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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 

ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกท�าให้การผลิตชะลอตัว 

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวอย่างต่องเนื่อง โดยคาดว่าการผลิต 

จะขยายตัวถึงร้อยละ 15 บรษิทัมุง่ยกระดบัการเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์

และช้ินส่วนสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 

เพ่ือยกระดับเป็นผู้น�าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนด้วยการ 

ใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมตั ิซึง่เป็นการเตรียมพร้อมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ทั้งน้ี การผลิตยานยนต์มีแนวโน้ม 

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกฟื้นตัว มีแนวโน้มขยายตัวที่ดี 

การผลิตในปี 2564 รวม 1.68 ล้านคัน ขยายตัวร้อยละ 18

 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  ไปกบัการเตบิโตของบริษทัฯ อย่างมัน่คงและ 

ยั่งยืนตลอดไป

นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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พันธกิจของบริษัท
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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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
 ธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีมีส่วนขับเคลื่อน 

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 และตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น โดยมี 

เป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้ทันสมัย

: Smart Factory

ด้านการพัฒนา
บุคลากร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

: Smart People

พัฒนาด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ

: Group up Together

ECO
Smart

Factory
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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 2564 บริษัทได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ในการก�าหนดทิศทางธรุกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง โดยมีการพิจารณาเป้าหมายที่ส�าคัญ ดังนี้

9 Smart Factory สนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านการผลิต เพ่ือตอบสนองธุรกิจ 

 ด้านยานยนต์ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากความเช่ียวชาญ 

 ด้านเครื่องจักร ประกอบกับประสบการณ์ในการผลิต บริษัทจึงพัฒนาระบบสายการผลิต 

 อตัโนมัติท่ีสมบรูณ์และสามารถใช้งานได้จรงิ การปรบัปรงุระบบคุณภาพผลติภณัฑ์ 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�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม และ 

 ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจประสบความส�าเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และพันธกิจที่มีต่อผู้มีสวนได้ส่วนเสีย นอกเหนือ 

จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามโอกาสแล้ว บริษัทฯ ได้น�ากลไกและช่องทางในการสื่อสารและวิธีการตอบสนองต่อ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด�าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังแต่ละกลุ่มดังนี้

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

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ความคาดหวัง ชื่อทางการสื่อสาร ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2564

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 15.28

  ต่อปี

ลูกค้า • การจัดความสัมพันธ์กับลูกค้า

• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• คุณภาพของสินค้า

• การส่งมอบตรงเวลา

• การรักษาความลับลูกค้า

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การประชุมประจ�าเดือน

• การท�ากิจกรรมร่วมกันกับลูกค้า

• ค�าแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  ร้อยละ 90.80

• จักการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้

• ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ

  ความลับรั่วไหล

คู่ค้า • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว

  ตามเงื่อนไขระยะเวลา

• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข

  การจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม

• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโปร่งใส

• การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ

• ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้อง

  ชัดเจน

• การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต

• ให้คะแนนในการปรับปรุง

• ส่งมอบวัตถุดิบตรงเวลาได้ร้อยละ

  90.38

• ลดอัตราวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ

  ได้ร้อยละ 0.47

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 98

• 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
 พิจารณาท่ีมาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความ

ยัง่ยืนองค์กร และข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ หรือ

เป็นความคาดหวังท่ีอาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธี

การประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

 a.) ภายในองค์กร : ส�ารวจความต้องการ ความคาดหวงัของ 

  ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดทุก 

  หน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร, ประเดน็ท่ีได้จากผลการส�ารวจ 

  ความสุขของพนักงานโดยใช้แบบส�ารวจ Happino 

  meter, ตู้รับความคิดเห็น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การกำาหนดประเด็นส�ำคัญทำงธุรกิจ
(Materiality)

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

  ผลส�ารวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละ 

  วาระมาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้านความย่ังยืน 

  ทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

 b.)  ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น, ประชุมคณะ 

  กรรมการบรษิทัฯ, การพบปะเยีย่มเยอืนลกูค้า, ข้อร้องเรยีน, 

  การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า, การประชุมรับฟัง 

  ความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการทางด้าน 

  สิ่งแวดล้อม, โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น 

  ความคาดหวงั ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์  

  แบบสอบถาม พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น 

  ทางการ การวเิคราะห์ข้อมลูความคาดหวงัและแนวโน้ม 

  การพัฒนาประเทศ เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

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

ครอบคลมุถงึผลกระทบผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในและภายนอกองค์กร ซึง่บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ตามแนวทางปฏบิติัในระบบ

มาตรฐาน ISO14001, มาตรฐานระบบ IATF16949 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึ่งยังมิได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI Standards 

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

 จากการประเมินประเด็นส�าคัญ

ในปี 2564 มีบริบทการเปล่ียนแปลง 

ทีเ่ป็นปัจจยัส่งผลต่อความคาดหวงัของผู้ 

มส่ีวนได้เสยี การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 

19 ท�าให้องค์กรต้องปรบัตวัให้ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

 ทัง้น้ีบรษิทัได้ด�าเนนิการตามแผน

ธุรกิจระยะกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ

ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  เพิม่ขดีความสามารถ

ในการผลติ พฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

ตลอดจนการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน 

รอบข้าง ตามนโยบาย Smart Factory

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 เป็นแผนหลักในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด 

ภายในโรงงาน ที่สามารถน�าไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไข ลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ม ี

น้อยทีส่ดุ เพือ่ใช้เป็นแนวทางประสานงาน การสัง่การ และการตดิต่อสือ่สาร เมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิจากโรคระบาดขึน้ในโรงงาน  

และเพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม ระงับเหตุ และการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

มีแนวทางในการฟื้นฟูสถานการณ์ และการสร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

การเตรียมความพร้อมและป้องกัน
ก่อนการเกิดโรคระบาด
 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�าเนินการ เพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล

 8. กฎระเบียบและข้อปฏิบัติส�าหรับเข้ารักษาตัว

  ที่โรงพยาบาลสนามที่โรงงานก�าหนด

 9. เกณฑ์การพิจารณาส�าหรับให้พนักงาน

  กลับมาท�างาน
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แนวปฏิบัตเิมื่อพบผู้ติดเชื้อ

มาตการจัดการและฟื้นฟูหลังมีการติดเชื้อภายในบริษัทฯ

การแบ่งระดับความรุนแรงเมื่อพบผู้ติดเชื้อภายในบริษัทฯ

 ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีติจิทัล เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็วและเหมาะสม 

กับสถานการณ์

ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุนแรงระดับท่ี 1 รุนแรงระดับท่ี 2 รุนแรงระดับท่ี 3

• มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า
 หรือเท่ากับร้อยละ 1 
 ของพนักงานทั้งหมด

• มีผู้ติดเชื้อมากกว่า
 ร้อยละ 1 แต่ไม่ถึง
 ร้อยละ 5 ของ
 พนักงานทั้งหมด

• มีผู้ติดเชื้อเท่ากับ
 หรือมากกว่า
 ร้อยละ 5 ของ
 พนักงานทั้งหมด

ก�าหนดขั้นตอน

เมื่อพบผู้ติดเชื้อ

ก�าหนดขั้นตอนการให้

การฟื้นฟูและช่วยเหลือ

ตรวจสอบสาเหตุ

การติดเชื้อและทบทวน

แผนเผชิญเหตุ

• เมื่อพบพนักงานมีผลตรวจเป็นบวก ประสานทีมงานสาธารณสุข
 ในพื้นที่ ปิดพื้นที่ คัดแยกผู้ใกล้ชิด ควบคุมการระบาด 
 และติดตามเผ้าระวังอาการป่วย

• รักษาพยาบาล จัดหาที่พักชั่วคราว ส่งตัวผู้ป่วย กักกันผู้สัมผัสใกล้ชิด 
• ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ 
 ประสานการรักษาและการจัดบริการด้านสาธารณสุข

• ก�าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุโรคระบาดในพื้นที่อีก
 ในอนาคต
•  ก�าหนดให้มีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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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 

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

E-mail : I r @ pcsgh.com

pranee.n
Stamp

pranee.n
Sticky Note
Completed set by pranee.n
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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 ประเภทโรงงานขนาดใหญ่  

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 ่ งมั่นให ้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
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา 

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 ซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้ม ี

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�าคญัในการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการด�าเนนิกจิการ โดยได้ยดึถอืตามแนวทางปฏบิตักิารก�ากบั

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

กรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและเป็นแนวทางในการ

หล่อหลอมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนา

สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและความช�านาญในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ 

ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์และมคีวามกล้าหาญในการท้าทายต่อสิง่ใหม่ๆ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อน�าความเจริญ

รุ่งเรือง อย่างยั่งยืนมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

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

และจรรยาบรรณบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้มีการก�าหนดให้มีการทบทวนคู่มือเป็นประจ�า และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท 

(www.pcsgh.com) หมวดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจกำรที่ดี

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนกรรมการ 

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 เพื่อคัดเลือกคณะ 

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 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ 

บริหารความเสี่ยง 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยียานยนต์อนาคต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธุรกิจและบริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาล 

วิศวกรรม 

การตลาด 

ทรัพยากรบุคคล

การเงิน-การลงทุน

บัญชี
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การประเมินผลคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment)  

เป็นประจ�าทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท�าแบบประเมินขึ้น 

จ�านวน 3 ชุด คือ ประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบคุคล เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั  

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

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีก�าหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในรอบป ี

ที่ผ่านมา

การประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

ผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี "ระดับดีเลิศ"
 ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report : CGR) จาก 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  

of Directors : IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 

หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน
2562 92

ผลการด�าเนินงาน
2563 93

ผลการด�าเนินงาน
2564 93

4.82
กำรประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำร

ทั้งคณะ

4.92
กำรประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมกำร

รำยบุคคล

4.83
กำรประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยรำยคณะ

โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

บทบาท และหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

การท�าหน้าที่ของกรรมการ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร

เกณฑ์
การวัดผล
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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 เพื่อน�าความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วน

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

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงานทุกคน โดยมีผู้บริหารของบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 นอกจากน้ีในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

การบริหารในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบการกระท�าผิดหลักจรรยาบรรณและได้รายงานผลการ 

ตรวจติดตามภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

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 หรือไปรษณีย์ 

ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ทั้งน้ีไม่พบข้อร้องเรียนที่ 

เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส  

เป็นธรรม และปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย อย่างเท่าเทยีมกัน  

จึงได้ก�าหนด นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็น 

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับ 

การพัฒนา สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป ดังนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั และพนกังาน 

  ทกุคนของบรษัิท กระท�าการใด ๆ  ท่ีเป็นการทจุรติ 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�าเนนิธรุกิจ แนวทางการปฏบิตั ิและการพฒันามาตรการ/ 

  ข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  

  แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

  ในการด�าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการ 

  ทจุรติ คอร์รปัชัน่ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั 

  ทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ต้องเป็นไป 

  อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน 

  การทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง 

 4. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อ 

  ป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัท่ีิไม่เหมาะสม รบัประกัน 

  ให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยม 

  ความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรม 

  องค์กร 

 5. บริษทัมกีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิทีโ่ปร่งใส และ 

  ถูกต้องแม่นย�า ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการด�าเนิน 

  การของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล  

  รวมถงึกระบวนการอืน่ ๆ  ในบรษิทัท่ีเกีย่วข้องกบัมาตรการ/ 

  ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  

  มกีารสอบทาน มกีารตรวจสอบภายในเพือ่ยนืยนัประสิทธผิล 

  ของกระบวนการตามมาตรการ/ข้ันตอนในการปฏิบัติ 

  เพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ 

  สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท  

  และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงข้อก�าหนดของ 

  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลการตรวจสอบตามมาตรการ 

  ต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

  กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่าง 

  สม�่าเสมอ

 6. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดต�าแหน่งลงโทษ หรือให้ผล 

  ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการ 

  กระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 7. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของบริษัท 

  ต้องเป็นผู้น�าตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน  

  ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�าเนิน 

  ธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

  ด�าเนินงานตามกรอบและข้ันตอน ของแนวร่วมปฏิบัติ  

  (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 

  ในการต่อต้านการทุจริต

กำรต่อต้ำนการคอร์รัปชั่น
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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 รวมทั้งมีการสื่อสารหลักการและเกณฑ์การประเมิน 

ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร
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SMART
Factory

Smart 
Factory
1.	 นวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน
2.	 การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
3.	 การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า
4.	 การด�าเนินงานด้านภาษี
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กลยุทธก์ำรพัฒนำธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
 โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในปัจจุบันเร่ิมมีการใช ้

เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์เข้ามาด�าเนินการผลิตแทนแรงงาน

มนุษย์ อุตสาหกรรมหนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด คือ อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ ซึง่ต่อไปหุน่ยนต์ในโรงงานเหล่านีจ้ะท�างานได้อย่างละเอยีด

มากขึ้น แม้กระทั่งงานที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจโรงงาน 

อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน  

ทั้งการจัดการต้นทุนการผลิต บุคลากร และเครื่องจักร สิ่งที่ตามมา

คือโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมองหาระบบ IoT เข้ามาช่วยในระบบ 

