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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน
 รายงานฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพื่อแสดงผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ 

บริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 

ขององค์กรซ่ึงเก่ียวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้พิจารณา 

ถงึประเดน็ส�าคัญต่อการด�าเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยนื และความสามารถ

ในการตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และอ้างองิ

แนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ GRI 

Standards 

ขอบเขตรายงาน  GRI 102-52

 รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูล 

ผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563 ครอบคลุม

ประเด็นที่ส�าคัญในทุกกิจกรรมของ 

บรษิทัฯ เปิดเผยข้อมลูโดยจดัท�ารายงาน

เพ่ือการพัฒนา ที่ยั่งยืนโดยอ้างอิงกับ 

เป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีการพัฒนางาน

ด้านความยั่งยืนต่อไป
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คู่ค้า

กระบวนการผลิต

Raw Material Supplier

- ผู้ผลิตชิ้นส่วน ล�าดับท่ี 1 (OEM Supplier Tier 1)

- ผู้ผลิตชิ้นส่วน ล�าดับท่ี 2 (OEM Supplier Tier 2)
ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ (OEM) ผู้ผลิตและประกอบ

รถบรรทุก

ผู้ผลิตและประกอบ

รถมอเตอร์ ไซค์

ออกแบบและวิจัย กระบวนการผลิต ทดสอบคุณภาพ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล

ส่งมอบตรงเวลา

ลูกค้า

ห่วงโซ่คุณค่า 
GRI 102-9
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ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC)

 เป็นการต่ออายุการรับรองระยะเวลา 3 ปี จากวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ถึง วันที ่

3 มิถุนายน 2566

หุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2563

 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความยั่งยืน และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ค�านงึถงึประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นผลให้บรษัิทฯ ผ่านการ 

ประเมนิโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มรีายชือ่อยูใ่นกลุม่บรษิทัจดทะเบียน

ที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI 

(SET)) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

Corporate Governance (CG Scoring)

 ได้รบัการประเมนิจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand 

Institute of Directors Association: IOD) ระดับ ดีเลิศ (Very Good) หรือ 5 

โลโก้

Thailand’s Top Corporate Brand 2020

 องค์กรทีม่มีลูค่าแบรนด์สงูทีส่ดุในประเทศไทย 

ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยรางวัล

ดงักล่าวเป็นผลจากการท�าวิจยัเรือ่ง การจดัมูลค่า

และการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN  

และประเทศไทย ประจ�าปี 2563 ของหลักสูตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และ

การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ GRI 102-13
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 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 1. Quality and Delivery Target Achievement FY2019 (KYB)

 2. FY2019 Supplier Evaluation Score (ISUZU)

 3. TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A)
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ความคาดหวัง ชื่อทางการสื่อสาร ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2563

พนักงาน • การปรับขึ้นค่าจ้างที่เหมาะสม

• การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม

• มีความปลอดภัยในการท�างาน

• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

• สภาพแวดล้อมในการท�างานที่น่าอยู่

• มีความทัดเทียมและโอกาส

  ในความก้าวหน้า

• มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้

  ความสามารถ

• มีความเป็นอยู่ดีกินดี

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน/

  การประชุมประจ�าเดือน

• คณะกรรมการสัวสดิการ

  ในสถานประกอบการ

• ข่าวสารด้านความปลอดภัย

• ฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ

  ตามแผนประจ�าปี ปฐมนิเทศน์

• ส�ารวจความสุขพนักงาน

• การรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน

  พนักงาน

• มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายเงินรางวัล 

  ประจ�าปี

• สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น

  เสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป็นศูนย์

• อัตราการลาออกร้อยละ 11.13

  ต่อปี

ลูกค้า • การจัดความสัมพันธ์กับลูกค้า

• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• คุณภาพของสินค้า

• การส่งมอบตรงเวลา

• การรักษาความลับลูกค้า

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การประชุมประจ�าเดือน

• การท�ากิจกรรมร่วมกันกับลูกค้า

• ค�าแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  ร้อยละ 87.97

• จักการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้

• ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ

  ความลับรั่วไหล

คู่ค้า • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว

  ตามเงื่อนไขระยะเวลา

• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข

  การจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม

• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโปร่งใส

• การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ

• ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้อง

  ชัดเจน

• การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต

• ให้คะแนนในการปรับปรุง

• ส่งมอบวัตถุดิบตรงเวลาได้ร้อยละ

  99.92

• ลดอัตราวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ

  ได้ร้อยละ 0.49

นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น

• ผลการด�าเนินงาน / ก�าไร

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• กิจกรรมที่มั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• ข้อมูลบริษัทที่ได้รับถูกต้อง

  ครบถ้วน ทันเหตุการณ์

• มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมที่ดี

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• แถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

• การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน

• การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

• การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์

  และอีเมลล์, รายงานประจ�าปี

• ผลการประเมินการจัดการประชุม

  ผู้ถือหุ้นได้ร้อยละ 97

• CG Score = 5 (ระดับดีเลิศ)

ชุมชน • เป็นมิตรที่ดีต่อกันและช่วยสนับสนุน

  กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชน

  และสังคม

• มีความโปร่งใสในการด�าเนิงาน

• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

  และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

• การเข้าไปส่วนการการพัฒนาชุมชนและสังคม

• การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

  รายงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

• การรับนักศึกษาฝึกงานผ่านระบบ

  ทวิภาคี

• ได้รับการยอมรับจากชุมชน

  และสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ

• ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

  และสังคม

• ให้การสนับสนุนชุมชน

  โรงพยาบาลในชุมชนอย่างต่อเน่ือง

 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจประสบความส�าเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และพันธกิจที่มีต่อผู้มีสวนได้ส่วนเสียนอกเหนือ

จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามโอกาสแล้ว บริษัทฯ ได้น�ากลไกและช่องทางในการสื่อสารและวิธีการตอบสนองต่อ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนรวมท้ังการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด�าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง แต่ละกลุ่มดังนี้

ความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
GRI 102-12, GRI 102-40, GRI 102-42



6 SUSTAINABILITY REPORT 2020

1. การระบุประเด็น
 พิจารณาท่ีมาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความ

ยัง่ยืนองค์กร และข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ หรือ

เป็นความคาดหวังท่ีอาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธี

การประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

 a.) ภายในองค์กร : ส�ารวจความต้องการ ความคาดหวงัของ 

  ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดทุก 

  หน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร, ประเดน็ท่ีได้จากผลการส�ารวจ 

  ความสุขของพนักงานโดยใช้แบบส�ารวจ Happino 

  meter, ตู้รับความคิดเห็น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การกำาหนดประเด็นส�ำคัญทำงธุรกิจ
(Materiality)
GRI 102-46, GRI 102-49

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญทางธุรกิจ

คว
าม

ส�า
คัญ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

การเติบโตทางธุรกิจ

นวัตกรรมทางธุรกิจ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

  ผลส�ารวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละ 

  วาระมาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้านความย่ังยืน 

  ทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

 b.)  ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น, ประชุมคณะ 

  กรรมการบรษิทัฯ, การพบปะเยีย่มเยอืนลกูค้า, ข้อร้องเรยีน, 

  การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า, การประชุมรับฟัง 

  ความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการทางด้าน 

  สิ่งแวดล้อม, โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น 

  ความคาดหวงั ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์  

  แบบสอบถาม พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น 

  ทางการ การวเิคราะห์ข้อมูลความคาดหวงัและแนวโน้ม 

  การพัฒนาประเทศ เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ 
 เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้น�าประเด็นเหล่านี้มาให้น�้าหนักคะแนนโดยพิจารณา

ครอบคลมุถงึผลกระทบผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในและภายนอกองค์กร ซึง่บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ตามแนวทางปฏบิตัใินระบบ

มาตรฐาน ISO14001, มาตรฐานระบบ IATF16949 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึ่งยังมิได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI Standards 

การพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญได้น�าไปสู่การก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญในตาราง Materiality Matrix ดังนี้

 จากการประเมินประเด็นส�าคัญ

ในปี 2563 มีบริบทการเปล่ียนแปลง 

ทีเ่ป็นปัจจยัส่งผลต่อความคาดหวงัของผู้ 

มส่ีวนได้เสยี การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 

19 ท�าให้องค์กรต้องปรบัตวัให้ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

 ทัง้น้ีบรษิทัได้ด�าเนนิการตามแผน

ธุรกิจระยะกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ

ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  เพิม่ขดีความสามารถ

ในการผลติ พฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

ตลอดจนการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน 

รอบข้าง ตามนโยบาย Smart Factory

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
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ในปี 2563 บริษัทได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดทิศทางธรุกิจ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ระยะกลาง  โดยมีการพิจารณาเป้าหมายที่ส�าคัญดังนี้

9 Smart Factory สนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านการผลิต เพ่ือตอบสนองธุรกิจ 

 ด้านยานยนต์ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากความเชี่ยวชาญ 

 ด้านเครื่องจักร ประกอบกับประสบการณ์ในการผลิต บริษัทจึงพัฒนาระบบสายการผลิต 

 อตัโนมัติท่ีสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จรงิ การปรบัปรุงระบบคุณภาพผลติภณัฑ์ เครือ่งมอืวัด 

  และระบบบ่งชี้อัตลักษณ์ชิ้นงาน

4 Smart People พัฒนาขีดความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบในเชิงรุก 

 ตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างพนักงานให้มี 

 ความรู้ ความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

 รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และมีจิตส�านึกที่ดี

5  การปฏบิตัด้ิานแรงงานและค�านงึถงึสทิธมินษุยชน ตลอดจนด�าเนนิโครงการสร้างความตระหนกั 

 ในวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

8 Grow up Together บริษัทฯ ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

 องค์กร และตัวตนของ PCSGH แก่บุคคลภายนอก ผ่านกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

12  ก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา 

 กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16  ประกอบธุรกิจโดยยึดมั่นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม และ 

 ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการด�าเนนิกจิการ โดยได้ยดึถอืตามแนวทางปฏบิตักิารก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะ

กรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและเป็นแนวทางในการ

หล่อหลอมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนา

สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและความช�านาญในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีเป็นเลิศ 

ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์และมคีวามกล้าหาญในการท้าทายต่อสิง่ใหม่ๆ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อน�าความเจริญ

รุ่งเรือง อย่างยั่งยืนมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

และจรรยาบรรณบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้มีการก�าหนดให้มีการทบทวนคู่มือเป็นประจ�า และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท 

(www.pcsgh.com) หมวดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจกำรอย่ำงยั่งยืน

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน

กรรมการจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยระ 44 กรรมการที่ไม่เป็นผู้

บรหิารจ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 และกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22 โดย

บริษัทให้ความส�าคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงจัดตั้งคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือคัด

เลือกคณะกรรมการบริษัท จากความสามารถ ความ

รู้ และประสบการณ์ในสายอาชีพต่างๆ อย่างเหมาะ

สม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและหลัก

เกณฑ์ที่ กลต. ก�าหนดพร้อมท้ังความรู้ความช�านาญ

และประสบการณ์ (Skill Matrix) มาพิจารณาโดยไม่

ค�านึงถึงความแตกต่างด้านเพศ อายุ เชื่อชาติ ศาสนา 

มาปฏบิติัหน้าทีก่�ากับดแูลกจิการของบริษทั เพือ่ก่อให้

เกิดประโชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

การประเมินผลคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

ของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจ�าทุกปี โดยใช้แบบ

ประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แล้วจัดท�าแบบประเมินขึ้นจ�านวน 3 ชุด คือ ประเมินตนเองของกรรมการ 

ทัง้คณะ ประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ และการประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล เพ่ือใช้เป็นกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ด�าเนิน

การตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่

ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีก�าหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา 

ผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการของบรษิทั 

จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report : 

CGR) (คะแนน)

ผลการด�าเนินงาน
2562

ผลการด�าเนินงาน
2563

92
93
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จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
 บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท 

(Corporate Governance and Code of Conduct เพือ่เป็นแนวทางในปฎบิตัิ

งานส�าหรบัพนกังานทกุคน โดยมผีูบ้ริหารของบรษิทัประพฤตตินเป็นแบบอย่าง

ที่ดี 

 นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน

การส่งเสริมความตระหนักด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• บรษิทัได้บรรจุหลกัสตูรความรูด้้านจรรยาบรรณและการปฏบิติัตามนโยบาย

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน

ทั่วทั้งองค์กร ผ่านกระบวนการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานใหม่ และกระบวนการ

อบรมในงาน (On the Job Training) ทั่วทั้งองค์กร

• ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในปี 2563 ท�าให้ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมในสถานการณ์ดงักล่าวได้ บรษิทัจงึจดั 

โครงการวัดระดับความรู้ด้านจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน ทั่วท้ังองค์กร และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่คะแนนเฉล่ียสูงสุด

จ�านวน 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ

จรรยาบรรณ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

การรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

(Whistleblower Policy)
บริษัทฯ ได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้อง

เรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางในการติดต่อต่อไว้

บนเว็บไซด์ของบริษัท และรายงานประจ�าปี โดยเปิด

โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความ

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ท้ังทางเว็บไซด์ อีเมล์ หรือ

ไปรษณีย์ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ทั้งน้ีไม่

พบข้อร้องเรียนท่ีเป็นการปฏิบัติท่ีผิดต่อนโยบายต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ

รับเรื่องร้องเรียน

จากช่องทางต่างๆ โดย

ข้อมูลของผู้ร้องเรียน

จะถูกเก็บเป็นความลับ

ส่งข้อร้องเรียน

ให้กับคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

พิจารณาและรายงาน 

กรรมการบริษัทต่อไป

คณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

วิเคราะห์และก�าหนด

มาตรการป้องกัน
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การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สัตย์ โปร่งใส 

เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน 

จึงได้ก�าหนด นโยบายและมาตรการต่อต้าการคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็น

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายไปพร้อมกบัการ

พัฒนา สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป ดังนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และ 

  พนักงานทุกคนของบริษัท กระท�าการใดๆ ที่เป็น 

  การทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม  

  โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุก 

  หน่วยงานและทุกบริษัทย่อย 

 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน 

  ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย, แนวทางการปฏิบัติ  

  และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน 

  การทุจริต คอร์รัปชั่น ที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ 

  ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 3. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 

  การทจุรติ คอร์รปัชัน่ภายในบรษิทั ทกุปี รวมถงึการน�า 

  นโยบายการต่อต้านการทจุรติ คอร์รัปชัน่และแผนการ 

  ก�ากบัการปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิและจดัให้มคีูม่อื แนวทาง 

  ในการด�าเนนิธรุกจิ แนวทางการปฏบิตั ิและการพัฒนา 

  มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต  

  คอร์รัปชั่น แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 

  ความชัดเจนในการด�าเนินการในเรือ่งที่มคีวามเสี่ยงสงู 

  กับการเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร 

  และพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ 

  อย่างระมดัระวงั ต้องเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

  ของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

  ที่เกี่ยวข้อง 

 4. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

  เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  

  รับประกันให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับ 

  ค่านยิมความซ่ือสตัย์ สจุริตและความรับผดิชอบให้เป็น 

  วัฒนธรรมองค์กร 

 5. บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส  

  และถูกต้องแม่นย�า ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและ 

  การด�าเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการ 

  เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในบริษัท 

  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อ 

  ต่อต้านการทจุรติ คอร์รัปชัน่ มีการสอบทาน มีการตรวจ 

  สอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ 

  ตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการ 

  ทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง 

  กับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท และการ 

  เปลีย่นแปลงของธรุกิจ รวมถงึข้อก�าหนดของกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้าน 

  การคอร์รัปชั่นนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 

  ผู ้จัดการ และผู ้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

  อย่างสม�่าเสมอ

 6. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดต�าแหน่งลงโทษ หรือให้ผล 

  ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการ 

  กระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 7. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัชัน้ของบริษทั 

  ต้องเป็นผูน้�าตวัอย่างในการต่อต้านการทุจรติ คอร์รปัชัน่  

  ประกอบธุรกจิตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม และด�าเนนิ 

  ธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

  ด�าเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ของแนวร่วมปฏิบัติ  

  (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 

  ในการต่อต้านการทุจริต 

ผลการด�าเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 บรษิทัฯ ได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย มาตรการต่อต้าน 

การคอร์รปัชัน่ โดยได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัในการประชมุ

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมได้รับ

ทราบและอนุมัติผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

ทจุรติคอร์รปัชัน่ตามแบบประเมนิ 71 ข้อของ CAC ซ่ึงบรษัิทได้ปฏบิตัิ

ตามอย่างครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็น

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชัน่ของภาคเอกชนไทย มอีาย ุ3 ปี นบั

จากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบก�าหนดวันที่ 30 มิถุยายน 2566
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การบริหาร
ควำมเส่ียง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 บริษทัฯ มีความตระหนักถงึความไมแ่น่นอน

ทีอ่าจเกดิขึน้จากท้ังปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

ธุรกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ 

บริษัทฯ จงึได้น�าหลกัการบรหิารความเสีย่งตามแนว

ปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO ERM เข้ามาปรับใช้ 

เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันในทุก

ระดับขององค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อให้องค์กร

สามารถด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้า

หมาย ทีไ่ด้วางไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล

สร้างความคุ้มค่าและเพิม่มลูค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อ

เนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรภาย

ใต้กรอบการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึก�าหนดนโยบาย

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทาง

ธรุกจิ จงึส่งเสริมให้เกดิวฒันธรรมความเสีย่งในทกุระดบัตัง้แต่กรรมการ  

ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกคน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความ

สาคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ บริษัทได้มีการ 

ก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัทิัว่ทัง้ 

องค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการด�าเนินงานตามหลักการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การก�ากับดูแล

ของคณะผู้บริหาร (Management Committee) และฝ่ายบริหารของ

แต่ละสงักดั นอกจากนีบ้รษิทัยงัส่งเสริมให้มคีวามตระหนกัถงึความเสีย่ง      

 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความ

เสีย่งขึน้ภายในองค์กร รวมทัง้มกีารสือ่สารหลกัการและเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะผู้บริหาร
Management Committee

คณะท�างานระดับสายงาน
Functional Risk
Management
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กลยุทธก์ำรพัฒนำ
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

Smart Factory

 โรงงานอตุสาหกรรมหลายแห่งในปัจจบุนัเริม่มกีารใช้เทคโนโลย ีAI และหุน่ยนต์เข้ามาด�าเนนิการผลติแทนแรงงานมนษุย์ อตุสาหกรรม

หนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต่อไปหุ่นยนต์ในโรงงานเหล่านี้จะท�างานได้อย่างละเอียดมากขึ้น แม้กระทั่งงานที่มี

ความซบัซ้อน ส่งผลให้ธรุกจิโรงงานอตุสาหกรรมต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงในหลายๆ ด้าน ทัง้การจดัการต้นทนุการผลติ บคุลากร และ

เครือ่งจักร สิง่ทีต่ามมาคอืโรงงานอตุสาหกรรมหลายแห่งเริ่มมองหาระบบ IoT เขา้มาช่วยในระบบการจดัการงานในโรงงานมากขึ้น อาทิ ใช้

ข้อมูลเซนเซอร์ในการตรวจสอบสถานะการท�างานของเครื่องจักร ขั้นตอนการท�างานต่างๆ รวมถึงใช้เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อ

การท�างานแต่ละส่วนภายในโรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

 การเพิม่ขดีความสามารถให้ธรุกจิการผลติด้วย Smart Factory Solution เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพการสือ่สารภายในโรงงาน ด้วย

การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส�านักงานใหญ่กับโรงงานท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงที่มีความเสถียร 

ช่วยให้การประชุมทางไกลของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโรงงานที่อยู่ต่างสถานที่กันเป็นเรื่องง่ายๆ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ไร้สายในโรงงานยงัรองรบัการเชือ่มต่อของ IoT Sensor ทีช่่วยให้เปลีย่นโรงงานอตุสาหกรรมแบบเดมิเป็นโรงงานอจัฉรยิะทีพ่ร้อมก้าวเข้าสู่

ยุค Connected Factory 

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในปัจจุบันเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์เข้ามาด าเนินการผลิตแทนแรงงานมนุษย์ 
อุตสาหกรรมหนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต่อไปหุ่นยนต์ในโรงงานเหล่านี้จะท างานได้อย่าง
ละเอียดมากขึ้น แม้กระทั่งงานที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน ทั้งการจัดการต้นทุนการผลิต บุคลากร และเครื่องจักร สิ่งที่ตามมาคือโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มมอง
หาระบบ IoT เข้ามาช่วยในระบบการจัดการงานในโรงงานมากขึ้น อาทิ ใช้ข้อมูลเซนเซอร์ในการตรวจสอบสถานะการ
ท างานของเครื่องจักร ขั้นตอนการท างานต่างๆ รวมถึงใช้เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อการท างานแต่ละส่วนภายใน
โรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
การเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจการผลิตด้วย Smart Factory Solution เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
โรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส านักงานใหญ่กับโรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูงที่มีความเสถียร ช่วยให้การประชุมทางไกลของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโรงงานที่อยู่ต่างสถานที่กันเป็นเรื่อง
ง่ายๆ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไร้สายในโรงงานยังรองรับการเชื่อมต่อของ IoT Sensor ที่ช่วยให้เปลี่ยน
โรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะที่พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Connected Factory

Automation
Real Time 
Information

Machine 
Network 
Diagram

3D Scanning 
Machine QR Code

Data Matrix

Automation System

Smart Factory

Auto Confirm System
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นวัตกรรม
ด้านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต
 เมือ่กล่าวถงึระบบสายการผลติอตัโนมัตแิล้ว โดยทัว่ไปผูค้นจะนกึถงึแต่แขนกลหรอืแขนหุน่ยนต์เสยีเป็นส่วนใหญ่ แต่จากประสบการณ์

ของบริษัทฯ น้ัน ระบบสายการผลิตอัตโนมัติที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริงนั้นประกอบด้วย เครื่องจักร ทรัพยากรมนุษย์ แขนกล 

เครื่องมือแวดล้อม และชุดโปรแกรมสั่งการต่างๆ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มมีการน�าระบบสายการผลิตอัตโนมัติมาใช ้

ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ มากมายหลากหลายแขนงเป็นการภายในและได้ท�าการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

ตลอดมา นอกจากนี้ยังได้สร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความช�านาญด้านการผลิตบนสายการผลิตอัตโนมัติเป็นผลส�าเร็จแล้วหลายรุ่น

 เมื่อพจิารณาความคุ้มทุนของระบบสายการผลติอัตโนมตัิแล้วจะพบวา่ ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานในโรงงาน

ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน

ต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่า
 เมื่อพิจารณาความคุ้มทุนของระบบสายการผลิตอัตโนมัติ

แล้วจะพบว่า ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน 

ในโรงงานที่เริ่มพัฒนาระบบมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้บริษัท 

มีต้นทุนในการใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติที่ถูกลง อันเน่ือง 

จากการทดแนทนการใช้เทคโนโลยี วิศวกรและช่างเทคนิคจากต่าง

ประเทศ

ประโยชน์ของ Smart Factory
 1.  สามารถตรวจสอบการท�างานได้ง่าย สามารถดูการ

ท�างานแบบ Real-time และการตรวจสอบการท�างานย้อนหลงัจาก 

เทคโนโลยี ท�าให้เห็นจุดดี จุดด้อยในการท�างาน รวมถึงปัญหา 

ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ได้ทันท่วงที

 2.  น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดได ้ ด้วยการท�างานที่อิง 

Data เป็นหลัก ท�าให้ทางโรงงานสามารถค�านวณปริมาณการผลิต 

การสัง่ซือ้ รวมถึงการส่งสนิค้าไปหาลกูค้า นอกจากจะลดต้นทนุแล้ว

ยังส่งผลถึงการจ�ากัดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ที่

ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงงานอีกด้วย

 3.  เพิ่มความรวดเร็วและแม่นย�าในการท�างาน เพิ่ม

ประสิทธภิาพการท�างานให้มากขึน้ด้วยหุน่ยนต์ท่ีเข้ามาดูแลการผลติ 

โดยเฉพาะงานทีม่คีวามซ�า้ซ้อน หรอืงานละเอยีดทีต้่องใช้ความเรว็สงู 

ซึ่งหุ่นยนต์แขนกลจะมีความสามารถในการท�างานประเภทนี้ได้ดี

กว่ามนุษย์ทั่วไป

 4. สามารถควบคุมการท�างานระยะไกลได้ ด้วยการเชื่อม

ต่อระบบทุกอย่างเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรใน

โรงงาน สามารถท�างานจากท่ีไหนกไ็ด้และตรวจสอบการท�างานจาก

ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

 5. เพิ่มความปลอดภัยในการท�างาน นอกจากระบบการ

ผลติแล้ว ระบบ Security และระบบควบคมุคณุภาพเองกม็กีารเก็บ

ข้อมูลเช่นกัน ท�าให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงระบุข้อ

ควรระวังในการท�างานได้มากกว่าการท�างานตามปกติ

 ประโยชน์ห้าประการที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ 

คือ Smart Factory ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในะระยะ

ยาวของโรงงานได้ดีนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่อง

ง่าย แต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการนั้น อาจต้องแก้ไขข้อเข้าใจผิดบาง

จุดเกี่ยวกับ Smart Factory ให้เข้าใจโดยทั่วกันเสียก่อน
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การมีส่วนร่วม
สร้างนวัตกรรมภายในองค์กรด้วย

KAIZEN
 บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิให้เกดิการพฒันานวตักรรมในระดบัพืน้ที่

ปฏิบัติงาน ใช้เทคนิคการปรับปรุงหน้างาน  KAIZEN โดยไม่จ�ากัด

แนวคิดของพนักงาน พนักงานทุกคนสามารถท�า KAIZEN ในด้าน

คุณภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงาน ได้

อย่างอสิระตามมุมมองของตนเอง แต่ต้องแสดงให้เหน็ถึงประสทิธผิล

ของโครงการนัน้ บรษัิทได้จดัต้ังคณะกรรมการโครงการ Kaizen ขึน้ 

เพื่อด�าเนินการพัฒนา วางแผนงาน ส่งเสริมกิจกรรมภายในองค์กร 

ตรวจประเมินโครงการ ให้รางวัลและด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิด

