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นโยบาย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี
และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน บริษัทฯจะมุงมั่นในการพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม และชุมชนอันเปนที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยูใหมีคุณภาพดีขึ้นพรอมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษา
สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ในป 2561 บริษัทฯ ได
ดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ โดยมีจุดเนนในการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ บริบท หรือสภาวะปญหาของ
สังคม สวนราชการ ชุมชนที่อยูใกลเคียง และพนักงานในองคกร

พันธกิจของบริษัทฯ

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน บริษัทฯตระหนักถึงพันธกิจที่มีตอผูมี
สวนไดสวนเสียประกอบดวยพันธกิจดานตางๆ
ดังนี้

P

remium Quality for Customer
ให ค วามสํ า คั ญ ด า นคุ ณ ภาพในทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต ก าร
ออกแบบการผลิตจนถึงการสงมอบ เพือ่ สรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับ ลูกคา

C

orporate Governance for Social
จัดใหมีการกํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสรางการ
เติบโตทีย่ งั่ ยืนและชวยเหลือ สงเสริมชุมชนรอบขางและ สังคม

S

hareholder Benefits for Shareholder
สงเสริมใหเกิดการขยายธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาตางๆเพือ่ ลดตนทุนอยาง
ตอเนื่อง และสรางผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอใหกับ ผูถือหุน

G

lobal Supply for growing with Business Partner
สรางความไววางใจจากลูกคา สามารถเปนฐานการผลิตและสงมอบสินคาใหกับลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ เจริญเติบโตไปอยางมั่นคงพรอมกับ คูคา

H

appy Workplace for Satisfy Employee
สรางเสริมบรรยากาศการทํางานที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เกิดความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวของ พนักงาน

มุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน (Sustainability Business)

การดําเนินงานในป 2561 บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนของผูม สี ว นไดเสียทุกฝายอยูเ สมอ จึงกําหนด
นโยบายอยางชัดเจนที่จะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี นําไปสูการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองจาก โครงการแนวรวมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการตอตานทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ไดรับการประเมินจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thailand Institute of Directors Association: IOD) ดาน Corporate Governance
(CG Scoring) ระดับ ดีเลิศ (Exellent) หรือ 5 โลโก และผานการประเมินโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีราย
ชื่ออยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI (SET))
ติดตอกันเปนปที่ 3
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

1. บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความยั่งยืน และ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ คํานึงถึงประโยชนตอ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล อ มเป น ผลให บ ริ ษั ท ฯ ผ า นการประเมิ น โดย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย มี ร ายชื่ อ อยู  ใ นกลุ  ม
บริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI (SET))
ติดตอกันเปนปที่ 3

ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561

74%
83%
89%
92%

3. ไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Thailand Institute of Directors Association: IOD) ดาน Corporate Governance (CG Scoring)
ระดับ ดีเลิศ (Very Good) หรือ 5 โลโก
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2. บริ ษั ท ฯ ได รั บ รางวั ล ดี เ ด น ประเภทรางวั ล
บริษัทจดทะเบียนดานผลการดําเนินงาน (Best Company
Performance Awards) ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัท
จดทะเบียนทีม่ ผี ลการดําเนินงานยอดเยีย่ ม โดยนําขอมูลเกีย่ วกับ
ผลประกอบการทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
การปฏิบตั ติ ามเกณฑของตลาดหลักทรัพย ในประเด็นการเปดเผย
ขอมูลและคุณภาพของงบการเงินมาพิจารณาประกอบดวย

4. ไดรับการรับรองจาก โครงการแนวรวมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการตอ
ตานทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2560 ซึง่ บริษทั ใหความสําคัญดานการบริหารดวยความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล และมีจดุ ยืนทีช่ ดั เจนในการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม

5. บริษทั ฯ และบริษทั ยอยรวม 4 บริษทั ไดรบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
ระดับประเทศ และไดรบั การรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการคุม ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ติดตอกันเปนปที่ 3

6. บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด ไดรับโลเกียรติ
บัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ประจําป 2561 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม จากการดําเนินงานดานการควบคุมมลภาวะ ทัง้
ทางนํ้า อากาศ เสียงและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ดําเนิน
การตรวจสอบดานความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากร
อยางเหมาะสม เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการปฏิบัติงาน
และการอยูรวมกับสังคมหรือชุมชนไดอยางมีความสุขและ
ยั่งยืน

8. บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาจนไดรับรางวัล
ตาง ๆ ดังนี้
• PCD : The Winner TCC TPS In-House
Improvement Activity 2018 (Toyota)
• 2018 TCC Risk Management Activity Business
Continuity Plan (Toyota)
• PCD : Q1 Awards (Ford)
• PCW : FY17 Supplier Evaluation Score (KYB)
• PCW : 2017 Quality Achievement (MMTh)

7. บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด ผานการ
ประเมินตามเกณฑสถานประกอบการโครงการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปนสุขระดับประเทศในระดับ ดี (ประเภท
โลเงิน) ประจําป 2561

9. ได รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เป น สถาบั น ที่ ใ ห ค วาม
รวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะเพื่อชวยเหลือเพื่อน
มนุษยอยางสมํ่าเสมอนานกวา 5 ป รวมเปนปริมาณโลหิตที่ได
รับบริจาคเกินกวา 1,000 หนวย จากสภากาชาดไทย
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ความผูกพันตอผูมีสวนไดสวนเสีย
เพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จและสอดคลองกับพันธกิจของบริษทั ฯ และพันธกิจทีม่ ตี อ ผูม สี วนไดสว นเสียนอก
เหนือจากการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามโอกาสแลว บริษัทฯ ไดนํากลไกและชองทางในการสื่อสารและวิธีการตอบ
สนองตอความคาดหวังของผูม สี ว นไดสว นเสียมาประยุกตใชในการดําเนินงานดานความยัง่ ยืนรวมทัง้ การปรับปรุงการเปดเผยขอมูล
ของบริษัทฯ ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย และดําเนินการเพื่อตอบสนองความคาด
หวัง แตละกลุมดังนี้
ผูมีสวนไดเสีย
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ความคาดหวัง
การปรับขึ้นคาจางที่เหมาะสม
การจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม
มีความปลอดภัยในการทํางาน
ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่นาอยู
มีความทัดเทียมและโอกาสในความ
กาวหนามีแผนในการอบรมพัฒนา
ความรูความสามารถ
• มีความเปนอยูดี กินดี

พนักงาน

•
•
•
•
•
•

ลูกคา

•
•
•
•
•

คูคา

• ได รั บ ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว ตาม
เงื่อนไขระยะเวลา
• ปฏิบตั ติ ามขอตกลงและเงือ่ นไขการจาย
เงินอยางเปนธรรม
• การแขงขันราคา อยางเปนธรรม โปรงใส
• การใหความรูและการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ

การจัดการความสัมพันธกับลูกคา
ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
คุณภาพของสินคา
การสงมอบตรงเวลา
การรักษาความลับของขอมูล

ชองทางการสื่อสาร

การดําเนินงานในป 2561

ผลการดําเนินงาน

• กิจกรรมผูบริหารพบ
พนักงาน/การประชุม
ประจําเดือน
• คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ
• ขาวสารดานความปลอดภัย
• ฝ ก อบรมและพั ฒ นาขี ด ความ
สามารถตามแผนประจําป
ปฐมนิเทศน
• สํารวจความสุขพนักงาน
• การรับฟงความคิดเห็นขอรอง
เรียนพนักงาน

• จายผลตอบแทนและ
รายไดที่เปนธรรม
• กําหนดนโยบายสิทธิ
มนุษยชนและแนวปฏิบัติ
• บริ ห ารจั ด การด า นความ
ปลอดภัย
• บริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมตามระบบ
ISO 14001: 2015
• โครงการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเปนสุข
• โครงการสรางสุขภาวะองคกร
Happy Work place

• มีการขึ้นคาจางและ
จายเงินรางวัลประจําป
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชิวติ หรือทุพพลภาพเปน
ศูนย
• ผลสํารวจความสุขของ
พนักงานอยูที่ 58.81%
(ระดับมีความสุข)
• อัตราการลาออกรอยละ
13.98 ตอป

• การสํ า รวจความพึ ง พอใจของ • กํากับดูแลกิจการทีด่ ี โปรงใส • คะแนนความพึงพอใจของ
ลูกคา
ลูกคารอยละ 88.13%
เปนธรรม ตรวจสอบได
• การประชุมประจําเดือน
บริหารจัดการองคกรดวย (ม.ค. – มิ.ย. 2561)
• การทํากิจกรรมรวมกันกับลูกคา • มาตรฐาน IATF 16949
• จั ด การข อ ร อ งเรี ย นจาก
มีจรรยาบรรณในการรักษา ลูกคาได
• ขอมูลความลับของลูกคา • ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ความลับรั่วไหล
• การสื่อสารผานชองทางตางๆ • ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการ • สงมอบวัตถุดิบตรงเวลา
ไดรอยละ 98.22
• ขอมูลในการสื่อสารมีความถูก จัดซื้อ จัดหา
ตองชัดเจน
• การพัฒนาคูค า ดวยการแนะนํา • ลดอัตราวัตถุดิบ
• การเขาตรวจสอบ
ใหความรู ความเขาใจ ในการ ที่ไมไดคุณภาพได
กระบวนการผลิต
พัฒนาวัตถุดบิ ใหไดสงู กวาที่ รอยละ 0.73
• ใหคําแนะนําในการปรับปรุง
มาตรฐานกําหนด
ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต าม
• นโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น

ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง

ชองทางการสื่อสาร

การดําเนินงานในป 2561

ผลการดําเนินงาน

นักลงทุน
(ผูถือหุน)

•
•
•
•

ผลการดําเนินงาน / กําไร
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
กิจการที่มั่นคงเติบโตอยางตอเนื่อง
ขอมูลของบริษทั ทีไ่ ดรบั ถูกตอง ครบถวน
ทันเหตุการณ
• มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมที่ดี

• การจัดประชุมผูถือหุนประจําป
• การแถลงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาส
• การประชุมนักวิเคราะหการเงิน
• การจัดกิจกรรมบริษทั จดทะเบียน
พบนักผูลงทุน
• การเชิ ญ นั ก ลงทุ น เข า เยี่ ย มชม
กระบวนการผลิต
• การตอบขอซักถามทางโทรศัพท
และอีเมลล, รายงานประจําป

ชุมชน

• เปนมิ ตรที่ ดี ต อกั นและชวยสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
• ไมสรางผลกระทบทางลบสูชุมชน
และสังคม
• มีความโปรงใสในการดําเนินงาน
• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และตอ
ตานการคอรรัปชั่น

• การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน • การสรางความไววางใจและ • ไดรับการยอมรับจากชุมชน
• การเขาไปมีสว นรวมในการพัฒนา เขาใจตอกัน
และสังคมผานกิจกรรมตางๆ
• สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ป น • ไมมีขอรองเรียนจากชุมชน
ชุมชนและสังคม
• การประชุมรับฟงความคิดเห็น สาธารณะ
และสังคม
ต อ ร า งรายงานและมาตรการ • บริหารจัดการดาน
• ใหการสนับสนุนชุมชน
สิ่งแวดลอมดวยระบบ
ดานสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลในชุมชน
• การรั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก งานผ า น มาตรฐาน ISO 14001
อยางตอเนื่อง
: 2015
ระบบทวิภาคี
• กําหนดนโยบายสิทธิมนุษย
ชนและสงเสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น

• การจั ด ประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น • ผลการการประเมิ น การ
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ จัดการประชุมไดรอยละ 97
27 เมษายน 2561
• CG Score = 5(ระดับดีเลิศ)
• กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี
ตามนโยบาย และบังคับใช
อยางเครงครัด
• จายเงินปนผลอยาง
เหมาะสม
• เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนขององคกรซึง่ เกีย่ วโยงกับประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม รวมถึง
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี สําหรับรายงานฉบับนีเ้ ปนรายงานฉบับแรก เพือ่ แสดงผลการดําเนินงานในรอบประหวางวันที่ 1 มกราคม
2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยไดพิจารณาถึงประเด็นสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนอง
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย และอางอิงแนวทางในการรายงานใหมีความสอดคลองตามกรอบของ GRI Standards
หลักการคัดเลือกประเด็น
1. การระบุประเด็น : พิจารณาที่มาของขอมูลเริ่มตนจากกรอบการบริหารความยั่งยืนองคกร และขอมูลจากผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ในเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมใหความสําคัญ หรือเปนความคาดหวัง
ที่อาจเกิดผลกระทบดานความยั่งยืนขององคกรทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ระบุประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญตอองคกร และผูม สี ว นไดเสียโดยวิธกี ารประเมินและใหนาํ้ หนักตามเกณฑทบี่ ริษทั กําหนด
a. ภายในองคกร : สํารวจความตองการ ความคาดหวังของผูม สี ว นไดสว นเสียตามแบบฟอรมทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด
ทุกหนวยงานทั่วทั้งองคกร, ประเด็นที่ไดจากผลการสํารวจความสุขของพนักงานโดยใชแบบสํารวจ
Happinometer, ตูร บั ความคิดเห็น โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ผลสํารวจ รวมถึงขอเสนอแนะของพนักงาน
ในแตละวาระ มาวิเคราะหขอมูลความคาดหวังดานความยั่งยืนทั้งตอพนักงานและองคกรเพื่อกําหนด
เปนประเด็น
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b. ภายนอกองคกร : ประชุมผูถ อื หุน , ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ, การพบปะเยีย่ มเยือนลูกคา, ขอรองเรียน,
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา, การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานและมาตรการทางดานสิง่ แวดลอม,
โดยเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ขอเสนอแนะตางๆ ดวยวิธีการสัมภาษณ แบบสอบถาม
พูดคุยทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การวิเคราะหขอมูลความคาดหวังและแนวโนมการพัฒนา
ประเทศ เพื่อกําหนดเปนประเด็น
2. การจัดลําดับความสําคัญ : เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยสําคัญตอองคกร และผูมีสวนไดสวนเสียแลว ไดนําประเด็นเหลานี้
มาใหนํ้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทฯ
ไดกําหนดเกณฑใหคะแนนขึ้นตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO14001 , มาตรฐานระบบ IATF16949 และ
สอดคลองกับบริบทขององคกร ซึ่งยังมิไดอิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI Standards การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ไดนําไปสูการกําหนดประเด็นที่มีนัยสําคัญในตาราง Materiality Matrix ดังนี้
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สิ่งแวดลอม