การจัดการงานในโรงงานมากขึ้น อาทิ ใช้ข้อมูลเซนเซอร์ในการ 

ตรวจสอบสถานะการท�างานของเครื่องจักร ขั้นตอนการท�างาน 

ต่างๆ รวมถึงใช้เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อการท�างาน

แต่ละส่วนภายในโรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่าง 

ง่ายดาย 

 บริษัทฯ จึงเลือกเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจการผลิต 

ด้วย Smart Factory Solution เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

กระบวนการผลิต การสื่อสารภายในโรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูล  

ผ่านเครอืข่ายสือ่สารความเรว็สงูทีม่คีวามเสถยีร  การพฒันาโครงสร้าง 

พื้นฐานในโรงงานยังรองรับการเชื่อมต่อของ IoT Sensor ที่ช่วยให้ 

เปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะที่พร้อม 

ก้าวเข้าสู่ยุค Connected Factory ต่อไป
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นวัตกรรม
ในกระบวนการผลิต
เพื่อความย่ังยืน

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต
 เม่ือกล่าวถึงระบบสายการผลิตอัตโนมัติแล้ว โดยท่ัวไป 

ผู้คนจะนึกถึงแต่แขนกลหรือแขนหุ่นยนต์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จาก 

ประสบการณ์ของบริษทัฯ นัน้ ระบบสายการผลติอตัโนมตัทิีส่มบรูณ์

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�างานย้อนหลงัจากเทคโนโลยี 

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. สามารถควบคมุการท�างานระยะไกลได้ ด้วยการเช่ือมต่อ 

ระบบทกุอย่างเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็ ท�าให้ผูค้วบคมุเคร่ืองจักรในโรงงาน 

สามารถท�างานจากที่ไหนก็ได้และตรวจสอบการท�างานจากที่ไหน

ก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

 5. เพ่ิมความปลอดภัยในการท�างาน นอกจากระบบการ 

ผลิตแล้ว ระบบ Security และระบบควบคุมคุณภาพเองก็มีการ 

เกบ็ข้อมลูเช่นกนั ท�าให้สามารถประเมนิความเส่ียงต่างๆ รวมถงึระบุ 

ข้อควรระวังในการท�างานได้มากกว่าการท�างานตามปกติ

 ประโยชน์ห้าประการที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ  

คือ Smart Factory ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในะ 

ระยะยาวของโรงงานได้ดนีัน่เอง ซึง่แน่นอนว่าการเปลีย่นแปลงไม่ใช่ 

เรือ่งง่าย แตก่อ่นจะเขา้สู่กระบวนการนัน้ อาจต้องแกไ้ขขอ้เข้าใจผิด 

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

เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงต่อข้อมูลที่มาจากเครื่องจักรและสายการ 

ผลิตท�างานเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและแม่นย�า ระบบการ 

ผลิตที่เรียนรู้และพัฒนาด้วยระบบ Big Data ของข้อมูลการผลิต  

ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น  

การสอบย้อนกระบวนการผลิต และระบบซ่อมบ�ารุงเชิงรุก  

(Predictive Maintenance) ได้มีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบ 

กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เป็นสำยกำรผลิตอัตโนมัติ
 เพ่ือเป็นการรองรับการพัมนาสายการผลิตเพื่อยกระดับการผลิตอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ 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

ลดCo28.39Ton-Co2

ลดค่าใช้จ่าย
47,617บาท
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การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า  

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับ 

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีก่อให้เกดิ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 

ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 • ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน 

การค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

 • กรณทีีม่ข้ีอมลูว่ามกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ 

ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียด ต่อคู่ค้า และ/ 

หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ 

ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
 ในการด�าเนินธรุกิจร่วมกนันัน้ บรษิทัฯ มีนโยบายในการคดัเลอืก 

ผู้ส่งมอบที่ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนเป็นล�าดับแรก

 • ผู้ส่งมอบที่ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ค�านึงถึงสิทธิ 

มนุษยชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังปฏิบัติตามนโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • ผ่านเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา 

การส่งมอบ ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด

 • ให้ความร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการท�ากจิกรรมลดต้นทนุสนิค้า  

และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ

 • มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นโยบายหลักด้านการจัดซื้อ
 บริษัทฯมีนโยบายให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง 

มมีาตรฐานและเป็นธรรม ยดึมัน่ทีจ่ะพฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์ 

ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาและ 

ระยะเวลาการส่งมอบทีเ่หมาะสมคูค่วรกบัมลูค่าเงนิ โดยมข้ีอปฏิบัติ 

ดังนี้

 • บริษัทฯ เปิดโอกาสในการท�าทุกธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและ 

การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาคและ 

เป็นธรรม

 • บริษัทฯ จะใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิ 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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การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

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

Chemical Substances of Concern
(Raw Material, Material Supply) 

Environmental and Global 
Warming Impacts Reductions 

Raw Material (Steel Scrap)

CSR Awareness Community Care
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การสร้างความสัมพันธ์
อันแข็งแกร่งกับลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�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  รวมถึงการออกแบบ

และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ ์

ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ค�านึงถึงการใช้วัตถุดิบและ

กระบวนการทีล่ดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ด้วยต้นทนุที่แข่งขนัได้  

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะเป้าหมายคือ การส่ง 

มอบงานและบรกิารท่ีมคีณุภาพและเป็นท่ียอมรบัตามมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ

 เปิดโอกาสให้ตวัแทนจ�าหน่ายของลูกค้าได้เข้ามาพบปะพนักงาน 

และมอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน จัดกิจกรรมแสดงรถยนต์  

เพื่อส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการซื้อกลุ่มรถยนต์ที่บริษัทฯ  

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)



30 SUSTAINABILITY REPORT 2021

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 

  เพ่ือรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร 

  ต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 

  มีการปฏิบัติทางด้านภาษีที่สอดคล้องไปในทิศทาง 

  เดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทาง 

  ภาษีที่เหมาะสม และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 • ให้น�าส่งภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง 

  ภายในก�าหนดเวลา

 • ให้มีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบ 

  ทางภาษี ส�าหรับโครงการลงทุนต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 

  ให้เหมาะสมก่อนเข้าลงทุน 

2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
 • จัดให้มีผู ้รับผิดชอบด้านภาษีในการประสานงาน 

  ติดต่อกับหน่วยงานภาษีของรัฐท่ีมีความรู้ ทักษะ 

  ด้านภาษีอากร โดยให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรง 

  ตามข้อเท็จจริงในการด�าเนินธุรกิจ

 • จัดให้มกีารให้ความรู้ ค�าปรกึษากบัหน่วยงานต่างๆ และ 

  พนักงานภายในบริษัท เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อให ้

  ปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้องตามหลกักฎหมายภาษอีากร 

3. ที่ปรึกษาภาษีอากร
 • จัดให้มีท่ีปรกึษาด้านภาษีอากรท่ีมีความเชีย่วชาญ และให้

ค�าปรกึษาเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส และปฏบิตัไิด้ถกูต้องตามแนวทาง

ที่กฎหมายก�าหนด 

 บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาล 

และกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต และมีการด�าเนินการทางด้านภาษีอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่

ก�าหนด โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 5,340.0 ล้านบาท 

และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาลเป็นจ�านวน 40.01 ล้านบาท
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Smart 
People

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

ปฏิบัติตำมหลักกำร

การใช้แรงงานท่ีด ี
Good Labor Practices : 

GLP"

การจ้างงานและหลักสิทธิมนุษยชน (GRI 412-1)
 บรษิทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รบัประกาศเกียรตคุิณ 

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
 บริษทัฯ 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 การใช้แรงงานบังคับท่ีผิด 

กฏหมาย ไม่มีการค้ามนุษย์ ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์  

สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

ในการท�างาน เพื่อน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน  

ท้ังนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานด�าเนินการเจรจาต่อรอง 

เก่ียวกับข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานผ่านกลไกของ 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ การรับฟัง 

ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็น 

ผ่านแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานในรูปแบบกิจกรรม  

Happy Workplace เป็นต้น

ลูกค้า
 บรษิทัให้ความส�าคัญในการรกัษาความเป็นส่วนตวัของลกูค้า 

อย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย  

มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับ 

ความยนิยอมจากลูกค้าและไม่น�าข้อมลูไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

หรือผูอ้ืน่โดยมชิอบ บรษิทัฯ 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 และนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 

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 และไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ตลอดจนประเด็นสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ระบุความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชน การประเมิน
ความเส่ียง ผลกระทบ 
และจัดลำาดับ
ความสำาคัญของ
ความเส่ียง

จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน หลังจาก
ที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย พร้อม
รายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้กระทำาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ถือเป็นการ
กระทำาผิดจรรยาบรรณ
ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับ
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
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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
 เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถม ี

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 เพื่อน�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�าคญัของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จงึได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

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

การสัมผัส หรือหยิบอาหารเข้าปาก เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง บริษัทจึงก�าหนดมาตราการและแนวปฏิบัติ ดังนี้

พนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเป็น VERIFY & APPEARANCE (ปี 2564 - ปี 2565)

1.  ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงาน

2.  ความรู้เกี่ยวกับ spec ของชิ้นงาน

3.  ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารคุณภาพ

4.  ความรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนดลูกค้า

5.  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ

6.  ทักษะการควบคุมเครื่องจักร

7.  ทักษะการใช้เครื่องมือวัด

8.  ทักษะการคัดแยกงานดีงานเสีย

ช่างเทคนิคและวิศกร เพื่อเป็น SMART FACTORY (ปี 2564)

1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร ขบวนการผลิต และ Robot

2.  ตรวจสอบ ปรับปรุง แนะน�า โปรแกรม Robot เบื้องต้นได้

3.  เรียนรู้การใช้งานกับโปรแกรม จ�าพวก PLC

4.  เรียนรู้งานด้านเครื่องจักร ขบวนการผลิตใหม่ ๆ และ Robot ทันสมัยได้
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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 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป

ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต เพื่อเป็น ช่างซ่อมบ�ารุง (ปี 2564)

ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต

-  หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

-  หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตัวเอง (AM)

-  หลักสูตร แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นตอนของการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

-  หลักสูตร KPI ชี้วัดผลการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง (OEE, Down time, Defect, Kaizen)

-  หลักสูตร Utilities for machine (Lubrication, Coolant, Compressed air, Electric)

-  หลักสูตร Pneumatic, Hydraulic (ระบบ และอุปกรณ์)

-  หลักสูตร Electric control system (ระบบควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจักร)

-  หลักสูตร Sensor & Electrical device (เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักร)

-  หลักสูตร การซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร (ระดับพื้นฐาน) ของพนักงานฝ่ายผลิต
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การบริหาร
ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ความมุ่งม่ันขององค์กร

	 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	 ประกอบด้วย	

Safety	 Shop	 floor	 Management	 การตรวจวัด	 ตรวจสอบ 

ความปลอดภัย	 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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หลากหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่โดดเด่นในปี 2564  มีดังนี้ 

 
 

Operational Discipline 
วินัยในการปฏิบตัิงาน 

 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเชื่อที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรม (Mindset) ของพนักงาน โดยน ามาตรฐานการ
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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 
 

OPERATIONAL DISCIPLINE
วินัยในการปฏิบัติงาน

	 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
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
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การฝึกอบรม
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	ยังคงมุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	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 

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  

TOTAL RECORDABLE INJURY RATE : TRIR

อัตราการบาดเจ็บการท�างาน

หมายเหตุ		 :		TRIR	คือ	อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม	(Total	Recordable	Injuries	Rate:	TRIR)

	 	 TRIR		=		จ�านวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	(TRIC)		x		200,000
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จากการด าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
อุบัติเหตุจาการท างานลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยงัคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
เพื่อเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน 
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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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Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บการท างานถึงขั้นหยุดงาน 

Total Recordable Injury Rate : TRIR 
อัตราการบาดเจ็บการท างาน 
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	 	 (Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)
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                       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  

= 0 
เป้าหมาย 2565 

เป้าหมาย 2565 

2.11

0.49

1.24

0 0 0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

2562 2563 2564

พนกังาน

ผู้ รับเหมา
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ผู้ รับเหมา
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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 

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  

= 0 
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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 
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0 0 0 0 0
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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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การบริหารจัดการ

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

โครงการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยร่วมกับคู่ค้า
	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	 ร่วมกับ 

คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในการ 

ฝึกอบรมและเข้าท�าแบบทดสอบ	 เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการ 

ท�างานของตนเองให้เท่าทันยุคสมัยของเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและ 

ทันสมัย	ลดความซ�้าซ้อนในการ

	 ในปี	 2564	 พนักงานผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 

ตามข้อก�าหนดคู่ค้า	100%

การประชุม 
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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 1. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในสถานการณ์ COVID - 19
 2. การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
 3. โครงการปลูกป่าในบ้านสานพลังอย่างยั่งยืน
 4. กิจกรรมสารพลังชุมชน
 5. โครงการส�ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน
 6. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 7. เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน
 8. การควบคุมคุณภาพอากาศ
 9. การบริหารจัดการพลังงาน
  และกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

Grow up Together
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การมีส่วนร่วม

