตั้งไว ้   

 ในปีถัดไปจึงถือว่ำเป็นควำมท้ำทำยและเป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทต้องมุ่งมั่นพัฒนำและ

ยกระดับกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำม

พึงพอใจของลูกค้ำให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม) 
 



 

 

 

05  
สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
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ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ยังคงด าเนินอยู่ทั่ว

โลก ซ่ึงนับได้ว่าเป็นวิกฤติคร้ังส าคัญของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุน

ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาค  

  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการชะลอตามสภาวะการณ์ โดยคาดการณ์ยอดผลิต

รถยนต์รวมปีนี้ 1.5 ล้านคัน อันเป็นผลมาจากการลดก าลังการผลิตรถยนต์ของบริษัทรถยนต์

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้ปิดโรงงานเป็นการช่ัวคราวใน

ปลายเดือนกรกฎาคม รวมถึงการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะที่

ก าลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัว มีความเข้มงวดในการใช้จ่ายมากข้ึนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้

ด้านการส่งออกเร่ิมฟื้ นตัว เนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพของประเทศคู่

ค้าในทวีปเอเชีย ส่งผลให้การส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม จากความท้าทายในคร้ังนี้ บริษัทยังสามารถรักษาสภาพคล่องทาง

การเงินและความมั่นคงของบริษัทให้ผ่านไปได้ด้วยดี จากปัจจัยส าคัญ คือ การควบคุม

ค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม ทั้งนี้

บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช้ันน า 

ในการศึกษาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างสม ่ าเสมอ พร้อมทั้งค านึงถึงการสร้าง

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก

กระบวนการท างานและตามมาตรฐานของ ISO14001 บริษัทมีการจัดการถ่ายทอดและ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความส าเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน 

 

บริษัทยังคงความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดส าหรับสายควบคุมสูงเป็น

อันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ช้ันน า รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบ

สายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และจาก

ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษัทตระหนักถึงความ

จ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการด าเนินงานควบคู่กับการท างานวิจัย

และพัฒนา คิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้ง

ภายใน ระหว่างองค์กร และคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 

 บทสรุปผู้บริหาร 
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บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในระดับโลก ซ่ึงบริษัทตระหนักว่า

ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องด าเนินการ

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ควบคู่กับการเ พ่ิม

ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากย่ิงข้ึน   

ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการ

ของบริษัทผูผ้ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่

เสมอเพ่ือจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนา

สายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซ่ึงช่วยลดความผิดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนใน

กระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้าและระบบการขนส่ง ก็มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

อีกปัจจัยที่ส าคัญส าหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิต

ภัณท์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเข้าร่วมโครงการวิจัยกับสถาบันการศึกษาช้ันน าของประเทศ

ไทยในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนา 

ซ่ึงเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความย่ังยืนของ

ทุกภาคส่วนตลอดไป  

 

 

 

 

 

ในขณะที่มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น 

บริษัทยังคงยึดมั่นด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ 

ด้านเศรษฐกิจ บริษัทสร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การท าก าไร แต่เป็นการ

สร้างประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจของประเทศผ่านมูลค่าจากผลประกอบการและการกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ด้านส่ิงแวดล้อม  บริษัทมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างย่ังยืน โดยมี

ระบบการจัดการอากาศ น ้า เสียง ของเสีย และพลังงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการทบทวนและขยายขอบเขตระบบบริหาร

จัดการไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับคัดเลือกจากลูกค้าให้เป็นบริษัท

ต้นแบบของผู้ผลิตช้ินส่วนของลูกค้า เพ่ือให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้าน

128 
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สังคม มีการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพนักงาน รวมไปถึงคนในชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี

และความสุขอย่างย่ังยืน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตยานยนต์ช้ัน

น ามากมายอันเห็นได้จากรางวัลคุณภาพและบริการที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ซ่ึงทั้งหมดอยู่ภายใต้

การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการจัดการและบริหารความเส่ียง ได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อีกทั้งมีการรายงานและเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

รายงานความย่ังยืนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ือสารถึงการด าเนินงานของบริษัทด้าน

การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับนี้จะท าให้ผู้มี

ส่วนได้เสียเข้าใจและมั่นใจในการด าเนินงานเร่ืองความย่ังยืนของบริษัทและให้ความร่วมมือกับ

บริษัท “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า ร่วมกันแบ่งปัน” คือหัวใจส าคัญที่จะผลักดันการก้าวไป

