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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนขับเคลื่อนภาค
อุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก และปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลา
ของการเปลีย่ นผ่านของเทคโนโลยียานยนต์จากเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน
ไปสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
จึงด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความยั่งยืน ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ในปี 2564 วิกฤตโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ
ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกท�ำให้การผลิตชะลอตัว
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวอย่างต่องเนื่อง โดยคาดว่าการผลิต
จะขยายตัวถึงร้อยละ 15 บริษทั มุง่ ยกระดับการเป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
และชิ้นส่วนสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
เพื่อยกระดับเป็นผู้น�ำในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนด้วยการ
ใช้หนุ่ ยนต์ และระบบอัตโนมัติ ซึง่ เป็นการเตรียมพร้อมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ทั้งนี้ การผลิตยานยนต์มีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกฟื้นตัว มีแนวโน้มขยายตัวที่ดี
การผลิตในปี 2564 รวม 1.68 ล้านคัน ขยายตัวร้อยละ 18
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือ
และส่งเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งในกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรกลการเกษตรเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาและหาโอกาสต่อยอดในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จากจุดแข็งด้านประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และความพร้อม
ด้านเครือ่ งจักรท�ำให้บริษทั ได้รบั โอกาส ในธุรกิจยานยนต์อนาคต (Electric
Vehicle) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละความร่วมมือกับพันธมิตรเพือ่ รองรับ
การขยายโอกาสทางธุรกิจสูก่ ารเติบโตและพัฒนาให้เกิดความหลากหลาย
ของรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาลตอบสนองประเด็นส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน ในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้วอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียง
ให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ พร้อม ๆ ไปกับการเติบโตของบริษทั ฯ อย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืนตลอดไป

นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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PREMIUM QUALITY FOR
CUSTOMER

ให้ความส�ำคัญด้านคุณภาพในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การออกแบบ การผลิต จนถึง
การส่งมอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้า

CORPORATE
GOVERNANCE FOR
SOCIAL

จัดให้มีการก�ำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมชุมชนรอบข้างและ สังคม

SHAREHOLDER
BENEFITS FOR
SHAREHOLDER

ส่งเสริมให้เกิดการขยายธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาต่างๆ
เพือ่ ลดต้นทุนอย่างต่อเนือ่ ง และสร้างผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอให้กบั ผูถ้ อื หุน้

GLOBAL SUPPLY FOR
GROWING WITH
BUSINESS PARTNER

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า สามารถเป็นฐานการผลิตและส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เจริญเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับ คู่ค้า

HAPPY WORKPLACE
FOR SATISFY
EMPLOYEE

สร้างเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
ของ พนักงาน
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นโยบายความยั่งยืน
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก และปัจจุบันเป็น
ช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์จาก
เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน ไปสูเ่ ทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพือ่ ให้เกิด
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ จึ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความยั่งยืน ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ

ด้านเศรษฐกิจ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้ทันสมัย

: Smart Factory

มุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้น
พร้อมๆ ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได้วิเคราะห์และทบทวนประเด็นส�ำคัญ เพื่อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง 5 ปี
พ.ศ. 2563 – 2567 และตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น โดยมี
เป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการพัฒนา
บุคลากร

ECO
Smart
Factory

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

: Smart People

พัฒนาด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ

: Group up Together

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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ห่วงโซ่ธุรกิจ

GRI 102-2, GRI 102-9

คู่ค้า
Raw Material Supplier

กระบวนการผลิต

ออกแบบและวิจัย

กระบวนการผลิต

ทดสอบคุณภาพ

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล

ส่งมอบตรงเวลา

ลูกค้า
- ผู้ผลิตชิ้นส่วน ล�ำดับที่ 1 (OEM Supplier Tier 1)
- ผู้ผลิตชิ้นส่วน ล�ำดับที่ 2 (OEM Supplier Tier 2)
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ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ (OEM)

ผู้ผลิตและประกอบ
รถบรรทุก

ผู้ผลิตและประกอบ
รถมอเตอร์ ไซค์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
GRI 102-31

ในปี 2564 บริษัทได้น�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในการก�ำหนดทิศทางธรุกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง โดยมีการพิจารณาเป้าหมายที่ส�ำคัญ ดังนี้
9

Smart Factory สนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านการผลิต เพื่อตอบสนองธุรกิจ
ด้านยานยนต์ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากความเชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องจักร ประกอบกับประสบการณ์ในการผลิต บริษัทจึงพัฒนาระบบสายการผลิต
อัตโนมัตทิ สี่ มบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง การปรับปรุงระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครือ่ งมือวัด
และระบบบ่งชี้อัตลักษณ์ชิ้นงาน

4

Smart People พัฒนาขีดความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบในเชิงรุก
ตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างพนักงานให้มี
ความรู้ ความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�ำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และมีจิตส�ำนึกที่ดี

5

การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด�ำเนินโครงการสร้างความตระหนัก
ในวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
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Grow up Together บริษัทฯ ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
องค์กร และตัวตนของ PCSGH แก่บุคคลภายนอก ผ่านกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

12

ก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16

ประกอบธุรกิจโดยยึดมั่นตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564

7

ความผูกพัน

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจประสบความส�ำเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และพันธกิจที่มีต่อผู้มีสวนได้ส่วนเสีย นอกเหนือ
จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามโอกาสแล้ว บริษัทฯ ได้น�ำกลไกและช่องทางในการสื่อสารและวิธีการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังแต่ละกลุ่มดังนี้
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
พนักงาน