ต่อชมุชนและสังคม
                      Grow up Together

	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่น	 “สร้างโอกาส เพื่อสังคมเติบโตไป 

ด้วยกันอย่างย่ังยืน”	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดย 

ตอบสนองความต้องการของชุมชน	 และสังคม	 ท้ังนี้บริษัทได ้

ก�าหนดกลยุทธ ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน	 ให ้ มีความ

สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจงบประมาณขององค์กร	 และ 

ความต้องการของชุมชน	 โดยมีแนวนโยบายส�าคัญสนับสนุน 

ให้พนักงานมีจิตอาสาและการท�างานเป็นทีม	 ร่วมแรงร่วมใจ 

ในการท�างานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร์	 

ผ่านเป้าหมายชั่วโมงความดีร่วมกันทั่วทั้งองค์กร	

เป้าหมายความรับผิดชอบด้านสุขภาพต่อสังคม ส�าหรับปี 2564

	 รณรงค์พนักงานฉีดวัคซีน	COVID-19	มากว่าร้อยละ	90

	 ผลการด�าเนินงาน	พนักงานเข้าร่วมการฉีดวัคซีน	COVID-19	ร้อยละ	99.9

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้น�าเสนอ 

โครงการต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อการพัฒนาชุมชน	 สังคม	 หรือ

ชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเอง	 นอกจากการส ่งเสริมการ 

ท�าความดีในพนักงานทุกคนขององค์กร	 บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง 

เครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์การด�าเนินงาน 

ขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานศึกษา	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในทักษะและความสามารถ 

เฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์	 และการพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่ 

การท�างานในอุตสาหกรรมยานยนต์รองรับความต้องการบุคลากร 

และทักษะที่ส�าคัญ	และสนับสนุนการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 (SDG)	 ในการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและการพัฒนา 

นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม
การมอบคุณค่า

มิติ CSR

ประสานงานและสรัางการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง

i) ความร่วมมือ   ii) การสร้างจิตส�านึกทางสังคม   iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

การให้ความรู้
•  การศึกษา
•  นวัตรกรรม

เปิดรับการเปล่ียนแปลง จิตวิญญาณ PCSGH

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย : ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ

ความคิดสร้างสรรค์ ท�างานเป็นทีม

 ส่ิงแวดล้อม
•  การรีไซเคิล
•  การพัฒนา
 เชิงนิเวศวิทยา

การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
 •  คุณภาพชีวิตที่ดี
 •  สุขภาพที่ดี
 •  มีความมั่นคงมากขึ้น

หลักการส�าคัญ

การล�าดับความส�าคัญ
เชิงกลยุทธ์
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การมีส่วนร่วม

กับชมุชนและสังคม ในสถานการณ์ COVID - 19

บริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างย่ังยืน จึงได้ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงาน

อย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม ในปี 2564 บริษัทก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้เข้ากับภาวะวิกฤต  

COVID-19 ด้วยการเน้นย�้ามาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ

เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

 รณรงค์ให้พนักงานฉีควัคซีน 100% โดยบริษัทสนับสนุนโครงการเตรียม 
ความพร้อมในการฉดีวคัซนีของจงัหวดันครราชสมีา ในโครงการ Hackvax Korat 2021
	 โครงการ	Hackvax	Korat	2021	คือโครงการที่รับความร่วมมือจากนักออกแบบ	 
นักนวัตกรรม	 นักสื่อสาร	 ทีมแพทย์	 จากจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับนักวิจัยจาก	 MIT	 
เพื่อออกแบบกระบวนการฉีดวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ 
ผู้มารับบริการโดยใช้หลักคิดสามข้อ
	 Human-Centered	 Design	 :	 การออกแบบที่ลื่นไหลไปกับความต้องการและ 
ข้อจ�ากัดของมนุษย์โดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ
 Design with Data for Scale :	 การออกแบบที่ใช้ข้อมูลจริงมาให้เป็นปัจจัย 
ในการออกแบบเพื่อน�าไปสู่ประสิทธิภาพและการใช้งานในวงกว้าง
 Open source Design :	งานออกแบบเป็น	Open	source	ภายใต้	MIT	ท�าให้
สามารถน�าไปต่อยอดและพั?นาต่อให้ได้ดีย่ิงขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศและ 
ทั่วโลก
 Hack Vax Open Design :	 ในเวอร์ชั่นนี้ใช้โคราชเป็นเมืองต้นแบบและได้รับ 
ข้อมูลและการอ�านวยความสะดวกจากทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา	 
โดยแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการฉีดวัคซีที่เมือง	 Boston	 สหรัฐอเมริกา	 บริษัทฯ	 
มีส่วนในการสนับสนุนเพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสูงเนิน	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 
ต้นแบบ	จ�านวนเงินสนับสนุน	64,500	บาท

ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ 31 ธันวาคม 2564

พนักงานทั้งหมด

1,957 คน
53 นศ. ฝึกงาน

ฉีด 3 เข็มขึ้นไป

1,803 คน
89.70 %

ฉีด 2 เข็ม

211 คน
10.50 %

ฉีด 1 เข็ม

2 คน
0.10 %

ยังไม่ฉีด

1 คน
0.05 %

ที่ ชื่อวัคซีน
วัคซีนเข็มที่ 1 วัคซีนเข็มที่ 2 วัคซีนเข็มที่ 3

จ�านวนคน เปอร์เซ็นต์ จ�านวนคน เปอร์เซ็นต์ จ�านวนคน เปอร์เซ็นต์

1 Sinovac 1,926 95.54	% 1,653 82.08	% 0 0.00	%

2 Astrazeneca 53 2.63	% 322 15.99	% 1,672 92.73	%

3 Sinopharm 35 1.74	% 35 1.74	% 0 0.00	%

4 Pfizer 1 0.05	% 4 0.20	% 90 4.99	%

5 Moderna 1 0.05	% 0 0.00	% 41 2.27	%

total 2,016 2,014 1,803
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ส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทาน
ให้กบับคุคลากรทางการแพทย์
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ 

แพทย์และสาธารณสขุ	ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ในช่วงเวลาวิกฤต	 บริษัทฯ	 จึงสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมทาน

ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน	เดอะมอน	นครราชสีมา	จ�านวน	3,900	กล่อง	

มูลค่ากว่า	364,000	บาท

สนบัสนนุเงินบริจาคต้านภัย COVID-19
บริษัทฯ	 ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อต้านภัย	 COVID-19	 ให้กับ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	จ�านวน	200,000	บาท

บริจาคเครือ่งวดัความดันโลหติ
บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนแบบติจิตอลให้กับ 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา	 จ�านวน	 10	 เครื่องมูลค่ารวม	

600,000	บาท

บริจาคหุน่ยนต์ฆ่าเช้ือโรค Super UVC รุ่น Apollo
บริจาคหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ	Super	UVC	รุ่น	Apollo	ให้กับโรงพยาบาล

เทพรัตน์นครราชสมีา	จ�านวน	3	เคร่ืองมลูค่ารวมกว่า	990,000	บาท

บริจาคชุดยาสามัญประจ�าบ้านช่วยเหลือพีน้่อง
ชาวโคราชทีป่ระสบอทุกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2564
บริษัทฯ	 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 ร่วมช่วยเหลือ 

พี่น้องชาวโคราชที่ประสบอุทกภัย	 น�้าท่วมครั้งใหญ่ในปี	 2564	 

โดยบริจาคชุดยาสามัญประจ�าบ้าน	 คาราไมน์	 และสเปรย์กันยุง	 

มูลค่ารวม	50,000	บาท
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โครงการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม

ส�าหรบัสมาชกิสภาอตุสาหกรรม
จงัหวดันครราชสีมา
	 ตามค�าสั่งจังหวัดนครราชสีมา	 ที่	 7916/2564	 ลงวันที่	 

2	 สิงหาคม	 2564	 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และ 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 ส�าหรับ 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา	 โดยกรณ ี

เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบการหรือโรงงาน	 ให  ้

ผู ้ประกอบการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เฉพาะ	(Bubble	and	seal)	 

และมาตรการเดินทาง	 เคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ท�างาน 

ภายใต้การก�ากับควบคุม	 (Sealed	 Route)	 และต้องมีแผน 

เผชิญเหตฉุกุเฉนิเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ได้จริง	ซึง่การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19	 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการ 

แพร่ระบาดในสถานประกอบการบางส่วนเกิดแพร่ระบาดใน 

สถานที่พักที่นายจ ้างจัดให ้	 (หอพัก	 หรือแคมป์ ท่ีพัก)	 โดย 

แนวโน้มมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และน�าไปสู่การสั่งปิดพื้นที่	 

หรือหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบการจนกว่าจะป้องกัน 

และควบคุมการแพร่ระบาดได้ท�าให้เกิดความเสียหายต่อระบบ 

การผลิตอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการเพื่อสร้างแผนเผชิญเหตุในการรับมือ 

กับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จ�าเป็นต้องสร้างโรงพยาบาล 

สนาม	 เพื่องรองรับผู ้ติดเชื้อขั้นต้น	 (สีเขียว)	 เพื่อกักบริเวณ	 

สังเกตอาการและรักษาตามความรุนแรงของโรค	พร้อมทั้งคัดกรอง 

ความรุนแรงของโรคส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่รองรับการรักษา 

ขั้นต่อไป

	 เกณฑ์การด�าเนินการตามค�าสั่งดังกล่าวคือ	 สถานประกอบ 

การที่มีพนักงานรวมถึงผู ้ประกอบการรายอ่ืนที่มาปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการนับตั้งแต่	 100	 คนขึ้นไปทุกแห่ง	 ต้องจัด 

ให้มีพ้ืนท่ีส�ารองที่เหมาะสมและเพียงพอส�าหรับแยกพนักงาน 

ติดเชื้อ	 (Factory	 Accommodation	 Isolation	 :	 FAI)	 มีพื้นที ่

เพียงพอส�าหรับจ�านวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของจ�านวน 

พนักงาน	หรือไม่เกิน	100	เตียงในระยะแรก

	 บริษัทฯ	 จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

และภาคีเครือข ่ายภาคอุตสาหกรรมที่ เป ็นสมาชิก	 ด�าเนิน 

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม	 (Common	 FAI)	 โดยใช้หอ

ประชุมอเนกประสงค์อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 (ในสนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษาฯ	 )	 ในการด�าเนินการ	 โดยบริษัทฯ	 

ได้บริจาคเงินเพื่อร่วมโครงการจ�านวน	 154,000	 บาท	 (หนึ่งแสน 

ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	 โดยโรงพยาบาลสนามดังกล่าวเปิดให ้

สมาชิกใช้งานได้ในวันที่	7	กันยายน	2564	เป็นต้นไป

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังสนับสนุนการจัดท�า	 Community	 

Isolation	ศนูย์กกัตวัในชมุชนต�าบลโคกกรวด	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา
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สนับสนุนเป้าหมาย

ความยัง่ยนืของประเทศไทย

Circular Economy หลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีแนวทาง คือ "การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด” 
ของท่ีใช้ในการผลิตต้องสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

โครงการปฎิทินเก่าอย่าท้ิง เราขอ (ปีท่ี 5)
เมื่อขึ้นศักราชใหม่	เราจะมีปฎิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจ�านวนมากกว่า	500	เล่ม	 

และถูกทิ้งเป็นเศษกระดาษ	 ดังนี้เพื่อให้เกิดการน�ากลับมาใช้ใหม่และเกิดคุณค่า 

มากยิ่งขึ้น	บริษัทฯ	จึงมีโครงการ	“ปฏิทินเก่าอย่าทิ้ง เราขอ” ปัจจุบันด�าเนินการ 

ติดต่อกันเป็นปีที่	5	

ปฏิทินเก่าเหล่าน้ีได้รวบรวมมาจากพนักงานของบริษัทฯ	 และน�าส่งต่อเพ่ือจัดท�า 

สื่อการเรียนการสอน	 สื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา	 เพิ่มโอกาสในการ 

เข้าถึงส่ือคุณภาพให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา	 ในมูลนิธิ 

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

โครงการเปล่ียนกล่องกระดาษเป็นเตียงสนาม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่	 ท�าให้

มีจ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โรงพยาบาลประสบปัญหาเตียง 

ไม่พอ	 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในความร่วมมือ	 บริษัทฯ	 จึงเปิดจุด 

รับบริจาคกล่องกระดาษ	 และเชิญชวนพนักงานทุกท่าน	 บริจาค 

กล่องกระดาษ	 ลังกระดาษท่ีไม่ใช้แล้ว	 เพื่อน�าส่งต่อให้จุรับบริจาคที่ 

โลตัส	นครราชสีมา	เพื่อน�าส่งต่อไปท�าเตียงสนาม	SCG	ต่อไป
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การสร้างโอกาส

เพือ่การศกึษา

1. โครงการทวิภาคี
	 บริษัทฯ	ได้ร่วมท�าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการ 

ศึกษาด้านอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	 และ 

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	 โดยรับนักศึกษาของทั้งสองวิทยาลัย 

เข้าฝึกงานในระบบทวิภาคีรวมท้ังสิ้น	 55	 คน	 โดยเร่ิมโครงการ 

ในปีการศึกษา	2564

2. โครงการสหกิจศึกษา
	 บรษิทัมุง่มัน่เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูภ้ายใต้แนวคิด	โรงเรยีน 