ข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บนพ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนร่วมกันต่อไป 
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ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดท ารายงานความยั่งยืนระดับสากล 

(GRI content index) 

 

GRI Standards Descriptions Page 

General Standard Disclosures  

Strategy and Analysis  

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

the organization  

3, 7-9 

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

Organizational Profile  

GRI 102-1 Report the name of the organization  Front 

Cover 

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

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

GRI 102-4 Report the number of countries where the organization 

operates  

5, 9-10 

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

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

sectors served, and types of customers and beneficiaries  

5-6, 10-

15 

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

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

gender, permanent employee, region, substantial portion and 

significant variations)  

122 

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

bargaining agreements  

- 

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

65 

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

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

supply chain  

59-65 

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

principle is addressed by the organization  

52-60 

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

charters, principles, or other initiatives to which the 

organization subscribes or which it endorses  

21-23, 

50-51 

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

and national or international advocacy organizations in which 

the organization participates in as strategic member  

109 

Identified Material Aspects and Boundaries  

GRI 102-45 Organizational consolidated financial statements or equivalent 36 
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documents status  

   

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

Boundaries, and how the organization has implemented the 

Reporting Principles for Defining Report Content  

36-39 

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

defining report content  

37-38 

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

the organization  

36-39 

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

the organization  

36-39 

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

provided in previous reports  

36 

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

Scope and Aspect Boundaries  

36-37 

Stakeholder Engagement  

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

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

whom to engage  

31-34 

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

38-39 

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

engagement and how the organization has responded to those 

key topics and concerns  

31-34, 

38-39 

Report Profile  

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

information provided  

36 

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

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

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

contents  

36 

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

content Index, or the reference to the External Assurance 

Report  

36 ,131-

139 

Governance  

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

committees of the highest  governance body 

16, 44-

46 

Ethics and Integrity 

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

behavior such as codes of conduct and codes of ethics 

48-51 
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE  

Category : Economic  

Economic Aspect : Economic Performance  

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

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed  26-29 

GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities for the 

organizational activities due to climate change  

57 

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

GRI 201-4 Financial assistance received from government  - 

Economic Aspect : Market Presence  

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

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

local minimum wage at  

significant locations of operation  

- 

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

community at significant locations of operation  

- 

Economic Aspect :Indirect Economic Impact 

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

GRI 203-1 Development and impact of infrastructure investments and 

services supported  

108 

Economic Aspect : Procurement Practices  

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

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

locations of operation  

- 

Category : Environmental  

Environmental Aspect : Materials  

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

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

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

Environmental Aspect : Energy  

GRI 103-2 Disclosure on management approach for Energy of 

Environmental Aspect  

79 

GRI 302-1 Energy consumption within the organization  120 

GRI 302-2 Energy consumption outside of the organization  - 

GRI 302-3 Energy intensity  - 

GRI 302-4 Reduction of energy consumption  79-83 

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

Environmental Aspect : Water  

GRI 103-2 Disclosure on management approach for Water of 

Environmental Aspect  

84 
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GRI 303-1 Total water withdrawal by source  84 

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

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

Environmental Aspect : Emissions  

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

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

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

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

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

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

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

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

Environmental Aspect : Effluents and Waste  

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

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

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

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

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

deemed hazardous under the terms of the basel convention 

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

shipped internationally  

- 

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

bodies and related habitats significantly affected by the 

organizational discharges of water and run off  

- 

Environmental Aspect : Products and Services  

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

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

are reclaimed by category  

21-22 

Environmental Aspect : Compliance  

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

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

monetary sanctions for no-compliance with environmental laws 

and regulations  

117-118 

Environmental Aspect : Transport  

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

Environmental Aspect : Overall  

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

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment  

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

GRI 308-1 Percentage of new suppliers that were screened using - 
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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 88-96 

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

turnover by age group, gender and region  

122 

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

provided to temporary or part-time employees, by significant 

locations of operation  

88-90 

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

gender  

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations 

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

GRI 402-1 Minimum notice periods regarding operational changes, 

including whether these are specified in collective agreements 

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety 

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

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

management-worker health and safety committees that help 

monitor and advise on occupational health and safety 

programs  

119 

GRI 403-2 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, 

lost days and absenteeism and total number of work - related 

fatalities, by region and by gender  

119 

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

their occupation  

119 

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

trade unions 

 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education 

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

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

and by employee category  

93-94 

GRI 404-2 Programs for skills management and lifelong learning that 93-94 
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support the continued employability of employees and assist 

them managing career endings  

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 

career development reviews, by gender and by employee 

category 

- 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity 

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

GRI 405-1 Composition of governance bodies and breakdown of 

employees per employee category according to gender, age 

group, minority group membership, and other indicators of 

diversity  

16, 122 

   

