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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

	 ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนขับเคลื่อนภาค 

อุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก	 และปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลา 

ของการเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยยีานยนต์จากเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน	

ไปสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	 

จึงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความยั่งยืน	 ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ค�านึงถึง

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดี	ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

	 ในปี	 2564	 วิกฤตโควิด	 -19	 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 และ 

ห่วงโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ัวโลกท�าให้การผลติชะลอตวัภาพ 

รวมอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวอย่างต่องเนื่อง	 โดยคาดว่าการผลิตจะ 

ขยายตัวถึงร้อยละ	 15	 มุ่งยกระดับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ 

ช้ินส่วนสมยัใหม่	รวมทัง้	มาตรการส่งเสริมการลงทนุพัฒนาเทคโนโลยแีละ

บคุลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน	เพือ่ยกระดบัให้ประเทศไทย

เป็นผูน้�าอาเซยีนในการผลติยานยนต์และชิน้ส่วนด้วยการใช้หุน่ยนต์	และ

ระบบอัตโนมัติ	ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หลังการเปิดประเทศ	 ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง	และยั่งยืน	ทั้งนี้	 การผลิต

ยานยนต์มีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน	 โดยตลาดในประเทศ	 และตลาดส่งออกฟื้นตัว	 มีแนวโน้ม 

ขยายตวัทีด่	ีคาดว่า	การผลติในปี	2564	รวม	1.6	ล้านคนั	ขยายตวัร้อยละ	

15	และปี	2565	คาดว่า	การผลิตจะขยายตัวอยู่ที่	1.7	ล้านคัน

	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือ 

และส่งเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งในกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์	 ผู้ผลิต 

ชิน้ส่วนยานยนต์	ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลการเกษตรเพือ่เสรมิสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน	 รวมถึงการพัฒนาและหาโอกาสต่อยอดในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์	จากจุดแขง็ด้านประสบการณ์ทางด้านวศิวกรรม	และความพร้อม 

ด้านเครือ่งจกัรท�าให้บรษัิทได้รบัโอกาส	ในธรุกจิยานยนต์อนาคต	(Electric	 

Vehicle)	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ 

โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์ความรูแ้ละความร่วมมอืกบัพนัธมติรเพือ่รองรบั 

การขยายโอกาสทางธุรกจิสูก่ารเตบิโตและพฒันาให้เกดิความหลากหลาย 

ของรายได้	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ 

บรรษัทภิบาลตอบสนองประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

	 สุดท้ายนี้	ในนามของบริษัทฯ	ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุก 

ภาคส่วน	ในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้วอม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียง

ให้มีคณุภาพดข้ึีนพร้อม	ๆ 	ไปกบัการเตบิโตของบรษิทัฯ	อย่างมัน่คงและ 

ยั่งยืนตลอดไป
นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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พันธกิจของบริษัท
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

P
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ให้ความส�าคญัด้านคณุภาพในทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่การออกแบบ	การผลติ	จนถงึ

การส่งมอบ	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ	ลูกค้า

จัดให้มีการก�ากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและ 

ช่วยเหลือ	ส่งเสริมชุมชนรอบข้างและ	สังคม

ส่งเสรมิให้เกดิการขยายธรุกจิ	และสนบัสนนุกจิกรรมการปรบัปรงุพฒันาต่างๆ	 

เพือ่ลดต้นทนุอย่างต่อเนือ่ง	และสร้างผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอให้กบั	ผูถื้อหุน้

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า	 สามารถเป็นฐานการผลิตและส่งมอบสินค้า 

ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	เจริญเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับ	คู่ค้า

สร้างเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี	มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็น 

ระบบและต่อเนื่อง	 เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว 

ของ	พนักงาน

PREMIUM QUALITY FOR
CUSTOMER

CORPORATE
GOVERNANCE FOR
SOCIAL

SHAREHOLDER
BENEFITS FOR
SHAREHOLDER

GLOBAL SUPPLY FOR
GROWING WITH
BUSINESS PARTNER

HAPPY WORKPLACE
FOR SATISFY
EMPLOYEE
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นโยบายความยั่งยืน
	 ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนขับเคลื่อน 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก	 และปัจจุบันเป็น 

ช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์จาก 

เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน	ไปสูเ่ทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า	เพือ่ให้เกดิ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 บริษัทฯ	 จึงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง 

ความยั่งยืน	ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ค�านึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	 

สังคม	สิ่งแวดล้อม	และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี	ปฏิบัติ 

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	 บริษัทฯ	 

มุ่งม่ันในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 

และชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้น 

พร้อมๆ	ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ	

 

	 บริษัทฯ	 จึงได้วิเคราะห์และทบทวนประเด็นส�าคัญ	 เพื่อ 

ก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง	 5	 ปี	 

พ.ศ.	 2563	 –	 2567	 และตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยื่น	 โดยมี 

เป้าหมายต่างๆ

ด้านเศรษฐกิจ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้ทันสมัย

: Smart Factory

ด้านการพัฒนา
บุคลากร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	

: Smart People

พัฒนาด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ

: Group up Together
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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

ห่วงโซ่ธุรกิจ
GRI 102-2, GRI 102-9
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
GRI 102-31

ในปี	2563	บริษัทได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ในการก�าหนดทิศทางธรุกิจ	ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง	โดยมีการพิจารณาเป้าหมายที่ส�าคัญ	ดังนี้

9	 Smart	 Factory	 สนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านการผลิต	 เพ่ือตอบสนองธุรกิจ 

	 ด้านยานยนต์	 และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์	 จากความเชี่ยวชาญ 

	 ด้านเครื่องจักร	 ประกอบกับประสบการณ์ในการผลิต	 บริษัทจึงพัฒนาระบบสายการผลิต 

	 อตัโนมัติท่ีสมบรูณ์และสามารถใช้งานได้จรงิ	การปรบัปรงุระบบคุณภาพผลิตภณัฑ์	เครือ่งมอืวดั 

		 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�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 มีจริยธรรม	 คุณธรรม	 และ 

	 ความซื่อสัตย์สุจริต	ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจประสบความส�าเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ	และพันธกิจที่มีต่อผู้มีสวนได้ส่วนเสีย	นอกเหนือ 

จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามโอกาสแล้ว	บริษัทฯ	 ได้น�ากลไกและช่องทางในการสื่อสารและวิธีการตอบสนองต่อ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน	 รวมท้ังการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และด�าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังแต่ละกลุ่มดังนี้

ความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
GRI 102-12, GRI 102-21, GRI 102-40,GRI 102-42

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�าเนินงาน

•	ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

		และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

•	การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

•	การเข้าไปส่วนการการพัฒนาชุมชนและสังคม

•	การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

		รายงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

•	การรับนักศึกษาฝึกงานผ่านระบบ

		ทวิภาคี

•	ได้รับการยอมรับจากชุมชน

		และสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ

•	ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

		และสังคม

•	ให้การสนับสนุนชุมชน

		โรงพยาบาลในชุมชนอย่างต่อเน่ือง
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1.	การระบุประเด็น
	 พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความ

ยัง่ยืนองค์กร	และข้อมลูจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร	 ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	 หรือ

เป็นความคาดหวังท่ีอาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

เพื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร	 และผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธี

การประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

	 a.)	 ภายในองค์กร	:	ส�ารวจความต้องการ	ความคาดหวงัของ 

	 	 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนดทุก 

	 	 หน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร,	ประเด็นท่ีได้จากผลการส�ารวจ 

	 	 ความสุขของพนักงานโดยใช้แบบส�ารวจ	 Happino 

	 	 meter,	ตู้รับความคิดเห็น	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การกำาหนดประเด็นส�ำคัญทำงธุรกิจ
(Materiality)

GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 102-46, GRI 102-49

	 	 ผลส�ารวจ	 รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละ 

	 	 วาระมาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้านความย่ังยืน 

	 	 ทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

	 b.)		 ภายนอกองค์กร	 :	 ประชุมผู้ถือหุ้น,	 ประชุมคณะ 

	 	 กรรมการบริษทัฯ,	การพบปะเยีย่มเยอืนลกูค้า,	ข้อร้องเรยีน, 

	 	 การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า,	การประชุมรับฟัง 

	 	 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการทางด้าน 

	 	 สิ่งแวดล้อม,	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น 

	 	 ความคาดหวงั	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์	 

	 	 แบบสอบถาม	พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น 

	 	 ทางการ	การวเิคราะห์ข้อมลูความคาดหวงัและแนวโน้ม 

	 	 การพัฒนาประเทศ	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

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

ครอบคลมุถงึผลกระทบผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในและภายนอกองค์กร	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนข้ึนตามแนวทางปฏิบตัใินระบบ

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

	 ทัง้นีบ้รษิทัได้ด�าเนนิการตามแผน

ธุรกิจระยะกลาง	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ประเดน็ส�าคญัต่าง	ๆ 	เพิม่ขดีความสามารถ

ในการผลติ	พฒันาศกัยภาพของพนกังาน	

ตลอดจนการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน 

รอบข้าง	ตามนโยบาย	Smart	Factory

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญทางธุรกิจ

คว
าม

ส�า
คัญ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

การเติบโตทางธุรกิจ

นวัตกรรมทางธุรกิจ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
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การรับมือกับผลกระทบต่อสถานการณ์โควิด - 19

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด	 เป็นแผนหลักในกรณีตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด 

ภายในโรงงาน	 ที่สามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข	 ลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ม ี

น้อยทีส่ดุ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางประสานงาน	การสัง่การ	และการตดิต่อสือ่สาร	เมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิจากโรคระบาดขึน้ในโรงงาน	 

และเพื่อป้องกัน	 เตรียมพร้อม	 ระงับเหตุ	 และการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ัง 

มีแนวทางในการฟื้นฟูสถานการณ์	และการสร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

การเตรียมความพร้อมและป้องกัน
ก่อนกาเรกิดโรคระบาด
	 1.	 การอบรมให้ความรู้

	 2.	 จัดให้มีแผนการควบคุมตรวจตรา

	 3.	 แผนการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

	 4.	 มาตรการคัดกรองส�าหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง

	 5.	 มาตรการปฏิบัติส�าหรับพนักงาน	

	 	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

	 6.	 มาตราการ	D	M	H	T	T	A

	 7.	 มาตรการควบคุมโรคในพื่นที่ปฏิบัติงาน

	 8.	 มาตรการเดินทางเคลื่อนย้ายจากที่พัก

	 9.	 การจัดเตรียมอุปกรณ์	เครื่องมือ	เมื่อเกิดเหตุ

	 10.	 การก�าหนดบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน

	 11.	 เบอร์โทรเพื่อติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉิน
เมื่อเกิดโรคระบาดภายในบริษัทฯ
	 1.	 ขั้นตอนการคัดกรองและแยกพนักงานกลุ่มเสี่ยง

	 2.	 ขั้นตอนการท�าทะเบียนรายชื่อ	เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อ

	 	 ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อพนักงานกลุ่มเสี่ยง

	 4.	 ขั้นตอนรองรับกรณีที่พบผู้เข้าข่ายผู้ติดเชื้อโควิด-19

	 5.	 เกณฑ์การคัดแยกผู้ติดเชื้อ	เพื่อส่งตัวเข้ารักษา

	 6.	 แผนการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19	เพื่อเข้ารักษาตัว