สังคม

ผลประกอบการ
การปลอยของเสีย
มลภาวะทางอากาศ
การจัดการขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การใชนํ้า
การใชทรัพยากรและพลังงาน

8
9
10
11
12
13
14

สิทธิมนุษยชน
การจัดการขอขัดแยงของชุมชน
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
สวนแบงทางการตลาด
ผลกระทบทางออมจากภาวะเศรษฐกิจ
การจัดหา จัดซื้อจัดจาง
เงินลงทุน

ผลการวิเคราะหเพื่อระบุประเด็นดานความยั่งยืนที่เปนสาระสําคัญแสดงใหเห็นวาประเด็นที่บริษัทฯ ทําการสํารวจซึ่งได
รับความสนใจจากผูมีสวนไดสวนเสียและอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในระดับสูงสุดประกอบดวย 6 ประเด็นซึ่งจะมีการเปดเผย
ขอมูลไวในรายงานฉบับนี้ ดังนี้
ประเด็นความคาดหวัง

รายงานหนา

1. ผลประกอบการ/การเติบโตทางธุรกิจ

รายงานประจําป

2. การปลอยของเสีย

รายงานความยั่งยืน หนา 22 - 23

3. มลภาวะทางอากาศ

รายงานความยั่งยืน หนา 24

4. การจัดการขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอม

รายงานความยั่งยืน หนา 27

5. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รายงานความยั่งยืน หนา 27-29

6. การใชนํ้า

รายงานความยั่งยืน หนา 23

3. ขอบเขตรายงาน : รายงานฉบับนี้นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
4. เปดเผยขอมูลโดยจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอางอิงกับเปาหมายที่ตั้งไวเพื่อใหมีการพัฒนางาน
ดานความยั่งยืนตอไป
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ประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืนและการดําเนินงาน
ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

เนื้อหารายงาน

ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจ (Economic)
การเติบโตของธุรกิจ

ผลลัพธทางเศรษฐกิจ/
ผลประกอบการ
การจัดการความสัมพันธกับลูกคา
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดการนวัตกรรม

บรรษัทภิบาล

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น

ประเด็นสําคัญดานสิ่งแวดลอม (Environment)
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมสีเขียว

การจัดการของเสียและการใชทรัพยากร

การจัดการพลังงาน
การลดการใชไฟฟา
การประหยัดพลังาน
การจัดการของเสีย
การจัดการทรัพยากรนํ้า
การควบคุมสารอินทรียระเหยงาย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คารบอนฟุตพริ้นขององคกร
กิจกรรมลดการปลอยกาช
เรือนกระจก

ความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมเพิม่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ / การปลูกปา

ประเด็นสําคัญดานสังคม ( Society)
การจางงานและสิทธิมนุษยชน

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนใน
การจางงาน
การบริหารผลตอบแทน
และสวัสดิการ

การพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพแกพนักงาน

การดูแลพนักงาน

องคกรแหงความสุข

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน สุขภาวะและการจัดการดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
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การมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม

SDGs

การดําเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล
1. การบริหารองคกรโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริษัททุกคนมีหนาที่ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกผูบริหารและพนักงาน ทั้งดานการกํากับดูแลกิจการและการยึดมั่นในจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยในป 2560
บริษัทฯ ไดปรับปรุงนโยบาย เพื่อใหการกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) สอดคลอง
กับที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องดังตอไปนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3. นโยบายการรักษาความลับ
4. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
5. นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ เรื่องเงื่อนไขคํ้าประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่
เกิดการผิดนัดชําระหนี้
ในป 2561 บริษัทไดรับผลประเมินในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
• 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัล SET AWARDS 2018 รางวัลดีเดนประเภทรางวัลบริษัท
จดทะเบียนดานผลการดําเนินงานจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ไดรบั ผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies – CGR ) ประจําป 2561 ในระดับดีเลิศ ( Excellent) หรือ 5 โลโก โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไดคะแนน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561 (AGM Checklist)
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
• ไดรบั การคัดเลือกใหอยูใ น Thailand Sustainability Investment หรือ รายชือ่ “หุน ยัง่ ยืน” ประจําป 2561
ติดตอกันเปนปที่ 3
2. การกําหนดนโยบายจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน
เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ โี ดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนธรรมตอผูม สี ว นไดสว น
เสียทุกฝาย มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณ ใหสอดคลองกับนโยบาย กฏหมาย และมีความทันสมัยเสมอ
3. กําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น
ในป 2560 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหจัดทําหนังสือคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณบริษทั (Corporate Governance and Code of Conduct)
เพื่อใชสําหรับใหความรูกับหัวหนางาน และผูจัดการแผนกทั่วทั้ง
องคกร จํานวน 117 คน ผานกระบวนการฝกอบรม โดยมีพนักงาน
และพนักงานใหมไดรบั การอบรมในป 2561 รวมทัง้ สิน้ 891 คน และ
เผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ ทุกฝายทราบ เกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริต คอรรปั ชัน่ จากการดําเนิน
งานดังกลาวทําให บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective AntiCorruption : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
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การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา
นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
• บริการลูกคาดวยความสุภาพ มีความกระตือรือรน พรอมใหการบริการ ตอนรับดวยความจริงใจเต็มใจ ตั้งใจ บริการดวย
ความรวดเร็ว ถูกตอง และนาเชื่อถือ
• รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
• ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับบริการโดยไมมีการโฆษณา
เกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใหบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด

เพื่อใหบรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการดําเนินงานในป 2561

บริษทั ฯ คํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึง่ ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการแลกเปลีย่ นและ
การมีสว นรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของลูกคาอยางสมํา่ เสมอ ตัง้ แตการรับทราบนโยบายของลูกคาดานตาง ๆ รวมถึงการออกแบบและ
ุ ภาพ และมีความปลอดภัย คํานึงถึงการใชวตั ถุดบิ และกระบวนการ
พัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหไดผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ทีล่ ดผลกระทบดานสิง่ แวดลอม ดวยตนทุนทีแ่ ขงขันได เพือ่ สรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา เพราะเปาหมายคือ การสงมอบงานและ
บริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ ดังนี้
1. บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับรองระบบการบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive Quality
Management System Standard) IATF16949:2016 , ISO 9000, DVA 6 (Quality Standards of The German
Automotive Industry)
2. บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015
3. บริษทั ฯ ไดจดั กิจกรรมเพือ่ การเพิม่ ผลผลิต การจัดการองคกรดวยเครือ่ งมือตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมตามบริบทขององคกร ดังนี้
• กิจกรรมการลดตนทุน ( Cost Reduction)
• การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องดวย Kaizen
• การพัฒนาระบบการจัดการงานดวย 5ส. (5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต)
• การเพิ่มความตระหนักดานคุณภาพผานกิจกรรมการ QCC , ระบบการผลิตแบบโตโยตา (TPS)
4. การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ลูกคาจัดขึ้น
เปนการสรางความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับลูกคาใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเปนการสรางความ
สัมพันธกับลูกคาแลว โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ลูกคาไดจัดขึ้นมานั้นมีผลใหเกิดประโยชนดานการดูแล สงเสริม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสังคม โดยกิจกรรมที่บริษัทไดเขารวมกับลูกคา ในป 2561 มีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

10

กิจกรรม
เขารวมประชุมกับลูกคาเปนประจําทุกเดือน ตามกําหนดของลูกคาแตละราย
กิจกรรม TCC HRD 2018
CCCF Activity : กิจกรรมคนหาอันตราย
TCC Risk Management Activity
กิจกรรม TPS Activity
ISUZU Rally International
MCC CSR คืนชีวาสูทะเลไทย
อบรมหลักสูตร Nissan Powertrain

บริษัท

ลูกคา

PCW
PCW
PCW
PCD
PCW
PCW
PCD

TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
ISUZU
Mitsubishi
Nissan

เขารวมกิจกรรม ISUZU Rally International

เขารวมกิจกรรม MCC CSR คืนชีวาสูทะเลไทย ดวยการปลูกปะการัง ปลอยปูมา และปลาฉลามทรายสูทองทะเล
ณ หาดเตยงาม อาวนาวิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อบรมหลักสูตร Nissan Powertrain เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
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5. เปดโอกาสใหตัวแทนจําหนายของลูกคาไดเขามาพบปะ
พนักงานและมอบสิทธิพเิ ศษใหกบั พนักงาน จัดกิจกรรมแสดง รถยนต
เพือ่ สงเสริมการขาย และกระตุน การซือ้ กลุม รถยนตทบี่ ริษทั ฯ มีสว น
รวมในการผลิต โดยกิจกรรมในป 2561 มีดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ตัวแทนจําหนาย
บริษัท โตโยตา เปนหนึ่ง จํากัด
บริษัท โตโยตาไทยเย็น จํากัด
บริษัท อิซูซุ คิงสยนต จํากัด
บริษัท อิซูซุ ตังปก จํากัด
บริษัท คําวาลุย ออโต (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท รัตนหิรัญ ออโตเซลส จํากัด (โชคชัย)

บริษัท
TOYOTA
TOYOTA
ISUZU
ISUZU
Mitsubishi
Chevrolet

6. ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
บริษทั ฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป โดยประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ใน 2 หัวขอหลัก
ไดแก ดานคุณภาพ และดานการสงมอบ โดยผลการสํารวจจะนํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตางๆ ใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ความพึงพอใจของลูกคา
1. ดานคุณภาพ (Quality)
2. ดานการสงมอบ (Delivery)
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย

ป 2561
88 %
97 %
93 %

ป 2560
88 %
98 %
93 %

ป 2559
87 %
97 %
92 %

ป 2558
89 %
96 %
92 %

ป 2557
89 %
95 %
92 %

ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาประจําป 2561 พบวาลูกคามีความพึงพอใจดานคุณภาพอยูร ะดับเดียวกันกับจากป 2560
และความพึงพอใจการสงมอบลดลงจากป 2560 รอยละ 1 ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของป 2561 อยูระดับเดียวกันกับ ป 2560
บริษทั ฯ ไดนาํ ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดานคุณภาพและการสงมอบโดย
กําหนดเปน KPI ในป 2562 ดังนี้
• สงมอบสินคาตรงตามระยะเวลาที่ลูกคากําหนด
เปาหมาย
100 %
• ผลประเมินความพึงพอใจของลูกคา
เปาหมาย
95 %
• ขอรองเรียนชิ้นงานที่มีปญหาดานคุณภาพจากลูกคา
เปาหมาย
0%

12

7. รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
จากผลการประเมินของลูกคา บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาจนไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
• The Winner TCC TPS In-House Improvement Activity 2018 (Toyota)
• 2018 TCC Risk Management Activity Business Continuity Plan (Toyota)
• Q1 Awards (Ford)
• FY17 Supplier Evaluation Score (KYB)
• 2017 Quality Achievement (MMTh)
รางวัลอันทรงเกียรติเหลานีถ้ อื เปนความภาคภูมใิ จอยางยิง่ ของบริษทั ฯ ทัง้ ยังเปนเครือ่ งแสดงถึงความทุม เทของบริษทั ฯ ใน
การสรางสิง่ แวดลอมในการทํางานทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับพนักงาน ซึง่ ไดรบั ผลตอบแทนเปนการทีพ่ นักงานรวมมือรวมใจกันในการสงมอบ
บริการดวยมาตรฐานสูงสุดจากพนักงานสูลูกคาไดอยางนาภูมิใจ
8. การรักษาความลับของลูกคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ ของลูกคาหรือที่เกี่ยวของกับกิจการใด ๆ ที่บริษัทไมเปดเผย
โดยเครงครัด ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการจัดการขอมูลความลับใหมีมาตรฐานในการดูแล และจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อสรางความตระหนักในการดูแลขอมูลความลับ และนําไปสูการปองกันขอมูลความลับรั่วไหล
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การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
นโยบายการปฏิบัติตอคูคา
บริษทั ฯ มีนโยบายใหพนักงานปฏิบตั ติ อ คูค า และ/หรือ
เจาหนีท้ กุ ฝายอยางเปนธรรม ซือ่ สัตย และไมเอารัดเอาเปรียบ
คูค า โดยคํานึงถึงผลประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ พืน้ ฐานของการ
ไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมทัง้ สองฝาย หลีกเลีย่ งสถานการณ
ที่ ก  อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน การเจรจา
แกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจโดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
• ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ริต
ในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้
• กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือรับ หรือการจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย
รายละเอียด ตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ และรวมกัน
แกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
• ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต า งๆ ที่ ต กลงกั น ไว อ ย า ง
เครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด
ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