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่มีความโดดเด่น

ลดต้นทุนด้วย Process Innovation
นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงจำกสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร

หรือกำรลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จะช่วยลดเวลำ ลดต้นทุนหรือในบำงกรณี

อำจสร้ำงตลำดใหม่ได้

ผลการด�าเนินโครงการ
 ในปี 2563 มีพนักงานส่งโครงการเข้าร่วมจ�านวน 65 โครงการ 

แบ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดต้นทุนการผลิตและ

การลดขั้นตอนการท�างาน  ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ

สามารถช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายรวม 260,000 บาท

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ

1. Reuse Dat pin  •  ประหยัดต้นทุนในการเบิกใช้ Dat pin   
    ในกระบวนการผลิตตามหลักการลด
    ความสูญเสีย 7 ประการ

 •  การดาเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
    คุณภาพของชิ้นงานและบริษัทลดต้นทุน
    ในการเบิกวัตถุดิบ

2. ลดเวลาการตัด Air Bubble  •  ลดขั้นตอนในการทางาน  •  ปรับปรุงขั้นตอนการทางาน จัดวาง Lay 
    out ขึ้นใหม่ท�าให้ลดขั้นตอนการท�างาน 
    จากการใช้อัตราก�าลังพล 2 อัตรา คงเหลือ
    พนักงานประจ�าขั้นตอนดังกล่างเพียง 1 
    อัตรา

3. Reduction for Work-load  •  ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต  •  จัดวาง Lay out เครื่องจักรให้ใช้อัตรา
    ก�าลังพลได้เต็มประสิทธิภาพโดยสามารถ
    ลดอัตราก�าลังพลในกระบวนการผลิตได้ 
    3 อัตรา
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การบริหารจัดการ
สายโซ่อุปทาน

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ 

เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 • ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 

  ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

 •  กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่าย 

  ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย 

  รายละเอียด ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกัน 

  แก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  

  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ต้องรีบแจ้ง 

  ให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทาง 

  แก้ไขปัญหา

นโยบายการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
 ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการ 

คดัเลอืกผูส่้งมอบทีป่ฏบิตัติรงตามเงือ่นไขดงัต่อไปนีก่้อนเป็นล�าดับแรก

 •  ผู้ส่งมอบที่ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ค�านึงถึง 

  สิทธิมนุษยชน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัต ิ

  ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • ผ่านเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ทั้งด้านคุณภาพและระยะ 

  เวลาการส่งมอบ ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด

 • ให้ความร่วมมือกบับรษัิทฯ ในการท�ากจิกรรมลดต้นทนุ 

  สินค้า และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ

 • มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน ์

  ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นโยบายหลักด้านการจัดซื้อ
 บรษิทัฯมนีโยบายให้การได้มาซ่ึงสินค้าและบรกิารเป็นไปอย่าง

มมีาตรฐานและเป็นธรรม ยดึมัน่ทีจ่ะพฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์ 

ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาและ 

ระยะเวลาการส่งมอบทีเ่หมาะสมคูค่วรกบัมลูค่าเงิน โดยมีข้อปฏบิตัดิงันี้

 •  บรษิทัฯ เปิดโอกาสในการท�าทกุธุรกจิให้กบัทกุคูค้่าและ 

  การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ 

  เสมอภาคและเป็นธรรม

 •  บริษัทฯ จะใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

  และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้า 

  หรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 •  จัดท�าสัญญาทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน

 •  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/ 

  หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

 •  ไม่มนีโยบายให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังาน  

  รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

 •  จัดให้มีการประเมินผู้ส่งมอบหลักเป็นประจ�าทุกเดือน  

  และแจ้งผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ 

  ผู้ส่งมอบได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่าง 

  ต่อเนื่อง 

 •  เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรยีนได้กรณท่ีีพบ 

  ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
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การพัฒนาคู่ค้า
 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนแบ่งปัน

สร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นระหว่างห่วงโซ่ธุรกิจ โดยด�าเนินการตรวจติดตามคู่ค้าในประเด็นด้านคุณภาพและ

การส่งมอบ ตลอดจนพฒันาคูค้่าด้านการรบัรองให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ทัง้นีไ้ด้ช้ีแจงนโยบายด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ผ่าน

จดหมายเป็นประจ�าทุกปี

การควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบ

 ทัง้นี้บริษทัฯ มีการควบคมุสารต้องห้ามในวตัถดุิบจากคู่คา้ โดยการขอใบรบัรองผลติภฑัณจ์ากคู่ค้า รวมทั้งสุม่ตรวจวดัปริมาณสาร

ต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศน์ ตามข้อก�าหนดของลูกค้า เช่น ตะกั่ว (Pb) แคดเมี่ยม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม (Cr6+) แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

You can simply impress your 
audience and add a unique zing and 
appeal to your Presentations.

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภัฑณ์จากคู่ค้า รวมทั้งสุ่ม
ตรวจวัดปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามข้อก าหนดของลูกค้า เช่น ตะกั่ว (Pb) แคดเมี่ยม (Cd) 
ปรอท (Hg) โครเมี่ยม (Cr6+) แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น

การควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ 
ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นระหว่างห่วงโซ่ธุรกิจ โดยด าเนินการตรวจ
ติดตามคู่ค้าในประเด็นด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนพัฒนาคู่ค้าด้านการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านจดหมายเป็นประจ าทุกปี

การพัฒนาคู่ค้า

Chemical Substances of Concern 
(Raw Material, Material Supply)

Environmental and Global 
Warming Impacts Reductions

Raw Material (Steel Scrap)

CSR Awareness Community Care
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การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้า จึงได้ก�าหนด

นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

 • บริการลูกค้าด้วยความสภุาพ มคีวามกระตือรือร้น พร้อม 

  ให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ ต้ังใจ  

  บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

 • รกัษาความลบัของลกูค้า และไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ 

  ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 • ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถกูต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ 

  แก่ลกูค้า เพือ่ให้ทราบเกีย่วกบับรกิารโดยไม่มีการโฆษณา 

  เกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับ 

  คุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัทฯ 

 • ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ 

  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

ผลการด�าเนินงานในปี 2563
 บรษัิทฯ ค�านงึถงึการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ซึง่

ถอืเป็นหัวใจส�าคญัของการพฒันาธรุกิจ โดยมกีารแลกเปล่ียนและการ

มส่ีวนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ  ของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ ตัง้แต่การรบั

ทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่าง ๆ  รวมถึงการออกแบบและพัฒนา

กระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ และ

มีความปลอดภัย ค�านึงถึงการใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ลดผล 

กระทบด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า เพราะเป้าหมายคือ การส่งมอบงานและบริการ 

ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงม ี

นโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ

 เปิดโอกาสให้ตัวแทนจ�าหน่ายของลูกค้าได้เข้ามาพบปะ

พนกังานและมอบสทิธพิเิศษให้กบัพนกังาน จดักจิกรรมแสดงรถยนต์ 

เพือ่ส่งเสรมิการขาย และกระตุน้การซือ้กลุม่รถยนต์ทีบ่รษิทัฯ มีส่วน

ร่วมในการผลิต

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น
 เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทักบัลกูค้าให้แน่นแฟ้น

มากย่ิงข้ึน ท้ังนีจ้ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

ท�าให้ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเข้าร่วมประชุม

ประจ�าเดอืน เปลีย่นเป็นประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพือ่

ลดความเสี่ยงในการติดต่อ

การรักษาความลับของลูกค้า
 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ  

ของลูกค้าหรือท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ ไม่เปิดเผย 

โดยเคร่งครัด ท้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลความลับ 

ให้มีมาตรฐานในการดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ และน�าไปสู่ 

การป้องกันข้อมูลความลับรั่วไหล

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
 • Quality and Delivery Target Achievement 

  FY2019 (KYB)

 • 2. FY2019 Supplier Evaluation Score (ISUZU)

 • TCC Safety Activity Target and Achieving Audit 

  (Level A)

ความพึงพอใจจากลูกค้าโดยเฉลี่ยปี 2563

คุณภาพ       การส่งมอบ

การพัฒนาความสัมพนัธ์กับลูกค้า

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน เปลี่ยนเป็นประชุมผ่านระบบ 
VDO Conference เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น

บริษัทฯ ค านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการ
แลกเปล่ียนและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ ต้ังแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย ค านึงถึงการใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะเป้าหมายคือ การส่งมอบ
งานและบริ กา รที่ มี คุณภาพและ เป็ นที่ ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล  บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิง
ระบบ
เปิดโอกาสให้ตัวแทนจ าหน่ายของลูกค้าได้เข้ามาพบปะ
พนักงานและมอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน จัดกิจกรรม
แสดงรถยนต์ เพื่อส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการซื้อกลุ่ม
รถยนต์ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการผลิต

ผลการด าเนินงานในปี 2563

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้า จึงได้ก าหนด
นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
• บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ  มีความกระตือรือร้น  

พร้อมให้การบริการ  ต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ 
ตั้งใจ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

• รักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• ให้ข้ อมูลข่ าวสารที่ ถู กต้อง  เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มี
การโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของ
บริษัทฯ 

• ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

• Quality and Delivery Target Achievement 
FY2019 (KYB)

• 2. FY2019 Supplier Evaluation Score 
(ISUZU)

• TCC Safety Activity Target and Achieving 
Audit (Level A)

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของ
บริษัทฯ ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการใด ๆ ที่
บริษัทฯ ไม่เปิดเผยโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการข้อมูลความลับให้มีมาตรฐาน
ในการดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ 
และน าไปสู่การป้องกันข้อมูลความลับรั่วไหล

การรักษาความลับของลูกค้า

86%

คณุภาพ
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยปี 2563

96%

การส่งมอบ
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ก า ร จั ด ก า ร
ด้านส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ทุกกระบวนการและขั้นตอนด�าเนิน

ธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิง

แวดล้อมน้อยทีส่ดุ เพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกบัชมุชนโดยรอบบรษิทัฯ ได้ ผูบ้รหิารเล็งเห็นความส�าคญัและได้ก�าหนดนโยบายสิง่แวดล้อม เพื่อ

ให้น�าไปเป็นแนวทางปฏบิตัใินทกุหน่วยงานของบรษิทั ก�าหนดเป้าหมายการลดและการใช้ทรพัยากรด้านสิง่แวดล้อมประจ�าปี ประกอบด้วย 

หัวข้อการจัดการน�้าใช้ น�้าเสีย ขยะและของเสีย พลังงาน และการจัดการมลพิษอากาศ เป็นต้น

เป้าหมายประจ�าปี 2563
ลดการใช้ไฟฟ้า 3.5 % จากปี 2562

ลดน�้าใช้, น�้าเสีย 5 % จากปี 2562

ลดขยะและของเสีย 5% จากปี 2562

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 0 Case

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5%

จากปี 2562
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การจัดการพลังงาน
 จากการด�าเนินตามแผนงานการจัดการพลังงานประจ�าป ี

2563 พบว่าในปี 2562 บรษิทัใช้พลงังานไฟฟ้ารวม 46,848,402.60 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ดังนั้นบริษัท จึงได้ก�าหนดเป้าหมายลดการใช้ 

พลังงานไฟฟ้าลง 3.5 % จากปี 2562 และด�าเนินโครงการเพื่อลด

การใช้พลังงาน ประกอบด้วย

 • โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)

 • โครงการล้างท�าความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์

 • โครงการเพิ่มเติม Process ใน M/C และติดตั้ง Robot  

  เพื่อลดจ�านวนเครื่องจักร M/C

 • โครงการเปลี่ยนปั๊มควบคุมการฉีดน�้ามัน Coolant

 • โครงการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ลมรั่ว

 • โครงการติดตั้ง Shaft Check ความร่วมศูนย์

  Bracket Spring

 • โครงการติดตั้ง Jig Check Position Case B

 • โครงการปรับปรุงกระบวนการ Machine Process  

  Drilling

 • โครงการปิดไฟแสงสว่างโรงอาหาร ก่อนหมดเวลาพกัเบรก 

 • โครงการยกเลกิห้องตรวจเชค็ชิน้งานย่อยในสายการผลิต 

 • โครงการปิดการท�างานของปั้มลม

การตรวจติดตามการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

จากลูกค้า

การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หลังจากก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการลดพลังงานประจ�าปี 

2563 บริษัทฯ เริ่มด้วยการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ 

เพ่ือให้มคีวามรูใ้นการค้นหาและวิเคราะห์กิจกรรมท่ีจะน�ามาด�าเนนิ

การลดการใช้พลังงานได้ การโปรโมทวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์

พลงังาน ประกอบด้วย เสยีงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ จดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส์ และติดป้ายตามจดุต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เป็นต้น การ

ใช้โปรแกรมควบคุมกิจกรรมการลดพลังงาน เพ่ือให้เหน็ผลท่ีได้เทยีบ

กับเป้าหมายของแต่ละโครงการ

การอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน

สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงาน
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ลำาดับ กิจกรรม/โครงการ พลังงานที่ลดได้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)