	 7.	 ขั้นตอนการด�าเนินกา	เพื่อเข้ารักาที่โรงพยาบาล

	 8.	 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติส�าหรับเข้ารักษาตัว

	 	 ที่โรงพยาบาลสนามที่โรงงานก�าหนด

	 9.	 เกณฑ์การพิจารณาส�าหรับให้พนักงาน

	 	 กลับมาท�างาน
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แนวปฏิบัตเิมื่อพบผู้ติดเชื้อ

	 ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีติจิทัล	 เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการที่สะดวก	 รวดเร็วและเหมาะสม 

กับสถานการณ์

มาตการจัดการและฟื้นฟูหลังมีการติดเชื้อภายในบริษัทฯ

การแบ่งระดับความรุนแรงเมื่อพบผู้ติดเชื้อภายในบริษัทฯ

ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
GRI 102-46

ที่มาของรายงาน
รายงานฉบบันีจ้ดัท�าขึน้เพือ่แสดงผลการด�าเนนิงานของบรษิทั พ.ีซ.ีเอส. แมชนี กรุป๊ โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยท่ีเกีย่วข้อง 

กับการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืนขององค์กรซ่ึงเก่ียวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี โดยได้พิจารณาถึงประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ GRI Standards 

ขอบเขตรายงาน GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52
รายงานฉบบันีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564  

ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลโดยจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอ้างอิงกับเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านความยั่งยืนต่อไป

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้ที่ ... QR code

ช่องทางการติดต่อ (GRI-102-53)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายบริหารองค์การ

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

ส�านักงานใหญ่เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ต�าบลโคกกรวด

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
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	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	GRI 102-13

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

ของภาคเอกชนไทย

(Thailand’s Private Sector Collective Action  

Coalition against Corruption : CAC) 
	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 และได้รับการรับรอง

เมือ่วนัที	่18	สงิหาคม	2560	ผลการด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส	 

ยุติธรรมและไม่ข้องเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น	 ส่งผลให้บริษัทได้รับ 

การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกครั้งที่	2	เป็นระยะเวลา	3	ปี	 

จากวันที่	3	มิถุนายน	2563	ถึง	วันที่	3	มิถุนายน	2566

โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2564
	 บริษัทฯ	 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย	 (Thailand	 Institute	 of	 Directors	 

Association:	IOD)	ระดับ	ดีเลิศ	(Very	Good)	หรือ	5	โลโก้	

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี	

(Good Labour Practices : GLP)
		 บริษัทฯ	 ด�าเนินการบริหารจัดการด้านแรงงานตามแนว 

ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี	 (Good	 Labour	 Practices	 :	 GLP)	 

โดยได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ ์

อย่างรอบด้านโดยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด ่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์	 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 

ติดต่อกันเป็นปีที่	6

มาตรฐานสถานประกอบการสะอาดปลอดภัย

ป้องกันโรค	COVID-19
	 บริษัทฯ	 ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ	 สะอาด 

ปลอดภัย	 ป้องกันโรค	 COVID-19	 ประเภทโรงงานขนาดใหญ	่ 

จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	

Thailand Sustainability Investment (THIS)
	 บริษัทฯ	 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นปี	ที่	6	(ปี	2559-2564)	ซึ่งสะท้อนการด�าเนินงาน 

ด้าน	 ESG	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance)	 

ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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	 มาตรฐานการรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry	:	GI)	

ระดับ	3	ระบบสีเขียว	(Green	System)
	 บริษัทฯ	 มุ ่ ง ม่ันให ้ความส�าคัญด ้านบริหารจัดการ 

สิ่ งแวดล ้อมอย ่างเป ็นระบบ	 มีการติดตามประเมินผล 

และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยได้รับการรับรอง 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว	 จากกระทรวง 

อุตสาหกรรม		

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

ในอุตสาหกรรมยานยนต์

(International Automotive Task Force) 

IATF 16949 : 2016
	 บริษัทฯ	 ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นต่อผลิตภัณฑ ์

และบริการที่ทรงคุณภาพตลอดท้ังห ่วงโซ ่อุปทานด ้วย 

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	

(Environment Management System)

ISO	14001	:	2015
	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา 

ธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ได้มุ ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษา 

ส่ิงแวดลัอม	 ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอม	 และลดต้นทุน 

การผลิต	 ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

องค์กรทั่วโลก
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	 มาตรฐานและรางวลัที่ได้รับจากพันธมิตรทางธรุกจิ

Ford Q1 Preferred Quality Status
	 บริษัทฯ	 ได ้แสดงให ้เห็นถึงความเป ็นเลิศเหนือข ้อ

ก�าหนดการรับรองมาตรฐาน	 ISO/TS	 16949	 โดยบริษัท 

ได้รับการรับรอง	Ford	Q1	preferred	quality	status	ตั้งแต่	 

ปี	2561	จากบริษัท	Auto	Alliances	(Thailand)	จ�ากัด

CQI-9	:	การประเมินระบบการชุบแข็ง	

(Heat Treatment System Assessment)
	 บริษัทฯ	 ผ่านการประเมินระบบการชุบแข็ง	 CQI-9	 จาก 

บริษัท	 Vitesco	 Borg	 warner	 ซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้มี 

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	 ป้องกันข้อบกพร่องตลอดจน 

ลดความผันแปรและของเสียในห่วงโซ่อุปทาน

Certificate	 of	 2020	Outstanding	 Performance	 

Supplier for Early Achievement of 2030 Target  

in	Environment	(CO2	Reduction)
	 บริษัทฯ	 ได ้เข ้าร ่วมกิจกรรม	 TCC-Environment	 

ได ้ระดับคะแนนระดับ	 A	 ในด้านการลดการปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์	 ของบริษัท	 โตโยต้า	 (Toyota	 Co- 

Operation	Club)

Certificate	of	Achievement	 :	 has	outstanding	 

Quality	and	delivery	score	for	FY2020	Of	Isuzu	 

Motors (Thailand) Co., Ltd.
	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลด้านคุณภาพและการส่งมอบจาก 

บริษัทอีซูซุ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Certificate	 of	 2021	 Successfully	 completing	 

the TCC Risk Management Activity 2021
	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมและผ่านการประเมินในกิจกรรม	 

TCC-Risk	 Management	 ของบริษัท	 โตโยต้า	 (Toyota	 

Co-Operation	Club)

Certificate	 of	 2021	 Successfully	 achievement	 

of 2021 TCC Safety Activity Target and  

achieving audit (Level A)
	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมและผ่านการประเมินในกิจกรรม	 

TCC-	Safety	Activity	ได้คะแนนระดับ	A	ของบริษัท	โตโยต้า	 

(Toyota	Co-Operation	Club)
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการด�าเนนิกิจการ	โดยได้ยดึถือตามแนวทางปฏบิตักิารก�ากบั

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

กรรมการบริษัท	ได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท	เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและเป็นแนวทางในการ

หล่อหลอมให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม	บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนา

สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ศักยภาพ	 ความรู้	 ความสามารถและความช�านาญในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ 

ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์และมคีวามกล้าหาญในการท้าทายต่อสิง่ใหม่ๆ	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	โดยมีจุดมุ่งหมาย	เพื่อน�าความเจริญ

รุ่งเรือง	อย่างยั่งยืนมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 6/2559	 เมื่อวันท่ี	 12	 ตุลาคม	 2559	 ได้มีมติอนุมัติให้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ตลอดจนได้มีการก�าหนดให้มีการทบทวนคู่มือเป็นประจ�า	 และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท	

(www.pcsgh.com)	หมวดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจกำรที่ดี

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบรษิทั	มจี�านวนกรรมการจ�านวน	 

9	 ท่าน	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 4	 ท่าน	 

คิดเป็นร้อยระ	44	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 

3	ท่าน	คดิเป็นร้อยละ	33	และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

จ�านวน	 2	 ท่าน	 คิดเป็นร้อยละ	 22	 โดยบริษัทให้ 

ความส�าคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ 

กรรมการบริษัท	 ที่เหมาะสม	 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ 

องค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี	บรษัิทจงึจดัตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เพ่ือคัดเลือกคณะ 

กรรมการบริษัท	 จากความสามารถ	 ความรู้	 และ

ประสบการณ์ในสายอาชีพต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 

ที่	 กลต.	 ก�าหนดพร้อมทั้งความรู้ความช�านาญและ 

ประสบการณ์	(Skill	Matrix)	มาพจิารณาโดยไม่ค�านงึถงึ 

ความแตกต่างด้านเพศ	อาย	ุเชือ่ชาต	ิศาสนา	มาปฏบิตัิ

หน้าท่ีก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 เพื่อก่อให้เกิด 

ประโชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย	

Board Skills Matrix

บัญชี

การเงิน-การลงทุน

ทรัพยากรบุคคล

การตลาด

วิศวกรรม

ธรรมาภิบาล

ธุรกิจและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยียานยนต์อนาคต

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมยานยนต์

บริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการด าเนินกิจการ โดยได้
ยึดถือตามแนวทางปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) 
ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณบริษทั เพื่อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลและเป็นแนวทางในการหล่อหลอมให้กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานมีความเช่ือมัน่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีพึงมีต่อส่วนรวม บริษทัมีความมุ่งมัน่
พฒันาสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้ศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถและความช านาญในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีท่ีเป็นเลิศ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความกลา้หาญในการทา้ทายต่อส่ิงใหม่ๆ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายดว้ยการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อน าความเจริญรุ่งเรือง อยา่งย ัง่ยืน
มาสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัท าคู่มือการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณบริษทัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนไดมี้การก าหนดใหมี้การทบทวนคู่มือ
เป็นประจ า และเปิดเผยในเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pcsgh.com) หมวดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษทั มีจ านวนกรรมการจ านวน 9 
ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน คิด
เป็นร้อยระ 44 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จ านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยบริษัทให้
ความส าคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษัท ท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัจึงจดัตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ
คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท จากความสามารถ 
ความรู้ และประสบการณ์ในสายอาชีพต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ท่ี กลต. ก าหนดพร้อมทั้ งความรู้
ความช านาญและประสบการณ์ (Skill Matrix) มา
พิจารณาโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างดา้นเพศ อายุ 
เช่ือชาติ ศาสนา มาปฏิบติัหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทั เพื่อก่อให้เกิดประโชน์สูงสุดต่อองค์กร
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

93 

Board Skills Matrix 
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การประเมินผลคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ	 (Board	 Self-Assessment)	 

เป็นประจ�าทุกปี	 โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ	 ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท�าแบบประเมินขึ้น 

จ�านวน	3	ชุด	คือ	ประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ	ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	และการประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบคุคล	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท	 

ว่าได้ด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี	 (Good	 Practices)	 เพื่อปรับปรุงการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีก�าหนดไว้	 และเพ่ือทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในรอบป ี

ที่ผ่านมา

การประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

ผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	:	CGR)	จาก 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 

of	 Directors	 :	 IOD)	 ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 

หัวข้อ	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 และ	 ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board  Self-
Assessment) เป็นประจ าทุกปี โดยใชแ้บบประเมินท่ีบริษทัฯ ปรับปรุงจากตวัอย่างของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้จดัท าแบบประเมินข้ึนจ านวน 3 ชุด คือ ประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ว่าไดด้  าเนินการ
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัให้สอดคลอ้งกับแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และเพื่อทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผา่นมา  

การประเมินผลคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน 

 2564 

93 

93 

โครงสร้างและคฒุสมบตัิ 
ของคณะกรรมการ 

บทบาท และหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการ 

ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

การท าหน้าท่ีของกรรมการ 

การพฒันาตนเองของกรรมการและ
การพฒันาผู้บริหาร 

เกณฑ์
การวดัผล
การ

ปฏิบตัิงา
น 

4.82 

การประเมินตนเองของ
คระกรรมการทั้งคณะ 

4.92 

การประเมินตนเอง
ของคระกรรมการ

รายบุคคล 

4.83 

การประเมินตนเอง
ของคระกรรมการชุด

ยอ่ยรายคณะ 

ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report 
: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซ่ึง
หลกัเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยหัวขอ้ สิทธิ
ของผูถื้อหุน้ การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ ความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ  

ผลการประเมินด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

ผลการด าเนินงาน 

 2562 
92 

ผลการด าเนินงาน 

 2563 

ผลการด าเนินงาน 

 2564 

93 

93 

4.82
กำรประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำร

ทั้งคณะ

4.92
กำรประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมกำร

รำยบุคคล

4.83
กำรประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยรำยคณะ

ผลการด�าเนินงาน
2562 92

ผลการด�าเนินงาน
2563 93

ผลการด�าเนินงาน
2564 93
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	บริษัทฯ

รับเรื่องร้องเรียน

จากช่องทางต่างๆ	โดย

ข้อมูลของผู้ร้องเรียน

จะถูกเก็บเป็นความลับ

ส่งข้อร้องเรียน

ให้กับคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

พิจารณาและรายงาน	

กรรมการบริษัทต่อไป

คณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง

วิเคราะห์และก�าหนด

มาตรการป้องกัน

จรรยาบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
GRI 102-16, GRI 102-17

จรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)
	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	 19	 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันกับสถานการณ์	 บริษัทฯ	 ยังคงยึดมั่น 

และให้ความส�าคัญกับการบริหารงานและก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อเป็นแนวทางในการหล่อหลอมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นพัฒนาสังคม	 และรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ศักยภาพ	 

ความรู้	ความสามารถและความช�านาญในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ	ส่งเสริมความคิดสร้างสรรและมีความกล้าหาญ

ในการท้าทายต่อการท�าสิ่งใหม่	ๆ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่ 

เก่ียวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	 และโปร่งใส	 โดยมีจุดหมาย	 เพ่ือน�าความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วน

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณบริษัท	 (Corporate	 Governance	 and	 Code	 of	 Conduct)	 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงานทุกคน	โดยมีผู้บริหารของบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 นอกจากนี้ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

การบริหารในปัจจุบัน

การส่งเสรมิความตระหนกัด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
	 •	 บริษัทได้บรรจุหลักสูตรความรู้ด้านจรรยาบรรณและ 

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 เพื่อ 

เผยแพร่และให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร 

ผ่านกระบวนการฝึกอบรมส�าหรบัพนกังานใหม่	และกระบวนการ 

อบรมในงาน	(On	the	Job	Training)	ทั่วทั้งองค์กร

	 •	 ในปี	 2564	 เน่ืองในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	 

วนัที	่9	ธนัวาคมของทกุปี	บริษัทจึงจัดโครงการวดัระดบัความรู ้

ด้านจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	 

ทั่วทั้งองค์กร	และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่คะแนนเฉลี่ย 

สูงสุดจ�านวน	 3	 หน่วยงาน	 เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจ 

โดยด�าเนินการติดต่อกันเป็นปีที่	2	

การรับเรื่องร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแส

(Whistleblower Policy)
	 	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรยีน 

และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางในการติดต่อต่อไว้บนเว็บไซด์ 

ของบริษัท	และรายงานประจ�าปี	

		 	 โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	แสดง 

ความคดิเหน็อย่างเป็นอิสระ	ทัง้ทางเวบ็ไซด์	อเีมล์	หรอืไปรษณีย์	

ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย	 ทั้งน้ีไม่พบข้อร้องเรียนท่ี 

เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์	 โปร่งใส	 

เป็นธรรม	และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไส่วนเสียทุกฝ่าย	อย่างเท่าเทียมกัน	 

จึงได้ก�าหนด	นโยบายและมาตรการต่อต้าการคอร์รัปช่ัน	 เพ่ือเป็น 

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน	 แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับ 

การพัฒนา	สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป	ดังนี้

	 1.	 ห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผูบ้งัคับบญัชาทกุระดบั	และพนกังาน 

	 	 ทุกคนของบริษทั	กระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็นการทจุรติ	คอร์รปัชัน่	 

	 	 ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ 

	 	 และรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย	

	 2.	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัทกุคน	ทกุระดบั 

	 	 ต้องปฏบิตัติามนโยบาย,	แนวทางการปฏบิติั	และมาตรการ/ 

	 	 ข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 

	 	 ที่บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าไป 

	 	 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

	 3.	 บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 การทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัท	 ทุกปี	 รวมถึงการน�า 

	 	 นโยบายการต่อต้านการทจุรติ	คอร์รปัชัน่และแผนการก�ากบั 

	 	 การปฏิบัติงานไปปฏิบัติ	และจัดให้มีคู่มือ	แนวทางในการ 

	 	 ด�าเนนิธรุกจิ	แนวทางการปฏบิติั	และการพฒันามาตรการ/ 

	 	 ข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 

	 	 แก่ผู้บริหารและพนักงาน	 ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

	 	 ในการด�าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการ 

	 	 ทจุรติ	คอร์รปัชัน่	กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั 

	 	 ทุกคน	 ทุกระดับต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง	 ต้องเป็นไป 

	 	 อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน 

	 	 การทุจริต	คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง	

	 4.	 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 เพื่อ 

	 	 ป้องกนัไม่ให้พนกังานมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม	รบัประกัน 

	 	 ให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และยกระดับค่านิยม 

	 	 ความซื่อสัตย์	สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรม 

	 	 องค์กร	

	 5.	 บรษัิทมกีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิทีโ่ปร่งใส	และ 

	 	 ถูกต้องแม่นย�า	 ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการด�าเนิน 

	 	 การของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล	 

	 	 รวมถงึกระบวนการอืน่	ๆ 	ในบรษิทัท่ีเกีย่วข้องกบัมาตรการ/ 

	 	 ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 

	 	 มกีารสอบทาน	มกีารตรวจสอบภายในเพือ่ยนืยนัประสิทธผิล 

	 	 ของกระบวนการตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัต ิ

	 	 เพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปช่ันอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ 

	 	 สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท	 

	 	 และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 รวมถึงข้อก�าหนดของ 

	 	 กฎหมายที่เก่ียวข้อง	 ผลการตรวจสอบตามมาตรการ 

	 	 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 

	 	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่าง 

	 	 สม�่าเสมอ

	 6.	 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดต�าแหน่งลงโทษ	 หรือให้ผล 

	 	 ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น	 แม้ว่าการ 

	 	 กระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

	 7.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของบริษัท 

	 	 ต้องเป็นผู้น�าตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 

	 	 ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 และด�าเนิน 

	 	 ธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 

	 	 ด�าเนินงานตามกรอบและข้ันตอน	 ของแนวร่วมปฏิบัติ	 

	 	 (Collective	 Action	 Coalition)	 ของภาคเอกชนไทย 

	 	 ในการต่อต้านการทุจริต
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ผลการดำาเนินงานตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่

	 บริษัทฯ	 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	 มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2563	และที่ประชุมได้รับทราบและอนุมัติผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ 

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามแบบประเมิน	71	ข้อของ	CAC	ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน	ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย	มีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่	30	มิถุนายน	2563	ครบก�าหนดวันที่	30	มิถุยายน	 

2566

	 ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านจรรยาบรรณบริษัทและการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอรรัปชั่น 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ	87.25

	 จรรยาบรรณบริษัทและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ปี
หลักสูตร

พนักงานใหม่	
หลักสูตร
ประจ�าปี

On	The	Job	
Training

2560 718 - 100%

2561 891 117 100%

2562 470 74 100%

2563 156 1,984 100%

2564 - 2,094 100%
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การบริหาร
ควำมเส่ียง

การบริหารความเสี่ยง	GRI 102-11
	 บริษัทฯ	 มีความตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น 

จากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธุรกิจซึ่งมีผลกระทบต่อ 

การบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	จึงได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยง 

ตามแนวปฏิบัติ	มาตรฐานสากล	COSO	ERM	เข้ามาปรับใช้	เพื่อให้ 

มีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กรและ

ระดับกจิกรรม	เพือ่ให้องค์กรสามารถด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

และเป้าหมาย	 ที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สร้างความคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กรภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการ 

ที่ดี	จึงก�าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ทางธุรกิจ	 จึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความเส่ียงในทุกระดับตั้งแต ่

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 จนถึงพนักงานทุกคน	 เพื่อให้มีความตระหนัก 

และเหน็ความสาคัญของการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ	บริษทั 

ได้มีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	 โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินงานตามหลักการ 

บริหารความเสี่ยง	 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะผู้บริหาร	 

(Management	 Committee)	 และฝ่ายบริหารของแต่ละสังกัด	 

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยง						

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะผู้บริหาร
Management Committee

คณะท�างานระดับสายงาน
Functional Risk
Management

	 โดยได้จัดอบรมหลักสูตร	 การบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใน 

องค์กร	 รวมทั้งมีการส่ือสารหลักการและเกณฑ์การประเมิน 

ความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร
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SMART
Factory

Smart 
Factory
1. นวัตกรรมในกระบวนกำรผลิตเพื่อควำมยั่งยืน
2. กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ
3. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้ำ
4. กำรด�ำเนินงำนด้ำนภำษี
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กลยุทธก์ำรพัฒนำธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
	 โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในปัจจุบันเร่ิมมีการใช ้

เทคโนโลยี	 AI	 และหุ่นยนต์เข้ามาด�าเนินการผลิตแทนแรงงาน

มนุษย์	 อุตสาหกรรมหนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด	 คือ	 อุตสาหกรรม 

ยานยนต์	ซึง่ต่อไปหุน่ยนต์ในโรงงานเหล่านีจ้ะท�างานได้อย่างละเอยีด

มากขึ้น	 แม้กระท่ังงานที่มีความซับซ้อน	 ส่งผลให้ธุรกิจโรงงาน 

อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	 ด้าน	 

ทั้งการจัดการต้นทุนการผลิต	บุคลากร	และเครื่องจักร	สิ่งที่ตามมา

คือโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมองหาระบบ	 IoT	 เข้ามาช่วยในระบบ 

การจัดการงานในโรงงานมากขึ้น	 อาทิ	 ใช้ข้อมูลเซนเซอร์ในการ 

ตรวจสอบสถานะการท�างานของเครื่องจักร	 ขั้นตอนการท�างาน 

ต่างๆ	 รวมถึงใช้เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อการท�างาน

แต่ละส่วนภายในโรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่าง 

ง่ายดาย	

	 บริษัทฯ	 จึงเลือกเพ่ิมขีดความสามารถให้ธุรกิจการผลิต 

ด้วย	 Smart	 Factory	 Solution	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน 

กระบวนการผลิต	การสื่อสารภายในโรงงาน	ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูล	 