ในโรงงาน	 เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม	 เรียนรู้ 

ประสบการณ์จริงในโรงงาน	 โดยในปี	 2564	 มีนักศึกษาเขาฝึกงาน

ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาจ�านวน	2	คน

4. โครงการทุนการศึกษาบุตร
	 บริษัทส่งเสริม	 สนับสนุนและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับ 

บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่นและนักเรียนที่มีการเรียนดีเด่น	 

ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี	 

รวม	184	คน	รวมมูลค่า	347,000	บาท
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การมีส่วนร่วม

พฒันาชุมชนและสังคม
ร่วมกับองค์กรเครอืข่าย

นายอังกฤษ	 รุ่งโรจน์กิติยศ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ในนามบริษัท	 พี.ซี.เอส.	 แมชีน	 กรุ๊ป	 

โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ร่วมเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	 และกรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อร่วมพลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 

นครราชสีมา	โดยมีกิจกรรมที่ร่วมช่วยเหลือลังคมและชุมชน

กิจกรรมกินข้าวโพดกัน
ในปี	 2564	 ข้าวโพดหวานมีราคาตกต�่า	 ไม่สามารถส่งออกได ้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	บริษัทฯ	ได้ร่วม 

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดผ่านการจัดซ้ือจากหอการค้า 

จังหวัดนครราชสีมาและสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา	 ซึ่งจัดซ้ือ 

กับเกษตรโดยตรงจากชาวไร่ในพ้ืนท่ี	 อ�าเภอเสิงสางและอ�าเภอ 

ครบุรี	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อน�ามาแจกจ่ายให้กับพนักงาน 

จ�านวนกว่า	2,000	กิโลกรัม	มูลค่า	9,300	บาท

ร่วมกับโครงการ KORAT GO
บริษัทฯ	 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	 และโครงการ	 

KORAT	 GO	 ร่วมบริจาคเจลแอลกอร์ฮอล์	 เพื่อร่วมแจกจ่าย 

ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา	 

รวมจ�านวน	20	ลิตร
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จติอาสา
บ�าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม

“คณุกเ็ป็นส่วนหน่ึงของชมุชนได้ ด้วยใจอาสา”

	 แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	 –	 19	 จะท�าให้งานจิตอาสา	 หรือการออกพื้นที่เพื่อเข้าถึงชุมชนได้น้อยลงและ 

ลดการพบปะและเว้นระยะห่างมากขึ้น	แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเบาบางลง	บริษัทฯ	ก็ยังคงไว้ซึ่งการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

ต่อไป

ปันน�้าใจ ให้โลหิตให้ชีวิต ปีที่ 8
บริษัทฯ	 ด�าเนินโครงการปันน�้าใจ	 ให้โลหิต	 ให้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี	ส�าหรับปีนี้เป็นปีที่	8	แม้สถานการณ์	COVID-19	จะท�าให้ 

การบรจิาคโลหิตหยดุไปเป็นระยะเวลาหนึง่	เช่นเดยีวกบัการบรจิาค 

โลหิตที่มียอดผู้บริจาคลดลง	 ทว่าความต้องการในการใช้โลหิตเพื่อ

รักษาผู้ป่วยไม่ได้ลงลงเลย	บริษัทร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 

ที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	 ร่วมรณรงค์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบรจิาคโลหติ	นอกจากพนกังานแล้วยงัมบีรษิทัภาคเีครอืข่าย	 

ร่วมบริจาคโลหิต	ทั้งนี้บริษัทฯ	ร่วมรณรงค์	ประชาสัมพันธ์	ส�าหรับ 

พนักงานที่สะดวกในการบริจาคโลหิตในจุดบริการต่าง	 	 ๆ	 เช่น	 

บริจาคโดยตรงที่ภาคบริการโลกิตแห่งชาติที่	 5	 สภากาชาดไทย	 

ต.หนองบัวศาลา	 อ.เมือง	 จ.	 นครราชสีมา	 หรือ	 ที่	 ช้ัน	 LG	 

เทอร์มินอล	21	โคราช	ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองครัวให้สถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านมิตรภาพ
บริษัทฯ	 ร่วมกับเขตประกอบการ	 พี.ซี.เอส.	 เอสเตท	 ร่วมบริจาค 

อุปกรณ์	 เครื่องครัว	 อุปกรณ์ปรุงอาหาร	 ข้าวสารให้กับสถาน 

สงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา
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Grow up Together :

โครงการปลูกป่าในบ้าน
สานพลงัอย่างย่ังยืน

	 อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกของเราก�าลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง	ทุกวันเราจะได้รับทราบ 

ข่าวสารเก่ียวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนทั่วทุกมุมโลก	 ประเทศไทยเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ได้รับความเสียหาย 

จากภัยธรรมชิตที่เกิดขึ้นเช่นกัน	ทั้งปัญหาน�้าท่วม	ภัยแล้งรุนแรง	รวมถึงเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM2.5	ที่มีปริมาณสูงจนติดอันดับโลก

	 ทุกปัญหาท่ีกล่าวมา	 บ่งบอกถึงสถานการณ์โลกร้อน	 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก	 มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น	 

ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า	 และไม่ช่วยกันดูแลรักษาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง	 

บรษิทัฯ	ตระหนักและความส�าคญักบัปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิข้ึน	นอกจากจะมนีโยบายเรือ่งลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจก	และลดการใช้พลงังาน 

ต่าง	 ๆ	 ในอาคาร	 หรือกระบวนการท�างานของบริษัทร้อยละ	 10	 อย่างต่อเนื่องแล้ว	 เพราะเราเชื่อว่าการด�าเนินธุรกิจและความยั่งยืน	 

เป็นสิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไป

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
บรษิทัร่วมกบัเขตอตุสาหกรรม	พ.ีซ.ีเอส.	เอสเตท	ในการจดัหาพืน้ที	่ 

เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและปลูกป่าถาวร	 จ�านวน	

10	 ไร่	 โดยความร่วมมือนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูธรรมชาติ 

และสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ปลูกไม้ยืนต้น	 ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ส�าเร็จตาม 

เป้าหมายต่อไป

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายปลูกป่าชุมชน
สนบัสนนุด้านสิง่แวดล้อมชมุชน	โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมปลกูป่าชมุชน 

ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าพื้นบ้าน	 พัฒนาป่าชุมชนอย่างยั่งยืน	 

บ้านหนองกุ้ง	ต.โคกกรวด	อ.เมือง	จ.	นครราชสีมา

การประเมินผลโครงการ
บริษัท	 ด�าเนินโครงการเมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 2563	 โดยปลูก 

ไม้ยืนต้นจ�าวน	 500	 ต้น	 ทั้งน้ีหน่วยงานส่ิงแวดล้อมของบริษัท	 

จะเป็นผู้ติดตามผลการเปล่ียนแปลงทุก	 ๆ	 2	 เดือนหลังจากมี่ได้ม ี

การปลูกต้นไม้ไปแล้ว	 ส่วนการประเมินผลจะเป็นการเก็บข้อมูล 

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค�านวณหาอัตราการรอดตาย	 ผลผลิต 

และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของหมู่ไม้ในพื้นที่ปลูก	 โดยจะ 

เริ่มด�าเนินการเมื่อการปลูกผ่านไปแล้วเป็นเวลาประมาณ	8	เดือน	

ส�าหรับในปี	2564	บริษัทด�าเนินการส�ารวจอัตราการรอดตายอยู่ที่ 

ร้อยละ	80	และด�าเนินการปลูกซ่อมแซมจ�านวน	45	ต้น
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	 โครงการส�ารวจความพึงพอใจชุมชน	(Community	Satisfaction	Index)	เป็นการส�ารวจสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และความคิดเห็น 

ของประชาชน	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 ตัวแนทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่รัศมี	 5	 กิโลเมตร	 ตามแบบ 

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

โครงการ

ส�ารวจดัชนี

ความพึงพอใจ
Community Satisfaction

Index

	 1.	 ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ท�าแบบส�ารวจ

	 2.	 ด้านสุขาภิบาล	อนามัย	และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

	 3.	 ด้านสาธารณสุข

	 4.	 ด้านเศรษฐกิจ	และสังคม

	 5.	 ด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

	 6.	 ด้านการรับรู้และความเห็นต่อการด�าเนนิงานของบรษัิท

	 7.	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

การด�าเนินงานปี 2564
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	 

มูลค่ารวมกว่าสองล้านบาท

	 จากการด�าเนินงานและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอด 

ปี	 2564	 ตัวชี้วัดส�าคัญในการด�าเนินิงาน	 คือ	 ไม่พบข้อร้องเรียน 

จากชุมชน	 สังคม	 เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัท

	 ทั้งนี้	 บริษัท	 จะน�าข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะในประเด็น 

ความรับผิดชอบต่อสังคมจากโครงการส�ารวจความพึงพอใจชุมชน	 

มาเพื่อเป็นแผนงานและแนวทางปฏิบัติในปี	2565	ต่อไป



61รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2564

การจัดการด้านความย่ังยืน

ในมติิส่ิงแวดล้อม
การบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	 โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ 

ของลูกค้า	 ทุกกระบวนการและขั้นตอนด�าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องด้านส่ิงแวดล้อมทั้งหมด	 

โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ	 ได้	 ผู้บริหารเล็งเห็น 

ความส�าคัญและได้ก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้น�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกหน่วยงานของบริษัท	 ก�าหนดเป้าหมายการลด 

และการใช้ทรัพยากรด้านส่ิงแวดล้อมประจ�าปี	 ประกอบด้วย	 หัวข้อการจัดการน�้าใช้	 น�้าเสีย	 ขยะและของเสีย	 พลังงาน	 และการจัดการ 

มลพิษอากาศ	เป็นต้น

บริษัทฯ	จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

ลดของเสีย ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืนในการผลิต   ส่งเสริมแนวคิดหมุนเวียนใช้ให้รู้ค่า
เน้นวิเคราะห์ปรับปรุงและป้องกันแหล่งปัญหา   มุ่งพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดข้อผูกพันและกฏหมาย   รักษาไว้สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกิจกรรมความหลากหลายทางธรรมชาติกับชุมชน   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันอย่างยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

1.	 บริษัทฯ	จะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม	โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน 

	 เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของบริษัทฯ	สอดคล้องกฏหมายและข้อก�าหนดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานขององค์กร	 อย่างต่อเน่ืองและ 

	 เหมาะสมกับการท�างาน	เทคโนโลยีที่ใช้	และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3.	 บริษัทฯ	 จะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานแต่ละปี	 และการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ 

	 และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4.	 บรษิทัฯ	ถอืว่าการอนรุกัษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีความรับผดิชอบของเจ้าของกิจการ	ผูบ้ริหารทุกระดบั	และพนกังาน 

	 ทกุคน	ทีจ่ะให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการท่ีก�าหนด	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และรายงานต่อคณะท�างาน 

	 ด้านการจัดการพลังงาน

5.	 บริษัทฯ	 จะให้การสนับสนุนท่ีจ�าเป็น	 รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร	 ด้านงบประมาณ	 เวลาในการท�างาน	 

	 การฝึกอบรม	และการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็น	เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6.	 ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน	 จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผน 

	 ด�าเนินงานด้านพลังงานทุกปี

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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เป้าหมายประจ�าปี 2564 และเป้าหมายระยะยาว

 ลดการใช้ไฟฟ้า 5% จากปี 2563

 ลดน�้าใช้, น�้าเสีย 5% จากปี 2563

 ลดขยะและของเสีย 5% จากปี 2563

 ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 0 Case 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5% จากปี 2563

 และเป้าหมายระยะยาวจะลดให้ได้ 10% ภายในปี 2569

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จัดท�าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อใช้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด	ประกอบด้วย

	 	 •	 ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม	คู่มือสิ่งแวดล้อม	และPM/WI

	 	 •	 ทบทวน	Update	 ประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงข้อ 

	 	 	 ภาระผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 	 •	 ติดตามการจัดท�าและส่งรายงานตามกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 ตดิตามตรวจสอบการจดัการของเสยี	น�า้เสีย	และการควบคุมมลพษิอากาศ	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง	

	 	 •	 ประชาสัมพันธ์และสื่อสารระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน	

	 	 •	 จัดประชุมประจ�าเดือน	เพื่อสรุปและรายงานผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

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

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานที่ก�าหนด	ประกอบด้วย

	 	 •	 ทบทวนนโยบาย	เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน	คณะท�างาน	คณะผู้ตรวจติดตาม	และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

	 	 •	 ทบทวนแผนการด�าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร	 การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานประจ�าปี	 และ 

	 	 	 การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน	รณรงค์ส่งเสริมการค้นหากิจกรรมและโครงการอนุรักษ์พลังงาน

	 	 •	 ค้นหา	ด�าเนินกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์พลังงาน

	 	 •	 ตรวจติดตามการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร	สรุปและรายงานผลการด�าเนินงานต่าง	ๆ
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เศรษฐกิจหมุนเวียน 

เพือ่ขบัเคล่ือน
อนาคตท่ียัง่ยืน

Key Achievements in 2021
ความส�าเรจ็ทีส่�าคญัของบรษัิทฯ ในปี 2564

 บริษัทได้รับรางวลั TCC Awards  : Co
2
 Reduction Early Achievement of 2030  Target