1 โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) 21,598.16 842,328.24

2 โครงการล้างท�าความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์ 45,428.99 1,749,923.40

3
โครงการเพิ่มเติม Process ใน M/C และติดตั้ง Robot เพื่อลด
จ�านวนเครื่องจักร M/C

14,927.00 571,404.00

4 โครงการเปลี่ยนปั๊มควบคุมการฉีดน�้ามัน Coolant 30,360.00 1,169,467.20

5 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ลมรั่ว 1,060.00 40,883.04

6 โครงการติดตั้ง Shaft Check ความร่วมศูนย์ Bracket Spring 0.31 12.24

7 โครงการติดตั้ง Jig Check Position Case B 0.06 2.40

8 โครงการปรับปรุงกระบวนการ Machine Process Drilling 227.70 8,907.60

9 โครงการปิดไฟแสงสว่างโรงอาหาร ก่อนหมดเวลาพักเบรก 17.94 691.08

10 โครงการยกเลิกห้องตรวจเช็คชิ้นงานย่อยในสายการผลิต 8,933.67 337,692.72

11 โครงการปิดการท�างานของปั้มลม 32,000.00 102,720.00

รวม 154,553.83 4,824,031.92

 จากการท�าโครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563  บริษัทมีการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 34.9 ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี เมื่อเทียบ

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าประจ�าปี 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ได้ 12.0 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.64

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าประจ�าปี 2559-2563 
 (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

ลดลงร้อยละ 25.64 2559

38.9
44.7

47.7
46.8

34.9

2560 2562 25632561
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การจัดการทรัพยากรน�้า
 น�า้เป็นหน่ึงในทรพัยากรส�าคญัของโลก การใช้น�า้อย่างรูค่้าจงึ

เป็นสิ่งส�าคัญที่เราต้องใส่ใจ การใช้น�้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการ 

ใช้ภายในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการของเราใช้ 

น�้าประปาเป็นหลัก น�้าประปาผลิตโดยเขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. 

เอสเตท และไม่ได้ใช้น�้าประปาของชุมชนแต่อย่างใด

 โดยในปี 2562 มีปริมาณการใช้น�้าประปารวม 0.28 ลบม./

100 ชิ้น และเป้าหมายการลดการใช้น�้าประปาประจ�าปี 2563 คือ

ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2562

ปริมาณการใช้น�้าประปาเทียบยอดผลิตประจ�าปี 2559 - 2563
(ลบม./ 100 ชิ้น)

ระบบผลิตน�้าประปาเขตอุตสาหกรรม

2559
0

1

0.5
0.58 0.54

0.28

0.41

2560 2562 25632561

สรุปการด�าเนินโครงการ
 ในปี 2563 ทางบรษิทัได้มกีารซ่อมบ�ารงุท่อน�า้ประปาทีช่�ารดุ

และน�าน�า้ประปาบางส่วนมาใช้ในการผลติน�า้ดืม่ส�าหรบัให้พนกังาน

ทกุคนดืม่  ท�าให้อัตราการใช้น�า้ประปาเทยีบยอดผลติประจ�าปี 2563 

เทียบกับปี 2562 เพิ่มขึ้น  46.43 %

 ทัง้นีใ้นปี 2564 บรษิทัฯ วางแผนด�าเนนิโครงการน�าน�า้ประปา

ทีไ่ม่ผ่านเครือ่งกรองน�า้ดืม่มาใช้ส�าหรบัท�าความสะอาดวสัดอุปุกรณ์

และพื้นอาคารโรงงาน และขยายผลการน�าน�้าที่ไม่ผ่านระบบ RO 

ส�าหรับกระบวนการหล่อเย็นเครื่องจักร มาใช้ในห้องน�้าในอาคาร

สายการผลิต เป็นต้น

บ่อน�้าดิบของเขตอุตสาหกรรมฯ

อัตราการจ่ายน�้าประปาทั้งหมด

1,000 ลบ.ม./วัน

คงเหลือน�้าประปาทั้งหมด

1,400 ลบ.ม./วัน

2,400 ลบ.ม./วัน

สามารถผลิตน�้าประปาได้
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การจัดการของเสียและมลพิษ
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ผลิตที่เป็นผู้ก่อก�าเนิดมลพิษด้วยนั้น 

บรษิทัฯ จงึได้ให้ความส�าคญัในการบริการจดัการของเสยีเป็นอย่างมาก โดยการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายเชงิปริมาณในการลดของเสยี

ที่ชัดเจน โดยในปี 2562 มีปริมาณการส่งของเสียก�าจัดรวม 579.50 ตัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายการลดของเสียประจ�าปี 2563 

คือ ลดลง 5% จากปี 2562 โดยบริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมลดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจ�าปี 2563

 จากการจัดท�าโครงการลดของเสียในปี 2562 ท�าให้ปี 2563 มีปริมาณของเสียส่งก�าจัด เท่ากับ 349.91 ตัน ลดลงจากปี 2562 

คิดเป็น 39.62% 

ลำาดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

1 ลด Print Label ของ PPS
ลดเศษกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ต้องทิ้งได้มากกว่า 
100 ชิ้น ต่อเดือน

ลดได้ 120 ชิ้น ต่อเดือน

2 หมุนเวียนถุงมือผ้ามาใช้ซ�้า
ลดปริมาณวัสดุปนเปื้อนน�้ามันจากถุงมือปน
เปื้อนได้ 0.2 % ต่อปี

ลดได้ 48.47 %

3 ยกเลิก Tag Case set ลดการใช้กระดาษ Tag Case set 100% ลดได้ 100 %

4
น�ากระดาษทรายที่เหลือมาใช้
ประโยชน์อย่างอื่น

ลดปริมาณการการเกิดของเสียจากกระดาษ
ทรายเสื่อมสภาพ 5 % /M

ลดได้ 58.5 %

5 น�ากล่องพลาสติกยกเลิกมาใช้ซ�้า ลดการทิ้งกล่องพลาสติกได้ 0.1% ต่อปี ลดได้ 80 %

6 ลดใช้พลาสติกและโฟม ลดใช้พลาสติกและโฟมได้ 80 % ลดได้ 80 %

7
ยกเลิกใบลา (เอกสาร) มาใช้ระบบ 
Electronic

ลดกระดาษใบลาได้ 100 % ลดได้ 100 %

8 ยกเลิกถุงขยะบรรจุขวด ลดถุงขยะในการบรรจุขวดใช้แล้วได้ 100% ลดได้ 100 %

ปริมาณการส่งก�าจัดของเสียประจ�าปี 2559 - 2563

2559

1500.00

1000.00

500.00

0.00

(ตัน)

867.50

650.28

1186.65

579.50
349.91

2560 2562 25632561
ลดลงร้อยละ
39.62
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การจัดการมลพิษทางอากาศ
 เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมี

กระบวนการด้านการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ

ในการเลือกและห้ามใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศหรือเกิดน้อยที่สุด การ

บ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ ตลอดจนการตรวจคุณภาพอากาศตามแหล่งก�าเนิดต่างๆ  

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย ของบุคลากร 

ภายในบริษัทฯ และคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการมีส่วนช่วยในการลดและป้องกันปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน โดยเป้าหมาย

ในการจัดการมลพิษอากาศประจ�าปี 2563 คือ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมาย

ก�าหนดทั้งหมด และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ

 บริษัทฯ ด�าเนินการควบคุมมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก่อนระบายออก 

สู่สิ่งแวดล้อม อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน (Green House Gas) โดยการติดตั้ง 

ระบบรวบรวมและบ�าบดัอากาศแบบ Wet scrubber และ Bag filter ให้เหมาะสมกบัแหล่งก�าเนดิ 

อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบประสิทธิภาพ และการบ�ารุงรักษาให้ระบบด�าเนินการ

ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมก�าหนด  ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น บริษัทฯ จึงได้ท�าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งการก�าหนดค่าปริมาณของสารเจอืปนในอากาศ

ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 เป็นประจ�าทุกปี  โดยพารามิเตอร์ที่ท�าการตรวจวัดได้แก่ 

SO
2
 , NO

X
 , CO และ TSP ซึ่งด�าเนินการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานจากภายนอกที่ 

ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปี 2563

ลำาดับ ชื่อปล่อง

พารามิเตอร์ในการตรวจวัด
หมาย
เหตุTSP (mg/m3) SO

2
 (ppm) No

x
 (ppm) CO (ppm)

Std. ค่าที่ตรวจวัดได้ Std. ค่าที่ตรวจวัดได้ Std. ค่าที่ตรวจวัดได้ Std. ค่าที่ตรวจวัดได้

1 Wet Scrubber 320 12.10 60 3.29 200 4.38 690 108.45

2 DC2-1 320 3.44 60 < 0.10 200 < 0.10 690 1.09

3 DC2-2 320 3.73 60 < 0.10 200 < 0.10 690 < 0.10

4 DC2-3 320 4.72 60 < 0.10 200 < 0.10 690 < 0.10

5 DC2-4 320 2.41 60 < 0.10 200 < 0.10 690 1.09

6 DC2-5 320 5.69 60 < 0.10 200 < 0.10 690 1.09

7 DC2-6 320 2.59 60 < 0.10 200 < 0.10 690 < 0.10

8 DC3-1 320 264.20 60 1.10 200 2.10 690 3.10

9 DC3-2 320 12.84 60 < 0.10 200 < 0.10 690 5.47

10 DC3-3 320 9.96 60 < 0.10 200 2.13 690 2.13

11 DC3-4 320 3.88 60 < 0.10 200 < 0.10 690 5.47
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การจัดการสารอันตราย
 บริษัทฯ ด�าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการควบคุมและจัดการสารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับการสัมผัสอย่างเคร่งครัด 

 กระบวนการจดัการสารทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมได้ก�าหนดมาตรการหลายด้านทีต้่องด�าเนนิการ เพือ่ควบคมุสารทีอ่าจเป็น

อันตรายต่างๆ ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การตรวจสอบชิ้น

ส่วน การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลติ การควบคมุการผลติ ไปจนถงึการจัดส่ง นอกจากนีก้ระบวนการจดัการสารทีอ่าจเป็นอนัตราย

ต่อสิ่งแวดล้อมยังได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ติดตาม และควบคุมการใช้สารที่อาจเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น วิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ การควบคุม คุณภาพการผลิต และอื่นๆ สามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการสารที่อาจ 

เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกับข้อก�าหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

 โดยเป้าหมายในการจดัการสารอนัตรายประจ�าปี 2563 คอืปรมิาณสารอนัตรายปนเป้ือนจะต้องอยูใ่นเกณฑ์กฏหมายก�าหนดทัง้หมด

 สรปุผลการวเิคราะห์สารอนิทรย์ีระเหยง่าย (VOC) ในสิง่แวดล้อมประจ�าปี 2563 พบว่ามค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทีก่ฏหมายก�าหนด

ทั้งหมด

การจัดการก๊าชเรือนกระจก
 ในปัจจุบันองค์กรสากลทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญและยกระดับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขึ้นมาเป็นปัญหาที่ต้อง

เร่งด�าเนินการแก้ไขป้องกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดปรากฏการณ์ทางภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ 

มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์รวมทั้งสิ้น 28,769.38 Ton- CO
2

 บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) จากภาค

อุตสาหกรรมในทั้ง 3 Scope โดยมีเป้าหมายในปี 2563 ต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% จากปี 2562

 

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHGs ย้อนหลัง 2 ปี

การลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 1 : โครงการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงรถขนส่งจากน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)

การลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 2 : การลดใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมการผลิต

การลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 3 : กิจกรรมรณรงค์ลดใช้วัสดุสิ้นเปลือง

หมายเหตุ :

การค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงจาก : 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories Session : 

Emission Factor Database.