ผ่านเครอืข่ายสือ่สารความเรว็สงูทีม่คีวามเสถยีร		การพฒันาโครงสร้าง 

พื้นฐานในโรงงานยังรองรับการเชื่อมต่อของ	IoT	Sensor	ที่ช่วยให้ 

เปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะที่พร้อม 

ก้าวเข้าสู่ยุค	Connected	Factory	ต่อไป
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นวัตกรรม

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต
	 เมื่อกล่าวถึงระบบสายการผลิตอัตโนมัติแล้ว	 โดยท่ัวไป 

ผู้คนจะนึกถึงแต่แขนกลหรือแขนหุ่นยนต์เสียเป็นส่วนใหญ่	 แต่จาก 

ประสบการณ์ของบริษทัฯ	นัน้	ระบบสายการผลติอัตโนมตัทิีส่มบรูณ์

และสามารถใช้งานได้จริงนั้นประกอบด้วย	 เคร่ืองจักร	 ทรัพยากร

มนุษย์	 แขนกล	 เครื่องมือแวดล้อม	 และชุดโปรแกรมสั่งการต่างๆ	

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มมีการน�าระบบสาย 

การผลิตอัตโนมัติมาใช้	 ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ	 มากมาย

หลากหลายแขนงเป็นการภายในและได้ท�าการปรับปรุงและ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้นตลอดมา	 นอกจากนี้ยังได้สร้าง 

บุคคลากรที่มีความรู้ความช�านาญด้านการผลิตบนสายการผลิต

อัตโนมัติเป็นผลส�าเร็จแล้วหลายรุ่น

	 เมื่อพิจารณาความคุ้มทุนของระบบสายการผลิตอัตโนมัต ิ

แล้วจะพบว่า	 ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน 

ในโรงงานที่เพิ่มขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน

ต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่า
	 เมื่อพิจารณาความคุ้มทุนของระบบสายการผลิตอัตโนมัต ิ

แล้วจะพบว่า	 ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน 

ในโรงงานที่เริ่มพัฒนาระบบมาเป็นระยะเวลานาน	ท�าให้บริษัท 

มีต้นทุนในการใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติที่ถูกลง	 อันเนื่องจาก 

การทดแนทนการใช้เทคโนโลยี	 วิศวกรและช่างเทคนิคจาก 

ต่างประเทศ

ประโยชน์ของ	Smart	Factory
	 1.	 สามารถตรวจสอบการท�างานได้ง่าย	สามารถดกูารท�างาน 

แบบ	Real-time	และการตรวจสอบการท�างานย้อนหลงัจากเทคโนโลย	ี

ท�าให้เห็นจุดดี	จุดด้อยในการท�างาน	รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	ส่งผล 

ให้บริษัทฯ	สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้ทันท่วงที

	 2.	 น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ต่อยอดได้	ด้วยการท�างานทีอ่งิ	Data	 

เป็นหลัก	 ท�าให้ทางโรงงานสามารถค�านวณปริมาณการผลิต	 

การสัง่ซือ้	รวมถงึการส่งสนิค้าไปหาลกูค้า	นอกจากจะลดต้นทนุแล้ว 

ยังส่งผลถึงการจ�ากัดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์	 (Zero	 Defect)	 

ที่ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงงานอีกด้วย

	 3.	 เพิม่ความรวดเรว็และแม่นย�าในการท�างาน	เพิม่ประสทิธิภาพ 

การท�างานให้มากขึ้นด้วยหุ่นยนต์แขนกลท่ีเข้ามาดูแลการผลิต	 

โดยเฉพาะงานที่มีความซ�้าซ้อน	หรืองานละเอียดที่ต้องใช้ความเร็ว 

สูง	 ซึ่งหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการท�างานประเภทนี้ได้ดีกว่า 

มนุษย์ทั่วไป

	 4.	 สามารถควบคุมการท�างานระยะไกลได้	ด้วยการเช่ือมต่อ 

ระบบทกุอย่างเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็	ท�าให้ผูค้วบคมุเคร่ืองจักรในโรงงาน	

สามารถท�างานจากที่ไหนก็ได้และตรวจสอบการท�างานจากที่ไหน

ก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

	 5.	 เพิ่มความปลอดภัยในการท�างาน	 นอกจากระบบการ 

ผลิตแล้ว	 ระบบ	 Security	 และระบบควบคุมคุณภาพเองก็มีการ 

เกบ็ข้อมลูเช่นกนั	ท�าให้สามารถประเมนิความเส่ียงต่างๆ	รวมถงึระบุ 

ข้อควรระวังในการท�างานได้มากกว่าการท�างานตามปกติ

	 ประโยชน์ห้าประการที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ	 

คือ	 Smart	 Factory	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในะ 

ระยะยาวของโรงงานได้ดนีัน่เอง	ซึง่แน่นอนว่าการเปลีย่นแปลงไม่ใช่ 

เรือ่งง่าย	แต่ก่อนจะเข้าสูก่ระบวนการนั้น	อาจตอ้งแก้ไขข้อเขา้ใจผดิ 

บางจุดเกี่ยวกับ	Smart	Factory	ให้เข้าใจโดยทั่วกันเสียก่อน
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กำรด�ำเนินงำน
	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ออกแบบโซลูชั่นต้นแบบ	โดยการน�า 

เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงต่อข้อมูลที่มาจากเครื่องจักรและสายการ 

ผลิตท�างานเข้าด้วยกันอย่างรวดมเร็วและแม่นย�า	 ระบบการ

ผลิตที่เรียนรู้และพัฒนาด้วยระบบ	 Big	 Data	 ของข้อมูลการผลิต	 

ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น	 

การสอบย้อนกระบวนการผลิต	 และระบบซ่อมบ�ารุงเชิงรุก	 

(Predictive	Maintenance)	 ได้มีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบ 

กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เป็นสำยกำรผลิตอัตโนมัติ
	 เพ่ือเป็นการรองรับการพัมนาสายการผลิตเพ่ือยกระดับการผลิตอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ	 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด 

ของลูกค้า	บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการติดตั้งหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติให้ครอบคลุมสายการผลิตที่ส�าคัญภายในปี	2567

การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้ยังมีระบบ	 

Line	Notify	 เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการต่าง	ๆ	 

อันน�าพาไปสู่การลดต้นทุน	 เสริมความคล่องตัวในการผลิต	 

การด�าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ	 90	 และสามารถ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานสารสนเทศด�าเนินการทดสอบเพื่อเข้าระบบ 

ฐานข้อมูลหลักของบริษัทต่อไป

ระบบ Line Notify
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การมีส่วนร่วม
สร้างนวัตกรรมภายในองค์กรด้วย

ลดต้นทุนด้วย Process Innovation
นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจำกสิ่งที่เป็นปัจจุบัน 

เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรหรือกำรลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยลดเวลำ ลดต้นทุนหรือในบำงกรณี

อำจสร้ำงตลำดใหม่ได้

โครงการที่มีความโดดเด่นในปี	2564	

การเพิ่มกระบวนการผลิตและติดตั้งหุ่นยนต์แขนกลและลดจ�านวนเครื่องจักร
	 จากโครงการดังกล่าวท�าให้สามารถลดจ�านวนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้และปรับปรุง	 Cycle	 Time	 

ท�าให้การผลิตมีประสิทธิภาพ	 ทันต่อปริมาณการผลิต	 ลดต้นทุน	 และประหยัดพลังงาน	 โดยลดการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ	 

14,927	Kw-H	ต่อเดือน		ลดการปล่อย	Co2	ได้	8.39	Ton-	Co2		ต่อเดือน	ลดค่าใช้จ่ายได้	47,617	บาท	ต่อเดือน
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ก า ร พั ฒ น า
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
	 บริษัทฯ	มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้ 

ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	 ซื่อสัตย์	 และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า	 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 พื้นฐานของการได้รับ 

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย	หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อให้เกดิ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐาน 

ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 •	 ไม่เรียก	 หรือรับ	 หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตใน 

การค้ากับคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้	

	 •	 กรณทีีมี่ข้อมลูว่ามกีารเรยีก	หรอืรบั	หรอืการจ่ายผลประโยชน์ 

ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน	 ต้องเปิดเผยรายละเอียด	 ต่อคู่ค้า	 และ/ 

หรือ	เจ้าหนี้	และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

	 •	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	 กรณี 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด	 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ 

ล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
	 ในการด�าเนินธรุกิจร่วมกนันัน้	บรษิทัฯ	มีนโยบายในการคัดเลอืก 

ผู้ส่งมอบที่ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนเป็นล�าดับแรก

	 •	 ผู้ส่งมอบที่ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย	 ค�านึงถึงสิทธิ 

มนุษยชน	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 •	 ผ่านเกณฑ์การประเมินคู่ค้า	ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา 

การส่งมอบ	ตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด

	 •	 ให้ความร่วมมอืกับบรษัิทฯ	ในการท�ากจิกรรมลดต้นทนุสนิค้า	 

และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ

	 •	 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นโยบายหลักด้านการจัดซื้อ
	 บริษัทฯมีนโยบายให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง 

มมีาตรฐานและเป็นธรรม	ยดึมัน่ทีจ่ะพฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์ 

ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า	 โดยได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 ราคาและ 

ระยะเวลาการส่งมอบทีเ่หมาะสมคูค่วรกบัมลูค่าเงนิ	โดยมข้ีอปฏบัิติ 

ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสในการท�าทุกธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและ 

การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและ 

เป็นธรรม

	 •	 บริษัทฯ	 จะใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตรและ 

เครื่องหมายการค้าถูกต้อง	 และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�า 

ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 •	 จัดท�าสัญญาทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน

	 •	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า	 และ/หรือ	 

เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

	 •	 ไม่มีนโยบายให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ/หรือ	 พนักงาน	 

รับผลประโยชน์ใด	ๆ	เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

	 •	 จัดให้มีการประเมินผู้ส่งมอบหลักเป็นประจ�าทุกเดือน	 

และแจ้งผลการประเมิน	 พร้อมข้อเสนอแนะ	 เพื่อให้ผู้ส่งมอบ 

ได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	

	 •	 เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่า 

ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
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ทั้งน้ีบริษทัฯ มีการควบคุมสารตอ้งห้ามในวตัถุดิบจากคู่คา้ โดยการขอใบรับรองผลิตภฑัณ์จากคู่คา้ รวมทั้งสุ่ม
ตรวจวดัปริมาณสารตอ้งหา้ม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ท่ีจดัเป็นสารอนัตรายต่อสุขภาพและ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ เช่น ตะกัว่ (Pb) แคดเม่ียม 
(Cd) ปรอท (Hg) โครเม่ียม (Cr6+) แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นตน้ 

การควบคุมสารตอ้งหา้มในวตัถุดิบ 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดด้  าเนินการตามนโยบายยกระดบัพนัธมิตรคู่คา้ใหมี้ความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ 
ตลอดจนแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งน้ีเพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดข้ึนระหวา่งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยด าเนินการ
ตรวจติดตามคู่คา้ในประเด็นดา้นคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนพฒันาคู่คา้ดา้นการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบคุณภาพ ทั้งน้ีไดช้ี้แจงนโยบายดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผา่นจดหมายเป็นประจ าทุกปี 

การพฒันาคู่คา้ 

Chemical Substances of Concern 
(Raw Material, Material Supply) 

Environmental and Global 
Warming Impacts Reductions 

Raw Material (Steel Scrap) 

CSR Awareness Community Care 

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กบัคู่คา้โดยมีระยะเวลาการวางบิลช่วงตน้เดือน และบริษทัฯ 
จะท าการช าระค่าสินคา้และบริการทุกส้ินเดือน 