ความมุง่มัน่
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นท่ีจะน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 มาบูรณาการเป็นหน่ึงในกลยุทธ์เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน	 ซึ่งมุ่งเน้นการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพในกระบวนการผลิตให้เกิดการใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 เพื่อสร้างความตระหนัก	 และเป็นแบบ 

อย่างในการน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง

 ผู้มีส่วนได้เสียหลัก         การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

	 	 -	 หุ้นส่วนทางธุรกิจ					 	 	 	 -	 การเงิน

	 	 -	 ผู้ถือหุ้น						 	 	 	 	 	 -	 ภูมิปัญญา

	 	 -	 ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม				 	 -	 การผลิต

							 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 สังคม

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 สิ่งแวดล้อม

การน�าพลังงานหมนุเวยีนมาใช้มากขึน้
	 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ	 ยังมีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนเอามาใช้ในการผลิต	 ถือเป็นก้าวแรกและก้าวส�าคัญในการพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ	ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุน	และประหยัดพลังงานที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าให้บริษัทในระยะยาว
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การควบุคมคุณภาพอากาศ 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในห่วงโซ่คณุค่า 
และความหลากหลายทางชวีภาพ

การจดัการมลพษิทางอากาศ 
	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ประกอบกิจการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 ซ่ึงมีกระบวนการด้านการผลิตท่ีอาจก่อให ้

เกิดมลพิษทางอากาศ	 ด้วยเหตุน้ีบริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญในการ

เลือกและห้ามใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ

หรือเกิดน้อยที่สุด	การบ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ	ตลอด 

จนการตรวจคุณภาพอากาศตามแหล่งก�าเนิดต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	

เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ	 อาชีวอนามัย	 

ของบุคลากรภายในบริษัทฯ	 และคนในชุมชนใกล้เคียง	 รวมถึง 

การมีส่วนช่วยในการลดและป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 (Climate	 change)	 ที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน	 

โดยเป้าหมายในการจัดการมลพิษอากาศประจ�าปี	 2564	 คือ	 

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฏหมายก�าหนดทั้งหมด	 

และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการควบคุมมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นจาก 

กระบวนการผลิตก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อม	 อันเป็นสาเหตุของ

การเกิดภาวะโลกร้อน	 (Green	House	Gas)	 โดยการติดตั้งระบบ 

รวบรวมและบ�าบัดอากาศแบบ	Wet	 scrubber	 และ	 Bag	 filter 

ให้เหมาะสมกับแหล่งก�าเนิด	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพ	 และการบ�ารุงรักษาให้ระบบด�าเนินการ

ได้อย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจ�า 

โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด	 ดังนั้น	 

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่	บรษิทัฯ	จงึได้ท�าการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่องการก�าหนด 

ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	 

พ.ศ.	 2549	 เป็นประจ�าทุกปี	 โดยพารามิเตอร์ที่ท�าการตรวจวัด 

ได้แก่	 SO
2
	 ,	 NO

X
	 ,	 CO	 และ	 TSP	 ซ่ึงด�าเนินการตรวจสอบและ 

รับรองโดยหน่วยงานจากภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	

รูปภาพระบบบ�าบัดมลพิษอากาศและการบ�ารุงรักษา	บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ประจ�าปี	2564
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ตารางสรุปผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ ประจ าปี 2021 

1-2021 2-2021 1-2021 2-2021 1-2021 2-2021 1-2021 2-2021
1 Wet Scrubber 320 5.66 3.15 60 1.21 1.52 200 0.33 1.25 690 7.86 31.66
2 DC2-1 320 3.11 3.11 60 5.66 1.26 200 2.11 0.33 690 19.86 9.61
3 DC2-2 320 2.41 2.41 60 4.96 1.15 200 1.82 0.22 690 17.66 7.61
4 DC2-3 320 3.66 2.28 60 2.15 1.16 200 1.15 0.81 690 15.86 7.11
5 DC2-4 320 5.12 2.71 60 1.89 0.22 200 1.22 0.15 690 21.66 6.86
6 DC2-5 320 3.05 2.44 60 1.22 0.18 200 1.15 0.11 690 19.86 5.61
7 DC2-6 320 4.88 2.25 60 2.41 0.15 200 1.25 0.08 690 25.66 4.86
8 DC3-1 320 7.11 4.86 60 5.72 1.15 200 3.51 1.12 690 28.11 6.51
9 DC3-2 320 3.65 2.71 60 5.21 0.86 200 2.41 0.66 690 25.68 5.91
10 DC3-3 320 4.12 2.55 60 3.86 0.51 200 1.72 0.44 690 18.66 3.86
11 DC3-4 320 3.75 3.71 60 1.21 0.65 200 0.56 0.51 690 18.71 9.81

Std. Std.

หมายเหตุ
พารามิ เตอร์ในการตรวจวัด

TSP (mg/m3) SO2 (ppm) Nox (ppm) CO (ppm)ล าดับ ช่ือปล่อง
ค่าที่ตรวจวัดได้

Std. Std.
ค่าที่ตรวจวัดได้ ค่าที่ตรวจวัดได้ค่าที่ตรวจวัดได้

 
 โดยผลกำรตรวจในปี 2021 อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดท้ังหมด และในปี 2022 มีแผน

บ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดมลพิษอำกำศให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น และคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่
กฏหมำยก ำหนดทั้งหมด และไม่มีกำรร้องเรียนจำกชุมชนโดยรอบ 

การจัดการสารอันตราย 
 บริษัทฯ ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกระบวนกำรควบคุมและจัดกำรสำรที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรสัมผัสอย่ำงเคร่งครัด  

กระบวนกำรจัดกำรสำรที่อำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมได้ก ำหนดมำตรกำรหลำยด้ำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร เพื่อควบคุมสำรที่อำจเป็นอันตรำยต่ำงๆ ในหลำยขั้นตอน ตั้งแต่กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำร
คัดเลือกซัพพลำยเออร์ กำรตรวจสอบซัพพลำยเออร์ กำรตรวจสอบชิ้นส่วน กำรตรวจสอบระหว่ำง
กระบวนกำรผลิต กำรควบคุมกำรผลิต ไปจนถึงกำรจัดส่ง นอกจำกน้ีกระบวนกำรจัดกำรสำรท่ีอำจเป็น
อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมยังได้ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ติดตำม และควบคุมกำรใช้สำรที่อำจ
เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น วิจัยและพัฒนำ กำรจัดซื้อ กำรควบคุม คุณภำพกำร
ผลิต และอื่นๆ สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดกำรสำรที่อำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้สอดรับกับข้อก ำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

โดยเป้ำหมำยในกำรจัดกำรสำรอันตรำยประจ ำปี 2021 คือปริมำณสำรอันตรำยปนเปื้อนจะต้องอยู่ใน
เกณฑ์กฏหมำยก ำหนดทั้งหมด 
 

ตารางสรปุผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ  ประจ�าปี 2564

การจดัการสารอนัตราย
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการ 

ควบคุมและจัดการสารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	 และ 

ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการสัมผัสอย่างเคร่งครัด	

	 กระบวนการจัดการสารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

ได้ก�าหนดมาตรการหลายด้านท่ีต้องด�าเนินการ	 เพ่ือควบคุมสาร

ที่อาจเป็นอันตรายต่างๆ	 ในหลายขั้นตอน	 ตั้งแต่การออกแบบ 

ผลติภณัฑ์	การคดัเลอืกซพัพลายเออร์	การตรวจสอบซพัพลายเออร์ 

การตรวจสอบชิ้นส่วน	 การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต	 

การควบคุมการผลิต	 ไปจนถึงการจัดส่ง	 นอกจากน้ีกระบวนการ 

จัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมยังได้ก�าหนดให้มีการ 

จัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ติดตาม	 และควบคุมการใช้สารท่ีอาจ 

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	วิจัยและ 

พัฒนา	การจัดซื้อ	การควบคุม	คุณภาพการผลิต	และอื่นๆ	สามารถ

ปฏบิตัติามกระบวนการจดัการสารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้สอดรับกับข้อก�าหนดของผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสีย	และสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 โดยเป้าหมายในการจดัการสารอนัตรายประจ�าปี	2565	คอื

ปริมาณสารอันตรายปนเปื้อนจะต้องอยู่ในเกณฑ์กฏหมายก�าหนด

ทั้งหมด

	 โดยผลการตรวจในปี	 2564	 อยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดท้ังหมด	 และในปี	 2565	 มีแผนบ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ 

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	และคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายก�าหนดทั้งหมด	และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ
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ตารางแสดงผลวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOC) ปี2021 

ดิน
 (มก ./กก .)

น  าใต้ดิน
 (มก ./ล.)

ดินบน
 (มก ./กก .)

น  าใต้ดิน
 (มก ./ล.)

ดิน
 (มก ./กก .)

น  าใต้ดิน
 (มก ./ล.)

ดิน
 (มก ./กก .)

น  าใต้ดิน
 (มก ./ล.)

ดิน
 (มก ./กก .)

น  าใต้ดิน
 (มก ./ล.)

เบนซีน(Benzene) ND <0.0002 ND <0.0002 ND <0.0002 15.0 0.2 ผ่าน ผ่าน
เอทธิลเบนซีน(Ethylbenzene) ND <0.0002 ND <0.0002 ND <0.0002 230.0 2.0 ผ่าน ผ่าน

ไซลีน(ทั งหมด) (Xylene(Total)) ND <0.0006 ND <0.0006 ND <0.0006 230.0 24.0 ผ่าน ผ่าน

โทลูอีน(Toluene) ND <0.0002 ND <0.0002 ND <0.0002 520.0 5.0 ผ่าน ผ่าน

อะซ๊โตน (Acetone) ND <0.0010 ND <0.0010 ND <0.0010 1000.0 230.0 ผ่าน ผ่าน

1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีล
(1,2,4-Trichlorobenzene)

ND <0.0010 ND <0.0010 ND <0.0010 1000.0 24.0 ผ่าน ผ่าน

1,3,5 ไตรเมทลิเบนวีน
(1,3,5,-Trimethylbenzene)

ND <0.0010 ND <0.0010 ND <0.0010 139.0 12.0 ผ่าน ผ่าน

การเปรยีบเทยีบกับ
เกณฑ์การปนเป้ือนMW01 MW02 MW03สารปนเป้ือน

ผลการวิเคราะห์ เกณฑ์การ
ปนเป้ือน

 
สรุปผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย(VOC) ในสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี 2021 พบว่ำมีค่ำอยู่

ในเกณฑ์มำตรฐำนที่กฏหมำยก ำหนดทั้งหมด และเป้ำหมำยของปี 2022 ปริมำณสำรอันตรำยปนเปื้อนจะต้อง
อยู่ในเกณฑ์กฏหมำยก ำหนดทั้งหมด 

 
การจัดการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
 ในปัจจุบันองค์กรสำกลทั่วโลกได้ให้ควำมส ำคัญและยกระดับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศขึ้นมำเป็นปัญหำที่ต้องเร่งด ำเนินกำรป้องกันแก้ไข ซึ่งปัญหำดังกล่ำวท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงภัย
ธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น โดยในปี 2021 บริษัทฯ มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์รวม
ทั้งสิ้น 24,759.58 Ton- CO2 

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) ย้อนหลัง 2 ป ี

Scope หน่วย 
ปริมาณการปล่อย 

GHGs 
ต่อหน่วยการผลิต 

Ton-CO2 /1,000 ชิ้น ปริมาณที่ลดลง 
(%) 

2020 2021 2020 2021 
Scope 1 : Direct  Ton - Co2e 6,126 8,299.26 

0.56 0.49 12.5 Scope 2 : Energy indirect Ton - Co2e 13,817.85 18,405.17 
Scope 3 : Other Ton - Co2e - - 

 
 

 

ตารางแสดงผลวเิคราะห์สารอนิทรีย์ระเหยง่าย(VOC)  ปี 2564

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) ย้อนหลัง 2 ปี

	 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์สารอนิทรย์ีระเหยง่าย(VOC)	ในส่ิงแวดล้อม	ประจ�าปี	2564	พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฏหมาย 

ก�าหนดทั้งหมด	และเป้าหมายของปี	2565	ปริมาณสารอันตรายปนเปื้อนจะต้องอยู่ในเกณฑ์กฏหมายก�าหนดทั้งหมด

การจดัการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
	 ในปัจจุบันองค์กรสากลท่ัวโลกได้ให้ความส�าคัญและยกระดับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขึ้นมาเป็นปัญหา 

ที่ต้องเร่งด�าเนินการป้องกันแก้ไข	 ซ่ึงปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดปรากฏการณ์ทางภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 โดยในปี	 2564	 

บริษัทฯ	มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์รวมทั้งสิ้น	24,759.58	Ton-	CO
2

Scope หน่วย

ปริมาณการปล่อย 

GHGs

ต่อหน่วยการผลิต 

Ton-CO2 /1,000 ชิ้น
ปริมาณ

ที่ลดลง

(%)2563 2564 2563 2564

Scope	1	:	Direct	 Ton	-	Co2e 6,126 8,299.26

0.56 0.49 12.5Scope	2	:	Energy	indirect Ton	-	Co2e 13,817.85 18,405.17

Scope	3	:	Other Ton	-	Co2e - -
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CO
2
 Reduction Activity :  สรุปกิจกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประจ�าปี 2564