Scope หน่วย
ปริมาณการปล่อย GHGs

ต่อหน่วยการผลิต
Ton-CO

2
 /1000 ชิ้น ปริมาณที่ลดลง

(%)
2562 2563 2562 2563

Scope 1 : Direct Ton - Co
2
e 8,510 6,126

0.61 0.56 8.19Scope 2 : Energy indirect Ton - Co
2
e 20,259.38 13,817.85

Scope 3 : Other Ton - Co
2
e - -
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CO
2
 Reduction Activity : สรุปกิจกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประจำาปี 2563

ลำาดับ กิจกรรม/โครงการ
พลังงานที่ลดได้

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
Co2 Reduction

(Ton - Co2)
ลดค่าใช้จ่าย

(บาท/ปี)

1
โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน 

(LED)
259,177.92 145.86 842,328.24

2
โครงการล้างท�าความสะอาดแผงโซล่าร์

เซลล์
545,147.88 306.60 1,749,923.40

3

โครงการเพิ่มเติม Process ใน M/C และ

ติดตั้ง Robot เพื่อลดจ�านวนเครื่องจักร 

M/C

179,124.00 100.68 571,404.00

4
โครงการเปลี่ยนปั๊มควบคุมการฉีดน�้ามัน 

Coolant
364,320.00 204.84 1,169,467.20

5
โครงการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์

ลมรั่ว
12,720.00 7.20 40,883.04

6
โครงการติดตั้ง Shaft Check

ความร่วมศูนย์ Bracket Spring
3.72 0.002088 12.24

7
โครงการติดตั้ง Jig Check Position 

Case B
0.74 0.00042 2.40

8
โครงการปรับปรุงกระบวนการ Machine 

Process Drilling
2,732.40 1.54 8,907.60

9
โครงการปิดไฟแสงสว่างโรงอาหาร

ก่อนหมดเวลาพักเบรก
215.28 0.12 691.08

10
โครงการยกเลิกห้องตรวจเช็คชิ้นงานย่อย

ในสายการผลิต
107,204.04 60.29 337,692.72

11 โครงการปิดการท�างานของปั้มลม 384,000.00 230.16 102,720.00

รวม 1,854,648.98 1,057.20 4,824,031.92
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 โดยบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัในการควบคมุกระบวนการผลติ

ทั้งทางด้านคุณภาพ และการจัดส่งสินค้าให้ทันตามก�าหนดเวลา จึง

ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา

 ซึง่บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัด้านการควบคมุและลดการปล่อย

มลพิษอากาศ โดยเฉพาะด้านการจัดส่งสินค้า ซ่ึงบริษัทฯ มีรถจัด

ส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกท่ีใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อน 

ทั้งหมดจ�านวน 18 คัน บริษัทได้ยกเลิกใช้เชื้อเพลิงน�้ามันดีเซล 

แล้วเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) ทั้งหมด 18 คัน 

ผลการด�าเนินการท�าให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น�้ามัน 

เชื้อเพลิงได้ทั้งสิ้น 151,433.01 ลิตรต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย 

4,371,827.07 บาทต่อปี ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ได้ 410.08 Ton-Co
2
 ต่อปี 

 จากการด�าเนินโครงการฯ และการขยายผลกิจกรรมต่างๆ 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทฯ ได้ท�ากิจกรรมเพื่อลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) ลงได้ถึง 

1,467.28 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

1,467.28 Ton-Co2

คิดเป็นร้อยละ 8.19

ปี 2563
สำมำรถลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกได้

กราฟแสดงการลด CO
2
 ปี 2559 - 2563

2559 2560 2561 2562 2563

5000

4000

3000

2000

1000

0

CO
2
 Reduction

3843.4
4278.35

1467.28

76.5
367.29

โครงกำร

สมาร์ทไดรฟ์เวอร์
(Smart Driver)
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การดำาเนินงาน
ทางด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี
 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของ และบริษัทย่อย เป็น

ไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายการปฏิบัติ

ด้านภาษี ดังนี้ 

1. วางแผนและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร
 • ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษ ี

  อากรให้ถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายก�าหนด 

  เพ่ือรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร 

  ต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 

  มีการปฏิบัติทางด้านภาษีที่สอดคล้องไปในทิศทาง 

  เดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทาง 

  ภาษีที่เหมาะสม และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 • ให้น�าส่งภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง 

  ภายในก�าหนดเวลา

 • ให้มีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบ 

  ทางภาษี ส�าหรับโครงการลงทุนต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 

  ให้เหมาะสมก่อนเข้าลงทุน 

2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
 • จัดให้มีผู ้รับผิดชอบด้านภาษีในการประสานงาน 

  ติดต่อกับหน่วยงานภาษีของรัฐท่ีมีความรู้ ทักษะ 

  ด้านภาษีอากร โดยให้ข้อมูลทางภาษีท่ีถูกต้องตรง 

  ตามข้อเท็จจริงในการด�าเนินธุรกิจ

 • จัดให้มกีารให้ความรู้ ค�าปรกึษากบัหน่วยงานต่างๆ และ 

  พนักงานภายในบริษัท เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อให ้

  ปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้องตามหลกักฎหมายภาษอีากร 

3. ที่ปรึกษาภาษีอากร
 • จัดให้มีท่ีปรกึษาด้านภาษีอากรท่ีมีความเชีย่วชาญ และให้

ค�าปรกึษาเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส และปฏบิตัไิด้ถกูต้องตามแนวทาง

ที่กฎหมายก�าหนด 

 บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาล

และกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และมีการด�าเนินการทางด้านภาษีอย่างถูกต้องครบ

ถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่ก�าหนด โดย

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 3,992.8 ล้านบาท โดยในปี 2563 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการ

ลงทุน
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"บริษัทมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติตำมหลักกำร

การใช้แรงงานที่ดี 
Good Labor Practices : 

GLP"

การจ้างงานและหลักสิทธิมนุษยชน (GRI 412-1)
 บรษิทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รบัประกาศเกียรติคุณ

เพื่อแสดงวา่ได้มุ่งมั่นในการน�าหลักการแนวปฏิบตัิในการใชแ้รงงาน

ทีด่ ี(Good Labor Practices : GLP) มาใช้ในการบรหิารจดัการด้าน

แรงงาน จากกรมสวสัดกิารคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ตัง้แต่

ปี 2560

นโยบายสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน อันเป็น

คณุธรรมพ้ืนฐานของการท�างานและการอยูร่่วมกนัโดยการปฏบัิตต่ิอ

พนกังานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ตามหลกัสทิธมินษุยชนอย่าง

เท่าเทยีมปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิตามทีก่ฎหมายก�าหนดและตาม

สนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม และเพื่อ

ให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดแนวปฏิบัติ

ด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก

กิจกรรมทางธุรกิจ 

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
 1. ให้ความเคารพต่อสิทธมินุษยชน ให้เกยีรติซ่ึงกนัและกัน 

และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ 

ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 

อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่า 

เป็นสิทธิมนุษยชน 

 2. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิทัตลอดจน

กฎหมายท้ังในประเทศและระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องโดยเคร่งครัด

เพือ่ป้องกนัความเส่ียงทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชนในการด�าเนนิ

ธุรกิจ

 1. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สอดส่องดูแล 

และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้มี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคุีณธรรม และยดึมัน่ต่อการเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชน 

 2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงและผลกระ

ทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอ พร้อมก�าหนดแนวทางหรือ

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยทุก

หน่วยงานมีหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับ

ผิดชอบของตนเอง

 5. จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมลูหรือข้อร้องเรยีนท่ี

เกีย่วข้องกับสทิธมินุษยชน หลงัจากทีไ่ด้รบัแจ้งจากพนกังาน หรอืผูมี้

สว่นได้เสีย พร้อมรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร จัดการแกไ้ข

และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 6. เปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถแสดง

ความคิดเห็น สะท้อนปัญหา รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

หากพบเหน็เหตกุารณ์หรอืการกระท�าทีเ่กีย่วข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 7. ผู้กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการกระท�า

ผิดจรรยาบรรณของบริษทั ซึง่จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนัิย

ตามระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย 

หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ
 ปี 2563 บรษิทัฯ ไม่มเีรือ่งร้องเรยีนการไม่เคารพสทิธมินษุยชน 

ในกลุ่มพนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาต ิ

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
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การจ้างงานคนพิการ
 เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมี

รายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัว 

บรษิทัฯ จึงมกีารจ้างงานคนพกิารตามพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานประจ�าที่ขึ้นทะเบียน

เป็นผู้พิการ โดยจ้างงานตามมาตรา 33 จ�านวน 23 

คน ตามที่กฎหมายก�าหนด อัตราส่วน 1 : 100 คน 

จัดให้มีสัมปทาน  โดยการจัดสถานท่ีจ�าหน่ายสินค้า

หรือบริการ ภายในบริเวณบริษัทฯ ให้กับผู้พิการ ตาม

มาตรา 35 จ�านวน 1 คน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท�างาน
 บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดง

ความคดิเหน็ รวมท้ังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดกิารใน

สถานประกอบการเพือ่รบัฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ 

เพื่อน�าเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น�าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในประเด็น

ด้านแรงงาน และด้านสิทธมินุษยชน โดยผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ  เช่น การส�ารวจความสขุ และความคดิเห็น ผ่าน

แบบสอบถาม และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น

โดยผ่านกล่องร้องทุกข์ที่มีไว้ในแต่ละโรงงาน เป็นต้น 

กระบวนการจดัการกบัข้อร้องเรยีนต่อข้อปฏิบติั

ด้านแรงงาน
 เม่ือพนักงานมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์

อนัเกดิขึน้เนือ่งจากการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสภาพ

การท�างาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การสัง่หรอื

มอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการท�างาน หรอื

ประโยชน์อืน่ หรอืการปฏบิตัใิดทีไ่ม่เหมาะสมระหว่าง

บริษัท หรือผู้บังคับบัญชาต่อพนักงาน หรือระหว่าง

พนักงานด้วยกัน  บริษัทฯ ก�าหนดวิธีการและขั้นตอน

ในการด�าเนนิการไว้ในคูม่อืพนกังาน พร้อมกับจดัให้มี

ช่องทางในการร้องทกุข์ได้หลายช่องทาง เช่น จดหมาย 

อีเมล โทรศัพท์ หรือกล่องร้องทุกข์

องค์ประกอบพนักงาน

ชาย  70.46 %

หญิง  29.54 %

ผู้พิการ 1.17 %

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ (GRI 401-2)
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  โดย

ค่าตอบแทนดังกล่าวจ่ายตามคุณวุฒิ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ เป็นส�าคัญ  

ไม่มีความแตกต่างทางด้านเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ หรือคนพิการแต่

อย่างใด นอกจากนัน้ เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจในการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด บริษัทฯ จึงน�าผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มาพิจารณาในการบริหารจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้

กับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันอันดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน
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กลยุทธกำรพัฒนำ

ขีดควำมสำมำรถ

ด้านบุคลากร
(GRI 404-1)

 บรษิทัได้ตระหนักถึงความส�าคญัของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จงึได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์

ของบริษัท การพัฒนาขีดความสามารถอย่างเป็นระบบ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท�างาน 

รวมทั้งสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความคิด ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น�า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมี

คุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และมีจิตส�านึกที่ดี

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 

ส่งผลกระทบในการด�าเนนิการจดัฝึกอบรม โดยต้องเลือ่นการจดั 

ฝึกอบรม (In - House Public Training) โดยผลการด�าเนิน

งานด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในปี 2563 

เป็นดังนี้

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษา
 บริษัท ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษา

ส�าหรบัพนกังานเพือ่ต่อยอดขดีความสามารถทางด้านการส่งเสรมินวตักรรม

การผลิต ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมแมก

คาทรอนิกส์ จ�านวน 2 ทุน ซึ่งได้ส�าเร็จการศึกษาในปี 2563

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของบริษัท การพัฒนาขีดความสามารถอย่างเป็นระบบ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความคิด ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์       
มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และมีจิตส านึกที่ดี

กลยุทธการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านบุคลากร
(GRI 404-1)

กรอบการพัฒนาตามสมรรถนะ

Competency Based Training

General Competency 
Core Competency 

Functional Competency 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
ส่งผลกระทบในการด าเนินการจัดฝึกอบรม โดยต้อง
เลื่อนการจัดฝึกอบรม (In - House Public Training) 
โดยผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาชีดความสามารถ
ของบุคลากรในปี 2563 เป็นดังนี้

จ านวนหลักสูตรในการ
พัฒนาบุคคลากร 

จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ย/คน

หลักสูตร จ านวน
หลักสูตร

ผู้เข้าอบรม 
(คน)

การปฐมนิเทศ 19 156

ด้านกฎหมาย 9 2,268

ระบบคุณภาพ 1 43

การปรับปรุงคุณภาพ 4 59

การพัฒนาบุคลากร 12 2,172

การพัฒนาทักษะงาน 21 196

โปรแกรมอื่นๆ 5 53

52
2,351
45

บริษัท  ร่ วมกับมหาวิทยา ลัย เทคโนโลยีสุ รนา รี  ใ ห้
ทุนการศึกษาส าหรับพนักงานเพื่อต่อยอดขีดความสามารถ
ทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี 
และระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมแมกคาทรอนิกส ์
จ านวน 2 ทุน ซ่ึงได้ส าเร็จการศึกษาในปี 2563

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษา

กรอบการพัฒนาตามสมรรถณะ

หลักสูตร จำานวน
หลักสูตร

 ผู้เข้าอบรม 
(คน)

การปฐมนิเทศ 19 156

ด้านกฎหมาย 9 2,268

ระบบคุณภาพ 1 43

การปรับปรุงคุณภาพ 4 59

การพัฒนาบุคลากร 12 2,172

การพัฒนาทักษะงาน 21 196

โปรแกรมอื่นๆ 5 53

จ�ำนวนหลักสูตรในกำร
พัฒนำบุคลำกร 52

2,351

45

จ�ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย/คน
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กำรดูแลพนักงำน

ในสถำนกำรณ์

COVID-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส�าหรับพนักงาน
 บริษัท ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของ 

การสัมผัส หรือหยิบอาหารเข้าปาก เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง บริษัทจึงก�าหนดมาตราการและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 