8

ความคาดหวัง

ชื่อทางการสื่อสาร

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2564

• การปรับขึ้นค่าจ้างที่เหมาะสม
• การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
• มีความปลอดภัยในการทำ�งาน
• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
• สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่น่าอยู่
• มีความทัดเทียมและโอกาส
ในความก้าวหน้า
• มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถ
• มีความเป็นอยู่ดีกินดี

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน/
การประชุมประจำ�เดือน
• คณะกรรมการสัวสดิการ
ในสถานประกอบการ
• ข่าวสารด้านความปลอดภัย
• ฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ
ตามแผนประจำ�ปี ปฐมนิเทศน์
• สำ�รวจความสุขพนักงาน
• การรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน
พนักงาน

• มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายเงินรางวัล
ประจำ�ปี
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป็นศูนย์
• อัตราการลาออกร้อยละ 15.28
ต่อปี

ลูกค้า

• การจัดความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• คุณภาพของสินค้า
• การส่งมอบตรงเวลา
• การรักษาความลับลูกค้า

• การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การประชุมประจำ�เดือน
• การทำ�กิจกรรมร่วมกันกับลูกค้า

• คำ�แนนความพึงพอใจของลูกค้า
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

• ผลการดำ�เนินงาน / กำ�ไร
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• กิจกรรมที่มั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• ข้อมูลบริษัทที่ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์
• มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมที่ดี

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• แถลงผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส
• การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน
• การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
• การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
และอีเมลล์, รายงานประจำ�ปี

• ผลการประเมินการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ร้อยละ 98
• CG Score = 5 (ระดับดีเลิศ)

ชุมชน

• เป็นมิตรที่ดีต่อกันและช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชน
และสังคม
• มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
• การเข้าไปส่วนการการพัฒนาชุมชนและสังคม
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
รายงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
• การรับนักศึกษาฝึกงานผ่านระบบ
ทวิภาคี

• ได้รับการยอมรับจากชุมชน
และสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
และสังคม
• ให้การสนับสนุนชุมชน
โรงพยาบาลในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง

SUSTAINABILITY REPORT 2021

การก�ำหนด

ประเด็นส�ำคัญทางธุรกิจ
(Materiality)

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

1. การระบุประเด็น

พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความ
ยัง่ ยืนองค์กร และข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญ หรือ
เป็นความคาดหวังที่อาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กร
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธี
การประเมินและให้น�้ำหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
a.) ภายในองค์กร : ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวังของ
		 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดทุก
		 หน่วยงานทัว่ ทัง้ องค์กร, ประเด็นทีไ่ ด้จากผลการส�ำรวจ
		 ความสุขของพนักงานโดยใช้แบบส�ำรวจ Happino
		 meter, ตู้รับความคิดเห็น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

		
		
		
b.)
		
		
		
		
		
		
		
		

ผลส�ำรวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละ
วาระมาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้านความยั่งยืน
ทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น
ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น, ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ฯ, การพบปะเยีย่ มเยือนลูกค้า, ข้อร้องเรียน,
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม, โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
แบบสอบถาม พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังและแนวโน้ม
การพัฒนาประเทศ เพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น

2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ

เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านี้มาให้น�้ำหนักคะแนนโดยพิจารณา
ครอบคลุมถึงผลกระทบผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นระบบ
มาตรฐาน ISO14001, มาตรฐานระบบ IATF16949 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึ่งยังมิได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI Standards
การพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญได้น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นที่มีนัยส�ำคัญในตาราง Materiality Matrix ดังนี้

ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ดำ� เนินการตามแผน
ธุรกิจระยะกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิต พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ตลอดจนการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน
รอบข้าง ตามนโยบาย Smart Factory

ผลการประเมินประเด็นส�ำคัญทางธุรกิจ

ความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

จากการประเมินประเด็นส�ำคัญ
ในปี 2564 มีบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ ป็นปัจจัยส่งผลต่อความคาดหวังของผู้
มีสว่ นได้เสีย การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID
19 ท�ำให้องค์กรต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การเติบโตทางธุรกิจ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การรับมือกับผลกระทบ

ต่อสถานการณ์โควิด - 19

บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด เป็นแผนหลักในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด
ภายในโรงงาน ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มี
น้อยทีส่ ดุ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางประสานงาน การสัง่ การ และการติดต่อสือ่ สาร เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินจากโรคระบาดขึน้ ในโรงงาน
และเพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม ระงับเหตุ และการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีแนวทางในการฟื้นฟูสถานการณ์ และการสร้างความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

การเตรียมความพร้อมและป้องกัน
ก่อนการเกิดโรคระบาด

1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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การอบรมให้ความรู้
จัดให้มีแผนการควบคุมตรวจตรา
แผนการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
มาตรการคัดกรองส�ำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง
มาตรการปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
มาตราการ D M H T T A
มาตรการควบคุมโรคในพื่นที่ปฏิบัติงาน
มาตรการเดินทางเคลื่อนย้ายจากที่พัก
การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เมื่อเกิดเหตุ
การก�ำหนดบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน
เบอร์โทรเพื่อติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน
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แผนฉุกเฉิน
เมื่อเกิดโรคระบาดภายในบริษัทฯ

1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
9.
		