นโยบายการให ้Credit Team 
นโยบาย
การให้ Credit Team

นโยบายการให้	Credit	Team
	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับคู่ค้าโดยมีระยะเวลาการวางบิลช่วงต้นเดือน	 และบริษัทฯ	 จะท�าการช�าระ 

ค่าสินค้าและบริการทุกสิ้นเดือน

การพัฒนาคู่ค้า
	 	 ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการตามนโยบายยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ	 ตลอดจนแบ่งปัน 

สร้างคุณค่าสู่สังคม	 ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นระหว่างห่วงโซ่ธุรกิจ	 โดยด�าเนินการตรวจติดตามคู่ค้าในประเด็นด้านคุณภาพ 

และการส่งมอบ	ตลอดจนพัฒนาคู่ค้าด้านการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ	ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ผ่านจดหมายเป็นประจ�าทุกปี

การควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบ
	 	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีการควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบจากคู่ค้า	 โดยการขอใบรับรองผลิตภัฑณ์จากคู่ค้า	 รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณ 

สารต้องห้าม	(Substance	of	Concerns	:	SOCs)	11	ชนิด	ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 

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

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงความส�าคัญของลกูค้า	จงึได้ก�าหนดนโยบาย 

ในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

	 •	 บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ	 มีความกระตือรือร้น	 พร้อม 

	 	 ให้การบริการ	ต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ	ตั้งใจ	บริการ 

	 	 ด้วยความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ

	 •	 รักษาความลับของลูกค้า	 และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ 

	 	 ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 •	 ให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง	เพยีงพอ	และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ 

	 	 ลูกค้า	 เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกิน 

	 	 ความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ	 

	 	 หรือเงื่อนไขใด	ๆ	ของบริการของบริษัทฯ	

	 •	 ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ	 ให้ม ี

	 	 ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

ผลการด�าเนินงานในปี	2564
	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	ซึ่ง 

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาธุรกิจ	 โดยมีการแลกเปลี่ยน 

และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 

ตัง้แต่การรบัทราบนโยบายของลกูค้าด้านต่าง	ๆ 	รวมถงึการออกแบบ

และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ ์

ที่มีคุณภาพ	 และมีความปลอดภัย	 ค�านึงถึงการใช้วัตถุดิบและ

กระบวนการทีล่ดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	ด้วยต้นทนุทีแ่ข่งขนัได้	 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 เพราะเป้าหมายคือ	 การส่ง 

มอบงานและบรกิารท่ีมคีณุภาพและเป็นท่ียอมรบัตามมาตรฐานสากล	

บริษัทฯ	จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ

	 เปิดโอกาสให้ตัวแทนจ�าหน่ายของลูกค้าได้เข้ามาพบปะพนักงาน 

และมอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน	 จัดกิจกรรมแสดงรถยนต	์ 

เพื่อส่งเสริมการขาย	 และกระตุ้นการซ้ือกลุ่มรถยนต์ที่บริษัทฯ	 

มีส่วนร่วมในการผลิต

การรักษาความลับของลูกค้า
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ	 

ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการใด	 ๆ	 ที่บริษัทฯ	 ไม่เปิดเผย 

โดยเคร่งครัด	 ท้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลความลับ 

ให้มีมาตรฐานในการดูแล	 และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ 

เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ	 และน�าไปสู่ 

การป้องกันข้อมูลความลับรั่วไหล

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
	 •	 Certificate	of	Achievement	:	has	outstanding	Quality	 

and	delivery	score	for	FY2020	of	Isuzu	Motors	(Thailand)	

Co.,	Ltd.

	 •	 Certificate	 of	 2020	 Outstanding	 Performance	 

Supplier	 for	 Early	 Achievement	 of	 2030	 Target	 in	 

Environment	(CO2	Reduction)

	 •	 Certificate	 of	 2021	 Successfully	 completing	 the	 

TCC	Risk	Management	Activity	2021

	 •	 Certificate	 of	 2021	 Successfully	 achievement	 of	 

2021	 TCC	 Safety	 Activity	 Target	 and	 achieving	 audit	 

(Level	A)
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การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีลูกค้าจัดขึ้น

	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น	 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019	 

ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดโรคส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	การเข้าร่วม 

กิจกรรมผ่านระบบ	VDO	Conference,	 การส่งข้อมูลรายงานการประชุมให้	 Supplier	 ผ่าน	 Email	 เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ที่ 

ทางบริษัทฯเข้าร่วม	ได้แก่	Monthly	Supplier	Meeting,	การเข้าร่วมแข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม,	การอบรม	Tooling	process,	การอบรม	 

QCC,	การเข้าร่วม	Launch	Readiness	และอื่นๆ	นอกจากนี้ยังมีบางกิจกรรมที่หยุดด�าเนินการชั่วคราว	ได้แก่	Car	Rally	เป็นต้น

ความพึงพอใจจากลูกค้าโดยเฉลี่ยปี	2564

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
แลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้าน
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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การดำาเนินงาน
ทางด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี
	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของ	 และบริษัทย่อย	 เป็น

ไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดนโยบายการปฏิบัติ

ด้านภาษี	ดังนี้	

1.	วางแผนและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร
	 •	 ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร	 โดยการเสียภาษ ี

	 	 อากรให้ถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายก�าหนด 

	 	 เพื่อรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร 

	 	 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 

	 	 ติดต่อกับหน่วยงานภาษีของรัฐที่มีความรู้	 ทักษะ 

	 	 ด้านภาษีอากร	 โดยให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรง 

	 	 ตามข้อเท็จจริงในการด�าเนินธุรกิจ

	 •	 จัดให้มกีารให้ความรู	้ค�าปรกึษากบัหน่วยงานต่างๆ	และ 

	 	 พนักงานภายในบริษัท	 เกี่ยวกับภาษีอากร	 เพื่อให ้

	 	 ปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้องตามหลกักฎหมายภาษอีากร	

3.	ที่ปรึกษาภาษีอากร
	 •	 จัดให้มีท่ีปรกึษาด้านภาษีอากรท่ีมีความเชีย่วชาญ	และให้

ค�าปรกึษาเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส	และปฏิบัตไิด้ถกูต้องตามแนวทาง

ที่กฎหมายก�าหนด	

	 บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาล 

และกรมสรรพากร	 และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต	และมีการด�าเนินการทางด้านภาษีอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน	 มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และตรงตามเวลาที่

ก�าหนด	โดยในปี	2564	บริษัทมีรายได้รวม	5,340.0	ล้านบาท	โดย 

ในปี	2564	และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาลเป็นจ�านวน	40.01	ล้านบาท
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Smart 
People

Smart People
 1. กำรจ้ำงงำนและหลักสิทธิมนุษยชน
 2. กลยุทธ์กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนบุคลำกร
 3. กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน
 4. กำรบริหำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
 5. กำรบริหำรควำมปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ
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"บริษัทมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติตำมหลักกำร

การใช้แรงงานท่ีด ี
Good Labor Practices : 

GLP"

การจ้างงานและหลักสิทธิมนุษยชน	(GRI	412-1)
	 บรษิทัฯ	ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รบัประกาศเกียรติคณุ 

เพื่อแสดงวา่ได้มุ่งมั่นในการน�าหลักการแนวปฏิบตัิในการใชแ้รงงาน

ที่ดี	 (Good	Labor	Practices	 :	GLP)	มาใช้ในการบริหารจัดการ 

ด้านแรงงาน	 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน	

ในปี	2564

นโยบายสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน	 

อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท�างานและการอยู่ร่วมกันโดยการ 

ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 ตามที่ 

กฎหมายก�าหนดและตามสนธิสัญญาท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณี 

จะต้องปฏิบัติตาม	และเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น

สมควรก�าหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น	 เพื่อป้องกัน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ
	 บริษัทฯ	สร้างการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ในการ 

ชี้บ่ง	 และระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นข้อกังวล	 ซึ่งท�าให ้

เข้าใจถึงผลกระทบด้านสังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

ที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีกระบวน 

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มดังนี้

พนักงาน
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นน�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี	 (Good	 

Labor	 Practices	 :	 GLP)	 มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และสร้าง 

ความตระหนักขั้นพื้นฐานทางด้านกฎหมายแรงงานและเป็นการ 

ลดผลกระทบทางการค้าอันเกิดจากปัญหาการใช้แรงงาน	 

โดยบรษิทัฯ	ไม่มกีารใช้แรงงานเดก็ทีผิ่ดกฎหมาย	การใช้แรงงานบงัคบั 

ทีผ่ดิกฏหมาย	ไม่มกีารค้ามนษุย์	ยอมรบัในความแตกต่างของมนุษย์	 

สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

ในการท�างาน	 เพื่อน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 

ทั้งน้ี	 บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานด�าเนินการเจรจาต่อรอง 

เก่ียวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานผ่านกลไกของ 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ	การรบัฟังความคดิเหน็ 

ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 และการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบส�ารวจ 

ความผูกพันของพนักงานในรูปแบบกิจกรรม	Happy	Workplace	 

เป็นต้น
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พนักงาน
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นน�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี	 (Good	 

Labor	 Practices	 :	 GLP)	 มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และสร้าง 

ความตระหนักขั้นพื้นฐานทางด้านกฎหมายแรงงานและเป็นการลด 

ผลกระทบทางการค้าอันเกิดจากปัญหาการใช้แรงงาน	โดยบริษัทฯ	 

ไม่มีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย	 การใช้แรงงานบังคับที่ผิด 

กฏหมาย	 ไม่มีการค้ามนุษย์	 ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์	 

สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

ในการท�างาน	 เพื่อน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 

ท้ังนี้	 บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานด�าเนินการเจรจาต่อรอง 

เก่ียวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานผ่านกลไกของ 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ	 การรับฟัง 

ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 และการแสดงความคิดเห็น 

ผ่านแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานในรูปแบบกิจกรรม	 

Happy	Workplace	เป็นต้น

ลูกค้า
	 บรษิทัให้ความส�าคญัในการรกัษาความเป็นส่วนตวัของลกูค้า 

อย่างเคร่งครัด	 โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย	 

มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า	 ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับ 

ความยนิยอมจากลูกค้าและไม่น�าข้อมลูไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

หรือผูอ้ืน่โดยมชิอบ	บริษทัฯ	มุง่เน้นและพฒันามาตรฐานในการดแูล	 

ปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ตามแนวทาง 

การใช้ข้อมูลภายใน	 การควบคุมภายใน	 และการควบคุมเอกสาร 

ตามมาตรฐานระบบ	ISO/IATF	16949

คู่ค้า
	 บริษัทฯ	 คาดหวังที่จะร่วมงานกับคู่ค้า	 ผู้รับเหมา	 ผู้จัดส่ง 

วัตถุดิบ	 ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 

ผ่านการคัดกรองคู่ค้าที่มีแนวทางจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 

การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	 พร้อมค�านึงถึงประเด็นการใช ้

แรงงานเด็ก	 แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจกรรมทางธุรกิจ 

ของห่วงโซ่อุปทาน	 ตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ 

ความย่ังยืนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า	 และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ยังมีกระบวนการติดตามการด�าเนินงาน 

ของคู่ค้าท่ีส�าคัญผ่านการประเมินและตรวจสอบด้านคุณภาพ 

และความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 คาดหวังที่จะร่วมงานกับคู่ค้า	 ผู้รับเหมา	 ผู้จัดส่ง 