 มาจากที่บ้าน สวมใส่ตลอดเวลาท่ี 

 ปฏิบัติงานในบริษัท และมีอุณหภูม ิ

 ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสWEAR  MARK

STAY  AT  HOME

WASH  HANDS USE  GEL USE  SOAP

SAFE  DISTANES
Keep  a

from  others
2  METERS  /  6  FEET

AVOID  CROWDS

2. ห้ามเดนิทางเข้าไปในพืน้ทีเ่สีย่ง หรอืพืน้ที ่

 ที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19

3. ในทกุกจิกรรมให้มรีะยะห่าง 1-2 เมตร เสมอ เช่น การเข้าร่วมประชมุ การอบรม  

 การเข้าคิวซื้ออาหาร การรับประทานอาหาร

4. หากพบพนักงานมาจากพื้นที่เสี่ยง 

 หรือสมัผสักบัผูป่้วย ให้กกัตัวเป็นเวลา  

 14 วัน 

5.  บริษัทได้จัดให้พนักงานสายส�านักงานปฏิบัติงานที่บ้าน 

 (Work from Home) ตามความเหมาะสม

6.  ดูแลสุขอนามัยของพนักงานโดยการจัดหา 

 แอลกอฮอล์ น�้ายาฆ่าเชื้อ ส�าหรับใช้ภายในบริเวณ 

 ปฏิบัติงานและสามารถน�ากลับไปท�าความสะอาด 

 ที่บ้านได้

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดใหญ่

ในประเทศไทยทั้ง 2 รอบ

ไม่พบพนักงาน
ติดเชื้อ COVID-19
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กำรดูแลพนักงำน

ภำยใต้องค์กร

แห่งความสุข
 พนกังาน เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายของ 

บรษิทัฯ และเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่ บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้พนกังานได้

พัฒนาตนเองไปสู่ความมั่นคงและความก้าวหน้า ให้เกิดศักยภาพใน

การพัฒนาอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้พนักงานได้เข้าไป

มส่ีวนร่วมในการออกแบบกิจกรรม ผ่านแนวคดิองค์กรแห่งความสุข 

8 ประการ หรือ Happy Workplace ภายใต้ค�านิยาม Work Life 

Balance ความสมดลุระหว่างชวีติและการท�างาน ในรปูแบบของคณะ

กรรมการ อกีท้ังยงัให้พนกังานได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม

เพื่อสังคมของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ จนได้รับรางวัลสถานประกอบ

การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

องค์กรแห่งความสุข
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทาง Happy 

Workplace คือแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งให้

บคุลากรของบริษทัฯ มคีวามสขุในชวีติ ความสมดลุระหว่างชวีติและ

การท�างาน ซึง่การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เหล่านีจ้ะส่งผลให้พนกังาน

เกิดความผูกพันกับองค์กร และน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง

ยั่งยืนได้ในที่สุด

สุขภาพดีมีสุขด้วยการตรวจสุขภาพประจ�าปี
 บริษัทฯ ดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างท่ัวถึงรวมถึง

เลือกรายการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามช่วง

อายุ และการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างาน โดยในปี 2563 

พนักงานเข้ารับการตรวจคิดเป็นร้อยละ 97.45 

ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคร้ายด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยการ

ไอ หรือจามรดกันก็สามารถติดโรคได้ ผลกระทบที่ตามมาคือ การ

เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซ่ึงในปัจจุบันเช้ือไข้หวัดใหญ่มีการ

เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ท�าให้การรักษาใช้เวลานาน เสียค่าใช้

จ่ายในการรักษามาก และอาจท�าให้พนักงานต้องหยุดงานเป็นเวลา

หลายวัน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดหาวัคซีนราคาต้นทุน โดยมีพนักงาน

และผู้สนใจ จ�านวน 105 คน 

การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ
 บรษิทั ร่วมกบัโรงพยาบาลหวัเฉยีว ทมีแพทย์แผนจนีได้เข้าให้

ความรูกั้บพนักงานเกีย่วกับศาสตร์การรกัษาแบบจีน กับโรค Office 

Syndrome โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนกว่า 30 คน
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ส่งเสริมกิจกรรมการออม
 เงนิเกบ็ รูจ้กัใช้ ไม่เป็นหนีส้นิ เป็นการส่งเสรมิให้พนกังานใช้จ่าย

อย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจ�าเป็น บรษิทัฯ ยงัสนบัสนนุ

การออมตาม โครงการออมเงินออมธรรม กับธนาคารออมสิน และ

โครงการเงินฝากประจ�าต่อเนื่อง 2 ปี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โดยในปีนีม้พีนกังานเข้าร่วมโครงการโดยมีพนกังานออมเงนิรวมกว่า 

5 ล้านบาท รวมจ�านวนพนักงานที่เข้าโครงการ กว่า 200 คน

มอบข้าวสารแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพนักงาน
 ข้าวเป็นปัจจัยหลักในการด�ารงค์ชีวิต ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งท�าให้บริษัทต้องหยุดการ

ผลิตบางส่วนตามสถานการณ์ของลูกค้าและสถานการณ์ การสั่งปิด

บางพื้นที่ของรัฐบาล บริษัทจึงจัดหาข้าวสารให้กับพนักงานเพื่อลด

ค่าครองชีพ โดยมอบให้กับพนักงานไปแล้วกว่า 1,000 คน จ�านวน

ข้าวสารกว่า 2,000 กิโลกรัม

"รู้จักเก็บ

มีใช้ ไม่สิ้นสุด"

ท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 บริษทัส่งเสริมให้พนกังานเข้าถงึพุทธศาสนา ด�าเนนิกิจกรรม

เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม อนัน�าไปสูก่ารเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนื และรูจ้กัการให้ ในโครงการธนาคารบญุ โดยมกีจิกรรมท�าบญุ

ตักบาตร พระสงฆ์จ�านวน 3 รูป  และการท�าบุญตักบาตร เลี้ยงเจ้า

ที่ประจ�าปี
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 บรษิัทให้ความส�าคญัในเรื่องความปลอดภยัในการท�างาน จึงไดก้�าหนดนโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลอดจนการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติและคู่มือความปลอดภัย โดยมีการ

จัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องความปลอดภัยที่เพียงพอ  ซึ่งได้ก�าหนดให้เรื่องความปลอดภัย

อยู่ในหลักสูตร      การฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน  โดยก�าหนดเป้าหมายอุบัติเหตุจากการท�างาน ที่ต้องหยุด

งานและไม่หยุดงานต้องลดลง และอุบัติเหตุขั้นสูญเสียหรือทุพพลภาพต้องเป็นศูนย์  (Zero Accident)

การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 จากสถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน ประจ�าปี 2563 พบว่า       

ไม่มอีบุตัเิหตทุีรุ่นแรงถงึขัน้เสยีชวีติหรอืสูญเสยีอวยัวะ/ ทพุพลภาพ 

ส่วนอบุตัเิหตทุีส่่งผลให้ต้องหยดุงานเกนิ 3 วนั ลดลงจากปี 2562 ถงึ

ร้อยละ 88 และอุบัติเหตุเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน) ลดลงถึงร้อยละ 50 

จากปี  2562 

กำรบริหำร

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

 บริษทัยงัคงสนบัสนนุและส่งเสริมกจิกรรมด้านความปลอดภยั 

เพือ่กระตุน้ให้พนักงานเกดิองค์ความรู ้ปลกูจติส�านกึ รกัความปลอดภัย 

เพื่อให้สามารถรู้ความเสี่ยงและปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

ในการท�างาน อันจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จ ในการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยฯ อย่างยั่งยืน โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
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บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้กับบุคลากรของบริษัท พนักงานที่เข้าใหม่ จะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(Safety Dojo) โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม
และต้องท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมให้ผ่าน
มากกว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านพนักงานต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมจนกว่าจะผ่านการทดสอบ ซึ่งมีพนักงานผ่านการ
ฝึกอบรมในปี 2563 ทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์

บริษัทฯ ยังมีการจัดฝึกอบรมทบทวนส าหรับหัวหน้างานทุกคน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  โดยจัดฝึกอบรม
หลักสูตรความปลอดภัยส าหรับหัวหน้างาน และน าความรู้ไป
อบรมพนักงานในหน่วยงานอีกครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 
ความช านาญในงาน ให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งในปี 2563 ได้จัดฝึกอบรม
เพื่อทบทวนหัวหน้งานครบทุกคน 100 เปอร์เซนต์

การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

กิจกรรม 
Safety Shop floor 

Management 

น อ ก จ า ก ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม พ นัก ง า น ภ า ย ใ น บ ริ ษั ท แ ล้ ว
บคุคลภายนอกท่ีจะเข้ามาปฏิบตัิงานภายในโรงงาน ต้องผ่าน
การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั และต้องตรวจสอบอปุกรณ์
เคร่ืองมือ สารเคมี เพ่ือป้องกันอุบตัิเหตุทัง้ต่อตนเองและต่อ
พนกังาน โดยในปี 2563 มีผู้ รับเหมาภายนอก เข้าปฏิบัติงาน
ภายในโรงงานทัง้หมด 119 คน และทุกคนได้ผ่านการ
ฝึกอบรมและตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเร่ิมงาน 100 
เปอร์เซนต์

การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับ
บุคคลภายนอก

การฝึกอบรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน
 บรษิทัฯ จัดการฝึกอบรมเรือ่ง อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ให้กับบุคลากรของบริษัท พนักงานที่เข้าใหม่ จะต้องผ่านการฝึก

อบรมด้านความปลอดภัย ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Safety 

Dojo) โดยพนกังานทกุคนจะต้องเข้ารบัการฝึกอบรมและต้องท�าแบบ

ทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมให้ผ่านมากกว่าร้อยละ 80 หาก

ไม่ผ่านพนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมจนกว่าจะผ่านการทดสอบ 

ซึ่งมีพนักงานผ่านการฝึกอบรมในปี 2563 ทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์

 บริษัทฯ ยังมีการจัดฝึกอบรมทบทวนส�าหรับหัวหน้างานทุก

คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยส�าหรับหัวหน้างาน และน�าความรู้ไปอบรมพนักงาน

ในหน่วยงานอีกคร้ัง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความช�านาญใน

งาน ให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยและป้องกัน

อุบัติเหตุ ซึ่งในปี 2563 ได้จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนหัวหน้งานครบ

ทุกคน 100 เปอร์เซนต์

การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับ

บุคคลภายนอก
 นอกจากการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทแล้ว บุคคล

ภายนอกท่ีจะเข้ามาปฏิบตังิานภายในโรงงาน ต้องผ่านการฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัย และต้องตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและต่อพนักงาน โดยในปี 2563 

มีผู้รับเหมาภายนอก เข้าปฏิบัติงานภายในโรงงานทั้งหมด 119 คน 

และทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและตรวจสอบความปลอดภัยก่อน

เริ่มงาน 100 เปอร์เซนต์
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กิจกรรม CCCF / Machine Safety
 เป็นกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิด้านความปลอดภยั โดยมวัีตถุประสงค์

หลัก เพื่อเป็นเครื่องมือและวิธีการควบคุม การลดอุบัติเหตุจากการ

ท�างาน เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยง และจุด

อันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น 

ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย 

อันอาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

 โดยในปี 2563 พนักงานและหัวหน้างานสามารถค้นหา

อันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 72 รายการความเสี่ยง และได้

ท�าการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จทุกรายการ ดังนี้

 - โรงงานที่ 1 พนักงานค้นหาอนัตรายในพืน้ท่ีปฏิบติังาน  

  ทั้งหมด 41 รายการ แก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็น 

  100 เปอร์เซ็นต์

 - โรงงานที่ 2 พนักงานค้นหาอนัตรายในพืน้ท่ีปฏิบติังาน  

  ทั้งหมด 23 รายการ แก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็น  

  100 เปอร์เซ็นต์

 - โรงงานที่ 3 พนักงานค้นหาอนัตรายในพืน้ท่ีปฏิบติังาน  

  ทั้งหมด 8 รายการ แก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็น 

  100 เปอร์เซนต์

กิจกรรม S-SFM Expertise to Line Leader
 เป็นกจิกรรมฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิห้หวัหน้า

งาน โดยจะต้องประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีปฏิบัติงานของตนเอง 

พร้อมกับก�าหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน และลดความรุนแรงที่อาจ

จะเกิดขึ้น 

 โดยในปี 2563 มีหวัหน้างาน (ส�าหรับสายการผลติ TOYOTA) 

ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนเป็น Level 2 จ�านวน 9 คน และ

ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียน Level 3 ทั้งหมด 3 คน 

การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 บริษัทฯ จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ให้กับบุคลากรของบริษัท ในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เช่น เหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ ตลอดจนเรื่องความ

ปลอดภัยอื่นๆ ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน รวมทั้ง 

ผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน 

เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้

 โดยในปี 2563 พนักงานทุกคนได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟไปยัง

จุดรวมพล โดยใช้เวลาทัง้ส้ิน 3 นาที ซึง่ไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด

คือไม่เกิน 5 นาที

โครงกำร

ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย



37รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2563

การตรวจวัด ตรวจสอบความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะกับการท�างาน
 บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน 