นโยบายหลักดานการจัดซื้อ
บริษทั ฯ มีนโยบายใหการไดมาซึง่ สินคาและบริการเปน
ไปอยางมีมาตรฐานและเปนธรรม ยึดมัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธที่ยั่งยืนกับคูคา โดยไดรับสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ ราคาและระยะเวลาการสงมอบที่เหมาะสมคูควรกับ
มูลคาเงิน โดยมีขอปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ เปดโอกาสในการทําทุกธุรกิจใหกับทุกคูคา
และการพิจารณาคัดเลือกคูคา ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความเสมอภาคและเปนธรรม
2. บริษทั ฯ จะใชสนิ คาและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ สิทธิบตั ร
และเครื่องหมายการคาถูกตอง และไมสนับสนุน
สินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
3. จัดทําสัญญาทางธุรกิจทีเ่ หมาะสมและเปนมาตรฐาน
4. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตาง ๆ ทีต่ กลงกันไวกบั คูค า และ/
หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด
5. ไม มี น โยบายให ก รรมการ ผู  บ ริ ห าร และ/หรื อ
พนักงาน รับผลประโยชนใด ๆ เปนสวนตัวจากคูคา
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6. จัดใหมกี ารประเมินผูส ง มอบหลักเปนประจําทุกเดือน
และแจงผลการประเมิน พรอมขอเสนอแนะ เพื่อให
ผูส ง มอบไดปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการอยาง
ตอเนื่อง
7. เปดโอกาสใหคูคาสามารถแจงขอรองเรียนไดกรณี
ที่พบวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
ในการดําเนินธุรกิจรวมกันนั้น บริษัทฯ มีนโยบายใน
การคั ด เลื อ กผู  ส  ง มอบที่ ป ฏิ บั ติ ต รงตามเงื่ อ นไข
ดังตอไปนี้กอนเปนลําดับแรก
1. ผูส ง มอบทีด่ าํ เนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย คํานึงถึง
สิทธิมนุษยชน เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
2. ผานเกณฑการประเมินคูคา ทั้งดานคุณภาพและ
ระยะเวลาการสงมอบ ตามที่บริษัทฯ กําหนด
3. ให ค วามร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ฯ ในการทํ า กิ จ กรรม
ลดตนทุนสินคา และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ
4. มีความสามารถดานเทคโนโลยีทก่ี อ ใหเกิดประโยชน
ตอผลิตภัณฑของบริษัทฯ
5. สามารถตอบสนองตอปริมาณความตองการสินคา
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานได
อยางยืดหยุน
6. จัดใหมีการประเมินคูคา และแจงผลการประเมินให
ทราบเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น พร อ มข อ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. จัดทําสัญญา/ขอตกลงในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
สําหรับผูสงมอบหลัก
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มีการควบคุมสารตองหามในวัตถุดบิ
จากคูค า โดยการขอใบรับรองผลิตภัฑณจากคูค า รวมทัง้
สุมตรวจวัดปริมาณสารตองหาม (Substance of
Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จัดเปนสารอันตราย
ต อ สุ ข ภาพและส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศน ตามขอกําหนดของลูกคา เชน
ตะกั่ว (Pb) แคดเมี่ยม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม
(Cr6+) แรใยหิน (Asbestos) เปนตน

การพัฒนาคูคา
ในป 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามนโยบายยกระดับพันธมิตรคูคาใหมีความพรอมทั้งในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจน
แบงปนสรางคุณคาสูสังคม ทั้งนี้เพื่อสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นระหวางโซธุรกิจ โดยดําเนินการตรวจติดตามคูคาในประเด็นดาน
คุณภาพและการสงมอบ ตลอดจนพัฒนาคูคาดานการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ทั้งนี้ไดชี้แจงนโยบายดานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นผานจดหมายเปนประจําทุกป
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การดําเนินการดานภาษี
นโยบายดานภาษี

เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนไปตาม
แนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรมตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบตอ
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการปฏิบัติ
ดานภาษี ดังนี้
1. วางแผนและแนวทางปฏิบัติดานภาษีอากร
• ใหบริหารจัดการดานภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรใหถูกตองตามแนวทางที่กฎหมายกําหนด เพื่อรักษาชื่อเสียง
และความสัมพันธที่ดีขององคกรตอหนวยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการปฏิบัติทางดานภาษีที่สอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่เหมาะสม และสรางมูลคาใหแกผูถือหุน
• ใหนําสงภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอยางถูกตอง ภายในกําหนดเวลา
• ใหมีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ผลกระทบทางภาษี สําหรับโครงการลงทุนตางๆ ของกลุมบริษัทใหเหมาะสม
กอนเขาลงทุน
2. การประสานงานดานภาษีกับหนวยงานราชการ
• จัดใหมีผูรับผิดชอบดานภาษีในการประสานงาน ติดตอกับหนวยงานภาษีของรัฐที่มีความรู ทักษะดานภาษีอากร
โดยใหขอมูลทางภาษีที่ถูกตองตรงตามขอเท็จจริงในการดําเนินธุรกิจ
• จัดใหมีการใหความรู คําปรึกษากับหนวยงานตางๆ และพนักงานภายในบริษัท เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อใหปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตามหลักกฎหมายภาษีอากร
3. ที่ปรึกษาภาษีอากร
• จัดใหมที ปี่ รึกษาดานภาษีอากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และใหคาํ ปรึกษาเพือ่ ใหเกิดความโปรงใส และปฏิบตั ไิ ดถกู ตองตาม
แนวทางที่กฎหมายกําหนด
บริษทั ไดใหความรวมมือและมีสว นรวมดานภาษีกบั รัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุง มัน่ ในการดําเนินธุรกิจดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีการดําเนินการทางดานภาษีอยางถูกตองครบถวน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และตรงตามเวลาที่กําหนด
โดยในป 2561 บริษัทมีรายไดรวม 5,698.9 ลานบาท โดยในป 2561 ไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระ
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นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
นวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษทั ฯ ไดจดสิทธิบตั รประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ
ซึ่งเปนนวัตกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
1. ชิ้นสวนชวงลางสําหรับรถยนต คือ หัวตอแกนลอ
หรือปกนกแกนลอ สําหรับรถยนตขบั เคลือ่ น 2 ลอ
แบบยกสูง ทําหนาที่รับแรงที่แกนลอ และเปน
โครงสรางรับนํ้าหนักสําหรับขอตอตาง ๆ ของ
ระบบกันสะเทือนชวงลางรถยนต
2. ชิ้นสวนชวงลางสําหรับรถยนต คือ หัวตอแกนลอ
หรือปกนกแกนลอ สําหรับรถยนตขบั เคลือ่ น 2 ลอ
แบบธรรมดา ทําหนาที่รับแรงที่แกนลอ และเปน
โครงสรางรับนํ้าหนักสําหรับขอตอตาง ๆ ของ
ระบบกันสะเทือนชวงลางรถยนต
3. ฝาครอบเฟองเกียรสาํ หรับเครือ่ งรถยนต ทําหนาที่
เปนเสือ้ ชุดเกียรเครือ่ งยนต และชุดปมนํา้ มันหลอลืน่
เครื่องยนต
4. ชิ้นสวนชวงลางสําหรับรถยนต คือ หัวตอแกนลอ
หรือปกนกแกนลอ สําหรับรถยนตขบั เคลือ่ น 4 ลอ
แบบยกสูง ทําหนาที่รับแรงที่แกนลอ และเปน

โครงสรางรับนํ้าหนักสําหรับขอตอตาง ๆ ของ
ระบบกันสะเทือนชวงลางรถยนต
5. ปมนํ้ามันหลอลืน ทําหนาที่เปนปมนํ้ามันหลอลื่น
เครื่องยนต เพื่อสงไปหลอลื่นชิ้นสวนตาง ๆ ใน
เครื่องยนต

นวัฒกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ช นิ ด ติ ด ตั้ ง
บนหลังคา ( Solar Rooftop)
บริ ษั ท ฯ มุ  ง มั่ น ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยตระหนั ก ถึ ง การ
รักษาสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษ และลดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม บริษทั ฯ จึงไดรเิ ริม่ โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ขนาด 5 MWdc. เพื่อใชภายใน บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค
จํากัด เมื่อป 2559 และนําแนวคิดดังกลาวมาขยายผลทําการ
ติดตั้งบนแผงโซลารเซลลหลังคาลานจอดรถ ของบริษัท พี.ซี.
เอส. ได คาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด
ขนาดรวม 2.9991 MWdc. ในป 2561
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อัตราการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ในป 2561
สําหรับการผลิตไฟฟาจากโครงการ หลังไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โครงการสามารถ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไดเฉลีย่ อยูท ี่ 500,000 กิโลวัตตชวั่ โมงตอเดือน และใน 1 ป สามารถผลิตไฟฟาไดเทากับปริมาณ
การใชไฟฟาทั้งหมด 7 หมูบาน หรือ 1,400 ครัวเรือน ซึ่งเมือเปรียบเทียบกับปริมาณ CO2 ที่ลดลงไดจะเทากับ 3,500 ตัน หรือ
เทียบเทากับการใชตนยูคาลิปตัสที่อายุ 10 ปขึ้นไป จํานวน 200,000 ตัน ในการดูดซับกาซเรือนกระจกดังกลาว
โดยในป 2561 สามารถผลิตไฟฟาได 6,831,911 KWh. ชวยลดปริมาณ CO2 ไดเทากับ 3,842 ตันคารบอน และลดคา
ไฟฟาไดรวม 28.18 ลานบาท
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop)
อัตราการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง

6.74

6.83

4.20

2016

2017

2018

แผนการดําเนินงานโครงการผลิตไฟฟาชนิดติดตั้งบนหลังคา
เริ่มโครงการที่ PCW ขนาด 5 เมกะวัตต
ลด CO2 ได 2,065 ตัน

เริ่มโครงการที่ลานจอดรถเอนกประสงค PCD
และ PCF จํานวน 19 ไร ขนาด 3 เมกะวัตต

2562

2560
1

2

2559

3

4

2561
PCW ดําเนินการผลิตเต็มกําลัง
ลด CO2 ได 3,842 ตัน

ดําเนินการผลิตเต็มกําลัง

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถ ( Solar Rooftop)
บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนือ่ ง และไดดาํ เนินการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตัง้ บนหลังคาลานจอดรถ (Solar Rooftop)
ขนาด 2.9991 MWdc. เพิ่มเติม เพื่อใชภายใน บริษัท พี.ซี.เอส. ได คลาสติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอรจจิ้ง จํากัด โดยเริ่ม
โครงการ เมื่อป 2561 และมีกําหนดเปดใชงานในป 2562
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อัตราการผลิตไฟฟา
สําหรับการผลิตไฟฟาจากโครงการ หลังไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โครงการจะ
สามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใน 1 ป ไดถึง 4,000,000 Kwh และสามารถลดกาซเรือนกระจกไดมากกวา 2,250 ตัน
คารบอนตอป

นวัตกรรมเพื่อการผลิต
บริษทั ฯ ใหความสําคัญและสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคกร ทัง้ ในระดับกระบวนการซึง่ พัฒนาขึน้ โดยฝายวิจยั
และพัฒนาเนนการพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการผลิต โดยการนําเอาความรู ทักษะประสบการณและความคิดสรางสรรค เขา
มาปรับปรุงกระบวนการผลิต ใหเปนระบบอัตโนมัติ โดยการใชหุนยนต เขามาชวยในกระบวนการผลิต สงผลใหกระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การมีสวนรวมสรางนวัตกรรม
บริษัทฯ ยังสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน ใชเทคนิคการปรับปรุงหนางาน KAIZEN โดยไม
จํากัดแนวคิดของพนักงาน พนักงานทุกคนสามารถทํา KAIZEN ในดานคุณภาพ ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดาน
พลังงาน ไดอยางอิสระตามมุมมองของตนเอง แตตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของโครงการนั้น
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ระบบจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด และ
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด ไดรับโลเกียรติ
บัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 และ
2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการดําเนิน
งานดานการควบคุมมลภาวะ ทั้งทางนํ้า อากาศ
เสียง และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ดําเนินการ
ตรวจสอบดานความปลอดภัย การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อสรางสภาพแวดลอม
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และการอยูรวมกับสังคมหรือ
ชุมชนไดอยางมีความสุขและยั่งยืน
รางวัลธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอมประจําป 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทฯ เดินหนาอยางไมหยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ใหมีคุณภาพโดดเดนเพื่อสรางความพึง
พอใจสูงสุดใหกับลูกคา นอกจากนี้เรายังใหความสําคัญกับการนําระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใชในการดําเนินธุรกิจตาม
หลัก PDCA (Plan/Do/Check/Action) โดยระบบดังกลาวชวยใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานตางๆ ไดตาม
ขอกําหนดดานคุณภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนตอบสนองความตองการของผูถือหุนไดเปนอยางดี ปจจุบัน
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและสากล เชน ISO14001 : 2015 มาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม และ
IATF16949 : 2016 มาตรฐานดานคุณภาพของกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