วัตถุดิบ	 ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 

ผ่านการคัดกรองคู่ค้าที่มีแนวทางจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 

การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	 พร้อมค�านึงถึงประเด็นการใช ้

แรงงานเด็ก	 แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจกรรมทางธุรกิจ 

ของห่วงโซ่อุปทาน	 ตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ 

ความยั่งยืนท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ค้า	 และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ 

บริษัทฯ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ยังมีกระบวนการติดตามการด�าเนินงาน 

ของคู่ค้าที่ส�าคัญผ่านการประเมินและตรวจสอบด้านคุณภาพและ 

ความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี
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แนวทางการด�าเนินงาน
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ
	 ปี	 2564	 บริษัทฯ	 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนในกลุ่มพนักงาน	 เด็ก	 สตรี	 คนพิการ	 คู่ค้า	 และแรงงานต่างชาติ 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ระบุความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชน การประเมิน
ความเส่ียง ผลกระทบ 
และจัดลำาดับ
ความสำาคัญของ
ความเส่ียง

จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน หลังจาก
ที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย พร้อม
รายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้กระทำาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ถือเป็นการ
กระทำาผิดจรรยาบรรณ
ของบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทฯ

แนวทางการแก้ไขเยียวยา 
ในกรณีที่พิสูจน์ ได้ว่า
บริษัทฯ หรือบุคลากรของ
บริษัทฯ ได้ทำาการละเมิด
สิทธิของผู้ร้องเรียนใดๆ 
จริง ให้คณะผู้บริหาร 
(Management Committee) 
พิจารณา

ส่ือสาร เผยแพร ่
ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
สอดส่องดูแล และ
ให้การสนับสนุนอื่นใด 
แก่พนักงาน ลูกค้าและ
คู่ค้าทางธุรกิจ

เปิดโอกาสให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแสดงความ
คิดเห็น สะท้อนปัญหา 
รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน



36 SUSTAINABILITY REPORT 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมีรายได้ 
พึ่งพาตนเองได ้และลดภาระของครอบครัว บริษทัฯ จึง
มีการจา้งงานคนพิการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ในปี 2564 บริษทัฯ มีพนกังานประจ าท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
ผูพ้ิการ โดยจา้งงานตามมาตรา 33 จ านวน 21 คน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด อัตราส่วน 1 :  100 คน จัดให้มี
สัมปทาน  โดยการจดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 
ภายในบริเวณบริษัทฯ ให้กับผูพ้ิการ ตามมาตรา 35 
จ านวน 1 คน 

การจา้งงานคนพิการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น 
รวมทั้ งจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการเพื่อรับฟังและรวบรวมขอ้เสนอแนะ เพื่อ
น าเสนอไปยงัผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไป
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้ งในประเด็นด้าน
แรงงาน และดา้นสิทธิมนุษยชน โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ 
เ ช่น การส ารวจความสุข และความคิดเห็น ผ่าน
แบบสอบถาม และพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยผา่นกล่องร้องทุกขท่ี์มีไวใ้นแต่ละโรงงาน เป็นตน้ 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการท างาน 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังานในลกัษณะของ
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โบนัส 
เ งินสมทบกองทุนส ารอง เ ล้ียง ชีพ เ ป็นต้น   โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจ่ายตามคุณวุฒิ วิชาชีพ ความรู้ 
ความสามารถ เป็นส าคญั  ไม่มีความแตกต่างทางดา้น
เพศ เช้ือชาติ สีผวิ ศาสนา สัญชาติ หรือคนพิการแต่อยา่ง
ใด นอกจากนั้ น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
บริษัทฯ จึงน าผลการปฏิบัติงานของพนักงานมา
พิจารณาในการบริหารจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการจดั
สวสัดิการต่าง ๆ  ให้กบัพนกังาน เพื่อสร้างความผกูพนั
อนัดีระหวา่งองคก์รกบัพนกังาน 

การบริหารผลตอบแทนและสวสัดิการ (GRI 401-2) 

เม่ือพนกังานมีความไม่พอใจหรือมีความทุกขอ์นัเกิดข้ึน
เน่ืองจากการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน 
สภาพการจ้าง การบังคบับญัชา การสั่งหรือมอบหมาย
งาน การจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน หรือประโยชน์อ่ืน 
หรือการปฏิบัติใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่างบริษัท หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาต่อพนกังาน หรือระหว่างพนกังานดว้ยกนั  
บริษทัฯ ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการไว้
ในคู่มือพนักงาน พร้อมกบัจัดให้มีช่องทางในการร้อง
ทุกขไ์ดห้ลายช่องทาง เช่น จดหมาย อีเมล โทรศพัท ์หรือ
กล่องร้องทุกข ์

กระบวนการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนต่อขอ้ปฏิบติัดา้น
แรงงาน 

องคป์ระกอบพนกังาน 

  

ชาย  69.25 %  

หญิง  29.62 %  

ผู้ พิการ  1.13 %  

การจ้างงานคนพิการ
	 เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมี 

รายได้	พึง่พาตนเองได้	และลดภาระของครอบครวั	บริษทัฯ	 

จึงมีการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ในปี	 2564	 บริษัทฯ 

มีพนักงานประจ�าที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ	 โดยจ้างงาน 

ตามมาตรา	33	จ�านวน	21	คน	ตามที่กฎหมายก�าหนด	 

อัตราส่วน	 1	 :	 100	คน	 จัดให้มีสัมปทาน	 	 โดยการจัด 

สถานท่ีจ�าหน่ายสินค้าหรอืบรกิาร	ภายในบรเิวณบรษิทัฯ	 

ให้กับผู้พิการตามมาตรา	35	จ�านวน	1	คน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน
	 บริษัทฯ	 ได้จัดช่องทางให้พนักงานได้แสดง 

ความคิดเห็น	 รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบการ	 เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อ 

เสนอแนะ	 เพ่ือน�าเสนอไปยังผู้บริหารและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ทั้งใน 

ประเด็นด้านแรงงาน	 และด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยผ่าน 

ช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 การส�ารวจความสุข	 และความ 

คิดเห็นผ่านแบบสอบถาม	 และพนักงานสามารถแสดง 

ความคิดเหน็โดยผ่านกล่องร้องทกุข์ทีมี่ไว้ในแต่ละโรงงาน	 

เป็นต้น

กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน

ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
	 เมื่อพนักงานมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์ 

อันเกิดข้ึนเน่ืองจากการท�างาน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพ 

การท�างาน	สภาพการจ้าง	การบังคับบัญชา	การสั่งหรือ 

มอบหมายงาน	 การจ่ายค่าตอบแทนในการท�างานหรือ 

ประโยชน์อื่น	 หรือการปฏิบัติใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่าง 

บริษัท	 หรือผู้บังคับบัญชาต่อพนักงานหรือระหว่าง 

พนักงานด้วยกัน	 	 บริษัทฯ	 ก�าหนดวิธีการและขั้นตอน 

ในการด�าเนินการไว้ในคู่มือพนักงาน	พร้อมกับจัดให้ม ี

ช่องทางในการร้องทุกข์ได้หลายช่องทาง	 เช่น	 จดหมาย	 

อีเมล	โทรศัพท์	หรือกล่องร้องทุกข์

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ	(GRI	401-2)
	 บริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในลักษณะของเงินเดือน	 

ค่าล่วงเวลา	 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	 โบนัส	 เงินสมทบกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพ	 เป็นต้น	 	 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจ่ายตามคุณวุฒิ	 วิชาชีพ	 

ความรู้	ความสามารถ	เป็นส�าคัญ		ไม่มีความแตกต่างทางด้านเพศ	เชื้อชาติ	 

สีผิว	 ศาสนา	 สัญชาติ	 หรือคนพิการแต่อย่างใด	 นอกจากนั้น	 เพื่อเป็นการ 

สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานให้บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนด	 

บริษัทฯ	 จึงน�าผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาพิจารณาในการบริหาร 

จ่ายค่าตอบแทน	รวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง	ๆ		ให้กับพนักงาน	เพื่อสร้าง 

ความผูกพันอันดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน

องค์ประกอบพนักงาน

ชาย	 	 69.25	%

หญิง		 29.62	%

ผู้พิการ	 1.13	%
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กลยุทธกำรพัฒนำ

ขีดควำมสำมำรถ

ด้านบุคลากร
(GRI 404-1)

	 บรษิทัได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบคุลากรภายในองค์กร	จงึได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

ของบริษัท	การพัฒนาขีดความสามารถอย่างเป็นระบบ	ตามความต้องการของหน่วยงาน	เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท�างาน	 

รวมทั้งสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้	ความคิด	ทัศนคติ	มีวิสัยทัศน์	มีภาวะผู้น�า	และมีความสามารถในการบริหารจัดการ	รวมทั้ง 

มีคุณธรรม	จริยธรรม	มุ่งมั่น	และมีจิตส�านึกที่ดี

	 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ส่งผลกระทบในการด�าเนินการจัดฝึกอบรม	 โดยต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรม	 

(In	-	House	Public	Training)	โดยผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาชีดความสามารถของบุคลากรในปี	2564	เป็นดังนี้

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 14 215

ความปลอดภัย 19 331

ระบบคุณภาพ 6 116

การพัฒนาบุคลากร 10 15

การพัฒนาทักษะงาน 26 91

จ�ำนวนหลักสูตรในกำร
พัฒนำบุคลำกร 75

768

40

จ�ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย/คน
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บริษัท ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสามารถ
แพร่กระจายผ่านส่ิงของ การสัมผสั หรือหยิบอาหารเขา้ปาก เช่นเดียวกบัการสัมผสัเช้ือจากผูป่้วยโดยตรง บริษทัจึง
ก าหนดมาตราการและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

สมรรถนะต าแหน่ง ช่างเทคนิคและวิศวกร เพือ่เป็น PCSGH - SMART FACTORY ได้ด าเนินการอบรมในหลักสูตร
ดงันี ้

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสามารถ
แพร่กระจายผ่านส่ิงของ การสัมผสั หรือหยิบอาหารเขา้ปาก เช่นเดียวกบัการสัมผสัเช้ือจากผูป่้วยโดยตรง บริษทัจึง
ก าหนดมาตราการและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

สมรรถนะต าแหน่ง ช่างเทคนิคและวิศวกร เพือ่เป็น PCSGH - SMART FACTORY ได้ด าเนินการอบรมในหลักสูตร
ดงันี ้

สมรรถนะต�าแหน่ง	ช่างเทคนิคและวิศวกร	เพื่อเป็น	PCSGH	-	SMART	FACTORY	ได้ด�าเนินการอบรมในหลักสูตรดังนี้
	 บริษัท	ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	โคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของ	 