ที่อาจเกิดจากเครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์อันตราย เช่น ตรวจสอบ

ความปลอดภัยอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

ตรวจสอบคณุภาพอากาศ แสงสว่าง เสยีงดงั ความร้อน โดยเจ้าหน้าท่ี 

จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้บริหาร 

ของโรงงานจะพิจารณา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขป้องกัน 

ผลการตรวจสอบดังกล่าว ในการประชุมด้านความปลอดภัยประจ�า

ทกุเดอืน โดยผลการตรวจสอบด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน ปี 2563 สอดคล้องตามกฎหมายทั้งหมด

การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีมีผู้ติดเชื้อ COVID-19
 จากปัญหามกีารระบาดโควดิ-19 บรษิทัจงึก�าหนดมาตรการ

ต่างๆ เพือ่ป้องกันการติดเช้ือของพนกังาน เช่น การคดักรองพนกังาน

ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าท�างาน การ

เว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและขณะรับประทานอาหาร การ

ท�าความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น

 ถงึแม้จะยังไม่พบผู้ติดเชือ้ภายในบรษัิททางผู้บรหิารยงัคงให้

ความส�าคัญอย่างมาก โดยใน ปี 2563 บริษัทมีการจัดฝึกซ้อมแผน

รองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่ภายในโรงงานเพื่อซักซ้อม

มาตรการป้องกัน แก้ไข ควบคุม และฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ

การจัดการสุขภาพของพนักงาน
 บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานได้ รับรู้ถึง สถานะ ปัญหา และความเสี่ยงของแต่ละ

บุคคล โดยพนักงานสามารถน�าผลตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายที่ดีและแข็งแรง 

 โดยในปี 2563 พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เส่ียงครบทุกคน และไม่พบพนกังานท่ีมคีวามผดิปกตจิากการท�างาน
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กำรมีส่วนร่วม

ต่อชมุชนและสังคม
                      Grow up Together

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม

และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ๆ

บริษัทตั้งอยู่ ให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน

ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

ก�าลังเผชิญสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งพบครั้งแรกที่สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประมาณเดือนธันวาคม 2562 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) ได้ประกาศให้ COVID-19

เป็นโรคที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ในทุกช่วงอายุ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับความเป็นจริงใหม่ และอาจ

จะต้องใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การด�าเนินการกักตัว (Self-Quarantine) และเว้น

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยค�านึงถึงสุขอนามัยบุคคลมากกว่าในอดีต

มาตรการดูแลชุมชนและสังคมในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID -19)
 การบริจาคอุปกรณ์บางส่วนให้ผู้สูงวัยและ 

ผู้พิการ ตลอดจนบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของจังหวัด

นครราชสีมา จึงเป็นแนวทางที่บริษัทฯ สามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างเร่งด่วน ดังนี้

 1. บริจาคหน้ากากอนามัยผ้านาโน จ�านวน  

600 ชิ้นผ่านส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย์จงัหวดันครราชสมีา เพือ่ส่งต่อความห่วงใย

กับผู้พิการและผู้ยากไร้

 2. บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอด

แขนแบบดิจิตอล หน้ากาก Face Shield และเครื่อง

จ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ ให้กบัโรงพยาบาลสูงเนนิ 

จังหวัดนครราชสีมา มูลค่ากว่า 57,000 บาท

 3. บริจาคชุด PPE และแอลกอฮอล์เจล ให้

กับโรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

 4. สนบัสนนุข้าวกล่องและน�า้ดืม่ในกจิกรรม

ครัวโคราชแบ่งปัน ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

นครราชสีมา

 5. สนับสนุนเงินสดจ�านวน 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถ้วน) ให้กบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

นครราชสีมา เพื่อด�าเนินการจัดซื้อเครื่องก�ากัดเชื้อ

โรคและสารพิษในอากาศ จ�านวน 8 เครื่อง
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กิจกรรม

ร่วมกับชุมชนและ

หน่วยงานราชการ
กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัยเด็ก ถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้ และ

มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน เด็กในวัยนี้จีงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

ผู้ใหญ่จึงเป็นส่วนส�าคัญในการปลูกผังจิตส�านึกและเป็นแบบอย่าง 

ท่ีดใีห้เกิดการเรยีนรู ้และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพในวันข้างหน้า 

บริษัทจึงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลต�าบลเมือง

ใหม่โคกกรวด ต�าบลโคกกรวด อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

เป็นประจ�าทุกปี ภายในกิจกรรมมีการเล่นเกม ตอบค�าถาม มอบทุน 

การศึกษา มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา แจกขนมและ

ข้าวสาร ให้กับน้อง ๆ และผู้ปกครอง ที่มาร่วมกิจกรรม ภายในงาน

มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน 

 ทั้งนี้บริษัท ยังมอบของขวัญและขนมให้กับสถานที่ราชการ

ในการร่วมกจิกรรมวนัเดก็เช่นกนั อาท ิเทศบาลต�าบลโคกกรวดและ 

สรรพสามิตรพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมท�านบุ�ารงุพทุธศาสนาด้วยการเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามคัคี
 เพือ่เป็นการท�านบุ�ารงุพทุธศาสนาตลอดจนเป็นการสบืทอด

ขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดใีห้คงอยูส่บืไป บรษัิทจงึร่วมอนโุมทนา

บุญบริจาคทรัพย์ทอดกฐิน ดังนี้

 • ร่วมบรจิาคทรพัย์จ�านวน 3,000 บาท ถวายผ้าพระกฐนิ 

  พระราชทานประจ�าปี 2563 กับกรมสวัสดิการและ 

  คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญไปถวาย  

  ณ วดัพระนอนจกัรสห์ี ต�าบลจกัรสห์ี อ�าเภอเมอืงสงิห์บรีุ  

  จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจ�าวน 10,000 บาท 

  ณ วัดสระยายชี (บ้ายเขว้า) ต�าบลพุดซา อ�าเภอเมือง  

  จังหวัดนครราชสีมา 

ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 บริษัท ร่วมสนับสนุนกาแฟและคร่ืองด่ืนผ่านส�านักงาน

เทศบาลต�าบลเมืองใหม่โคกกรวด แก่จุดพักให้บริการประชาชนบน

ถนนมติรภาพช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามโครงการป้องกนัและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 



40 SUSTAINABILITY REPORT 2020

C O M
   2 K I D S

กำรสร้ำงโอกำสเพื่อกำรศึกษำ

1. โครงการ COM 2 KIDS ปีที่ 4
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการ COM2KIDS เพื่อสนับสนุน

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ท่ี

ขาดแคลนอปุกณ์ และอยูใ่นชมุชนทีพ่นกังานอาศยัอยู ่ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 พนักงานมีสิทธิเสนอชื่อโรงเรียนระดับปฐมศึกษา ที่อยู่ใน

พื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ โรงเรียนดังกล่าวขาดแคลนสื่อการเรียนการ

สอน และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ยังไม่เคยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จาก

ทางบริษัทมาก่อน พนักงานให้ความสนใจและอยากช่วยเหลือเด็กๆ 

ในชุมชนของตนเอง 

 ทั้งนี้การคัดเลือกได้ถูกกลั่นกรองและลงมติผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทความโปร่งใส เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

บ้านโป่งน�้าฉ่าสามัคคี โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านดอนน�้าใส

วิทยา โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ และโรงเรียนบ้านหนองรังกา ใน 

เขตพ้ืนทีอ่�าเภอเมือง อ�าเภอขามทะเลสอ อ�าเภอโนนไทย และอ�าเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 32 เครื่อง 

มีนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น จ�านวน 580 คน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อการมีสส่วน

ร่วมในความรับผิดชอบและพัฒนาสังคม และเป็นส่วนหน่ึงในการ

สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย
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2. โครงการทวิภาคี
 เป็นโครงการสร้างความร่วมมอืกนัระหว่างภาคการศกึษาและ

หน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมให้ความรูแ้ก่นกัเรียนใน

ระดบัอาชวีศกึษา โดยการร่วมเรยีนและร่วมงานกบับรษิทั นกัศกึษา

ที่เข้าโครงการจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและเทคนิคสุรนารี 

จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียนรู้

ประสบการณ์ต่างๆ จากชีวิตการท�างาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการ

ศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ในปี 2563 มีนักศึกษา

จบหลักสูตรในเดือนมีนาคม รวม 87 คน 

3. โครงการสหกิจศึกษา
 บรษิทัมุ่งมัน่เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูภ้ายใต้แนวคดิ โรงเรยีน

ในโรงงาน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม เรียนรู้

ประสบการณ์จริงในโรงงาน โดยในปี 2563 มีนักศึกษาเขาฝึกงาน

ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาจ�านวน 2 คน 

4. โครงการทุนการศึกษาบุตร
 บรษิทัส่งเสรมิ สนบัสนนุและมอบโอกาสทางการศกึษาให้กบั

บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่นและนักเรียนที่มีการเรียนดีเด่น 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี 

รวม 184 คน รวมมูลค่า 347,000 บาท

5. โครงการเปิดบ้านเพื่อศึกษาดูงาน
 บรษัิทสนบัสนุนการพัฒนา และต่อยอดด้านการศกึษาโดยเปิด

โอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน รวม 3 สถาบัน จ�านวน 

158 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้ 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  100 ท่าน

 • โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์เขาใหญ่  14 ท่าน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 44 ท่าน

  ทัง้นีบ้รษิทัได้หยดุกจิกรรมโครงการเปิดบ้านเพือ่ศกึษาดงูาน 

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย
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Grow up Together :

โครงการปลูกป่าในบ้าน
สำนพลังอย่ำงยั่งยืน

 อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกของเราก�าลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง ทุกวันเราจะได้รับทราบ

ข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับความเสียหายจาก

ภัยธรรมชิตที่เกิดขึ้นเช่นกัน ทั้งปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้งรุนแรง รวมถึงเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีปริมาณสูงจนติดอันดับโลก

 ทุกปัญหาที่กล่าวมา บ่งบอกถึงสถานการณ์โลกร้อน อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งล้วนมี

สาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่เห็นคุณค่า และไม่ช่วยกันดูแลรักษาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง บริษัทตระหนัก

และความส�าคัญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากจะมีนโยบายเรื่องลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานต่างๆ ในอาคาร 

หรือกระบวนการท�างานของบริษัทต่อเนื่องแล้ว เพราะเราเชื่อว่าการด�าเนินธุรกิจและความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไป

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
 บริษัทร่วมกับเขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท ในการ

จัดหาพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและปลูกป่า

ถาวร จ�านวน 10 ไร่ โดยความร่วมมือนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ฟื้นฟูธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อน

กิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้น ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้

ส�าเร็จตามเป้าหมายต่อไป

การประเมินผลโครงการ
 บรษิทั ด�าเนนิโครงการเมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2563 โดยปลูก

ไม้ยืนต้นจ�าวน 500 ต้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนกว่า 70 

คน

 ทัง้น้ีหน่วยงานสิง่แวดล้อมของบริษทั จะเป็นผูต้ดิตามผลการ

เปลีย่นแปลงทกุ ๆ  2 เดอืนหลงัจากมีไ่ด้มกีารปลกูต้นไม้ไปแล้ว ส่วน

การประเมนิผลจะเป็นการเกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ค�านวณ

หาอัตราการรอดตาย ผลผลิตและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของ

หมู่ไม้ในพื้นที่ปลูก โดยจะเริ่มด�าเนินการเมื่อการปลูกผ่านไปแล้ว

เป็นเวลาประมาณ 8 เดือน
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จิตอำสำ

บ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม

ปันน�้าใจ ให้โลหิตให้ชีวิต ปีที่ 7
 บรษิทัด�าเนนิโครงการปันน�า้ใจ ให้โลหติ ให้ชวิีตอย่างต่อเนือ่ง 

ส�าหรบัปีนีเ้ป็นปีที ่7 แม้สถานการณ์ COVID-19 จะท�าให้การบริจาค

โลหิตหยุดไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับการบริจาคโลหิต 

ที่มียอดผู้บริจาคลดลง ทว่าความต้องการในการใช้โลหิตเพ่ือรักษา

ผู้ป่วยไม่ได้ลงลงเลย 

 บรษิทัร่วมกับภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่5 จงัหวดันครราชสมีา 

ร่วมรณรงค์ให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในการบรจิาคโลหิต นอกจาก

พนักงานแล้วยังมีบริษัทภาคีเครือข่าย ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�า

อย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากผู้บริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับหน้ากาก

อนามัย “Mask of Blood Hero” จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

แล้ว บริษัทยังสนับสนุนเสื้อแจ็คเก็ต ให้ลุ้นรางวัลในแต่ละรอบของ

การบริจาค เป็นประจ�าทุกเดือน

จิตอาสา รักทาง รักถิ่น
 องค์การบริหารส่วนต�าบลนากลาง อ�าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครรสีมา ร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน 

กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน), บรษัิท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน ไทยแลนด์ จ�ากัด, บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท, 

ผู้น�าชุมชนและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา รักทาง รักถิ่น 