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

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

employee category, by significant locations of operation  

- 

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

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

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

practices criteria  

- 

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

practices in the supply chain and actions taken  

59-63 

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms 

GRI 103-1 Disclosure on management approach for Labor Practices 

Grievance Mechanisms of Labor Practices and Decent Work 

Aspect  

- 

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

and resolved through formal grievance mechanisms  

89-91 

Sub-category : Human Rights 

Human Rights Aspect : Investment 

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

GRI 412-3 Total number and percentage of significant investment 

agreements and contracts that include human rights clauses or 

that underwent human rights screening  

- 

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

procedures concerning aspects of human rights that are 

relevant to operations, including the percentage of employees 

trained  

- 

Human Rights Aspect : Non-discrimination  

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

GRI 406-1 Total number of incidents of discrimination and corrective 91-92 
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actions taken  

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining  

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

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

exercise freedom of association and collective bargaining may 

be violated or at significant risk, and measures taken to 

support these rights  

- 

Human Rights Aspect : Child Labor  

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

GRI 408-1 Operations and suppliers identified as having significant risk 

for incidents of child labor, and measures taken to contribute 

to the effective abolition of child labor  

89-91 

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor  

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

  

 

 

GRI 409-1 Operations and suppliers identified as having significant risk 

for incidents of forced or compulsory labor, and measures to 

contribute to the elimination of all forms of forced or 

compulsory labor  

- 

Human Rights Aspect : Security Practices  

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

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

human rights policies or procedures that are relevant to 

operations  

- 

Human Rights Aspect : Indigenous Rights  

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

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

indigenous peoples and actions taken  

- 

Human Rights Aspect : Assessment  

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

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

subject to human rights reviews or impact assessments  

91 

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment  

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

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

in the supply chain and actions taken  

- 

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms  

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

GRI 103-2 Number of grievances about human rights impacts filed, 91 



138 
 

GRI Standards Descriptions Page 

addressed, and resolved through formal grievance mechanisms  

Category : Social  

Sub-category : Society  

Society Aspect : Local Communities  

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

GRI 413-1 Percentage of operations with implemented local community 

engagement, impact assessments, and development programs  

107 

GRI 413-2 Operations with significant actual and potential negative 

impacts on local communities  

107 

Society Aspect : Anti-corruption  

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

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

related to corruption and the significant risks identified  

50-51, 

109 

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

procedures  

50-51, 

109 

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

109 

   

Society Aspect : Public Policy  

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

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

recipient/beneficiary  

112-113 

Society Aspect : Anti-competitive Behavior  

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

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

behavior, anti-trust, and monopoly practices and their 

outcomes  

112-113 

Society Aspect : Compliance  

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

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

non-monetary sanctions for non-compliance with laws and 

regulations  

112-113 

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society  

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

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

criteria for impacts on society  

59-61 

GRI 414-2 Significant actual and potential negative impacts on 

society in the supply chain and actions taken  

 

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society  

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
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GRI 103-2 Number of grievances about impacts on society filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms  

 

Category : Social  

Sub-category : Product Responsibility  

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety  

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

GRI 416-1 Percentage of significant product and service categories 

for which health and safety impacts are assessed for 

improvement  

29, 77-

78 

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

regulations and voluntary codes concerning the health 

and safety impacts of products and services during their 

life cycle, by type of outcomes  

77-78 

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling  

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

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

organizational procedures for product and service 

information and labeling, and percentage of significant 

product and service categories subject to such 

information requirements  

29 ,77-

78 

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

regulations and voluntary codes concerning product and 

services information and labeling, by type of outcomes  

77-78 

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

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications  

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

GRI 102-2 Sale of banned or disputed products  - 

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

and voluntary codes concerning marketing communications, 

including advertising, promotion, and sponsorship, by type of 

outcomes  

77-78 

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy  

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

GRI 418-1 Total number of substantiated complaints regarding breaches 

of customer privacy and losses of customer data  

77-78 

Product Responsibility Aspect : Compliance  

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

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

laws and regulations concerning the provision and use of 

- 
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products and services  

 

 

 



 

 

 