อาคาร/โรงงานสีเขียว

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนโครงการสงเสริมการดําเนินการที่
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุงและนําเทคโนโลยีเขามามีสว นชวยในการบริหาร
จัดการสิง่ แวดลอมใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมจากภายในและภายนอกองคกร โดยผาน
การรับรองระดับ 3 (Green Industry Level 3) สําหรับสถานประกอบการที่มีขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องดวย
บริษทั ฯ ยินดีแบงปนประสบการณกจิ การทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ตลอดจนการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน ผานกิจกรรม
ประชาสัมพันธ Open House Activity รวมกับหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาองคกรสืบไป

20

กิจกรรม Open House : การเขาเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี และไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม จากกลุมผูประกอบกิจการโรงงาน และเครือขายดานสิ่งแวดลอม จ.ขอนแกน

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานมาโดยตลอด และไดนําแนวคิดการประหยัดพลังงานมาผนวกเปนองค
ประกอบหลักของโครงการรักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุ
ทําใหเกิดภาวะโลกรอน สวนใหญมาจากการใชไฟฟา โดยมีคณะทํางานอนุรกั ษพลังงาน และบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถเฉพาะ
ดาน เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมาตรการตางๆ กําหนดแผนงาน เปาหมายในการจัดการพลังงาน ตลอดจนการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟาและบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

อัตราการลดการใชไฟฟา
โรงงานทุกแหงของบริษทั ฯ ไดสอื่ สารเปาหมายในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหพนักงานในทุกระดับไดทราบ เพือ่
ใหบริษทั ฯสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได โดยบริษทั ฯ ไดกาํ หนดขัน้ ตอนในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาโครงการตางๆ ที่
เกีย่ วของ ซึง่ รวมถึงการฝกอบรมพนักงาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน และมีทกั ษะในการอนุรกั ษพลังงาน
มากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหการอนุรักษพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอยาง
โครงการดานพลังงานที่ไดดําเนินการไปแลว เชน การปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในโรงงาน รวมถึงโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารโรงงาน ของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด และในป 2561 บริษัท
พี.ซี.เอส. ได คาสติง้ จํากัด และบริษทั พี.ซี.เอส. ฟอรจจิง้ จํากัด ไดนาํ แนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชโดยติดตัง้ บนหลังคาลานจอดรถ
เพื่อผลิตไฟฟาสําหรับใชภายในโรงงาน ซึ่งจะเปนโครงการที่บริษัทฯ มุงมั่นเดินหนาตอไป

21

โครงการดานการประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงานเปนแนวทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการสรางความมัง่ คงดานพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจก บริษทั ฯ
จึงดําเนินมาตรการดานการประหยัดพลังงานและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางตอเนือ่ ง เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทางแสงอาทิตย การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร การลดการรั่วไหลของอากาศอัด การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง
ปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง การติดตั้งตัวประกอบกําลังไฟฟา และดานอื่นๆ

êĆüĂ÷ŠćÜēÙøÜÖćøúéÖćøĔßšóúĆÜÜćîĕôôŜćìĊęÿĞćÙĆâ
ēÙøÜÖćøñúĉêĕôôŜćÝćÖóúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť
úéìéĒìîÖćøĔßšĕôôŜćǰ6.83ǰúšćîÖĉēúüĆêêŤßĆęüēöÜêŠĂðŘ
úéÙŠćĕôôŜćǰ28.18ǰúšćîïćìêŠĂðŘ

ēÙøÜÖćøđðúĊę÷îßîĉéĀúĂéĕôôŜćĒÿÜÿüŠćÜ
úéìéĒìîÖćøĔßšĕôôŜćǰ0.87ǰúšćîÖĉēúüĆêêŤßĆęüēöÜêŠĂðŘ
úéÙŠćĕôôŜćǰ3.20ǰúšćîïćìêŠĂðŘ
ในระหวางป พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการดานประหยัดพลังงาน
สามารถประหยัดไฟฟาไดประมาณ 8 ลาน kWh ตอป

โครงการจัดการของเสีย
1. โครงการหมุนเวียนนํา้ มันหลอเย็น (Coolant oil) กลับมาใชซาํ้ ใชงานทีบ่ ริษทั พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด และ
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด
ปริมาณนํ้ามันสงกําจัดนํ้ามันหลอเย็นเสื่อมสภาพ

เนื่องจากการผลิตชิ้นงานของบริษัทฯเปนกระบวนการแมชีนนิ่งชิ้นงาน
ดวยเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งตองใชนํ้ามันหลอเย็นในการระบายความ
รอนมีดตัดและชิ้นงาน เพื่อใหมีดตัดมีอายุการใชงานที่ยาวนาน และชิ้นงานมี
คุณภาพ ดังนั้นนํ้ามันหลอเย็นจึงเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิต สงผล
ใหมีนํ้ามันหลอเย็นเสื่อมสภาพที่ตองสงกําจัดในปริมาณมาก ซึ่งในป 2560 ทาง
บริษัทฯไดดําเนินโครงการเปลี่ยนชนิดนํ้ามันหลอเย็น เพื่อยืดอายุการใชงานและ
ลดปริมาณของเสียสงกําจัด

253.48

(ตัน)
ลดลง 71.9 %
71.19

2017

2018

ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ในป 2561 ทางบริษัทฯ จึงไดจัดทําโครงการหมุนเวียนใชนํ้ามันหลอเย็นตอเนื่อง
จากป 2560 โดยนํานํ้ามันหลอเย็นที่เสื่อมสภาพจากกระบวนการผลิตที่ใชความละเอียดสูง มาทําการคัดแยกและตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อนําไปใชสําหรับเครื่องจักรกระบวนการที่ไมตองอาศัยความละเอียดสูง เชน กระบวนการ Cutting โดยมีการทดสอบ
และติดตามผลการใชงานเพื่อไมใหสงผลกระทบดานคุณภาพของชิ้นงาน
จากการดําเนินโครงการดังกลาว สงผลใหปริมาณการใชนํ้ามันหลอเย็นลดลง และลดปริมาณการสงกําจัดนํ้ามันหลอเย็น
เสื่อมสภาพประจําป 2561 ลดลงจากป 2560 ได 182 ตัน คิดเปนรอยละ 71.9
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2. โครงการลดปริมาณของเสียอันตราย (Hazardous Waste Reduction) ดําเนินการที่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น
เวิรค จํากัด
ในปที่ผานมา มีการกอกําเนิดของเสียอันตรายจากกิจกรรมการผลิต
และสวนสนับสนุนการผลิต ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการและใชวัสดุสิ้นเปลือง
(ตัน)
อยางไมเหมาะสม กอใหเกิดการปนเปอนและตองสงกําจัดในปริมาณมาก
ลดลง 37.45 %
จากปญหาดังกลาว ทางบริษทั ฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการบริหาร
จัดการทีต่ น เหตุ โดยการควบคุมและปรับปรุงระบบการเบิกจายวัสดุสนิ้ เปลือง
26.37
ทีใ่ ชในกิจกรรมการผลิตและสนับสนุน ตลอดจนการปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บและ
คัดแยก สิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ มใชแลว เพือ่ ปองกันการปนเปอ นและสามารถนํา
กลับไปรีไซเคิลได ซึ่งจากการดําเนินโครงการประจําป 2561 สงผลใหปริมาณ
การสงกําจัดวัสดุปนเปอนนํ้ามันลดลงจากป 2560 ได 16 ตัน คิดเปนรอยละ
2018
37.45

ปริมาณสงกําจัดวัสดุปนเปอนนํ้ามัน
42.16

2017

การจัดการทรัพยากรนํ้า
นํ้าเปนหนึ่งในทรัพยากรสําคัญของโลก การใชนํ้าอยางรูคาจึงเปนสิ่งสําคัญที่เราตองใสใจ การใชนํ้าสวนใหญของบริษัทฯ
เปนการใชภายในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการของเราใชนาํ้ ประปาเปนหลัก ผลิตโดยเขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท
และไมไดใชนํ้าประปาของชุมชนแตอยางใด

ระบบผลิตนํ้าประปาเขตอุตสาหกรรมฯ
ĂĆêøćÖćøÝŠć÷îĞĚćðøąðćìĆĚÜĀöéǰ

1,000

úïöüĆî

ÙÜđĀúČĂîĞĚćðøąðćìĆĚÜĀöé

1,400

ÿćöćøëñúĉêîĞĚćðøąðćĕéš

2,400 úïöüĆî

úïöüĆî

ïĂŠîćĞĚéïĉ× ĂÜđ× êĂêčÿćĀÖøøöĄ

บริษทั ฯ ไดดาํ เนินมาตรการประหยัดนํา้ หลายโครงการ เชน โครงการรณรงคลดการใชนาํ้ ประปา การใชกอ กและสุขภัณฑ
ประหยัดนํ้า โครงการปรับปรุงระบบโรงซักลาง เปนตน โดยในป 2561 สามารถลดปริมาณการใชนํ้าประปาจากป 2560 คิดเปน
รอยละ 68.14

ลดปริมาณการใชนาํ้ ประปา
จากป 2560 คิดเปน
รอยละ

68.14

ปริมาณนํ้าประปาเทียบกับยอดการผลิต ประจําป 2014-2018
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การบริหารจัดการเพื่อปองกันหรือลดมลพิษและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

การควบคุมมลพิษทางอากาศ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการอยูในกลุมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งมีกระบวนการดานการผลิตที่อาจ
กอใหเกิดสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการเลือกและหามใชสารอินทรีย ระเหยงาย
ที่อาจปนเปอนมากับชิ้นงาน ตลอดจนการตรวจคุณภาพอากาศตามแหลงกําเนิดตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันการควบคุม
ผลกระทบตอสุขภาพ อาชีวอนามัยและจิตใจของบุคลากรของบริษัทฯ และคนในชุมชนใกลเคียง
บริษทั ฯ ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการกําหนดคาปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 รวมทั้งดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทํางานตามมาตรฐาน
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 เปน
ประจําทุกป ซึ่งดําเนินการตรวจสอบและรับรองโดยหนวยงานจากภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งได
จัดใหมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบบําบัดมลพิษอากาศบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด

การจัดการสารที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environment-Related Substances หรือ ERS) ในผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ไดนําระบบการตรวจสอบสารตองหาม SOC (Substance of (Environmental) Concern) และมีการจัดทํา
ระบบหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain) ภายใตหลักการดังตอไปนี้
• ซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดและตองจัดทําระบบควบคุมความเสี่ยงของตนเองดวย
• ซัพพลายเออรตองจัดทําระบบเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และควบคุมการใช
สารตองหาม SOC
การควบคุมสารอันตราย
บริษัทฯ ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการควบคุมและจัดการสารที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และ
สารเคมีอยางเครงครัดและตอเนื่อง
กระบวนการจัดการสารทีอ่ าจเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอมไดกาํ หนดมาตรการหลายดานทีต่ อ งดําเนินการเพือ่ ควบคุมสาร
ที่อาจเปนอันตรายตางๆ ในหลายขั้นตอน ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การคัดเลือกซัพพลายเออร การตรวจสอบซัพพลายเออร
การตรวจสอบชิ้นสวน การตรวจสอบระหวางกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการจัดสง นอกจากนี้กระบวนการ
จัดการสารที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมยังไดกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตาม และควบคุมการใชสารที่
อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน วิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ การควบคุม คุณภาพการผลิต และอื่นๆ
สามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการสารที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เราไดเผยแพรนโยบายและรายงานดานสิ่งแวดลอมไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของไว
ในรายงานฉบับนี้
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การบรรเทาภาวะโลกรอน
บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดดําเนินผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 5 MWdc. ตอเนื่องมาตั้งแตป
2559 เพื่อใชภายใน บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด โดยในป 2561 สามารถผลิตไฟฟาได 6,831,911 KWh. ชวยลดปริมาณ
การปลอย CO2 ไดเทากับ 3,842 ตันคารบอน และลดคาไฟฟาไดรวม 28.18 ลานบาท และในป 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาส
ติ้ง จํากัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด ไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ตอเนื่องมาจากแนวคิดดังกลาว โดย
ติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถ ขนาดรวม 2.9991 MWdc. รวมทั้งเปดโอกาสใหผูสนใจทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขาศึกษาเรียนรูและ
เยี่ยมชมโครงการ
รูปภาพโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา ( Solar Rooftop)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คารบอนฟุตพริ้นขององคกร

บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาใหมีการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและแหลง
พลังงานทดแทนตางๆ เชน โครงการพลังงานจากแสงอาทิตย การรีไซเคิลนํ้ามันที่ใชแลวจากกระบวนการผลิตเพื่อนํากลับมาใชซํ้า
การควบคุมวัตถุดิบเพื่อลดการใชทรัพยากร เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ชวยใหเราประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากร และ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป 2561 สามารถลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ลงได 4,332.9 ตันคารบอน

CO2 Reduction Activity: สรุปกิจกรรมการลดกาซคารบอนไดออกไซด
Activity
Solar PV Rooftop
Improve lighting
Coolant oil
Total

Unit
Ton-CO2/year
Ton-CO2/year
Ton-CO2/year
Ton-CO2/year

2560
2561
Before
After
Reduce Before
After
Reduce
21,868.23 18,312.51 3,555.71 27,603.45 23,761.19 3,842.26
996.08 505.65 490.43
0.76
0.55
0.21
21,868.23 18,312.51 3,555.71 28,600.29 24,267.39 4,332.9

รายงานการปลอยกาซเรือนกระจกยอนหลัง 2 ป
Parameter
Energy consumption
Electricity
Water supply
Wastewater
Anti Rust oil
Coolant
Total CO2
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Unit
Ton-CO2 /year
Ton-CO2 /year
Ton-CO2 /year
Ton-CO2 /year
Ton-CO2 /year
Ton-CO2 /year

2560
18,312.51
6.749
0.12
0.35
0.37
18,320.09

2561
23,761.19
6.646
0.23
0.32
0.43
23,768.82

ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด ไดมีจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) เพื่อประกอบการขออนุญาต
ขยายโรงงาน (แรงมา) หลักการสําคัญของเรา คือ การมีสวนรวมของประชาชน การสรางโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียไดแสดงทัศนะ ความคิดเห็น ขอวิตกกังวลตอโครงการ เพื่อนํามากําหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการตอไป

จากการดําเนินการเพื่อประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการ
ตรวจวัดสภาพแวดลอมเพื่อประกอบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ทั้งทางนํ้า ทางอากาศ ทางเสียง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว การจัดการดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งสภาพแวดลอมในชุมชนโดยรอบ ตามมาตรฐาน
ที่กําหนดอยางเครงครัด
การจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนเปาหมายหลักสําหรับการดําเนินธุรกิจ ที่บริษัทฯ
ใหความสําคัญ และเราไดจัดตั้งหนวยงานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหเปนสวนหนึ่งขององคกร เพื่อทําหนาที่วางแผน
สงเสริม และตรวจสอบการจัดการดานความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมในสถานประกอบการ โดยหนวยงานดานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมดังกลาวมีหนาที่รายงานสถานการณใหผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยตรง จัดฝกอบรมพนักงาน หัวหนา
งานและผูจ ดั การแผนกตางๆ ในเรือ่ งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ ตลอดจนควบคุม ดูแล
ตรวจสอบและประเมินผลการนํานโยบายดานนี้ไปปฏิบัติจริงอีกดวย
ระบบจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งอยูที่เขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 สําหรับ
บริษทั ฯ เรามองวาเรือ่ งการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
กัน ดังนั้นจึงพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการใหสอดคลองกับระบบจัดการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยดวย นอกจากนี้ ยังไดกําหนดเปาหมายอัตราความถี่การลดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate หรือ IFR.) เปนตัวชี้วัด
การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนกําหนดแผนงานและเปาหมายดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
รายปสําหรับบริษัทยอย รวมกับดําเนินการตรวจสอบดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การใหความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อลดความถี่ของการเกิดเหตุดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยดวย บริษัทฯ ยังจัดประชุมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนประจําทุกเดือน โดยมีตัวแทนจาก
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บริษัทยอย มาเขารวมเพื่อแลกเปลี่ยน และหารือประเด็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือผูรับเหมา วิเคราะหสาเหตุ และเสนอ
แนะแนวทางแกไขปญหา หรือทางออกในเชิงวิศวกรรมเพื่อปองกันเหตุเกิดซํ้าในอนาคต
การตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE Audit)
นอกจากบริษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการตามทีก่ ฎหมายกําหนด
แลว บริษัทฯ ยังทําการตรวจสอบการจัดการของบริษัทยอย โดยมีคณะกรรมการ 5ส. และเจาหนาที่ความปลอดภัยเปนผูดําเนิน
การ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะทําการตรวจสอบดานความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม ผลการประเมินความเสีย่ ง การควบคุมและ
การดําเนินงานดานความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม การวัดผลสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพนํา้ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
ระดับแสงสวาง รวมถึงอุปกรณและการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาไดมกี ารดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO14001
: 2015 อยางแทจริง และมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดที่สอดคลองกับความเปนจริง

การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบเพื่อปองกันอุบัติเหตุในโรงงานที่อาจเกิดจากเครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณอันตราย เชน ตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟา โดยเจาหนาที่และหนวยงานที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนหรือปน จัน่ และการตรวจสอบพิเศษอืน่ ๆ และกรรมการบริหารของโรงงานแตละแหงจะพิจารณา
ผลการตรวจสอบดังกลาวในการประชุมดานความปลอดภัยเปนประจําทุกเดือน บริษทั ฯ ทําการตรวจสอบความปลอดภัยเปนประจํา
ทุกป และจะตองวิเคราะหสาเหตุและหาทางแกไขหากผลการตรวจสอบปรากฎวามีขอ บกพรองอยู โดยทีผ่ ตู รวจสอบจะตองทําการ
ตรวจซํ้าเพื่อรับรองผลการแกไขปญหาดังกลาวอีกครั้ง
การฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน
บริษัทฯ จัดการฝกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหกับบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทยอย และยังไดจัดฝก
อบรมเพิ่มเติมเรื่องการรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน เชน เหตุเพลิงไหม การปฐมพยาบาล การกูชีพ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัย
อื่นๆ ใหกับพนักงานใหม พนักงานปจจุบัน และผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ตองเขามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน เพื่อใหบุคลกร
ของบริษัทฯ สามารถจัดการกับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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การแลกเปลี่ยนขอมูลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกจากการประชุมของคณะกรรมการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหนวยงานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
ยังมีระบบอินทราเน็ตภายในของบริษทั ฯ และกลองรับความคิดเห็นในการเผยแพรขอ มูลและแลกเปลีย่ นขอมูลในประเด็นดังกลาว
กับบุคลากรของเราเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ทันทวงที โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและวิเคราะหขอแนะนําหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม เพือ่ นํามาปรับปรุงแกไขตอไป และหวังวาการสือ่ สารแบบสองทางเชนนี้
จะชวยเพิ่มความตระหนักและการมีสวนรวมใหกับบุคลากร ซึ่งจะทําใหบุคลากรทุกคนของเราเกิดความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทํางานสูงสุด
การตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน
จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ แตละบริษัทยอยไดทําการติดตามความเสี่ยงจากการใชสารเคมีและวัตถุอันตราย
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการดําเนินการเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานที่บริษัทฯ ทําขึ้นเปนประจํา ผลการ
ติดตามดังกลาวจะนํามาใชเพือ่ กําหนดขอปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม หรือปรับปรุงการดําเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะทําใหเกิดความเจ็บ
ปวยจากการทํางาน บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมายอยางเครงครัด โดยเราจะจัดใหพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ นาทีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง
หรืออันตรายไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษและไดรับการดูแลดานสุขภาพที่สอดคลองกับผลการตรวจที่ไดรับดวย
ผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการใหเปนศูนย จากสถิติในป พ.ศ. 2561 เกิดอุบัติเหตุเล็กนอย
จํานวน 5 ครั้ง ลดลงจากป 2560 รอยละ 38.46 โดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพหรือเสียชีวิต บริษัทฯ จะยังคง
มุงหนาลดอุบัติเหตุใหเปนศูนยตอไปอยางไมหยุดยั้ง

Fatal Accident (On duty)
(อุบัติเหตุในงานถึงขั้นเสียชีวิต)

Fatal Accident (Off duty)
(อุบัติเหตุนอกงานถึงขั้นเสียชีวิต)

Major Accident (Last organ - On duty)
(อุบัติเหตุในงานถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ)
สรุปผลการดําเนินงาน ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจําป พ.ศ. 2561
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การจัดการดานสังคม
การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการจางงาน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ยึดมั่นในกฎหมาย
และหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจทีด่ ี โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ติ อ การจางงาน ซึง่ ไดกาํ หนดไวในคูม อื จรรยาบรรณบริษทั
โดยมีนโยบายวาดวยการไมเลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส ไมจํากัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลัง
ของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเปนปจจัยในการพิจารณาและติดสินการจางงาน ไมใชแรงงานเด็ก
และไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล มีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน โดยถือเปนความลับ รวมถึงการจัดสภาพ
แวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไดประกาศเจตนารมณ และ ไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เพือ่ แสดงวาไดมงุ มัน่ ในการนําหลักการแนวปฏิบตั กิ าร
ใชแรงงานทีด่ ี (Good Labor Practices: GLP) มาใชในการบริหารจัดการดานแรงาน จากกรมสวัสดิการคุม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เมื่อป 2560

การจางงานคนพิการ
เพือ่ ใหคนพิการไดมโี อกาสใชความสามารถมีรายได และพึง่ พาตนเองได และลดภาระของครอบครัว บริษทั ฯ จึงมีการจาง
งานคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประจําที่ขึ้นทะเบียนเปนผู
พิการ โดยจางตามมาตรา 33 จํานวน 25 คน ตามที่กฎหมายกําหนด อัตราสวน 1 : 100 คน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
บริษัทฯ ไดจัดชองทางใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการประจําแตละโรงงานเพื่อ
รับฟงและรวบรวมขอเสนอแนะ เพื่อนําเสนอไปยังผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งใน
ประเด็นดานแรงงาน และดานสิทธิมนุษยชน โดยผานชองทางตาง ๆ เชน การสํารวจความสุข และความคิดเห็น ผานแบบสอบถาม
และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นโดยผานกลองรองทุกขที่มีไวในแตละโรงงาน เปนตน
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องคประกอบพนักงาน
จากขอมูลเมือ่ สิน้ ป 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอย มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 2,585 คน โดยสามารถแบงพนักงานเปนประเภท
ดังนี้
øć÷üĆî

ĀâĉÜ

32.78%

øć÷đéČĂî

67.22%

30.69 %

ÖćøÝšćÜÜćî

Production

óîĆÖÜćî
 ǰÙî

Admin

Support

58.94 %

ßć÷

69.31%

8.67 %

32.39 %
สัดสวนพนักงานแยกตามสายงาน

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ
คาตอบแทนของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งหมด 2,585 คน โดยในป 2561 บริษัทไดจายผลตอบแทน
ใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 784.33 ลานบาท ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ คารถ
คาอาหาร โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
PCSGH

PCW

PCD

PCF

พนักงานปฏิบัติการ (คน)

143

1,359

628

185

พนักงานบริหาร (คน)

45

133

69

23

รวม (คน)

188

1,492

697

208

103.15

428.47

196.50

56.22

คาตอบแทนพนักงานทั้งหมด (ลานบาท)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ภายใตการจัดการของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนไทยพาณิชยจาํ กัด เพือ่ เปนการเก็บออมและสรางหลักประกัน
ใหแกพนักงาน รวมทั้งพนักงานจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยเงินสะสมสวนนี้จะขึ้นอยูกับความสมัครใจและอายุงานของ
พนักงาน โดยบริษัทจะจายเงินสมทบอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงิน
สะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 โดยในป 2561 มีพนักงานเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพจํานวน 1,383 คน คิดเปนอัตรา
รอยละ 72.94
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สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน
บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแกพนักงานและครอบครัว โดยพนักงานระดับเทากัน จะไดรับสวัสดิการเทา
เทียมกันโดยไมแบงแยกเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา โดยสวัสดิการและผลประโยชนที่ไดรับไดแก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เบี้ยขยันสําหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ
เงินชวยเหลือคาเดินทาง
เงินชวยเหลือคาอาหาร
รางวัลพนักงานที่รักษาเวลาดีเดน
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุหมู
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม
เงินชวยเหลือการสมรส,บวช
เงินชวยเหลือคานมบุตร
เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
เงินชวยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
เงินชวยเหลือพนักงานประสบอุบัติเหตุนอกงาน
คาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สวัสดิการครูฝกในสถานประกอบการสําหรับหลักสูตรทวิภาคี
คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักกรณีเดินทางตางจังหวัด
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในกิจการของบริษัท

การพัฒนาศักยภาพแกพนักงาน
บริษัทฯ มุงมันในการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของพนักงานเพื่อสราง คนเกง และคนดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ในองคกร โดยใชกลยุทธที่สําคัญคือการพัฒนาคนอยางรอบดาน ในป 2561 มีผลการดําเนินงานดังนี้
ศูนยฝกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน (P.C.S. Training Center)
บริษัทฯ ไดกอตั้งศูนยฝกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. กําหนดหลักสูตรการทํางาน เพือ่ ใหพนักงานมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับงานทีต่ อ งปฏิบตั ิ รวมถึงเรือ่ งความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
2. จําลองฐานฝกจากกระบวนการทํางานจริง เพื่อใหพนักงานไดฝกปฏิบัติกอนเขาปฏิบัติงาน
3. จัดทําคูมือหรือตําราสําหรับสอนงาน เพื่อใหพนักงานไดศึกษาหาความรูเพิ่มขึ้น
4. จัดอาจารยผูสอนที่มีความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถสอนงานไดเขาใจตามมาตรฐานที่กําหนด
5. จัดหองสําหรับอบรมความรู และจัดพื้นที่สําหรับฐานฝกทักษะ ของบริษัทยอย ตามกระบวนการทํางานจริง
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สําหรับศูนยฝกทักษะและพัฒนาความสามารถพนักงาน ประกอบดวย
1. ฐานสายการผลิต
-

บริษัท PCW
ฐาน Tooling
ฐาน Turning
ฐาน Machining Center
ฐาน Assembly
ฐาน Appearance

-

บริษัท PCD
ฐาน Finishing M/C
ฐาน Finishing D/C
ฐาน Assembly M/C
ฐาน Assembly D/C
ฐาน Appearance

-

บริษัท PCF
ฐาน คัดแยกเหล็ก R/M
ฐาน คัดแยกสีอุณหภูมิ
ฐาน วางงานใส Mold
ฐาน การใชปนฉีดกราไฟท
ฐาน คัดแยกงานดี-งานเสีย
ฐาน วัดชิ้นงาน

2. ฐานซอมบํารุง (Maintenance)
- ฐาน Electric Equipment & Control System
- ฐาน Pneumatic & Control System
- ฐาน Inverter & Control System
- ฐาน Start Motor
- ฐาน PLC Test Training

3. ฐานความปลอดภัย (Safety)
PPE Station
5 Sense Station
- ฐาน การสังเกตและการมองเห็น
- ฐาน การดมกลิ่น
- ฐาน การฟงเสียงและการสั่นสะเทือน
- ฐาน การสัมผัสความรอน
Stop 6 Station
- ฐาน อันตรายจากเครื่องจักร
- ฐาน อันตรายจากของหนักตกใส
- ฐาน อันตรายจากยานพาหนะ
- ฐาน อันตรายจากการตกจากที่สูง
- ฐาน อันตรายจากกระแสไฟฟาดูด
- ฐาน อันตรายจากปจจัยอื่นๆ

ฐานฝกทักษะและพัฒนาความรู
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การฝกอบรมภายในและภายนอก
สําหรับในป 2561 ทางบริษัทฯ มีการฝกอบรม โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
สถิติชั่วโมงการฝกอบรม
Class Room
Training

OJT Training

Total

Head Count

Average
Training Hour.

PCH

2,759

4,700

7,459

188

39.68

PCW

8,986

37,275

46,261

1,491

31.03

PCD

6,116

17,425

23,541

697

33.77

PCF

3,656

4,160

7,816

208

37.58

บริษัท

ผลการดําเนินงานดานการฝกอบรม
แนวทาง

วิธีการ

ผลการดําเนินงาน

On the Job Training กําหนดหลักสูตรความรูและทักษะที่จําเปนของแตละ
ตําแหนงงาน โดยทางหัวหนาหรือผูสอน มีหนาที่รับผิด
ชอบสอนงานใหกับพนักงานในตําแหนงดังกลาว และมี
การประเมินผลหลังการสอนงานทุกครั้ง

พนั ก งานใหม เข า รั บ การประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบัติงานทุกคน
พนักงานปจจุบัน มีการ Re-Training
ตามความเหมาะสม

การอบรมภายในบริษทั บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝกอบรม ตามความจําเปน อบรมทั้งปรวม 84 หลักสูตร
(Training Need) ตามลักษณะการทํางาน (Function) สําหรับหลักสูตรดานความปลอดภัยและ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางาน สิ่งแวดลอมประกอบดวย
(Productivity & Quality Improvement) ดังนี้
1.Training Need

ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงาน
กิจกรรมคนหาและขจัดอันตราย
การควบคุมผูรับเหมา/รับจางชวง
การขับขีร่ ถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
แผนฉุกเฉินรองรับกาสรั่วไหล
ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
การประเมิ น และการจั ด การประเด็ น
- ปญหาสิ่งแวดลอม
- การประเมินความสอดคลองตามกฎหมาย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

- กฎหมายกําหนด (Law Requirement)
- นโยบายบริษัท (Company Policy)
- ความตองการของลูกคา (Request or Requirement by Customer, Customer Audit Result
2. Training Survey
- ทบทวนหลักสูตร (Re-Training)
- การตรวจระบบคุณภาพ (Internal Audit
Request)
- ปญหา หรือผลจากการปฏิบัติงาน (KPI)
- เตรียมความพรอมสําหรับงานใหม
(New Project)

การอบรมภายนอก
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การสงพนักงานไปอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสถาบัน
ภายนอก

อบรมทั้งปรวม 89 หลักสูตร

การใหทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และเปนกําลังสําคัญใหกับบริษัท ทางบริษัทฯ จึงไดดําเนิน
การสงเสริมความรู ดังนี้
- รวมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีใหกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดย
ครั้งนี้จัดเปนรุนที่ 2 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวนทั้งหมด 9 คน
- เขารวมโครงการบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัด
พนักงานในระดับบังคับบัญชาขึ้นไปเขาศึกษาตอในระดับชั้นปริญาตรี จํานวน 1 คน และปริญญาโท จํานวน 1 คน
- ใหทุนการศึกษาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 2 คน
- บริษทั ฯไดสง เสริมและใหโอกาสกลุม ครูฝก ในสถานประกอบกิจการ ในการไปเดินทางศึกษาเรียนรูเ พือ่ เพิม่ ทักษะ ความ
รูค วามสามารถ เพือ่ พัฒนาตนเอง ตลอดจนการนําความรูด งั กลาวมาถายทอดใหกบั พนักงานเพือ่ พัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทํางานใหมากยิ่งขึ้น

อบรมหลักสูตรครูฝกในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561

35

การดูแลพนักงาน

พนักงาน เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ และเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง บริษัทฯสงเสริมให
พนักงานไดพัฒนาตนเองไปสูความมั่นคงและความกาวหนา ใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาอยางมืออาชีพ อีกทั้งยังไดสนับสนุนให
พนักงานไดเขาไปมีสว นรวมในการออกแบบกิจกรรม ผานแนวคิดองคกรแหงความสุข 8 ประการ หรือ Happy Workplace ภายใต
คํานิยาม Work Life Balance ความสมดุลระหวางชีวติ และการทํางาน ในรูปแบบของคณะกรรมการ อีกทัง้ ยังใหพนักงานไดเขาไป
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอยูอยางสมํ่าเสมอ จนไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
ระดับประเทศ ครบทั้ง 4 บริษัท ติดตอกันเปนปที่ 3

องคกรแหงความสุข
บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทาง Happy Workplace คือแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย โดยมุง
ใหบุคลากรของบริษัทฯ มีความสุขในชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จะสงผล
ใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคกร และนําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนไดในที่สุด

Happy body : สุขภาพดี
มีสขุ ภาพแข็งแรงทัง้ กายและใจ เปนการสงเสริมดานการดูแลสุขภาพรางกาย ออกกําลังกาย และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน เพื่อใหพนักงานมีรางกายที่แข็งแรง จิตใจแจมใส เบิกบาน ซึ่งจะสงผลให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. “PCSGH Annual Health Check up” การตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน
บริษัทฯ ดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคนอยางทั่วถึง รวมถึงการเลือกรายการตรวจใหกับพนักงานอยางเหมาะสมกับชวงอายุ และ
การตรวจตามปจจัยเสี่ยงในการทํางาน โดยในป 2561 สถานพยาบาลที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ดําเนินการตรวจในชวงเดือนธันวาคม 2561 พนักงานเขาตรวจ 2,300 คน คิดเปนรอยละ 95 ของพนักงานกลุมเปาหมายทั้งหมด

2. “ PCSGH หางไกล NCDs”
โครงการ PCSGH หางไกล NCDs โดยใหพนักงานทีม่ ภี าวะเสีย่ งตอโรคอวนจํานวน 30 คนเขาฝกอบรม โดยกิจกรรมมีการ
ฝกอบรมใหความรูเ กีย่ วกับโภชนาและการออกกําลังกาย เพือ่ ควบคุมนํา้ หนัก วิทยากรจากโรงพยาบาลเทพรัตน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
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3. “Bike For Health”
ทางบริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอสุขภาพของพนักงาน จึงไดจดั โครงการ Bike
For Health ขึ้น พนักงานสามารถซื้อจักรยานในราคาพิเศษ มีพนักงานสนใจโครงการและซื้อจักรยานจํานวนทั้งหมด 498 คัน

4. เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ไดเกิดการระบาดของไขหวัด
ใหญสายพันธุเอและสายพันธุบี ซึ่งมีพนักงานเปนไขหวัดดังกลาว
และตองหยุดงานเปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห บริษัทฯ จึง
ไดจัดหาวัคซีนในราคาตนทุน โดยมีพนักงานและผูบริหารที่สนใจ
จํานวน 80 คน

5. “PCSGH Sport League” ประเภทการแขงขันเซปกตะกรอ และ ฟุตซอล
5.1 แขงขันเซปกตะกรอ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ไดเปดการแขงขันเซปกตะกรอ PCSGH 2018 โดยทีม
ผูเขาแขงขันทั้งหมด 12 ทีม โดยเริ่มการแขงขันตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 มีการแขงขันทุกวัน
ตั้งแตเวลา 11.45 – 12.10 น. ที่สนามเซปกตะกรอ ขางอาคาร 2-3 PCW
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5.2 การแขงขันฟุตซอล PCF CUP ครั้งที่ 1 จัดการแขงขันขึ้นระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6
สิงหาคม 2561 ณ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด ไดเปดกิจกรรมการแขงขันฟุตซอล 7 คน PCF CUP ครั้งที่ 1 /2561
โดยมีพนักงานใหความสนใจ เขารวมกิจกรรม 9 ทีม โดยทําการแขงทุกวัน ตั้งแตเวลา 17.00 – 17.20 น.

6. สงตัวแทนพนักงานเขารวมการแขงขันกับองคกรตาง ๆ ดําเนินการโดยชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
6.1 “มิตรภาพคัพ ครั้งที่ 6 ประจําป 2561 ชิงถวยรางวัล ฯพณฯ ทาน สุวัจน ลิปตพัลลภ”
เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรชั้นนําบนถนนมิตรภาพ จึงไดสงนักกีฬาฟุตบอลเขารวมการแขงขันฟุตบอล
ระยะเวลาการแขงขันตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 สนามฟุตบอลหญาเทียม สีมาอารีนา จํานวนผูเขารวมการ
แขงขันทั้งสิ้น 16 ทีม บริษัทฯควารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”
6.2 ฟุตบอลอุตสาหกรรมคัพครั้งที่ 2
บริ ษั ท ได ส  ง ตั ว แทนเข า ร ว มการแข ง ขั น
ระหวางวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ สนามฟุตบอล
หญาเทียมโดดเดนอารีนา จํานวนผูเขารวมการ
แขงขันทัง้ สิน้ 16 ทีม บริษทั ฯควารางวัล “ชนะเลิศ”
บรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน

Happy Heart
มีนาํ้ ใจเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตอ กัน เปนการสงเสริมความมีนาํ้ ใจไมตรี เอือ้ อาทรตอกันในทีท่ าํ งาน เพือ่ ใหพนักงาน
เกิดความรักใครปรองดองสามัคคีกัน
7. โครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เปาหมาย 1 ลาน ซี.ซี.
ในป 2561 มีผูเขารวมบริจาคโลหิตทั้งหมด
391 คน คิดเปนปริมาณโลหิตจํานวน 156,400 ซี.ซี.
นับตัง้ แตเดือนมกราคม 61 จนถึงเดือนธันวาคม 2561
นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังไดรับพระราชทาน
ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เนือ่ งดวยเปนองคกรทีใ่ หความรวมมือจัดใหการบริจาค
โลหิตตอเนื่อง เปนเวลา 5 ป รวมปริมาณโลหิตที่ไดรับ
บริจาค 1,294,800 ซี.ซี.
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8. “การแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุประจําป 2561”
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ไดมีการมอบโลประกาศ
เกียรติคุณแดพนักงานในโอกาสเกษียณอายุ ประจําป
2561 มีพนักงานที่เกษียณอายุ จํานวน 6 คน

9. เพื่ อ เป น การสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให กั บ พนั ก งาน
ที่มีความประพฤติดี ทางบริษัทไดจัดกิจกรรมมอบรางวัล
ใหกับพนักงานที่รักษาเวลาทํางานดีเดนประจําป 2561
โดยมีพนักงานที่ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 412 คน

Happy Relax
รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ เปนการสรางความสนุกสนาน ผอนคลายความเมื่อยลา ความเครียดจากการ
ทํางาน ชวยใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจที่ดี และทําใหพนักงานมีโอกาสสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

10. รวมสานประเพณีวนั สงกรานต ในวันที่ 12 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมรดนํา้ ขอพรผูบ ริหารและแตงกายดวยชุดผาไทย ลายดอก