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถนนเส้นทางห้วยตะคร้อ - บ้านเสาหงษ์ 

สร้างความปลอดภัยในการใช้ถนน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับบริษัท 

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน 
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 โครงการส�ารวจความพึงพอใจชุมชน (Community Satisfaction Index) เป็นการส�ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ตามแบบส�ารวจ

ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ความคิดเห็นชุมชน จ�านวน 390 คน โดยท�าการส�ารวจทั้งสิ้น 3 อ�าเภอ 6 ต�าบล ผลการส�ารวจ 6 ด้าน ดังนี้

โครงกำร

ส�ำรวจดัชนี

ความพึงพอใจ
Community Satisfaction

Index

 1. ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ท�าแบบส�ารวจ

 2. ด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

 3. ด้านสาธารณสุข

 4. ด้านเศรษฐกิจ และสังคม

 5. ด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 6. ด้านการรบัรูแ้ละความเหน็ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั

 7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

การด�าเนินงานปี 2563
 บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 แสนบาท

 จากการด�าเนินงานและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอดปี 

2563 ตัวชี้วัดส�าคัญในการด�าเนินิงาน คือ ไม่พบข้อร้องเรียนจาก

ชุมชน สังคม เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท

 ทั้งนี้ บริษัท จะน�าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นความ

รบัผิดชอบต่อสังคมจากโครงการส�ารวจความพึงพอใจชมุชน มาเพือ่

เป็นแผนงานและแนวทางปฏิบัติในปี 2564 ต่อไป
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GRI 102-8 พนักงานประจ�า คน 1,792 793 1,641 696 1383 581

พนักงานแบ่งตามพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา คน 1,451 733 1,322 529 1137 462

ภาคอีสาน คน 250 56 48 25 180 89

ภาคอื่นๆ คน 74 16 24 12 63 29

ต่างประเทศ คน 4 1 5 1 3 1

GRI 401-1 พนักงานเข้าใหม่ คน 659 254 276 84 114 27

พนักงานลาออก คน 454 198 188 72 375 140

GRI 401-3 พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการลาคลอด คน - 793 - 696 - 581

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอด คน - 5 - 47 - 41

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจาก

ใช้สิทธิ์ในการลาคลอด

คน - 5 - 45 - 29

อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอด ร้อยละ - 100.00 - 95.74 - 70.73

GRI 405-1

GRI 404-1

พนักงานแบ่งตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป ก�าลังคน 35 10 38 12 38 17

อายุระหว่าง 30-50 ปี ก�าลังคน 953 388 918 364 890 366

อายุต�่ากว่า 30 ปี ก�าลังคน 791 408 687 318 455 198

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน ชั่วโมงต่อคน 35.52 32.09 45.00

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ด้านเศรษฐกิจ

บุคลากร

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI 201-1 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรง

รายได้จากการขาย ล้านบาท 5,586.01 5,231.74 3,813.52

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย

ต้นทุนในการด�าเนินการ ล้านบาท 4,728.00 4,478.70 3,261.70

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 1,271.00 1,144.90 1,060.20

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปี

ล้านบาท 305.00 457.50 381.25

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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ความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม การใช้น�้า

น�้าเสียที่ปล่อยออกมา

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI 403-2 จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)

พนักงานทั้งหมด คน 3 4 1

ผู้รับเหมา คน - - -

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)

พนักงานทั้งหมด คน 2 4 9

ผู้รับเหมา คน - - -

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ

พนักงานทั้งหมด คน - - -

ผู้รับเหมา คน - - -

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

พนักงานทั้งหมด คน - - -

ผู้รับเหมา คน - - -

จ�านวนผู้เสียชีวิต

พนักงานทั้งหมด คน - - -

ผู้รับเหมา คน - - -

อุบัติเหตุ จ�านวนอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง กรณี - - -

จ�านวนอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์ กรณี - - -

GRI 303-1 การใช้น�้าทั้งหมด M3 268,546.00 250,037.00 205,865.33

GRI 303-3 การใช้น�้ารวมต่อผลิตภัณฑ์ M3/100 ชิ้น 0.54 0.48 0.58

GRI 306-1 น�้าทิ้งทั้งหมด M3 214,836.80 200,030.00 164,692.00
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ของเสีย

พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

GRI 306-2 อันตรายส่งก�าจัด/บ�าบัด 106.45 - -

ฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน 26.85 - -

เผาท�าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ ตัน 79.60 - -

อันตรายส่งรีไซเคิล 483.53 637.77 438.704

เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ตัน 27.91 103.57 71.810

ท�าเชื้อเพลิงผสม ตัน 145.65 204.21 141.677

เป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์ ตัน 21.38 32.98 14.760

น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 288.59 297.01 210.457

รวมขยะอันตราย ตัน 589.984 637.77 438.704

ไม่อันตรายส่งก�าจัด 72.38 46.12 30.703

ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ตัน 72.38 46.12 30.703

ไม่อันตรายส่งรีไซเคิล 3,152.19 3,163.27 3,033.364

คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ ตัน 2,129.28 2,205.26 2,451.236

เป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์ ตัน 143.94 179.75 145.564

น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 878.97 778.26 436.564

รวมขยะไม่อันตราย ตัน 3,224.57 3,209.39 3,064.067

GRI 302-1 การใช้พลังงานไฟฟ้า กิกะจูล 171,627.07 168,654.25 125,471

การใช้พลังงานความร้อน กิกะจูล 64,682.31 62,210.00 43,622

GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด tCO
2
 e/y 25,083.67 20,986.88 18,915.16

ก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้า tCO
2
 e/y 24,267.39 20,259.38 13,817.85

ก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานความร้อน tCO
2
 e/y 816.28 727.50 5,097.31
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม / ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ บาท 81,611,640.00 2,248,272.00 1,401,891.00

- ค่า Audit 14001 บาท 95,000.00 101,650.00 114,000.00

- ค่าติดตั้ง Solar cell บาท 78,220,566.00 - -

- ค่าติดตั้งหลอดไฟ LED บาท 1,754,113.00 498,024.00 27,336.00

- ค่าตรวจน�้าเสีย บาท 42,372.00 42,372.00 60,348.00

- ค่าตรวจสภาพแวดล้อม บาท 268,500.00 279,821.00 355,600.00

- ค่าตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก บาท 30,495.00 30,495.00 30,495.00

- ค่าส่งก�าจัดของเสีย บาท 1,200,594.00 1,295,910.00 841,448.00

การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

จ�านวนข้อร้องเรียน จ�านวนกรณี - - -

จ�านวนค่าปรับ บาท - - -
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด

GRI Standard Description Page/Link/Comment

Organizational Profile

GRI 102-1 Name of the organization รายงานงานความยั่งยืน หน้าปก

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services รายงานประจ�าปี หน้า 11-13

GRI 102-3 Location of headquarters รายงานประจ�าปี หน้า 67

GRI 102-4 Location of operations รายงานประจ�าปี หน้า 67

GRI 102-5 Ownership and legal form รายงานประจ�าปี หน้า 23

GRI 102-6 Markets served รายงานประจ�าปี หน้า 13

GRI 102-7 Scale of the organization รายงานประจ�าปี หน้า 91-92

GRI 102-8 Information on employees and other workers รายงานความยั่งยืน หน้า 29

GRI 102-9 Supply chain รายงานความยั่งยืน หน้า 2

GRI 102-11 Precautionary principle or approach รายงานความยั่งยืน หน้า 11

GRI 102-12 External initiatives รายงานความยั่งยืน หน้า 5

GRI 102-13 Membership of associations รายงานความยั่งยืน หน้า 3-4

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker รายงานประจ�าปี หน้า 2

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities รายงานความยั่งยืน หน้า 6

Ethics and Integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior รายงานความยั่งยืน หน้า 9-10

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics รายงานความยั่งยืน หน้า 9-10

Governance

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental and social 

topics

รายงานความยั่งยืน หน้า 5
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

Governance

GRI 102-25 Conflicts of interest รายงานประจ�าปี หน้า 113-119

GRI 102-26 Role of the highest governance body in setting purpose, values, 

and strategy

http://www.pcsgh.com/th/

cg/corporate_governance

GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental and social 

impacts

รายงานความยั่งยืน หน้า 6

GRI 102-30 Effectiveness of risk management process รายงานความยั่งยืน หน้า 11

GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics รายงานความยั่งยืน หน้า 7

Stakeholder Engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups รายงานความยั่งยืน หน้า 5

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders รายงานความยั่งยืน หน้า 5

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement รายงานความยั่งยืน หน้า 5

GRI 102-44 Key topics and concerns raised รายงานความยั่งยืน หน้า 5-7

Reporting Practice

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements รายงานประจ�าปี หน้า 68

GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries รายงานความยั่งยืน หน้า 1

GRI 102-47 List of material topics รายงานความยั่งยืน หน้า 17

GRI 102-50 Reporting period รายงานความยั่งยืน หน้า 1

GRI 102-51 Date of most recent report รายงานความยั่งยืน หน้า 1

GRI 102-52 Reporting cycle รายงานความยั่งยืน หน้า 1

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report ปกหลัง

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards ปกหลัง

GRI 102-55 GRI content index รายงานความยั่งยืน หน้า 49-55

GRI 201: Economic Performance

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานประจ�าปี หน้า 16

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานประจ�าปี หน้า 16

GRI 201: Economic Performance

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานประจ�าปี หน้า 103

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed รายงานประจ�าปี หน้า 108-109
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 203: Indirect Economic Impact

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานประจ�าปี หน้า 3

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานประจ�าปี หน้า 3

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานประจ�าปี หน้า 3

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported รายงานประจ�าปี หน้า 3

GRI 203-2 Significant indirect economic impacts รายงานประจ�าปี หน้า 28

GRI 205: Anti-Corruption

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 10

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 10

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 10

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

procedures

รายงานความยั่งยืน หน้า 10

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken รายงานความยั่งยืน หน้า 10

GRI 302: Energy

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 18

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 18-20

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 18-20

GRI 302-1 Energy consumption within the organization รายงานความยั่งยืน หน้า 18-20

GRI 302-3 Energy intensity   รายงานความยั่งยืน หน้า 20

GRI 302-4 Reduction of energy consumption รายงานความยั่งยืน หน้า 20

GRI 303: Water

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 21

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 21

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 21

GRI 303-1 Water withdrawal by source รายงานความยั่งยืน หน้า 21

GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water รายงานความยั่งยืน หน้า 21

GRI 303-3 Water recycled and reused รายงานความยั่งยืน หน้า 21
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 304: Biodiversity

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

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 25

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 25

GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on

biodiversity

รายงานความยั่งยืน หน้า 25

GRI 305: Emissions

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 22-23

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 22-23

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 22-23

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions รายงานความยั่งยืน หน้า 22-23

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions รายงานความยั่งยืน หน้า 22-23

GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions รายงานความยั่งยืน หน้า 22-23

GRI 306: Effluents and Waste

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 22

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 22

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 22

GRI 306-1 Water discharge by quality and destination รายงานความยั่งยืน หน้า 22

GRI 306-2 Waste by type and disposal method รายงานความยั่งยืน หน้า 22

GRI 307: Environmental Compliance

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 18

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 18

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 18

GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations รายงานความยั่งยืน หน้า 18
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions 

taken

รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 401: Employment

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

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

to temporary or part-time employees

รายงานความยั่งยืน หน้า 45

GRI 401-3 Parental leave รายงานความยั่งยืน หน้า 45

GRI 403: Occupational Health and Safety

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 34-37

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 34-37

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 34-37

GRI 403-1 Occupational health and safety management system รายงานความยั่งยืน หน้า 34-37

GRI 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation รายงานความยั่งยืน หน้า 46

GRI 403-3 Occupational health services รายงานความยั่งยืน หน้า 46

GRI 403-4 Worker participation, consultation, and communication on

occupational health and safety

รายงานความยั่งยืน หน้า 46

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety รายงานความยั่งยืน หน้า 34-37

GRI 403-6 Promotion of worker health รายงานความยั่งยืน หน้า 34-37

GRI 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 

impacts directly linked by business relationships

รายงานความยั่งยืน หน้า 46

GRI 403-9 Work-related injuries รายงานความยั่งยืน หน้า 46
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 404: Training and Education

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 30

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 30

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 30

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee รายงานความยั่งยืน หน้า 30

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs

รายงานความยั่งยืน หน้า 30

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 

career development reviews

รายงานความยั่งยืน หน้า 30

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees รายงานความยั่งยืน หน้า 28-29

GRI 406: Non-Discrimination

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 411: Right of Indigenous Peoples

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 28

GRI 411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดที่เกี่ยวข้อง

กับสิทธิมนุษยชน
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 413: Local Communities

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 38-43

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 38-43

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 44

GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact

assessments and development programs

รายงานความยั่งยืน หน้า 38-43

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

on local communities

รายงานความยั่งยืน หน้า 38-43

GRI 414: Supplier Social Assessment

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 103-2 The management approach and its components รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 103-3 Evaluation of the management approach รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16

GRI 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken รายงานความยั่งยืน หน้า 15-16
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