ขั้นตอนการคัดกรองและแยกพนักงานกลุ่มเสี่ยง
ขั้นตอนการท�ำทะเบียนรายชื่อ เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อ
ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อพนักงานกลุ่มเสี่ยง
ขั้นตอนรองรับกรณีที่พบผู้เข้าข่ายผู้ติดเชื้อโควิด-19
เกณฑ์การคัดแยกผู้ติดเชื้อ เพื่อส่งตัวเข้ารักษา
แผนการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารักษาตัว
ขั้นตอนการด�ำเนินการ เพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติส�ำหรับเข้ารักษาตัว
ที่โรงพยาบาลสนามที่โรงงานก�ำหนด
เกณฑ์การพิจารณาส�ำหรับให้พนักงาน
กลับมาท�ำงาน

แนวปฏิบัติ

เมื่อพบผู้ติดเชื้อ

การแบ่งระดับความรุนแรงเมื่อพบผู้ติดเชื้อภายในบริษัทฯ
รุนแรงระดับที่ 1

รุนแรงระดับที่ 2

• มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 1
ของพนักงานทั้งหมด

• มีผู้ติดเชื้อมากกว่า
ร้อยละ 1 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 5 ของ
พนักงานทั้งหมด

รุนแรงระดับที่ 3
• มีผู้ติดเชื้อเท่ากับ
หรือมากกว่า
ร้อยละ 5 ของ
พนักงานทั้งหมด

มาตการจัดการและฟื้นฟูหลังมีการติดเชื้อภายในบริษัทฯ
ก�ำหนดขั้นตอน
เมื่อพบผู้ติดเชื้อ

• เมื่อพบพนักงานมีผลตรวจเป็นบวก ประสานทีมงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ ปิดพื้นที่ คัดแยกผู้ใกล้ชิด ควบคุมการระบาด
และติดตามเผ้าระวังอาการป่วย

ก�ำหนดขั้นตอนการให้
การฟื้นฟูและช่วยเหลือ

• รักษาพยาบาล จัดหาที่พักชั่วคราว ส่งตัวผู้ป่วย กักกันผู้สัมผัสใกล้ชิด
• ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ประสานการรักษาและการจัดบริการด้านสาธารณสุข

ตรวจสอบสาเหตุ
การติดเชื้อและทบทวน
แผนเผชิญเหตุ

• ก�ำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุโรคระบาดในพื้นที่อีก
ในอนาคต
• ก�ำหนดให้มีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีติจิทัล เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ์

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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เกี่ยวกับ
GRI 102-46

รายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินงานของบริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้พิจารณาถึงประเด็นส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ GRI Standards

ขอบเขตรายงาน GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52

รายงานฉบับนีน้ ำ� เสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลโดยจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอ้างอิงกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านความยั่งยืนต่อไป

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้ที่
ช่องทางการติดต่อ (GRI-102-53)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายบริหารองค์การ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ต�ำบลโคกกรวด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-mail : Ir @ pcsgh.com
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ GRI 102-13

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของภาคเอกชนไทย
(Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption : CAC)

Thailand Sustainability Investment (THIS)

โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2564

มาตรฐานสถานประกอบการสะอาดปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID-19

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(Good Labour Practices : GLP)

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรอง
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและไม่ข้องเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น ส่งผลให้บริษัทได้รับ
การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 ปี
จากวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2566

บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors
Association: IOD) ระดับ ดีเลิศ (Very Good) หรือ 5 โลโก้

บริษัทฯ ด�ำเนินการบริหารจัดการด้านแรงงานตามแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)
โดยได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปี ที่ 6 (ปี 2559-2564) ซึ่งสะท้อนการด�ำเนินงาน
ด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)
ที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

บริ ษั ท ฯ ผ่ า นมาตรฐานสถานประกอบการ สะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภทโรงงานขนาดใหญ่
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ด�ำเนินการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
อย่ า งรอบด้ า นโดยได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น
ด้านแรงงานสัมพันธ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
(International Automotive Task Force)
IATF 16949 : 2016

บริ ษั ท ฯ ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริ ก ารที่ ท รงคุ ณ ภาพตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานด้ ว ย
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI)
ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
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มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environment Management System)
ISO 14001 : 2015

เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา
ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ ได้ มุ ่ ง เน้ น ในการป้ อ งกั น มลพิ ษ และรั ก ษา
สิ่ ง แวดลั อ ม ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดลอม และลดต้ น ทุ น
การผลิ ต ตามมาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงาน
องค์กรทั่วโลก

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รบั จากพันธมิตรทางธุรกิจ

Ford Q1 Preferred Quality Status

บริ ษั ท ฯ ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ เหนื อ ข้ อ
ก� ำ หนดการรั บ รองมาตรฐาน ISO/TS 16949 โดยบริ ษั ท
ได้รับการรับรอง Ford Q1 preferred quality status ตั้งแต่
ปี 2561 จากบริษัท Auto Alliances (Thailand) จ�ำกัด

CQI-9 : การประเมินระบบการชุบแข็ง
(Heat Treatment System Assessment)

บริษัทฯ ผ่านการประเมินระบบการชุบแข็ง CQI-9 จาก
บริ ษั ท Vitesco Borg warner ซึ่ ง ออกแบบมาเพื่ อ ให้ มี
การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ป้ อ งกั น ข้ อ บกพร่ อ งตลอดจน
ลดความผันแปรและของเสียในห่วงโซ่อุปทาน

Certificate of 2021 Successfully completing
the TCC Risk Management Activity 2021

บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ า ร่ ว มและผ่ า นการประเมิ น ในกิ จ กรรม
TCC-Risk Management ของบริ ษั ท โตโยต้ า (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�ำกัด

Certificate of 2020 Outstanding Performance
Supplier for Early Achievement of 2030 Target
in Environment (CO2 Reduction)

บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม TCC-Environment
ได้ ร ะดั บ คะแนนระดั บ A ในด้ า นการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ของบริ ษั ท โตโยต้ า (Toyota CoOperation Club)

Certificate of 2021 Successfully achievement
of 2021 TCC Safety Activity Target and
achieving audit (Level A)
บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ า ร่ ว มและผ่ า นการประเมิ น ในกิ จ กรรม
TCC- Safety Activity ได้คะแนนระดับ A ของบริษัท โตโยต้า
(Toyota Co-Operation Club)

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

การก�ำกับ

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีในการดาเนิ นกิ จการ โดยได้
ยึดถือตามแนวทางปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance)
ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแล
การก�กิำจกัการที
บดูแ่ลกิ
จการที่ดี
ดีและจรรยาบรรณบริ
ษทั เพื่อส่ งเสริ มหลักธรรมาภิบาลและเป็ นแนวทางในการหล่อหลอมให้กรรมการ
ฯ ให้ความส�
ำคัญในการปฏิ
ำกับดูบแผิลกิดชอบของตนที
จการทีด่ ใี นการด�่ พำึงเนิมีนต่กิอจส่การ
โดยได้บริยดึ ษถืทั อมีตามแนวทางปฏิ
ผูบ้ บริริ หษทั ารและพนั
กงานมี
ความเชื่ อบมัตั นต่ิ ามหลั
ในหน้กาการก�
ที่ ความรั
วนรวม
ความมุ่งมัน่ บตั กิ ารก�ำกับ
ดูแลกิพัจฒ
การที
�ำหรับบริษกัทษาสิ
จดทะเบี
ยน (Good Corporate Governance) ตามที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะ
นาสั่ดงีสคมและรั
่ ง แวดล้อ ม โดยใช้ศ กั ยภาพ ความรู้ ความสามารถและความชานาญในการนาเสนอ
กรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและเป็นแนวทางในการ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็ นเลิศ ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และมีความกล้าหาญในการท้าทายต่อสิ่ งใหม่ๆ
หล่อหลอมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อเพิก่มษาสิ
ขีดความสามารถในการแข่
งขันความรู
ของกิจ้ การและสร้
างความเชื่อมัน่ ำนาญในการน�
ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นำเสนอผลิ
ผูล้ งทุนตผูภัท้ ณี่เกีฑ์่ยแวข้
องทุก ที่เป็นเลิศ
สังคมและรั
่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพ
ความสามารถและความช�
ละเทคโนโลยี
วยการบริ
หารงานอย่
ประสิ
ทธิ ภาพและโปร่
ุดมุอ่ ่งเพิหมาย
เพื่อนาความเจริ ญรุ่ งเรืงอขังนของกิ
อย่างยัจงการและสร้
่ ยืน
ส่งเสริฝ่มายด้
ความคิ
ดสร้างสรรค์
และมีคางมี
วามกล้
าหาญในการท้
าทายต่งใส
อสิง่โดยมี
ใหม่ๆจเพื
ม่ ขีดความสามารถในการแข่
างความ
ฝ่ ายน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อน�ำความเจริญ
เชื่อมั่นมาสู
ให้แ่ ผก่เู้ กีผ่ยู้ถวข้
ือหุอ้นงทุผู้ลกงทุ
รุ่งเรือง อย่างยั่งทียื่ปนมาสู
กี่ยวข้องทุกฝ่าย ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั ทาคู่มือการ
ระชุ่ผมู้เคณะกรรมการบริ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริ ษทั ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนได้มีการกาหนดให้มีการทบทวนคู่มือ
ระชุมาคณะกรรมการบริ
ัท ครับ้งริทีษ่ ทั 6/2559
เมื่อวันที่ 12 ตุหมวดการก
ลาคม 2559
ีมติจอการที
นุมัติใ่ดห้ี จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็ทีน่ปประจ
และเปิ ดเผยในเว็บษไซต์
(www.pcsgh.com)
ากับได้ดูมแลกิ
และจรรยาบรรณบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้มีการก�ำหนดให้มีการทบทวนคู่มือเป็นประจ�ำ และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท
โครงสร้ างการกหมวดการก�
ากับดูแลกิำจกัการที
ด่ ี จการที่ดี
(www.pcsgh.com)
บดูแลกิ
คณะกรรมการบริ ษทั มี จานวนกรรมการจานวน 9
Board Skills Matrix
างการก�
ำกับดูแลกิสจระจ
การที
่ดี 4 ท่าน คิด
Board Skills Matrix
ท่าโครงสร้
น ประกอบด้
วยกรรมการอิ
านวน
เป็ นร้อยระคณะกรรมการบริ
44 กรรมการที่ไม่เษป็ัทนผูมีบ้ จริ�ำหนวนกรรมการ
ารจานวน 3
ความสัมพันธธ์ระหว่
ความสั
ะหวางประเทศ
งประเทศ
สระจ�่เป็ำนวน
ท่าน
ท่า9น ท่คิาดนเป็ นประกอบด้
ร้อยละ 33วยกรรมการอิ
และกรรมการที
นผูบ้ ริ4หาร
กลยุ
กลยุททธ์ธ
คิดเป็น2ร้อท่ยระ
นผู้บริหารจ�
นวน
จ านวน
า น คิ44ด เป็กรรมการที
นร้ อ ยละ่ไม่22เป็โดยบริ
ษ ัทำให้
ารความเสี่ย่ยงง
บริหารความเสี
3 ท่านาคั
คิดญเป็กันบร้อโครงสร้
ยละ 33 และกรรมการที
เ่ ป็นตผูิ ขบ้ อง
ริหาร
ความส
า งและคุ ณ สมบั
สาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต
จ�ำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยบริษัทให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ เ หมาะสม เพื่อ ประโยชน์
กฎหมายและกฎเกณฑ
วขอองง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้
ความส�ำคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
สู งสุ ดต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั จึ งจัดตั้ง
กรรมการบริษัท ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
เทคโนโลยียานยนต์
านยนตอนาคต
นาคต
คณะกรรมการสรรหาและพิ
เพื่อ
องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริจษารณาค่
ทั จึงจัดาตอบแทน
ตัง้ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ารสนเทศ
คัดสรรหาและพิ
เลื อ กคณะกรรมการบริ
ษ ัท จากความสามารถ
จารณาค่าตอบแทน
เพื่อคัดเลือกคณะ
ธุรกิจและบริหารจัดดการ
การ
ความรู
้ และประสบการณ์
ในสายอาชีพต่ความรู
าง ๆ อย่้ าและ
ง
กรรมการบริ
ษัท จากความสามารถ
าล
ธรรมาภิบบาล
ประสบการณ์
พต่ณ
างสมบั
ๆ อย่ตาิตงเหมาะสม
เหมาะสม
โดยพิในสายอาชี
จารณาจากคุ
ามกฎหมายโดย
วกรรม
วิศวกรรม
พิจารณาจากคุ
กเกณฑ์
และหลั
ก เกณฑ์ทณี่ สมบั
กลต.ติตกามกฎหมายและหลั
าหนดพร้ อ มทั้ง ความรู
้
การตลาด
การตลาด
ที่ กลต.
ก�ำหนดพร้อมทั้งความรู
้ความช�
ำนาญและ
ความช
านาญและประสบการณ์
(Skill
Matrix)
มา
ประสบการณ์ (Skill Matrix) มาพิจารณาโดยไม่คำ� นึงถึง
ทรัพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล
พิจารณาโดยไม่คานึ งถึงความแตกต่างด้านเพศ อายุ
ความแตกต่างด้านเพศ อายุ เชือ่ ชาติ ศาสนา มาปฏิบตั ิ
การเงิน-การลงทุ
-การลงทุนน
เชื่ อหน้
ชาติ
บตั ิ หน้าที่ กษากััทบเพื
ดูแ่อลกิ
การเกิด
าที่กศาสนา
�ำกับดูแมาปฏิ
ลกิจการของบริ
ก่อจให้
บัญญชีชี
ของบริ
ษทั สเพื
ประโชน์
ู งสุ ดเสีต่ยอองค์กร
ประโชน์
ูงสุ่อดก่ต่ออให้
องค์เกิกดรและผู
้มีส่วสนได้
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ดูแลกิจการที่ดี
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การประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการ

การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment)
เป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท�ำแบบประเมินขึ้น
จ�ำนวน 3 ชุด คือ ประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ว่าได้ด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปี
ที่ผ่านมา
โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
บทบาท และหน้าที่
ของคณะกรรมการ

การทําหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์
การวัดผล

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

4.82

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ

4.92

4.83

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
รายบุคคล

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายคณะ
ผลการด�ำเนินงาน

2564

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี "ระดับดีเลิศ"

ตามโครงการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report : CGR) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
of Directors : IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย
หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2563

ผลการด�ำเนินงาน

2562
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จรรยาบรรณ
GRI 102-16, GRI 102-17

ในการด�ำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันกับสถานการณ์ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่น
และให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการหล่อหลอมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถและความช�ำนาญในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรและมีความกล้าหาญ
ในการท้าทายต่อการท�ำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยมีจุดหมาย เพื่อน�ำความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน
บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท (Corporate Governance and Code of Conduct)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�ำหรับพนักงานทุกคน โดยมีผู้บริหารของบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การบริหารในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบการกระท�ำผิดหลักจรรยาบรรณและได้รายงานผลการ
ตรวจติดตามภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การส่งเสริมความตระหนักด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

• บริษัทได้บรรจุหลักสูตรความรู้ด้านจรรยาบรรณและ
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อ
เผยแพร่และให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานใหม่ และกระบวนการ
อบรมในงาน (On the Job Training) ทั่วทั้งองค์กร
• ในปี 2564 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี บริษทั จึงจัดโครงการวัดระดับความรู้
ด้านจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทั่วทั้งองค์กร และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดจ�ำนวน 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
โดยด�ำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 2

การรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
(Whistleblower Policy)

		 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางในการติดต่อต่อไว้บนเว็บไซด์
ของบริษัท และรายงานประจ�ำปี
		 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทัง้ ทางเว็บไซด์ อีเมล์ หรือไปรษณีย์
ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ไม่พบข้อร้องเรียนที่
เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ
รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ โดย
ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
จะถูกเก็บเป็นความลับ

ส่งข้อร้องเรียน
ให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พิจารณาและรายงาน
กรรมการบริษัทต่อไป

คณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
วิเคราะห์และก�ำหนด
มาตรการป้องกัน
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การต่อต้าน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
เป็นธรรม และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน
จึงได้ก�ำหนด นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับ
การพัฒนา สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และพนักงาน
		 ทุกคนของบริษทั กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการทุจริต คอร์รปั ชัน่
		 ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ
		 และรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกคน ทุกระดับ
		 ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย, แนวทางการปฏิบตั ิ และมาตรการ/
		 ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
		 ที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำไป
		 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
		 การทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัท ทุกปี รวมถึงการน�ำ
		 นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ และแผนการก�ำกับ
		 การปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ แนวทางในการ
		 ด�ำเนินธุรกิจ แนวทางการปฏิบตั ิ และการพัฒนามาตรการ/
		 ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
		 แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
		 ในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการ
		 ทุจริต คอร์รปั ชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
		 ทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ต้องเป็นไป
		 อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน
		 การทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง

การคอร์รัปชั่น

4.
		