การสัมผัส	หรือหยิบอาหารเข้าปาก	เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง	บริษัทจึงก�าหนดมาตราการและแนวปฏิบัติ	ดังนี้
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E-Learning (การเรียนด้วยตนเอง) 
 เทคโนโลยแีละเทคโนโลยดิีจิทลัมีแนวโนม้พฒันาอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการเกิดความปกติ
ใหม่ (New Normal) หลงัวิกฤติโควิด 19 ยิง่เป็นตวัเร่งใหบ้ริษทัแสวงหาและน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มา
ใชเ้พื่อเพิ่มความยดืหยุน่ในการด าเนินงาน การเสริมสร้างความสามารถและพฒันาทกัษะ ความรู้ ให้กบั
พนกังานจะตอ้งปรับเปล่ียนใหท้นัต่อสถานการณ์  ในปี 2565 - 2566 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งมัน่
ท่ีจะพฒันาระบบ E-Learning เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานผ่านระบบ Application ของบริษทัฯ 
โดยพนักงานทุกคนสามารถศึกษาและท าแบบทดสอบโดยก าหนดเป็นหลกัสูตร ตามต าแหน่งงาน 2 
กลุ่ม คือ สรรถนะหลกั และสมรรถนะทัว่ไป  

E-Learning	(การเรียนด้วยตนเอง)
	 เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับการเกิดความปกติใหม่	 (New	Normal)	 หลังวิกฤติ 

โควดิ-19	ยิง่เป็นตวัเร่งให้บรษิทัแสวงหาและน�าเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	เข้ามาใช้เพือ่เพิม่ความยดืหยุน่ในการด�าเนนิงาน	การเสรมิสร้างความสามารถ 

และพัฒนาทักษะ	ความรู้	ให้กับพนักงานจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์	ในปี	2565	-	2566	หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาระบบ	E-Learning	เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านระบบ	Application	ของบริษัทฯ	โดยพนักงานทุกคนสามารถศึกษา 

และท�าแบบทดสอบโดยก�าหนดเป็นหลักสูตร	ตามต�าแหน่งงาน	2	กลุ่ม	คือ	สรรถนะหลัก	และสมรรถนะทั่วไป
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สุขภำวะและ
ความปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ควำมมุ่งม่ันขององค์กร

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท�างาน	 (Zero	 Accident	 )	 โดยค�านึงถึงความ 

ปลอดภยัของพนกังาน	รวมทัง้บคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาปฏบัิตงิานภายในโรงงาน		ซึง่มกีารประเมินความเสีย่งรอบด้าน	เพือ่ก�าหนดมาตรการ 

ด้านความปลอดภัย	ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน	 	 ถือว่า 

เป็นประเด็นท่ีส�าคัญท่ีสุดประเด็นหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	 การบริหารจัดการความปลอดภัย ท่ีไม ่ เหมาะสม 

อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต	 และ 

ส่งผลกระทบเก่ียวเน่ืองกับการท�างานของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดท�ากิจกรรมด้านอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยต่อพนักงานและบุคคลภายนอก	 ประกอบ

ด้วย	Safety	Shop	floor	Management	การตรวจวัด	ตรวจสอ 

บความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับในการท�างาน	 

รวมทัง้การจดัการสขุภาพของพนกังาน	เพือ่ยกระดบัการด�าเนนิงาน 

ด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ	 และบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการ 

เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท�างาน

Key Achievement in 2021

		ความส�าเร็จที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2564

Key Stakeholders

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

อุบัติเหตุ 
หยุดงานเกิน 3 วัน 

ลดลง ร้อยละ 44
 จากปี 2562 Zero

Accident

ราย

อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิต

Business 
Partner

Employee
พนักงาน
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กจิกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทฯ ด าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับลูกค้า ( TCC)  อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการท างาน  โดย ให้ความส าคัญส าหรับการระบุภัยคุกคามหรือประเด็นความเสี่ยงที่อันตรายในทุกขั้นตอนของการท างาน   
ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจนพัฒนาและต่อยอดโครงการด้านความปลอดภัย
หลากหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่โดดเด่นในปี 2564  มีดังนี้ 

 
 

Operational Discipline 
วินัยในการปฏิบตัิงาน 

 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเชื่อที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรม (Mindset) ของพนักงาน โดยน ามาตรฐานการ
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มาบูรณาการปรับ
ใช้ในการสร้างวินัยการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้บริหาร และ
พนักงานในทุกระดับ รวมถึงพัฒนาด้านมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

1) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance standards) 
การบูรณาการวฒันธรรมความปลอดภัยและระบบความ  

ปลอดภัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสร้างวินัยในการปฏิบัติการ 
ได้แก่ 

1. ไม่สัมผัสเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก าลังเคลื่อนไหว   
2.  และขณะที่เครื่องจักรเคลื่อนไหว 
3. ตัดพลังงานทุกครั้งก่อนเข้าไปในเครื่องจักร 
4.  ไม่ยื่นร่างกายเข้าไปยังพื้นที่ที่มองไม่เห็น 
5. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องก่อน

ปฏิบัติงาน 
6. ไม่ใช้มือในการจัดการสิ่งผิดปกติภายในเครื่องจักร 
 

 
 
 

อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบว่าในปี 2564 เกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานขึ้น 1 เคส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและ
ยกระดับการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิตผ่านมาตรการรองรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุบัติเหตุเป็น 0 
 

      ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
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ถึงขั้นหยุดงานขึ้น 1 เคส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและ
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      ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 

OPERATIONAL DISCIPLINE
วินัยในกำรปฏิบัติงำน

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับลูกค้า	 (TCC)	 อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

ในการท�างาน	โดย	ให้ความส�าคัญส�าหรับการระบุภัยคุกคามหรือประเด็นความเส่ียงที่อันตรายในทุกขั้นตอนของการท�างาน	ครอบคลุม 

ทุกกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา	 ตลอดจนพัฒนาและต่อยอดโครงการด้านความปลอดภัยหลากหลายโครงการ	 

ซึ่งโครงการท่ีโดดเด่นในปี	2564	มีดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

กิจกรรม

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�างาน

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม	 

(Mindset)	 ของพนักงาน	 โดยน�ามาตรฐานการจัดการความ 

ปลอดภัยในกระบวนการผลิต	 มาบูรณาการปรับใช้ในการสร้าง 

วินัยการปฏิบัติงานของพนักงาน	 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ของคณุลกัษณะทีด่ใีห้กับผูบ้ริหาร	และพนกังานในทกุระดบั	รวมถงึ 

พัฒนาด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

	 อย่างไรก็ตาม	 จากผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

ในกระบวนการผลิต	พบว่าในปี	2564	เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

ขึน้	1	เคส	ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ได้มุง่มัน่พฒันาและยกระดบัการด�าเนนิงาน 

ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านมาตรการรองรับอย่าง 

ต่อเนื่อง	เพื่อให้อุบัติเหตุเป็น	0

1)	มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	(Performance	standards)

	 การบูรณาการวัฒนธรรมความปลอดภัยและระบบ 

ความ	 	 ปลอดภัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสร้างวินัยในการ 

ปฏิบัติการ	ได้แก่

	 1.	 ไม่สัมผัสเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก�าลังเคลื่อนไหว		

	 2.	 และขณะที่เครื่องจักรเคลื่อนไหว

	 3.	 ตัดพลังงานทุกครั้งก่อนเข้าไปในเครื่องจักร

	 4.	 ไม่ยื่นร่างกายเข้าไปยังพื้นที่ที่มองไม่เห็น

	 5.	 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

	 	 ก่อนปฏิบัติงาน

	 6.	 ไม่ใช้มือในการจัดการสิ่งผิดปกติภายในเครื่องจักร
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RISK MANAGEMENT
การประเมินความเส่ียง
ในการปฏิบัติงาน
	 จากการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาในปีที่ผ่านมา	 พบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

ทั้งหมด	3	กิจกรรม	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม	เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่าง	ๆ	ดังนี้

	 บรษิทัฯ	มุง่หวงัทีจ่ะเสรมิสร้างความแขง็แกร่งด้านความปลอดภยัส่วนบคุคล	และรกัษาวฒันธรรมด้านความปลอดภยั 

ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จึงได้ด�าเนินโครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานข้างต้น	 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในองค์กร

Top Personal Risk
ความเสี่ยงสูง

อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง

ถึงขั้นหยุดงาน

การบาดเจ็บที่ดวงตา

และนิ้วมือ

อุบัติเหตุนอกงาน

จากการขับขี่ยานพาหนะ

Preventive Measures
มาตรการป้องกัน

-	 ส่งเสรมิให้พนกังานปฏิบัติตามกฎ	ระเบยีบ	และมาตรการด้านความปลอดภยั	 

	 รวมทั้งติดตามและก�าหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ	 

	 ระเบียบของพนักงาน	และมาตรการต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม�่าเสมอ

-	 ด�าเนินการทบทวนมาตรฐานในการท�างาน

-	 ปรับปรุงอุปกรณ์	โดยการติดตั้งฝาครอบเครื่องจักรและอุปกรณ์

	 ที่ช่วยลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนิ้วมือของพนักงาน

-	 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	(PPE)	อย่างครบถ้วน

-	 ด�าเนินการรณรงค์เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย

-	 จัดท�ากระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตาม

	 กฎ	ระเบียบ	และมาตรการต่อผู้บังคับบัญชา
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การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส�าหรับพนักงาน
		 บริษัทฯ	 ด�าเนินการจัดฝึกอบรมด้าน	 อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย	 ให้กับพนักงานของบริษัท	 และพนักงานที่เข้าใหม ่

และเปลี่ยนลักษณะงาน

 

			 โดยพนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมและท�าแบบทดสอบ 

มากกว่า	 80	%	 หากไม่ผ่าน	 พนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรม 

จนกว่าจะผ่านการทดสอบ	 ซึ่งมีพนักงานผ่านการฝึกอบรม	 ในป	ี 

2564	ทั้งหมด	100	%

	 บริษัทฯ	จัดการอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ให้กับบุคลากร	 ในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 เช่น	 

เหตุเพลิงไหม้	 การปฐมพยาบาล	 การกู้ชีพ	 ตลอดจนเรื่องความ 

ปลอดภัยอื่น	 ๆ	 ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน	 รวมทั้ง 

ผูร้บัเหมาหรอืบคุคลภายนอกทีต้่องเข้ามาปฏบิตังิานภายในโรงงาน	 

เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง	ๆ	ได้

 

	 โดยในปี	 2564	 พนักงานเฉพาะอาคารที่เกิดเหตุฉุกเฉินได ้

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด	โดยอพยพ

ไปยังจดุรวมพลใช้เวลาทัง้สิน้	3	นาท	ีซึง่ไม่เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด 

คือ	ไม่เกิน	5	นาที

SAFETY TRAINING
การฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัย

SAFETY TRAINING
กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย
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กำรฝึกอบรม
ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ส�าหรับบุคคลภายนอก
	 นอกจากการฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว	 

บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายใน 

โรงงาน	ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 

ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด	 	 และต้อง

ตรวจสอบอปุกรณ์	เครือ่งมือ	สารเคม	ีเพือ่ป้องกนั 

อุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและต่อพนักงาน

	 โดยในปี	 2564	 มีผู้รับเหมาภายนอก	 เข้า 

ปฏิบัติงานภายในโรงงานท้ังหมด	 217	 คน	

และทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและตรวจสอบ 

ความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน	100%

SAFETY SHOP FLOOR MANAGEMENT (S-SFM)
กิจกรรมการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

กิจกรรม	CCCF/	Machine	Safety
	 เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อเป็นเครื่องมือและวิธีการควบคุม	 การลดอุบัติเหตุจาก 

การท�างาน	 เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาความเส่ียง	 และจุดอันตรายในพื้นท่ีปฏิบัติงาน	 เพื่อให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น		 

ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขสภาพการท�างานที่ปลอดภัย	อันก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