	 ดังนั้น	 บริษัท	 พี.ซี.เอส.	 แมชีน	 กรุ๊ป	 โฮลด้ิง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จึงมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก	 (Greenhouse	Gas	 ;	GHGs)	จากภาคอุตสาหกรรมในทั้ง	3	Scope	โดยมีเป้าหมายในปี	2564	ต้องลดลงไม่น้อยกว่า	 

5%	จากปี	2563	ดังนี้

	 	 การลดการปล่อย	 GHGs	 ใน	 Scope	 ท่ี	 1	 :	 โครงการเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิงรถขนส่งจากน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงก๊าซ 

	 	 ธรรมชาติ	(NGV)

	 	 การลดการปล่อย	GHGs	ใน	Scope	ที่	2	:	การลดใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมการผลิต

	 	 การลดการปล่อย	GHGs	ใน	Scope	ที่	3	:	กิจกรรมรณรงค์ลดใช้วัสดุสิ้นเปลือง

ล�าดับ กิจกรรม/โครงการ
พลังงาน
ที่ลดได้

หน่วย
Co

2
 

Reduction
(Ton - Co2)

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)

1
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ	Fluorescent	
เป็นหลอดไฟ	LED

52,248.83 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 27.64 186,005.83

2 โครงการปรับลดกระแสไฟฟ้าปั๊มลม 1,956,024.30 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 1,034.74 6,963,446.51

3 โครงการเปลี่ยน	Inverter	ลดค่า	Grid	Over	Voltage 173,378.52 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 91.72 617,227.53

4
โครงการปิดเตาหลอมแทนการอุ่นเตาหลอมอลูมิเนียม
ในช่วงวันหยุด

169,632.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 89.74 603,889.92

5
โครงการปรับปรุงการแจกจ่ายเอกสาร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

17.76 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 0.009 63.23

6 โครงการเปลี่ยน	Blower	Dust	Collector	B3	No.2	F2 51,037.80 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 27.00 181,694.57

7
โครงการยกเลิกห้องตรวจเช็คชิ้นงานย่อยในสายการผลิต	
ห้องที่	2	และ	3

5,593.86 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 2.96 19,914.14

 
 

ดังนั้นบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) จึงมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึง
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) จำกภำคอุตสำหกรรมในท้ัง 3 Scope โดยมี
เป้ำหมำยในปี 2021 ต้องลดลงไม่น้อยกว่ำ 5% จำกปี 2020 ดังนี ้

 กำรลดกำรปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 1 : โครงกำรเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงรถขนส่งจำกน้ ำมัน
ดีเซลเป็นเช้ือเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 

 กำรลดกำรปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 2 : กำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกิจกรรมกำรผลิต 
 กำรลดกำรปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 3 : กิจกรรมรณรงค์ลดใช้วัสดุสิ้นเปลือง  

 

CO2 Reduction Activity:  สรุปกิจกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประจ าปี 2021 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ พลังงานที่ลดได้ หน่วย 

Co2 
Reduction 

(Ton - Co2) 

ลดค่าใช้จ่าย 

(บาท/ปี) 

1 
โครงกำรเปลี่ยนหลอดไฟ 
Fluorescent เป็นหลอดไฟ LED 

52,248.83 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อปี 
27.64 186,005.83 

2 โครงกำรปรับลดกระแสไฟฟ้ำปั๊มลม 1,956,024.30 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อปี 
1,034.74 6,963,446.51 

3 
โครงกำรเปลี่ยน Inverter ลดค่ำ 
Grid Over Voltage 

173,378.52 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อปี 
91.72 617,227.53 

4 
โครงกำรปิดเตำหลอมแทนกำรอุ่น
เตำหลอมอลูมิเนียมในช่วงวันหยุด 

169,632.00 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อปี 
89.74 603,889.92 

5 
โครงกำรปรับปรงุกำรแจกจ่ำย
เอกสำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

17.76 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อปี 
0.009 63.23 
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ล�าดับ กิจกรรม/โครงการ
พลังงาน
ที่ลดได้

หน่วย
Co

2
 

Reduction
(Ton - Co2)

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)

8 โครงการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน	30	นาที 7,950.51 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 4.21 28,303.82

9 โครงการซ่อมแซมแนวท่อส่งและเปลี่ยนสายลมอัดที่รั่ว 18,865.28 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 9.98 67,160.40

10 โครงการเปลี่ยนรถฟอร์คลิฟท์จากชนิดเชื้อเพลิง	LPG	
เป็นชนิดเชื้อเพลิงไฟฟ้า	F1

4,065 กิโลกรัมต่อปี 11.49 69,095.37

11
โครงการเปลี่ยนรถฟอร์คลิฟท์จากชนิดเชื้อเพลิงเบนซิน
เป็นชนิดเชื้อเพลิงดีเซล	F1

2,709.96 ลิตรต่อปี 6.16 91,542.45

12
โครงการปิดเตา	Carburizing	และเตา	Nitriding	
ในช่วงวันหยุดยาว	F1

960 กิโลกรัมต่อปี 2.71 16,297.25

13
โครงการเปลี่ยนรถฟอร์คลิฟท์	จากชนิดเชื้อเพลิง	LPG	
เป็นชนิดเชื้อเพลิงไฟฟ้า	F2

8,130 กิโลกรัมต่อปี 22.97 138,017.32

รวม 2,405,313.82 - 1,331.33 8,982,658.34

	 จากการด�าเนินโครงการฯ	 และการขยายผลกิจกรรมต่างๆ	 ในปี	 2564	 ที่ผ่านมา	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้ท�ากิจกรรมเพื่อลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Greenhouse	 Gas	 ;	 GHGs)	 ลงได้ถึง	 1,331.33	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์	 และเป้าหมายของปี	 2565	 

หากิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กราฟแสดงการลด CO
2
 ปี 2559-2564

ปี	2564	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	1,331.33	Ton-CO
2

การบริหารจัดการพลังงานและกลยุทธด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จำกกำรด ำเนินตำมแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนประจ ำปี 2021 พบว่ำในปี 2020 บริษัทใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำรวม 34,853,157.69 กิโลวัตต-์ชั่วโมง ดังนั้นบริษัทจึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลง 
3.5 % จำกปี 2020 และไดด้ ำเนินโครงกำรเพื่อลดกำรใช้พลังงำน ประกอบด้วย 

 โครงกำรเปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent เป็นหลอดไฟ LED
 โครงกำรปรับลดกระแสไฟฟ้ำป๊ัมลม
 โครงกำรเปลี่ยน Inverter ลดค่ำ Grid Over Voltage
 โครงกำรปิดเตำหลอมแทนกำรอุ่นเตำหลอมอลูมิเนียมในช่วงวันหยุด
 โครงกำรปรับปรุงกำรแจกจ่ำยเอกสำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
 โครงกำร เปลี่ยน Blower Dust Collector B3 No.2 F2
 โครงกำรยกเลิกห้องตรวจเช็คช้ินงำนย่อยในสำยกำรผลิต ห้องที่ 2 และ 3
 โครงกำรปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนเลิกงำน 30 นำที
 โครงกำรซ่อมแซมแนวท่อส่งและเปลี่ยนสำยลมอัดที่รั่ว

หลังจำกก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรลดพลังงำนประจ ำปี 2021 บริษัทฯ เริ่มด้วยกำรฝึกอบรม
ให้กับบุคลำกรภำยในบริษัทฯ เพื่อให้มีควำมรู้ในกำรค้นหำและวิเครำะห์กิจกรรมที่จะน ำมำด ำเนินกำรลดกำร
ใช้พลังงำนได้ กำรโปรโมทวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ประกอบด้วย เสียงตำมสำย บอร์ด
ประชำสัมพันธ์  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  และติดป้ำยตำมจุดต่ำงๆ  ภำยในบริษัทฯ เป็นต้น กำรใช้
โปรแกรมควบคุมกิจกรรมกำรลดพลังงำน เพื่อให้เห็นผลที่ได้เทียบกับเป้ำหมำยของแตล่ะโครงกำร 
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การบริหารจัดการ

พลังงานและกลยุทธ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

	 จากการด�าเนินตามแผนงานการจัดการพลังงานประจ�าปี	 2564	พบว่าในปี	 2563	 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม	 34,853,157.69	 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ดังนั้นบริษัทจึงได้ก�าหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง	3.5	%	จากปี	2564	และได้ด�าเนินโครงการเพื่อลดการใช้

พลังงาน	ประกอบด้วย

	 	 •	 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ	Fluorescent	เป็นหลอดไฟ	LED	

	 	 •	 โครงการปรับลดกระแสไฟฟ้าปั๊มลม	

	 	 •	 โครงการเปลี่ยน	Inverter	ลดค่า	Grid	Over	Voltage

	 	 •	 โครงการปิดเตาหลอมแทนการอุ่นเตาหลอมอลูมิเนียมในช่วงวันหยุด

	 	 •	 โครงการปรับปรุงการแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 	 •	 โครงการ	เปลี่ยน	Blower	Dust	Collector	B3	No.2	F2

	 	 •	 โครงการยกเลิกห้องตรวจเช็คชิ้นงานย่อยในสายการผลิต	ห้องที่	2	และ	3

	 	 •	 โครงการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน	30	นาที

	 	 •	 โครงการซ่อมแซมแนวท่อส่งและเปลี่ยนสายลมอัดที่รั่ว

 

	 หลงัจากก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการลดพลังงานประจ�าปี	2564	บรษิทัฯ	เริม่ด้วยการฝึกอบรมให้กบับคุลากรภายในบรษิทัฯ	 

เพ่ือให้มคีวามรูใ้นการค้นหาและวเิคราะห์กจิกรรมทีจ่ะน�ามาด�าเนนิการลดการใช้พลงังานได้	การโปรโมทวฒันธรรมด้านการอนรุกัษ์พลงังาน	

ประกอบด้วย	เสยีงตามสาย	บอร์ดประชาสมัพนัธ์	จดหมายอเิล็กทรอนกิส์	และตดิป้ายตามจดุต่างๆ	ภายในบรษิทัฯ	เป็นต้น	การใช้โปรแกรม 

ควบคุมกิจกรรมการลดพลังงาน	เพื่อให้เห็นผลที่ได้เทียบกับเป้าหมายของแต่ละโครงการ

 
 

 

 

กำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปี 2021 

 

 

 

 

กำรอบรมออนไลน์หลักสูตร 8 ขั้นตอนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยประจ ำปี 2021  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กำรโปรโมทวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่องทำงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

การอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	ประจ�าปี	2564
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กำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปี 2021 

 

 

 

 

กำรอบรมออนไลน์หลักสูตร 8 ขั้นตอนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยประจ ำปี 2021  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กำรโปรโมทวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่องทำงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 
 

 

 

กำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปี 2021 

 

 

 

 

กำรอบรมออนไลน์หลักสูตร 8 ขั้นตอนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยประจ ำปี 2021  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กำรโปรโมทวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่องทำงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

การอบรมออนไลน์หลักสูตร	8	ขั้นตอนการจัดการพลังงานตามกฎหมายประจ�าปี	2564

การโปรโมทวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ช่องทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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สรุปผลการด�าเนินโครงการ

จากการท�าโครงการอนุรักษ์พลังงาน	ปี	2564	บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้	2,434,748.86	กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี	

ล�าดับ กิจกรรม/โครงการ

พลังงานที่ลดได้

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ต่อปี

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)

1 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ	Fluorescent	เป็นหลอดไฟ	LED 52,248.83 186,005.83

2 โครงการปรับลดกระแสไฟฟ้าปั๊มลม 1,956,024.30 6,963,446.51

3 โครงการเปลี่ยน	Inverter	ลดค่า	Grid	Over	Voltage 173,378.52 617,227.53

4
โครงการปิดเตาหลอมแทนการอุ่นเตาหลอมอลูมิเนียมใน

ช่วงวันหยุด
169,632.00 603,889.92

5
โครงการปรับปรุงการแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

17.76 63.23

6 โครงการเปลี่ยน	Blower	Dust	Collector	B3	No.2	F2 51,037.80 181,694.57

7
โครงการยกเลิกห้องตรวจเช็คชิ้นงานย่อยในสายการผลิต	
ห้องที่	2	และ	3

5,593.86 1,9914.14

8
โครงการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน
30	นาที

7,950.51 28,303.82

9 โครงการซ่อมแซมแนวท่อส่งและเปลี่ยนสายลมอัดที่รั่ว 18,865.28 67,160.40

รวม 2,434,748.86 8,667,705.94

 
 

ในปี 2020 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ระบำด ทำงบริษัทมีก ำลังกำรผลิตที่ลดลง ท ำให้ปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง และในปี 2021 ทำงบริษัทผลิตงำนได้ตำมปกติ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปี 2021 
เทียบกับปี 2020 เพิ่มขึ้น 27.50 % 

ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัทฯ มีเปำ้หมำยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 5% จำกปี 2021 บรษิัทฯ ได้ส่งเสริมกำรค้นหำ
กิจกรรมและโครงกำรอนุรักษพ์ลังงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำนภำยในบริษัท  