11. งานเลี้ยงสังสรรคประจําป สงทายปเกา ตอนรับปใหม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคประจําป โดยภายในกิจกรรมมีการจับฉลากของรางวัล
และรับประทานอาหารวมกัน บรรยากาศภายในงานเปนไปดวยความสนุกสนาน
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Happy Brain
มีการสงเสริมการศึกษาหาความรู ทักษะ ประสบการณ ใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลง
เรียนรูตางๆ โอกาสตางๆ เพื่อนําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการงาน โดยทักษะที่เรา
จะตองพัฒนามีอยูสองประเภท คือทักษะในการทํางาน (Work Skill) และ ทักษะในการใชชีวิต (Life Skill)
เพราะปจจุบนั คนทํางานยุคใหม สามารถเขาถึงขอมูลทางดานเทคโนโลยีเพือ่ สงเสริมการพัฒนาทักษะในการ
ทํางาน ดังนั้นการใชชีวิตจึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสุข
12. ใหทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขา
งานเครื่องมือกล เพื่อพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยรวมมือกับวิทยาลัย
เทคนิคสุรนารีจดั การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีใหกบั พนักงานของบริษทั โดยในรุน ที่ 2 โดยจะสําเร็จ
การศึกษาในป 2561 จํานวน 9 คน

Happy Money
มีเงินเก็บ รูจักใช ไมเปนหนี้สิน เปนการสงเสริมใหพนักงานใชจายอยางประหยัด มีเงินเก็บออมไวใชในยาม
จําเปนบริษทั ฯ ยังสนับสนุนการออมตาม โครงการออมเงินออมธรรม กับธนาคารออมสิน และโครงการเงิน
ฝากประจําตอเนื่อง 2 ป กับธนาคารอาคารสงเคราะห โดยในปนี้มีพนักงานเขารวมโครงการโดยมีพนักงาน
ออมเงินรวมกวา 4 ลานบาท

Happy Soul
มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต เปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยูรวมกันอยางสันติสุข

13. บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานเขาถึงพุทธศาสนา ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรู
คูค ณ
ุ ธรรม อันนําไปสูก ารเติบโตอยางยัง่ ยืน และรูจ กั การให ในโครงการธนาคารบุญ โดยมีกจิ กรรม
ทําบุญตักบาตรประจําเดือน อบรมธรรมะกับการทํางาน โดยมีพระอาจารยจรี วัฒน จากวัดปาสาละวัน
จังหวัดนครราชสีมา
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Happy Family
มีครอบครัวที่อบอุน และมั่นคง เปนการสงเสริมการสรางความรักความผูกพันในครอบครัวและ
สัมพันธภาพที่ดี ระหวางครอบครัวของพนักงานกับองคกร
14. กิจกรรมวันเด็กบุตรพนักงานและกิจกรรมวันเด็ก เทศบาล
เมืองใหมโคกกรวดเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ทางบริษัทรวมกับ
หนวยงานราชการ ภายในกิจกรรมมีการเลนเกมตอบคําถาม
มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณเครื่องเขียน อุปกรณกีฬา และ
แจกขนมใหกับนองๆที่มารวมกิจกรรม โดยหนวยงานราชการ
ที่ทางบริษัทฯเขารวมมีดังนี้
1. เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด
2. เทศบาลตําบลโคกกรวด
3. ศูนยเรียนรูการศึกษาพิเศษ เขต 11
4. โรงเรียนบานสลักได
15. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ทางบริษัทฯ ไดใหความสําคัญดานการศึกษา จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนชวยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน และ
สรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน ดวยการมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จํานวนทั้งสิ้น 125 ทุน เปนเงิน
จํานวน 220,000 บาท
16. กิจกรรมอบรมคลีนิกนมแม
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การให น ม
บุตรดวยนมแม จึงจัดกิจกรรม อบรมคลีนิกนมแมโดยมี
วิทยากรจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 9
นครราชสีมา นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ไดนําทีมพนักงานที่
เลี้ยงบุตรดวยนมแมเขารับใบประกาศเกียรติคุณจากทาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เนื่องในวันแมแหงชาติ

Happy Society
สังคมดี เปนการสงเสริมความรัก สามัคคี เอือ้ เฟอ ตอชุมชนทีท่ าํ งาน ชุมชนทีพ่ กั อาศัย ชวยเหลือสังคมรอบขาง
ซึ่งหากสังคมรอบขางดี องคกรที่อยูในสังคมนั้นยอมมีความสุขไปดวย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความยั่งยืน โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ คํานึงถึงประโยชนตอ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
เกีย่ วของอยางครบถวน บริษทั ฯ มุง มัน่ ในการพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคมและชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ชุมชนใกลเคียงใหมคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ พรอม ๆ ไปกับการเติบโตของบริษทั ฯ เปนผลใหบริษทั ฯ
ไดรบั การพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนําบริษทั ฯ เขาเปนหนึง่ ใน 79 รายชือ่ “หุน ยัง่ ยืน”
(Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจําป 2561 รายละเอียดอยูใ นรายงานความยัง่ ยืน

41

17. PCSGH ปนนํ้าใจใหสังคม
บริษัทฯ ไดรวบรวมเสื้อผา และของจําเปน ไปมอบใหกับ
หอการค า จั ง หวั ด นครราชสี ม า ณ บริ เวณลานอนุ ส าวรี ย 
ท า วสุ ร นารี เพื่ อ นํ า ไปมอบให กั บ ผู  ป ระสบภั ย เขื่ อ นแตก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการดําเนินโครงการ Happy Workplace ประจําป 2561
จากการดําเนินงานเสริมสรางองคกรแหงความสุข ตามโมเดล Happy Workplace มาอยางตอเนื่อง บริษัทฯ ไดทําการ
ประเมินสภาวะความสุขของพนักงาน โดยเครื่องมือ Happinometer ดังนี้
เครื่องมือวัด
แบบวัดความสุขสวนบุคคล Happinometer ประกอบดวยคําถาม 56 คําถาม ใน 9 มิติ โดยเปนแบบมี ตัวเลือก 5 ตัวเลือก
วิธีการประเมิน
ใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิ จากพนักงานในกลุมบริษัทฯ จํานวน 500 ชุด คิดเปนตัวแทนพนักงานรอยละ 24.38
ผลการประเมินความสุข 9 มิติ

หมายเหตุ : คามาตรฐานที่เปนเกณฑยอมรับ มากกวารอยละ 50
** อางอิงจาก : เครื่องมือ Happinometer สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2555

Happy
ป 2561

Body
60.17

Heart
69.83

Relax
50.65

Brain
59.20

Money
54.96

Soul
68.28

Family Society Work Life Average
59.70 58.08 48.43
58.81

ผลการประเมินความสุข 9 มิติ
จากผลการประเมินความสุขของพนักงานใน 9 มิติ พนักงานมีระดับความสุขทีร่ อ ยละ 58.81 บุคลากรในองคกรมีคะแนน
ความสุขอยูในระดับ “ มีความสุข ”
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในป 2562
นําผลการประเมินเสนอตอคณะผูบริหาร คณะทํางานที่เกี่ยวของ เพื่อรักษามาตรฐานการดําเนินงาน กิจกรรมในดานที่มี
ระดับคะแนนอยูในเกณฑมาตรฐาน และรวมกันวิเคราะหจุดออน ขอผิดพลาด ความตองการของพนักงาน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให
สอดคลองกับความตองการของพนักงานมากขึ้น

การมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม

บริษทั ฯ ใหความสําคัญกับการมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในป 2561 บริษทั ฯ ไดรว มสนับสนุน กิจกรรม
ตาง ๆ กวา 10 กิจกรรม ไดแก
õćÙĂîęČė
3%

1. บริษทั ฯ มีสว นรวมในการสรางงานใหกบั คนในพืน้ ที่
คิดเปนรอยละ 78.15 ของพนักงานทั้งหมด

õćÙĂÿĊćî

97%
สัดสวนพนักงานแยกตามภูมิภาค

2. สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเขาสูอ ตุ สาหกรรม
สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเขาสูอ ตุ สาหกรรม
ดวยความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัย
เทคนิคสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในโครงการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีนักศึกษาเขาเรียนรู
ฝกงานในโครงการ รุน ที่ 2 สําเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ
2561 จํานวน 78 คน และรับนักศึกษารุนที่ 3 จํานวน 76 คน
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการคิดเปนมูลคาคืนสูส งั คม
กวาสองลานสี่แสนบาท ตอป

3. สนับสนุนการพัฒนา และตอยอดดานการศึกษา โดย
เปดใหนักศึกษาเขาศึกษาดูงานในสายการผลิต 7 รุน จํานวน
379 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา
• โรงเรียนชางฝมือทหาร จํานวน 40 ทาน
• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 110 ทาน
• มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 27 ทาน
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 50 ทาน
• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จํานวน 48 ทาน
• วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จํานวน 54 ทาน
• คณะธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 50 ทาน
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4. บริษัทฯ มีโอกาสไดตอนรับคณะของรองผูวา
ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า รวมทั้ ง คณะจากหน ว ยงาน
ราชการ ผูถือหุนรายยอยและนักลงทุน เขาเยี่ยมชมบริษัทฯ
ในป 2561 รวม 3 คณะ จํานวน 180 คน

6. ทางบริษัทฯ เขารวมกิจกรรมกับชุมชนองคการ
บริหารสวนทองถิ่นในเขตตําบลโคกกรวด ไดแก กิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ
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5. มอบเครื่องครุภัณฑทางการแพทย ใหกับโรง
พยาบาลมหาราช นครราชสีมา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวการมีสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน และดวยพนักงานกวารอยละ 78 เปนคนที่
อาศัยและมีครอบครัวในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นเพื่อ
เปนการสนับสนุนและเพิม่ ศักยภาพในการรักษาโรคเฉพาะทาง
ใหคนในชุมชนไดเขาถึงการรักษาไดมากขึ้น ทางบริษัทฯ
จึ ง มอบเครื่ อ งช ว ยหายใจชนิ ด ควบคุ ม ด ว ยปริ ม าตรและ
ความดัน จํานวน 2 เครื่อง มูลคารวมทั้งสิ้น 700,000 บาท
ใหกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่
27 เมษายน 2561

7. ดําเนินโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง เพื่อเปน
สวนหนึง่ ในการสงเสริมและสนับสนุน บริษทั ฯ ไดจดั โครงการ
ตอเนือ่ งเปนปที่ 5 โดยมอบเครือ่ งคอมพิวเตอรจาํ นวน 2 เครือ่ ง
ใหกับสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาครบุรี อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

8. กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ
รวมกับเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในการแบงปนอาหาร
และนํ้าดื่ม มอบใหกับญาติผูปวย และผูที่มาใชบริการโรง
พยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เปนประจําทุกเดือน

9. ร ว มกั บ สภากาชาดไทย รั บ บริ จ าคโลหิ ต จาก
พนักงาน ติดตอกันเปนปที่ 5 ในโครงการทําความดี บริจาค
โลหิต นอมจิตรําลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเปน
พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รวมปริมาณโลหิตในป 2561 ทั้งสิ้น 156,400 ซีซี.

10. บริษทั ฯเขารวมกิจกรรมวันแรงงานแหงชาติ โดยการนําเงินจํานวน 10,000 บาท มอบใหกบั โรงพยาบาลมหาราช เพือ่
สมทบทุนสรางอาคารผูปวย
จากการดําเนินงานและเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนตลอดป 2561 ตัวชี้วัดสําคัญในการดําเนินงานคือ ไมพบขอรองเรียน
จากชุมชน สังคม เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคม จากการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ตอรางรายงานมาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม มาเพื่อเปนแผนงานและแนวปฏิบัติในป 2562 ตอไป
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ผลการดําเนินงานของ PCSGH
เศรษฐกิจ
GRI
GRI 201-1

ขอมูลที่จําเปน
มูลคาเชิงเศรษฐกิจทางตรง
รายไดจากการขาย
มูลคาเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจาย
ตนทุนขาย

หนวย

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท

3,707.20

3,927.50

5,579.90

ลานบาท

3,190.90

3,157.90

4,615.20

คาตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงาน

ลานบาท

580.00

613.20

711.13

การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป

ลานบาท

366.00

427.00

411.75

บุคลากร
GRI
GRI 102-8

GRI 405-1

GRI 401-3

GRI 404-1
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ขอมูลที่จําเปน
พนักงานประจํา
พนักงานแบงตามพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
ภาคอีสาน
ภาคอื่นๆ
ตางประเทศ
พนักงานแบงตามอายุ
อายุ 50 ปขึ้นไป
อายุระหวาง 30-50 ป
อายุตํ่ากวา 30 ป
พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์
ในการลาคลอด
พนักงานที่ใชสิทธิ์ในการลาคลอด
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใชสิทธิ์ในการลาคลอด
อัตราการคงอยูของพนักงาน
ที่ลาคลอด
คาเฉลี่ยเวลาการฝกอบรมพนักงาน

ป 2559
ป 2560
ป 2561
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
กําลังคน 1,489.00 648.00 1,533.00 715.00 1,792.00 793.00
หนวย