	 โดยในปี	2564	พนักงานและหัวหน้างานสามารถค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน	ทั้งหมด	83	รายการความเสี่ยง	และได้ท�าการ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จทุกรายการ	ดังนี้

	 -		โรงงานที่	1		พนักงานค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน		ทั้งหมด	36	รายการ		แก้ไขแล้วเสร็จ	36	รายการ		คิดเป็น	100	%

	 -		โรงงานที่	2		พนักงานค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน		ทั้งหมด	26	รายการ		แก้ไขแล้วเสร็จ	26	รายการ		คิดเป็น	100	%

	 -		โรงงานที่	3		พนักงานค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน		ทั้งหมด	21	รายการ		แก้ไขแล้วเสร็จ	21	รายการ		คิดเป็น	100	%
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WORKING ENVIRONMENT MANAGEMENT 

การจัดการสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

HEALTH  MANAGEMENT
การจัดการสุขภาพของพนักงาน

	 บริษัทฯ	 ยังมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน	 ที่อาจเกิดจากเคร่ืองมือพิเศษหรืออุปกรณ์อันตราย	 เช่น	 ตรวจสอบ 

ความปลอดภัยอาคาร	ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า	 ตรวจสอบคุณภาพอากาศ	แสงสว่าง	 เสียงดัง	 ความร้อน	 โดยเจ้าหน้าที่ 

จากหน่วยงานทีไ่ด้รบัอนญุาตถกูต้องตามกฎหมาย	โดยผูบ้รหิารของโรงงานแต่ละแห่งจะพจิารณา	และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขป้องกนั 

ผลการตรวจสอบดังกล่าว	ในการประชุมด้านความปลอดภัยประจ�าทุกเดือน	

	 โดยผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ปี	 2564	 สอดคล้องตามกฎหมายทั้งหมด	 ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่าพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีความเหมาะสม	โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	จัดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้	รับรู้ถึง	สถานะ	ปัญหา	และความเสี่ยง 

ของแต่ละบุคคล	โดยพนักงานสามารถน�าผลตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน	เพื่อให้มีสุขภาพ	ร่างกายที่ดีและแข็งแรง	

	 จากปัญหามีการระบาดโควิด-19	บริษัทฯ	จึงก�าหนดมาตรการต่างๆ	เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน	เช่น	การคัดกรองพนักงาน 

ที่เดินทางจากพื้นท่ีเสี่ยง	 การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าท�างาน	 การเว้นระยะห่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานและขณะรับประทานอาหาร	 

การท�าความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	และมีการตรวจ	ATK	พนักงานทุกคน	100%

										โดยใน	ปี	2564	บริษัทมีการจัดฝึกซ้อมแผนรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน			เพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกัน	แก้ไข	ควบคุม	 

และฟื้นฟู	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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	 จากการด�าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีแนวโน้มอุบัติเหตุจาการท�างาน 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง	และบริษัทฯ	ยังคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	เพื่อเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 

จากการท�างาน
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จากการด าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
อุบัติเหตุจาการท างานลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยงัคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
เพื่อเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : TRIR คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท างานรวม (Total Recordable Injuries Rate: TRIR) 
                       TRIR = จ านวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด (TRIC) x 200,000 
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หมายเหตุ : LTIFR  คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท างานถึงข้ันหยุดงาน(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 
                       LTIFR = จ านวนผู้บาดเจ็บที่หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป x 1,000,000 
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หมายเหตุ : TRIR คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท างานรวม (Total Recordable Injuries Rate: TRIR) 
                       TRIR = จ านวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด (TRIC) x 200,000 

ชั่วโมงการท างาน  

 

 

 

 

   

 

 
หมายเหตุ : LTIFR  คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท างานถึงข้ันหยุดงาน(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 
                       LTIFR = จ านวนผู้บาดเจ็บที่หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป x 1,000,000 

ชั่วโมงการท างาน  

Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท างานถึงขั้นหยุดงาน 

Total Recordable Injury Rate : TRIR 
อัตราการบาดเจ็บการท างาน 

Target 2565  

Target 2565  
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ผู้ รับเหมา
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พนกังาน

ผู้ รับเหมา

= 0 

= 0 

จากการด าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
อุบัติเหตุจาการท างานลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยงัคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
เพื่อเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : TRIR คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท างานรวม (Total Recordable Injuries Rate: TRIR) 
                       TRIR = จ านวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด (TRIC) x 200,000 

ชั่วโมงการท างาน  

 

 

 

 

   

 

 
หมายเหตุ : LTIFR  คือ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท างานถึงข้ันหยุดงาน(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 
                       LTIFR = จ านวนผู้บาดเจ็บที่หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป x 1,000,000 

ชั่วโมงการท างาน  

Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท างานถึงขั้นหยุดงาน 

Total Recordable Injury Rate : TRIR 
อัตราการบาดเจ็บการท างาน 

Target 2565  

Target 2565  

LOST TIME INJURY FREQUENCY RATE: LTIFR

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท�างานถึงขั้นหยุดงาน

หมายเหตุ		 :	 LTIFR 	คือ	อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท�างานถึงขั้นหยุดงาน
	 	 (Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)

          LTIFR  =		จ�านวนผู้บาดเจ็บที่หยุดงานตั้งแต่	1	วันขึ้นไป		x	1,000,000

																																															ช่ัวโมงการท�างาน	
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	 บริษัทฯ	ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่และขนส่งของพนักงาน	คู่ค้า	และผู้รับเหมา	โดยริเริ่มโครงการการขนส่ง 

อย่างปลอดภัย	เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์	

		 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติและแนวทางการด�าเนินงานด้านการขนส่งอย่างปลอดภัย	และข้อก�าหนดในการตรวจสอบ 

พนักงานขับรถ	ดังนี้

ROAD SAFETY
โครงการขับขี่ปลอดภัย

ผลจากการด�าเนินโครงการ พบว่าบริษัทฯ  อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสิ้นค้าบนท้องถนน

ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 75

การตรวจสอบคุณสมบัติ 

ขั้นพื้นฐานของพนักงาน 

พนักงานขับรถ

การตรวจสุขภาพและการประเมิน

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานขับรถ

การฝึกอบรมของพนักงานขับรถ	

เพื่อทบทวนความปลอดภัย

ประจ�าปี

เป้าหมาย
ปี 2565
ต้องเป็น

กิจกรรม

ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการขับขี่
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	 นอกเหนือจากการด�าเนินโครงการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร	 บริษัทฯ	 ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความปลอดภัย	 

ของพนักงานและครอบครัวนอกพื้นท่ีโรงงาน	 จึงริเร่ิมโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยนอกงาน	 เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยทั้ง 

ภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถของพนักงาน	 เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้น	 

กับพนักงานในช่วงวันหยุดยาว	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย	ดังต่อไปนี้

   

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกเหนือจากการด าเนินโครงการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของความปลอดภัย   
ของพนักงานและครอบครัวนอกพื้นที่โรงงาน จึงริเริ่มโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยนอกงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถของพนักงาน เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้น  
กับพนักงานในช่วงวันหยุดยาว  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
 

การจัดท าโปสเตอร์รณรงค์ขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย 

จัดท าแผนผังจุดเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อเฝ้าระวังจุดอันตราย 

การฝึกอบรมให้ความรู้ขับ
พนักงานเกี่ยวกับการใช้รถ 

การตรวจเช็คสภาพรถ 
ก่อนเดินทาง 

จัดกิจกรรมเกมส์ชิงรางวัลด้าน
ความปลอดภัย 

แจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านความปลอดภัย 

1

0 0 0 0 0
0
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5

2559 2560 2561 2562 2563 2564

รถยนต์

รถจกัยานยนต์

Accident for Long Holiday                                             
สถิติอุบัติเหตชุ่วงวันหยุดเทศกาล 

 

 

ACCIDENT FOR LONG HOLIDAY 

สถิติอุบัติเหตุช่วงวันหยุดเทศกาล

ผลจากการด�าเนินโครงการ พบว่าไม่มีพนักงาน

เกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาล 5 ปี ย้อนหลัง

การจัดท�าโปสเตอร์รณรงค์

ขับขี่รถอย่างปลอดภัย

จัดท�าแผนผังจุดเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อเฝ้าระวังจุดอันตราย

การฝึกอบรมให้ความรู้ขับพนักงาน

เกี่ยวกับการใช้รถ

การตรวจเช็คสภาพรถ

ก่อนเดินทาง

จัดกิจกรรมเกมส์ชิงรางวัล

ด้านความปลอดภัย

แจกจ่าย

สื่อประชาสัมพันธ์

ด้านความปลอดภัย
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กำรบริหำรจัดกำร

ความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

	 บรษัิทฯ	ตระหนกัถึงความส�าคญัของการบรหิารจดัการห่วงโซ่คณุค่าให้มคีวามยัง่ยนื	โดยการสร้างความรูค้วามเข้าใจถงึผลกระทบ	 

จากการด�าเนินธุรกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ	 ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อ	 การผลิต	 การกระจายสินค้การตลาดและการขาย	 

รวมถึงการด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต	

	 โดยบริษัทฯ	 มุ่งมั่นด�าเนินงานที่ไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน 

ได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเหมาะสม	 และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 

โดยก�าหนดนโยบายกลยุทธ์	และแนวปฎิบัติต่างๆ	ที่เป็นกรอบการด�าเนินงานครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก	การพัฒนา	 

การติดตามประเมินผล	ตลอดจนการสร้างความผูกพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	

	 บรษัิทฯ	จงึด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งในห่วงโซ่อปุทานให้มปีระสทิธิภาพ	โดยเฉพาะการจดัหาอย่างมคีวามรบัผดิชอบ	ทีเ่ก่ียวข้อง 

กับประเด็นด้านความปลอดภัย	ดังนี้

โครงกำรฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยร่วมกับคู่ค้า
	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	 ร่วมกับ 

คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในการ 

ฝึกอบรมและเข้าท�าแบบทดสอบ	 เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการ 

ท�างานของตนเองให้เท่าทันยุคสมัยของเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและ 

ทันสมัย	ลดความซ�้าซ้อนในการ

	 ในปี	 2564	 พนักงานผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 

ตามข้อก�าหนดคู่ค้า	100%

กำรประชุม 
SUPPLIER CONFERENCE ผ่าน MS TEAMS
	 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด	 19	 ในปีนี้	 

ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ	 และคู่ค้าเป็นไปอย่างยาก 

ล�าบาก	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 จึงน�าแพลตฟอร์มออนไลน์มาประยุกต์ใช้ 

ในการจัดประชุม	 Supplier	 Conference	 ผ่าน	 MS	 Teams	 เพื่อ 

การสื่อสารให้คู่ค้าได้รับทราบ	 โดยใช้ติดต่อประสานงานด้านความ 

ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว	ทุกที่	ทุกเวลา	สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่าง 

รวดเร็ว	และประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วย

	 ซึ่งในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีบริษัทคู่ค้าตาม 

ข้อก�าหนด	 และมีผลประเมินด้านความปลอดภัย	 Supplier	 อยู่ใน 

เกรด	A	(ดีมาก)

หลักสูตรอบรมด้าน 
ความปลอดภัยคู่ค้า

จัดอบรมออนไลน์
ภายในบริษัทฯ

ส่งผลการฝึกอบรม
ให้บริษัทคู่ค้า
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