 
การจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 น้ ำเป็นหนึ่งในทรัพยำกรส ำคัญของโลก กำรใช้น้ ำอย่ำงรู้ค่ำจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่เรำต้องใส่ใจ กำรใช้น้ ำ
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกำรใช้ภำยในสถำนประกอบกำร โดยสถำนประกอบกำรของเรำใช้น้ ำประปำเป็น
หลัก น้ ำประปำผลิตโดยเขตอุตสำหกรรม พี.ซี.เอส.เอสเตท และไม่ได้ใช้น้ ำประปำของชุมชนแต่อย่ำงใด 
 โดยในปี 2020 มีปริมำณกำรใช้น้ ำประปำรวม 0.41 ลบ.ม./100 ชิ้น และเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้
น้ ำประปำประจ ำปี 2021 คือลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2020 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ประจ�าปี 2560-2564  (กิโลวตัต์-ช่ัวโมง/ปี)

2560 2561 2562 2563 2564
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	 ในปี	 2563	 เนื่องจากสถานการณ์โควิด	 19	 ระบาด	 ทางบริษัทมีก�าลังการผลิตที่ลดลง	 ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง	 และ 

ในปี	2564	ทางบริษัทผลิตงานได้ตามปกติ	ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจ�าปี	2564	เทียบกับปี	2563	เพิ่มขึ้น	27.50	%

	 ทั้งนี้ในปี	 2565	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า	 5%	 จากปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมการค้นหากิจกรรมและโครงการ 

อนุรักษ์พลังงาน	เพื่อลดการใช้พลังงานภายในบริษัท	

การจดัการน�า้อย่างมปีระสิทธภิาพ
	 น�้าเป็นหนึ่งในทรัพยากรส�าคัญของโลก	 การใช้น�้าอย่างรู้ค่าจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่เราต้องใส่ใจ	 การใช้น�้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 

เป็นการใช้ภายในสถานประกอบการ	 โดยสถานประกอบการของเราใช้น�้าประปาเป็นหลัก	 น�้าประปาผลิตโดยเขตอุตสาหกรรม	 

พี.ซี.เอส.เอสเตท	และไม่ได้ใช้น�้าประปาของชุมชนแต่อย่างใด

	 โดยในปี	 2563	 มีปริมาณการใช้น�้าประปารวม	 0.41	 ลบ.ม./100	 ช้ิน	 และเป้าหมายการลดการใช้น�้าประปาประจ�าปี	 2564	 

คือลดลง	5%	เมื่อเทียบกับปี	2563

 
 

ในปี 2020 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ระบำด ทำงบริษัทมีก ำลังกำรผลิตที่ลดลง ท ำให้ปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง และในปี 2021 ทำงบริษัทผลิตงำนได้ตำมปกติ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปี 2021 
เทียบกับปี 2020 เพิ่มขึ้น 27.50 % 

ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัทฯ มีเปำ้หมำยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 5% จำกปี 2021 บรษิัทฯ ได้ส่งเสริมกำรค้นหำ
กิจกรรมและโครงกำรอนุรักษพ์ลังงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำนภำยในบริษัท  

 
การจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 น้ ำเป็นหนึ่งในทรัพยำกรส ำคัญของโลก กำรใช้น้ ำอย่ำงรู้ค่ำจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่เรำต้องใส่ใจ กำรใช้น้ ำ
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกำรใช้ภำยในสถำนประกอบกำร โดยสถำนประกอบกำรของเรำใช้น้ ำประปำเป็น
หลัก น้ ำประปำผลิตโดยเขตอุตสำหกรรม พี.ซี.เอส.เอสเตท และไม่ได้ใช้น้ ำประปำของชุมชนแต่อย่ำงใด 
 โดยในปี 2020 มีปริมำณกำรใช้น้ ำประปำรวม 0.41 ลบ.ม./100 ช้ิน และเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้
น้ ำประปำประจ ำปี 2021 คือลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2020 
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สรุปการด�าเนนิโครงการ
	 ในปี	 2564	 ทางบริษัทได้มีการซ่อมบ�ารุงท่อน�้าประปา	 ก็อกน�้าที่ช�ารุดและจุดที่มีการร่ัวไหลของน�้าประปาแต่ยังคงพบปัญหา 

ท่อน�้าประปาแตกอยู่เป็นระยะ	ๆ	ท�าให้อัตราการใช้น�้าประปาเทียบยอดผลิตประจ�าปี	2564	เทียบกับปี	2563	เพิ่มขึ้น	34.14	%

	 ทั้งนี้ในปี	2564	บริษัทฯ	วางแผนด�าเนินโครงการน�าน�้าประปาที่ไม่ผ่านเครื่องกรองน�้าดื่มมาใช้ส�าหรับท�าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ 

และพื้นอาคารโรงงาน	 และขยายผลการน�าน�้าที่ไม่ผ่านระบบ	 RO	 ส�าหรับกระบวนการหล่อเย็นเคร่ืองจักร	 มาใช้ในห้องน�้าในอาคาร 

สายการผลิต	เป็นต้น

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

ในฐานะผู้ผลิตที่เป็นผู้ก่อก�าเนิดมลพิษด้วยน้ัน	บริษัทฯ	 จึงได้ให้ความส�าคัญในการบริการจัดการของเสียเป็นอย่างมาก	 โดยการก�าหนด 

นโยบายและเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดของเสียที่ชัดเจน	โดยในปี	2563	มีปริมาณการส่งของเสียก�าจัดรวม	349.91	ตัน	ดังนั้นบริษัทฯ	 

จึงได้ตั้งเป้าหมายการลดของเสียประจ�าปี	 2564	 คือ	 ลดลง	 5%	 จากปี	 2563	 โดยบริษัทฯ	 จึงได้ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมลดของเสีย 

และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ประจ�าปี	2564	ประกอบด้วย

	 	 	 •	 โครงการเปลี่ยนการแจกจ่ายคู่มือความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร

	 	 	 •	 โครงการเปลี่ยนการสอบทบทวนการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ประจ�าเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร

	 	 	 •	 โครงการเปลี่ยนการแจกจ่ายเอกสารประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอิเล็คทรอนิกส์แทนเอกสาร

	 	 	 •	 โครงการแจกจ่ายเอกสารด้านพลังงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 •	 โครงการเปลี่ยนการแจกจ่ายการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 •	 โครงการขออนุญาตทิ้งขยะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกขยะ

สรุปการด าเนินโครงการ 
ในปี 2021 ทำงบริษัทได้มีกำรซ่อมบ ำรุงท่อน้ ำประปำ ก็อกน้ ำที่ช ำรุดและจุดที่มีกำรรั่วไหลของ

น้ ำประปำแต่ยังคงพบปัญหำท่อน้ ำประปำแตกอยู่เป็นระยะๆ ท ำให้อัตรำกำรใช้น้ ำประปำเทียบยอดผลิต
ประจ ำปี 2021 เทียบกับปี 2020 เพิ่มขึ้น  34.14 % 

ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัทฯ วำงแผนด ำเนินโครงกำรน ำน้ ำประปำที่ไม่ผ่ำนเครื่องกรองน้ ำดื่มมำใช้ส ำหรับ
ท ำควำมสะอำดวัสดุอุปกรณ์และพื้นอำคำรโรงงำน และขยำยผลกำรน ำน้ ำที่ไม่ผ่ำนระบบ RO ส ำหรับ
กระบวนกำรหล่อเย็นเครื่องจักร มำใช้ในห้องน้ ำในอำคำรสำยกำรผลิต เป็นต้น 

 

 
 

กรำฟแสดงปริมำณกำรใช้น้ ำประปำต่อหน่วยกำรผลิต ประจ ำปี 2016 - 2021  
 

การจัดการของเสียทั่วไปและของเสียอนัตราย 
 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีคุณภำพ และได้
มำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเน่ือง ในฐำนะผู้ผลิตที่เป็นผู้ก่อก ำเนิดมลพิษด้วยนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส ำคัญใน
กำรบริกำรจัดกำรของเสียเป็นอย่ำงมำก โดยกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยเชิงปริมำณในกำรลดของเสียที่
ชัดเจน โดยในปี 2020 มีปริมำณกำรส่งของเสียก ำจัดรวม 349.91 ตัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้ำหมำยกำรลด
ของเสียประจ ำปี 2021 คือ ลดลง 5% จำกปี 2020 โดยบริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมลดของเสีย
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจ ำปี 2021ประกอบด้วย 

 โครงกำรเปลี่ยนกำรแจกจ่ำยคู่มือควำมปลอดภัยทำงอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสำร 
 โครงกำรเปลี่ยนกำรสอบทบทวนกำรขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ประจ ำเดือนทำงอิเล็กทรอนิกส์

แทนเอกสำร 
 โครงกำรเปลี่ยนกำรแจกจ่ำยเอกสำรประเด็นปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงอิเล็คทรอนิกส์แทน

เอกสำร 
 โครงกำรแจกจ่ำยเอกสำรด้ำนพลังงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงกำรเปลี่ยนกำรแจกจ่ำยกำรประเมินควำมเสี่ยงและโอกำสด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 โครงกำรขออนุญำตทิ้งขยะเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคัดแยกขยะ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.5 0.58 0.54

0.28
0.41

0.55

ปริมาณการใช้น้ าประปาเทียบยอดผลิตประจ าปี 2016 - 2021

(ลบ.ม. ต่อ 100  ชิ้น) กราฟแสดงปรมิาณการใช้น�า้ประปาต่อหน่วยการผลิต ประจ�าปี 2559-2564
(ลบ.ม. ต่อ 100  ชิ้น)

2559 2560 2561 2562 2563 2564
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สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ล�าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด�าเนินการ

1 เปลี่ยนการแจกจ่ายคู่มือความปลอดภัย

ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร

ลดการใช้กระดาษได้	80% ลดได้	90%

2 เปลี่ยนการสอบทบทวนการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

ประจ�าเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร

ลดการใช้กระดาษได้	80% ลดได้	100%

3 เปลี่ยนการแจกจ่ายเอกสารประเด็นปัญหา

สิ่งแวดล้อมทางอิเล็คทรอนิกส์แทนเอกสาร

ลดการใช้กระดาษได้	80% ลดได้	80%

4 แจกจ่ายเอกสารด้านพลังงานผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ลดการใช้กระดาษได้	80% ลดได้	90%

5 เปลี่ยนการแจกจ่ายการประเมินความเสี่ยงและ

โอกาสด้านสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้กระดาษได้	80% ลดได้	80%

6 ขออนุญาตทิ้งขยะเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ในการคัดแยกขยะ

ลดของเสียส่งก�าจัด/บ�าบัด	10	% ลดได้	38	%
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	 สรุปจากการจัดท�าโครงการลดของเสียในปี	 2564	 ทางบริษัทได้มีการท�าความสะอาด	 โดยจัดการ	 ของเสียสะสมในพื้นที ่

และยอดการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น	ท�าให้ปี	2564	มีปริมาณของเสียส่งก�าจัดเม่ือเทียบกับปี	2563	เพิ่มข้ึน	59.50	%	

	 ทั้งนี้ในปี	 2565	 บริษัทฯ	 วางแผนด�าเนินโครงการเปลี่ยนแนวทางลดของเสียโดยการคัดแยกขยะเพื่อน�ามารีไซเคิล 

แทนการส่งก�าจัด	 และโครงการด้านการบริหารจัดการของเสียตามหลัก	 3Rs	 ได้แก่	 การลดการใช้	 (Reduce)	 การใช้ซ�้า	 (Reuse)	 

เพื่อลดปริมาณของเสียส่งก�าจัดและบริหารจัดการทรัพยากรและของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
 

กรำฟสรุปปริมำณกำรส่งก ำจัดของเสียประจ ำปี 2017-2021  
 

 สรุปจำกกำรจัดท ำโครงกำรลดของเสียในปี 2021 ทำงบริษัทได้มีกำรท ำควำมสะอำด โดยจัดกำร    
ของเสียสะสมในพื้นที่และยอดกำรผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ท ำให้ปี 2021 มีปริมำณของเสียส่งก ำจัดเมื่อเทียบกับปี 
2020 เพิ่มขึ้น 59.50 %  
 ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัทฯ วำงแผนด ำเนินโครงกำรเปลี่ยนแนวทำงลดของเสียโดยกำรคัดแยกขยะเพื่อ
น ำมำรีไซเคิลแทนกำรส่งก ำจัด และโครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs ได้แก่ กำรลดกำรใช้ 
(Reduce) กำรใช้ซ้ ำ (Reuse) เพื่อลดปริมำณของเสียส่งก ำจัดและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและของเสียให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ปริมำณ (ตัน) 

558.10 

ปริมาณการส่งก�าจัดของเสีย ประจ�าปี 2560-2564

กราฟสรุปปริมาณการส่งก�าจัดของเสียประจ�าปี	2560-2564

2560 2561 2562 2563 2564
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ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  ด้านเศรษฐกิจ  

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 201-1 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรง

รายได้จากการขาย ล้านบาท 5,586.01 5,231.74 3,813.52 3,875.57

 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย

ต้นทุนในการด�าเนินการ ล้านบาท 4,728.00 4,478.70 3,261.70 2,990.05

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ล้านบาท 1,271.00 1,144.90 1,060.20 1,123.19

 การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี ล้านบาท 305.00 457.50 381.25 457.50

  บุคลากร

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI	102-8 พนักงานประจ�า คน 1,792 793 1383 696 1,383 581 1369 579

 พนักงานแบ่งตามพื้นที่

 จังหวัดนครราชสีมา คน 1,451 733 1,137 529 1,137 462 1,154 473

 ภาคอีสาน คน 250 56 180 25 180 89 163 79

 ภาคอื่นๆ คน 74 16 63 12 63 29 52 27

 ต่างประเทศ คน 4 1 3 1 3 1 3 1

GRI	401-1 พนักงานเข้าใหม่ คน 659 254 114 84 114 27 179 90

พนักงานลาออก คน 454 198 375 72 375 140 198 89

GRI	401-3 พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการลาคลอด คน - 793 - 696 - 581 - 579

 พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอด คน - 5 - 47 - 41 37

 
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน

หลังจากใช้สิทธิ์ในการลาคลอด
คน - 5 - 45 - 29 37

 อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอด ร้อยละ - 100.00 - 95.74 - 70.73 100

GRI	405-1 พนักงานแบ่งตามอายุ

 อายุ	50	ปีขึ้นไป ก�าลังคน 35 10 38 12 38 17 47 21

 อายุระหว่าง	30-50	ปี ก�าลังคน 953 388 890 364 890 366 915 382

 อายุต�่ากว่า	30	ปี ก�าลังคน 791 408 455 318 455 198 407 176

GRI	404-1 ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน ชั่วโมง/คน 35.52 32.09 45.00 40.00
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  ด้านความปลอดภัย  

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 403-2 จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)

 พนักงานทั้งหมด คน 9 9 1 1

 ผู้รับเหมา คน - - - -

 จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)

 พนักงานทั้งหมด คน 18 27 10 28

 ผู้รับเหมา คน - - - -

 จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ  

 พนักงานทั้งหมด คน - - - -

 ผู้รับเหมา คน - - - -

 จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

 พนักงานทั้งหมด คน - - - -

 ผู้รับเหมา คน - - - -

 จ�านวนผู้เสียชีวิต 

 พนักงานทั้งหมด คน - - - -

 ผู้รับเหมา คน - - - -

อุบัติเหตุ จ�านวนอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง กรณี - - - -

 จ�านวนอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์ กรณี - - - -

  สิ่งแวดล้อม  

 การใช้น�้า

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 303-1 การใช้น�้าทั้งหมด M3 268,546 250,037 205,865 296,375

GRI 303-3 การใช้น�้ารวมต่อผลิตภัณฑ์ M3/100	ชิ้น 0.54 0.48 0.58 0.55

 ปริมาณน�้าเสียที่ปล่อย

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 306-1 น�้าทิ้งทั้งหมด M3 214,837 200,030 164,692 237,100
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 ของเสีย

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 306-2 อันตรายส่งก�าจัด/บ�าบัด 106 - - -

 ฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัน 27 - - -

 เผาท�าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ ตัน 80 - - -

 อันตรายส่งรีไซเคิล 484 638 439 651

 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ตัน 28 104 72 -

 ท�าเชื้อเพลิงผสม ตัน 146 204 142 135

 เป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์ ตัน 21 33 15 -

 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 289 298 210 515

รวมขยะอันตราย ตัน 590 638 439 651

 ไม่อันตรายส่งก�าจัด 72 46 31 66

 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ตัน 72 46 31 66

 ไม่อันตรายส่งรีไซเคิล 3,152 3,163 3,033 3,612

 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ ตัน 2,129 2,205 2,451 2,840

 เป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์ ตัน 144 180 146 173

 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 879 779 437 599

รวมขยะไม่อันตราย ตัน 3,225 3,209 3,064 3,679

 พลังงาน

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 302-1 การใช้พลังงานไฟฟ้า กิกะจูล 171,627 168,654 125,471 159,983

 การใช้พลังงานความร้อน กิกะจูล 64,682 62,210 43,622 59,855

 พลังงาน

GRI ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด tCO2	e/y 25,084 20,987 18,915 24,760

 ก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้า tCO2	e/y 24,267 20,259 13,818 18,405

 ก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานความร้อน tCO2	e/y 816.28 727.50 5,097 6,354
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 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	นโยบายสิ่งแวดล้อม	/	ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่จ�าเป็น หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ บาท 81,611,640 2,248,272 1,401,891 1,618,216

		-	ค่า	Audit	14001 บาท 95,000 101,650 114,000 54,000

		-	ค่าติดตั้ง	Solar	cell บาท 78,220,566 - - -

		-	ค่าติดตั้งหลอดไฟ	LED บาท 1,754,113 498,024 27,336 47,950

		-	ค่าตรวจน�้าเสีย บาท 42,372 42,372 60,348 39,600

		-	ค่าตรวจสภาพแวดล้อม บาท 268,500 279,821 355,600 449,400

		-	ค่าตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก บาท 30,495 30,495 30,495 28,200

		-	ค่าส่งก�าจัดของเสีย บาท 1,200,594 1,295,910 841,448 999,066

การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

จ�านวนข้อร้องเรียน จ�านวนกรณี - - - -

จ�านวนค่าปรับ บาท - - - -
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

GRI Standard Description Page/Link/Comment

Organizational Profile

GRI	102-1 Name	of	the	organization 56-1	One	Report	,	Page	2

GRI	102-2 Activities,	brands,	products,	and	services 56-1	One	Report	,	Page	46-47

GRI	102-3 Location	of	headquarters 56-1	One	Report	,	Page	44

GRI	102-4 Location	of	operations 56-1	One	Report	,	Page	44

GRI	102-5 Ownership	and	legal	form 56-1	One	Report	,	Page	23

GRI	102-6 Markets	served 56-1	One	Report	,	Page	18-19

GRI	102-7 Scale	of	the	organization 56-1	One	Report	,	Page	62

GRI	102-8 Information	on	employees	and	other	workers Sustainability	Report	,	Page	36

GRI	102-9 Supply	chain Sustainability	Report	,	Page	6

GRI	102-11 Precautionary	principle	or	approach Sustainability	Report	,	Page	21

GRI	102-12 External	initiatives Sustainability	Report	,	Page	51-55

GRI	102-13 Membership	of	associations Sustainability	Report	,	Page	13-15

Strategy

GRI	102-14 Statement	from	senior	decision-maker 56-1	One	Report	,	Page	4-5

GRI	102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 56-1	One	Report	,	Page	9

Ethics and Integrity

GRI	102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior Sustainability	Report	,	Page	18

GRI	102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics Sustainability	Report	,	Page	18

Governance

GRI	102-21 Consulting	stakeholders	on	economic,	environmental	and	social	topics Sustainability	Report	,	Page	8

Governance

GRI	102-25 Conflicts	of	interest 56-1	One	Report	,	Page	82

GRI	102-26 Role	of	the	highest	governance	body	in	setting	purpose,	values,	and	strategy http://www.pcsgh.com/th/cg/corporate_governance

GRI	102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental	and	social	impacts Sustainability	Report	,	Page	9

GRI	102-30 Effectiveness	of	risk	management	process Sustainability	Report	,	Page	21

GRI	102-31 Review	of	economic,	environmental,	and	social	topics Sustainability	Report	,	Page	7

Stakeholder Engagement 

GRI	102-40 List	of	stakeholder	groups Sustainability	Report	,	Page	8

GRI	102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders Sustainability	Report	,	Page	8

GRI	102-43 Approach	to	stakeholder	engagement Sustainability	Report	,	Page	8

GRI	102-44 Key	topics	and	concerns	raised Sustainability	Report	,	Page	7-8

Reporting Practice

GRI	102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements Sustainability	Report	,	Page	18

GRI	102-46 Defining	report	content	and	topic	boundaries Sustainability	Report	,	Page	12

GRI	102-47 List	of	material	topics Sustainability	Report	,	Page	9

GRI	102-50 Reporting	period Sustainability	Report	,	Page	12

GRI	102-51 Date	of	most	recent	report Sustainability	Report	,	Page	12

GRI	102-52 Reporting	cycle Sustainability	Report	,	Page	12

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 Sustainability	Report	,	Page	80-86
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GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 201: Economic Performance

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 56-1	One	Report	,	Page	2

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components 56-1	One	Report	,	Page	2

GRI 201: Economic Performance

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach 56-1	One	Report	,	Page	2

GRI	201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 56-1	One	Report	,	Page	2

GRI 203: Indirect Economic Impact

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary รายงานประจ�าปี	หน้า	2

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

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach รายงานประจ�าปี	หน้า	2

GRI	203-1 Infrastructure	investments	and	services	supported รายงานประจ�าปี	หน้า	2

GRI	203-2 Significant	indirect	economic	impacts รายงานประจ�าปี	หน้า	80-88

GRI 205: Anti-Corruption 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	19

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	19

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	19-20

GRI	205-2 Communication	and	training	about	anti-corruption	policies	and	procedures Sustainability	Report	,	Page	19-20

GRI	205-3 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken Sustainability	Report	,	Page	19-20

GRI 302: Energy 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	61-62

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	69-72

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	302-1 Energy	consumption	within	the	organization Sustainability	Report	,	Page	71

GRI	302-3 Energy	intensity	 Sustainability	Report	,	Page	71

GRI	302-4 Reduction	of	energy	consumption Sustainability	Report	,	Page	71-72

GRI 303: Water

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	61-62

GRI 303: Water 

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	61-62

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	303-1 Water	withdrawal	by	source	 Sustainability	Report	,	Page	72

GRI	303-2 Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	water Sustainability	Report	,	Page	72

GRI	303-3 Water	recycled	and	reused Sustainability	Report	,	Page	73

GRI 305: Emissions 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	61-62

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions Sustainability	Report	,	Page	66

GRI	305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions Sustainability	Report	,	Page	66

GRI	305-3 Other	indirect	(Scope	3)	GHG	emissions Sustainability	Report	,	Page	66

GRI 306: Effluents and Waste

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	61-62

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	306-1 Water	discharge	by	quality	and	destination Sustainability	Report	,	Page	77

GRI	306-2 Waste	by	type	and	disposal	method Sustainability	Report	,	Page	78
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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 Sustainability	Report	,	Page	61-62

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	62

GRI	307-1 Non-compliance	with	environmental	laws	and	regulations Sustainability	Report	,	Page	79

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	28

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	28

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	28

GRI	308-1 New	suppliers	that	were	screened	using	environmental	criteria Sustainability	Report	,	Page	28

GRI	308-2 Negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	and	actions	taken Sustainability	Report	,	Page	28

GRI 401: Employment 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	37

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	37

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	37

GRI	401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover Sustainability	Report	,	Page	36

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

Sustainability	Report	,	Page	76

GRI	401-3 Parental	leave Sustainability	Report	,	Page	76

GRI 403: Occupational Health and Safety

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	40

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	40

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	40-41

GRI	403-1 Occupational	health	and	safety	management	system Sustainability	Report	,	Page	40-49

GRI 403: Occupational Health and Safety 

GRI	403-2 Hazard	identification,	risk	assessment,	and	incident	investigation Sustainability	Report	,	Page	42

GRI	403-3 Occupational	health	services Sustainability	Report	,	Page	45-46

GRI	403-4
Worker	participation,	consultation,	and	communication	
on	occupational	health	and	safety

Sustainability	Report	,	Page	41-42

GRI	403-5 Worker	training	on	occupational	health	and	safety Sustainability	Report	,	Page	43,	47-49

GRI	403-6 Promotion	of	worker	health Sustainability	Report	,	Page	45

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

directly	linked	by	business	relationships
Sustainability	Report	,	Page	49

GRI	403-9 Work-related	injuries Sustainability	Report	,	Page	46

GRI 404: Training and Education 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	37

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	37-40

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	37

GRI	404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee Sustainability	Report	,	Page	37

GRI	404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	programs Sustainability	Report	,	Page	38-39

GRI	404-3
Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	

and	career	development	reviews
Sustainability	Report	,	Page	39

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI	405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees Sustainability	Report	,	Page	33-34



83รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2564

GRI Standard Description Page/Link/Comment

GRI 406: Non-Discrimination 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI	406-1 Incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken Sustainability	Report	,	Page	33-34

GRI 411: Right of Indigenous Peoples 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	33

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	33

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	35

GRI	411-1 Incidents	of	violations	involving	rights	of	indigenous	peoples Sustainability	Report	,	Page	35

GRI 413: Local Communities 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	51

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	51

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	60

GRI	413-1
Operations	with	local	community	engagement,	impact	assessments,	

and	development	programs
Sustainability	Report	,	Page	37

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

on	local	communities
Sustainability	Report	,	Page	60

GRI 414: Supplier Social Assessment 

GRI	103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary Sustainability	Report	,	Page	27-28

GRI	103-2 The	management	approach	and	its	components Sustainability	Report	,	Page	27-28

GRI	103-3 Evaluation	of	the	management	approach Sustainability	Report	,	Page	27-28

GRI	414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	social	criteria Sustainability	Report	,	Page	27-28

GRI	414-2 Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	actions	taken Sustainability	Report	,	Page	27-28
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