กําลังคน 1,266.00 563.00 1,064.00
กําลังคน
163.00 61.00 106.00
กําลังคน
58.00 24.00
36.00
กําลังคน
2.00
2.00

506.00 1,451.00 733.00
48.00 250.00 56.00
21.00
74.00 16.00
4.00
1.00

กําลังคน
กําลังคน
กําลังคน
กําลังคน

10.00
347.00
390.00
715.00

13.00 11.00
793.00 344.00
683.00 293.00
648.00

13.00
765.00
805.00
-

35.00 10.00
953.00 388.00
791.00 408.00
793.00

กําลังคน
กําลังคน

-

3.00
3.00

-

6.00
6.00

-

5.00
5.00

รอยละ

-

100.00

-

100.00

-

100.00

ชัว่ โมงตอคน

41.83

32.39

35.52

ความปลอดภัย
GRI
GRI 403-2

อุบัติเหตุ

ขอมูลที่จําเปน
จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
พนักงานทั้งหมด
ผูรับเหมา
จํานวนผูบาดเจ็บจากการทํางาน (TRIC)
พนักงานทั้งหมด
ผูรับเหมา
จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ
พนักงานทั้งหมด
ผูรับเหมา
จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
พนักงานทั้งหมด
ผูรับเหมา
พนักงานทั้งหมด
จํานวนผูเสียชีวิต
ผูรับเหมา
จํานวนอุบัติเหตุจากการใชรถยนต
สวนกลาง
จํานวนอุบัติเหตุจากการขนสง
ทางรถยนต

หนวย
คน
คน

ป 2559

ป 2560
3.00

-

ป 2561

4.00
-

2.00

3.00
-

คน
คน

1.00

2.00

-

-

-

คน
คน

-

-

-

คน
คน
คน

-

-

-

คน
กรณี

-

-

-

กรณี

-

-

-

สิ่งแวดลอม
การใชนํ้า
GRI
GRI 303-1
GRI 303-3

ขอมูลที่จําเปน
การใชนํ้าทั้งหมด
การใชนํ้ารวมตอผลิตภัณฑ

นํ้าเสียที่ปลอยออกมา
GRI
ขอมูลที่จําเปน
GRI 306-1
นํ้าทิ้งทั้งหมด
ของเสีย
GRI
ขอมูลที่จําเปน
GRI 306-2
อันตรายสงกําจัด/บําบัด
ฝงกลบอยางปลอดภัย
เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต
อันตรายสงรีไซเคิล

หนวย
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร/100
ชิ้น

ป 2559
206,634.91
0.50

ป 2560
255,888.00
0.58

ป 2561
268,546.00
0.54

หนวย
ลูกบาศกเมตร

ป 2559
165,307.93

ป 2560
204,701.40

ป 2561
214,836.80

ป 2559
451.33
127.91
323.42
463.21

ป 2560
106.12
106.12
494.84

ป 2561
106.45
26.85
79.60
483.53

หนวย
ตัน
ตัน
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GRI

ขอมูลที่จําเปน
เปนเชื้อเพลิงทดแทน
ทําเชื้อเพลิงผสม
เปนวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต
นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ
ไมอันตรายสงกําจัด
ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
ไมอันตรายสงรีไซเคิล
คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ
เปนวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต
นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ

หนวย
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

ตัน
ตัน
ตัน

ป 2559
309.72
11.72
141.76
74.90
74.90
4,208.29
3,398.86
114.60
694.83

ป 2560
55.06
352.76
87.02
28.53
28.53
3,923.46
3,093.17
133.56
696.73

ป 2561
27.91
145.65
21.38
288.59
72.38
72.38
3,152.19
2,129.28
143.94
878.97

หนวย
กิกะจูล
กิกะจูล

ป 2559
139,945.53
64,920.21

ป 2560
160,833.86
64,682.31

ป 2561
171,627.07
69,802.3

หนวย
ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา
ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา
ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา

ป 2559
21,276.76

ป 2560
19,068.92

ป 2561
24,577.47

20,517.57

18,312.51

23,761.19

759.19

756.41

816.28

178,391,554.55
1,645,412.00
114,000.00 243,000.00
175,000,000.00
73,845.00 204,048.00
42,372.00
42,372.00
190,712.00 215,625.00
27,500.00
28,500.00

81,611,640.00
95,000.00
78,220,566.00
1,754,113.00
42,372.00
268,500.00
30,495.00

ตัน

พลังงาน
GRI
GRI 302-1

ขอมูลที่จําเปน
การใชพลังงานไฟฟา
การใชพลังงานความรอน
การปลอยกาซเรือนกระจก
GRI
ขอมูลที่จําเปน
GRI 305-1
การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด
กาซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟา
กาซเรือนกระจกจากพลังงานความรอน

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
นโยบายสิ่งแวดลอม/ระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายในการดําเนินการ
- คา Audit 14001
- คาติดตั้ง Solar cell
- คาติดตั้งหลอดไฟ LED
- คาตรวจนํ้าเสีย
- คาตรวจสภาพแวดลอม
- คาตรวจวิเคราะหโลหะหนัก
- คาสงกําจัดของเสีย
การละเมิดกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
จํานวนขอรองเรียน
จํานวนคาปรับ
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
จํานวนกรณี
บาท

2,943,125.55
-

911,867.00
-

1,200,594.00
-

การแสดงขอมูลตามตัวชี้วัด GRI
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
GRI Standard

Description

Page/Link/Comment

Organizational Profile
GRI 102-1

Name of the organization

รายงานประจําป หนา 7

GRI 102-2

Activities, brands, products, and services

รายงานประจําป หนา 10-16

GRI 102-3

Location of headquarters

รายงานประจําป หนา 7

GRI 102-4

Location of operations

รายงานประจําป หนา 7

GRI 102-5

Ownership and legal form

รายงานประจําป หนา 10-16

GRI 102-6

Markets served

รายงานประจําป หนา 10-16

GRI 102-7

Scale of the organization

รายงานความยั่งยืน หนา 33

GRI 102-8

Information on employees and other workers

รายงานความยั่งยืน หนา 48

GRI 102-9

Supply chain

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 102-11

Precautionary principle or approach

รายงานประจําป หนา 24-25,
รายงานความยั่งยืน หนา 23-28

GRI 102-12

External initiatives

รายงานความยั่งยืน หนา 23-28

GRI 102-13

Membership of associations

รายงานความยั่งยืน หนา 3,11

GRI 102-14

Statement from senior decision-maker

รายงานประจําป หนา 4

GRI 102-15

Key impacts, risks, and opportunities

รายงานประจําป หนา 4,80-83

Strategy

Ethics and Integrity
GRI 102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

รายงานประจําป หนา 56-68

GRI 102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

รายงานประจําป หนา 56-68

Governance
GRI 102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental and social topics รายงานความยั่งยืน หนา 6-10

GRI 102-25

Conflicts of interest

GRI 102-26

Role of the highest governance body in setting purpose, values,and http://www.pcsgh.com/th/cg/
strategy
corporate_governance

GRI 102-29

Identifying and managing economic, environmental and social impacts รายงานประจําป หนา 80-83

GRI 102-31

Review of economic, environmental, and social topics

รายงานประจําป หนา 80-83

GRI 102-38

Annual total compensation ratio

รายงานประจําป หนา 53-55

รายงานประจําป หนา 56-68

Stakeholder Engagement
GRI 102-40

List of stakeholder groups

รายงานความยั่งยืน หนา 6-10

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

รายงานประจําป หนา 60

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

รายงานความยั่งยืน หนา 6-10

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

รายงานความยั่งยืน หนา 6-10
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GRI Standard
GRI 102-44

Description
Key topics and concerns raised

Page/Link/Comment
รายงานความยั่งยืน หนา 6-10

Reporting Practice
GRI 102-45

Entities included in the consolidated financial statements

รายงานประจําป หนา 12-18

GRI 102-46

Defining report content and topic boundaries

รายงานประจําป หนา 6,รายงานความ
ยั่งยืน หนา 7

GRI 102-47

List of material topics

รายงานความยั่งยืน หนา 6-10

GRI 102-50

Reporting period

รายงานประจําป หนา 6,รายงานความ
ยั่งยืน หนา 7

GRI 102-51

Date of most recent report

รายงานประจําป หนา 6,รายงานความ
ยั่งยืน หนา 7

GRI 102-52

Reporting cycle

รายงานประจําป หนา 6,รายงานความ
ยั่งยืน หนา 7

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 หนา 52-58

GRI 201: Economic Performance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานประจําป หนา 12-18

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานประจําป หนา 12-18

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานประจําป หนา 12-18

GRI 201-1

Direct economic value generated and distributed

รายงานความยั่งยืน หนา 48

GRI 201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate รายงานประจําปหนา 82-85
change

GRI 203: Indirect Economic Impact
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 203-1

Infrastructure investments and services supported

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 203-2

Significant indirect economic impacts

รายงานความยั่งยืน หนา 48

GRI 205: Anti-Corruption
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานประจําป หนา 69-76

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานประจําป หนา 69-76

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานประจําป หนา 69-76

GRI 205-2

Communication and training about anti-corruption policies and pro- รายงานประจําป หนา 69-76
cedures

GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken
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รายงานประจําป หนา 69-76

GRI Standard

Description

Page/Link/Comment

GRI 302: Energy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 23-25,28

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 23-25,28

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 23-25,28

GRI 302-1

Energy consumption within the organization

รายงานความยั่งยืน หนา 51

GRI 302-2

Energy consumption outside of the organization

รายงานความยั่งยืน หนา 51

GRI 302-3

Energy intensity

รายงานความยั่งยืน หนา 28,51

GRI 302-4

Reduction of energy consumption

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 25

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 25

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 25

GRI 303-1

Water withdrawal by source

รายงานความยั่งยืน หนา 50

GRI 303-2

Water sources significantly affected by withdrawal of water

รายงานความยั่งยืน หนา 25-26,50

GRI 303-3

Water recycled and reused

รายงานความยั่งยืน หนา 25-26,50

GRI 303: Water

GRI 304: Biodiversity
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 28-29

GRI 304-2

Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity

รายงานความยั่งยืน หนา 28-29

GRI 305: Emissions
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 305-4

GHG emissions intensity

รายงานความยั่งยืน หนา 22-28

GRI 306: Effluents and Waste
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 24-26

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 24-26

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 24-26

GRI 306-1

Water discharge by quality and destination

รายงานความยั่งยืน หนา 25-26,50

GRI 306-2

Waste by type and disposal method

รายงานความยั่งยืน หนา 50-51
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GRI Standard

Description

Page/Link/Comment

GRI 307: Environmental Compliance
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 22-27

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 22-27

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 22-27

GRI 307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

รายงานความยั่งยืน หนา 51

GRI 308: Supplier Environmental Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

รายงานความยั่งยืน หนา 16,26-27

GRI 308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken รายงานความยั่งยืน หนา 16,26-27

GRI 401: Employment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 32-44

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 32-44

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 32-44

GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

รายงานความยั่งยืน หนา 48

GRI 401-2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to รายงานความยั่งยืน หนา 32-44
temporary or part-time employees

GRI 401-3

Parental leave

รายงานความยั่งยืน หนา 48

GRI 403: Occupational Health and Safety
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 29-31

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 29-31

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 29-31

GRI 403-2

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, รายงานความยั่งยืน หนา 31,49-50
and absenteeism, and number of work-related fatalities

GRI 403-3

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their รายงานความยั่งยืน หนา 29-31
occupation

GRI 404: Training and Education
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 34-37

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 34-37

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 34-37

GRI 404-1

Average hours of training per year per employee

รายงานความยั่งยืน หนา 36,49

GRI 404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance รายงานความยั่งยืน หนา 34-37
programs

GRI 404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career รายงานความยั่งยืน หนา 34-37
development reviews
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GRI Standard

Description

Page/Link/Comment

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 32-34

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 32-34

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 32-34

GRI 405-1

Diversity of governance bodies and employees

รายงานความยั่งยืน หนา 48-49

GRI 406: Non-Discrimination
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 32-34

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 32-34

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 32-34

GRI 406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

รายงานความยั่งยืน หนา 32-44

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 407-1

Operations and suppliers in which the right to freedom of association รายงานความยั่งยืน หนา 16
and collective bargaining may be at risk

GRI 408: Child Labor
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 32-33

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 32-33

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 32-33

GRI 408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor รายงานความยั่งยืน หนา 16,32-44

GRI 411: Right of Indigenous Peoples
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 60

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 60

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 60

GRI 411-1

Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

ไมมเี หตุการณละเมิดทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิ
มนุษยชน

GRI 413: Local Communities
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 45-47

GRI 413-1

Operations with local community engagement, impact assess- รายงานความยั่งยืน หนา 45-47
ments,and development programs

GRI 413-2

Operations with significant actual and potential negative impacts on รายงานความยั่งยืน หนา 26,45-47
local communities
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GRI 414: Supplier Social Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 414-1

New suppliers that were screened using social criteria

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

รายงานความยั่งยืน หนา 16

GRI 415: Public Policy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

รายงานประจําป หนา 69-70

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานประจําป หนา 69-70

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานประจําป หนา 69-70

GRI 415-1

Political contributions

รายงานประจําป หนา 69-70
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