		
		
		
5.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
6.
		
		
7.
		
		
		
		
		
		

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เหมาะสม รับประกัน
ให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร
บริษทั มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งใส และ
ถูกต้องแม่นย�ำ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการด�ำเนิน
การของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนการอืน่ ๆ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการ/
ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
มีการสอบทาน มีการตรวจสอบภายในเพือ่ ยืนยันประสิทธิผล
ของกระบวนการตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติ
เพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงข้อก�ำหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม�่ำเสมอ
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดต�ำแหน่งลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการ
กระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของบริษัท
ต้องเป็นผู้น�ำตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด�ำเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ของแนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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ผลการด�ำเนินงาน

ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมได้รับทราบและอนุมัติผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามแบบประเมิน 71 ข้อของ CAC ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ
การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบก�ำหนดวันที่ 30 มิถุยายน
2566
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านจรรยาบรรณบริษัทและการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอรรัปชั่น
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 87.25

จรรยาบรรณบริษัทและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

20

ปี

หลักสูตร
พนักงานใหม่

หลักสูตร
ประจ�ำปี

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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การบริ ห าร

ความเสี่ ย ง

การบริหารความเสี่ยง GRI 102-11

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธุรกิจซึ่งมีผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวปฏิบัติ มาตรฐานสากล COSO ERM เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้
มีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กรและ
ระดับกิจกรรม เพือ่ ให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สร้างความคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กรภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี จึงก�ำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
คณะผู้บริหาร
Management Committee
คณะท�ำงานระดับสายงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
Functional Risk
Management
ทางธุรกิจ จึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงในทุกระดับตั้งแต่
กรรมการ ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้มีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ บริษทั
ได้มีการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานตามหลักการ
โดยได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใน
บริ ห ารความเสี่ ย ง ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะผู ้ บ ริ ห าร
(Management Committee) และฝ่ายบริหารของแต่ละสังกัด องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารหลักการและเกณฑ์การประเมิน
ความเสีย่ ง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยง
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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นวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า
การด�ำเนินงานด้านภาษี

SUSTAINABILITY REPORT 2021

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในปัจจุบันเริ่มมีการใช้
เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์เข้ามาด�ำเนินการผลิตแทนแรงงาน
มนุษย์ อุตสาหกรรมหนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด คือ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึง่ ต่อไปหุน่ ยนต์ในโรงงานเหล่านีจ้ ะท�ำงานได้อย่างละเอียด
มากขึ้น แม้กระทั่งงานที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน
ทั้งการจัดการต้นทุนการผลิต บุคลากร และเครื่องจักร สิ่งที่ตามมา
คือโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมองหาระบบ IoT เข้ามาช่วยในระบบ
การจัดการงานในโรงงานมากขึ้น อาทิ ใช้ข้อมูลเซนเซอร์ในการ
ตรวจสอบสถานะการท�ำงานของเครื่องจักร ขั้นตอนการท�ำงาน
ต่างๆ รวมถึงใช้เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อการท�ำงาน
แต่ละส่วนภายในโรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
ง่ายดาย

บริษัทฯ จึงเลือกเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจการผลิต
ด้วย Smart Factory Solution เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต การสื่อสารภายในโรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูล
ผ่านเครือข่ายสือ่ สารความเร็วสูงทีม่ คี วามเสถียร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในโรงงานยังรองรับการเชื่อมต่อของ IoT Sensor ที่ช่วยให้
เปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะที่พร้อม
ก้าวเข้าสู่ยุค Connected Factory ต่อไป

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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นวัตกรรม
ในกระบวนการผลิต

เพื่อความยั่งยืน

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต

เมื่อกล่าวถึงระบบสายการผลิตอัตโนมัติแล้ว โดยทั่วไป
ผู้คนจะนึกถึงแต่แขนกลหรือแขนหุ่นยนต์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จาก
ประสบการณ์ของบริษทั ฯ นัน้ ระบบสายการผลิตอัตโนมัตทิ สี่ มบูรณ์
และสามารถใช้งานได้จริงนั้นประกอบด้วย เครื่องจักร ทรัพยากร
มนุษย์ แขนกล เครื่องมือแวดล้อม และชุดโปรแกรมสั่งการต่างๆ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มมีการน�ำระบบสาย
การผลิตอัตโนมัติมาใช้ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย
หลากหลายแขนงเป็นการภายในและได้ท�ำการปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา นอกจากนี้ยังได้สร้าง
บุคคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญด้านการผลิตบนสายการผลิต
อัตโนมัติเป็นผลส�ำเร็จแล้วหลายรุ่น
เมื่อพิจารณาความคุ้มทุนของระบบสายการผลิตอัตโนมัติ
แล้วจะพบว่า ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน
ในโรงงานที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน

ประโยชน์ของ Smart Factory

1. สามารถตรวจสอบการท�ำงานได้งา่ ย สามารถดูการท�ำงาน
แบบ Real-time และการตรวจสอบการท�ำงานย้อนหลังจากเทคโนโลยี
ท�ำให้เห็นจุดดี จุดด้อยในการท�ำงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที
2. น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ตอ่ ยอดได้ ด้วยการท�ำงานทีอ่ งิ Data
เป็นหลัก ท�ำให้ทางโรงงานสามารถค�ำนวณปริมาณการผลิต
การสัง่ ซือ้ รวมถึงการส่งสินค้าไปหาลูกค้า นอกจากจะลดต้นทุนแล้ว
ยังส่งผลถึงการจ�ำกัดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
ที่ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงงานอีกด้วย
3. เพิม่ ความรวดเร็วและแม่นย�ำในการท�ำงาน เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานให้มากขึ้นด้วยหุ่นยนต์แขนกลที่เข้ามาดูแลการผลิต
โดยเฉพาะงานที่มีความซ�้ำซ้อน หรืองานละเอียดที่ต้องใช้ความเร็ว
สูง ซึ่งหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการท�ำงานประเภทนี้ได้ดีกว่า
มนุษย์ทั่วไป
4. สามารถควบคุมการท�ำงานระยะไกลได้ ด้วยการเชือ่ มต่อ
ระบบทุกอย่างเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต ท�ำให้ผคู้ วบคุมเครือ่ งจักรในโรงงาน
ต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่า
เมื่อพิจารณาความคุ้มทุนของระบบสายการผลิตอัตโนมัติ สามารถท�ำงานจากที่ไหนก็ได้และตรวจสอบการท�ำงานจากที่ไหน
แล้วจะพบว่า ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน ก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต
5. เพิ่มความปลอดภัยในการท�ำงาน นอกจากระบบการ
ในโรงงานที่เริ่มพัฒนาระบบมาเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้บริษัท
มีต้นทุนในการใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติที่ถูกลง อันเนื่องจาก ผลิตแล้ว ระบบ Security และระบบควบคุมคุณภาพเองก็มีการ
การทดแนทนการใช้เทคโนโลยี วิศวกรและช่างเทคนิคจาก เก็บข้อมูลเช่นกัน ท�ำให้สามารถประเมินความเสีย่ งต่างๆ รวมถึงระบุ
ข้อควรระวังในการท�ำงานได้มากกว่าการท�ำงานตามปกติ
ต่างประเทศ
ประโยชน์ห้าประการที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ
คือ Smart Factory ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในะ
ระยะยาวของโรงงานได้ดนี นั่ เอง ซึง่ แน่นอนว่าการเปลีย่ นแปลงไม่ใช่
เรือ่ งง่าย แต่กอ่ นจะเข้าสู่กระบวนการนัน้ อาจต้องแก้ไขข้อเข้าใจผิด
บางจุดเกี่ยวกับ Smart Factory ให้เข้าใจโดยทั่วกันเสียก่อน
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การด�ำเนินงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกแบบโซลูชั่นต้นแบบ โดยการน�ำ
เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงต่อข้อมูลที่มาจากเครื่องจักรและสายการ
ผลิตท�ำงานเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ ระบบการ
ผลิตที่เรียนรู้และพัฒนาด้วยระบบ Big Data ของข้อมูลการผลิต
ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น
การสอบย้อนกระบวนการผลิต และระบบซ่อมบ�ำรุงเชิงรุก
(Predictive Maintenance) ได้มีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบ

การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมีระบบ
Line Notify เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ
อันน�ำพาไปสู่การลดต้นทุน เสริมความคล่องตัวในการผลิต
การด�ำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 และสามารถ
ส่งข้อมูลให้หน่วยงานสารสนเทศด�ำเนินการทดสอบเพื่อเข้าระบบ
ฐานข้อมูลหลักของบริษัทต่อไป

ระบบ Line Notify

การปรับปรุงสายการผลิตให้เป็นสายการผลิตอัตโนมัติ

เพื่อเป็นการรองรับการพัมนาสายการผลิตเพื่อยกระดับการผลิตอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการติดตั้งหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติให้ครอบคลุมสายการผลิตที่ส�ำคัญภายในปี 2567
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สร้างนวัตกรรมภายในองค์กรด้วย
ลดต้นทุนด้วย Process Innovation
นวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือการลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยลดเวลา ลดต้นทุนหรือในบางกรณี
อาจสร้างตลาดใหม่ได้

โครงการที่มีความโดดเด่นในปี 2564
การเพิ่มกระบวนการผลิตและติดตั้งหุ่นยนต์แขนกลและลดจ�ำนวนเครื่องจักร

จากโครงการดังกล่าวท�ำให้สามารถลดจ�ำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้และปรับปรุง Cycle Time
ท�ำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ทันต่อปริมาณการผลิต ลดต้นทุน และประหยัดพลังงาน โดยลดการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ
14,927 Kw-H ต่อเดือน ลดการปล่อย Co2 ได้ 8.39 Ton- Co2 ต่อเดือน ลดค่าใช้จ่ายได้ 47,617 บาท ต่อเดือน

ลด
Co
8.39

2
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การพั
ฒ
นา
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปญ
ั หาตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
• ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
• กรณีทมี่ ขี อ้ มูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียด ต่อคู่ค้า และ/
หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายการคัดเลือกผู้ส่งมอบ

ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันนัน้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการคัดเลือก
ผู้ส่งมอบที่ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนเป็นล�ำดับแรก
• ผู้ส่งมอบที่ด�ำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ค�ำนึงถึงสิทธิ
มนุษยชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• ผ่านเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา
การส่งมอบ ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
• ให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการท�ำกิจกรรมลดต้นทุนสินค้า
และการปรับปรุงคุณภาพและบริการ
• มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นโยบายหลักด้านการจัดซื้อ

บริษัทฯมีนโยบายให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานและเป็นธรรม ยึดมัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาและ
ระยะเวลาการส่งมอบทีเ่ หมาะสมคูค่ วรกับมูลค่าเงิน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิ
ดังนี้
• บริษัทฯ เปิดโอกาสในการท�ำทุกธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและ
การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและ
เป็นธรรม
• บริษัทฯ จะใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำ
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• จัดท�ำสัญญาทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
• ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน
รับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
• จัดให้มีการประเมินผู้ส่งมอบหลักเป็นประจ�ำทุกเดือน
และแจ้งผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ส่งมอบ
ได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
• เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่า
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
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ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
นโยบายการให้ Credit Team

		 บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับคู่ค้าโดยมีระยะเวลาการวางบิลช่วงต้นเดือน และบริษัทฯ จะท�ำการช�ำระ
ค่าสินค้าและบริการทุกสิ้นเดือน

การพัฒนาคู่ค้า

		 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนแบ่งปัน
สร้างคุณค่าสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นระหว่างห่วงโซ่ธุรกิจ โดยด�ำเนินการตรวจติดตามคู่ค้าในประเด็นด้านคุณภาพ
และการส่งมอบ ตลอดจนพัฒนาคู่ค้าด้านการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผ่านจดหมายเป็นประจ�ำทุกปี

การควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบ

		 ทั้งนี้บริษัทฯ มีการควบคุมสารต้องห้ามในวัตถุดิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภัฑณ์จากคู่ค้า รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณ
สารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศน์ ตามข้อก�ำหนดของลูกค้า 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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การสร้างความสั
ม
พั
น
ธ์
อันแข็งแกร่งกับลูกค้า
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า จึงได้กำ� หนดนโยบาย
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
• บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อม
		 ให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ ตั้งใจ บริการ
		 ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
		 ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่
		 ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกิน
		 ความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
		 หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มี
		 ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ
ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ ไม่เปิดเผย
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลความลับ
ให้มีมาตรฐานในการดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ และน�ำไปสู่
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)
ผลการด�ำเนินงานในปี 2564
• Certificate of 2021 Successfully completing the
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่ง TCC Risk Management Activity 2021
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการแลกเปลี่ยน
• Certificate of 2021 Successfully achievement of
และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ 2021 TCC Safety Activity Target and achieving audit
ตัง้ แต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้านต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบ (Level A)
และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ค�ำนึงถึงการใช้วัตถุดิบและ
กระบวนการทีล่ ดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะเป้าหมายคือ การส่ง
มอบงานและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นทีย่ อมรับตามมาตรฐานสากล
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิงระบบ
เปิดโอกาสให้ตวั แทนจ�ำหน่ายของลูกค้าได้เข้ามาพบปะพนักงาน
และมอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน จัดกิจกรรมแสดงรถยนต์
เพื่อส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการซื้อกลุ่มรถยนต์ที่บริษัทฯ
มีส่วนร่วมในการผลิต

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การเข้
า
ร่
ว
ม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019

การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดโรคส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเข้าร่วม

กิจกรรมผ่านระบบ VDO Conference, การส่งข้อมูลรายงานการประชุมให้ Supplier ผ่าน Email เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ที่
ทางบริษัทฯเข้าร่วม ได้แก่ Monthly Supplier Meeting, การเข้าร่วมแข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม, การอบรม Tooling process, การอบรม
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
าร่วมกิ
ง ๆ ที่วคราว
่ลูกค้าจัได้ดแขึก่้น Car Rally เป็นต้น
QCC, การเข้าร่วม Launch Readiness และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบางกิการเข้
จกรรมที
่หยุจดกรรมต่
ด�ำเนินาการชั
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ ง ความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนด
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง ขึ้น ทั้ง นี้จ ากสถานการณ์ การ
• บริ ก ารลู ก ค้ า ด้ ว ยความสุ ภ าพ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
แพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้ ต้ อ ง
พร้ อ มให้ ก ารบริ ก าร ต้ อ นรั บ ด้ ว ยความจริ ง ใจเต็ ม ใจ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเข้าร่วม
ตั้งใจ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ประชุมประจาเดือน เปลี่ยนเป็นประชุมผ่านระบบ
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์
VDO Conference เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อ
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
การรักษาความลับของลูกค้า
• ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และทั น ต่ อ
เหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มี
บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของ
การโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
บริษัทฯ ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการใด ๆ ที่
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของ
บริ ษั ท ฯ ไม่ เ ปิ ด เผยโดยเคร่ ง ครั ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น
บริษัทฯ
แนวทางในการจัดการข้อมูลความลับให้มีมาตรฐาน
• ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มี
ในการดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลข้อมูลความลับ
ผลการดาเนินงานในปี 2563
บริษัทฯ คานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาธุ ร กิ จ โดยมี ก าร
แลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ ตั้งแต่การรับทราบนโยบายของลูกค้าด้าน
ต่า ง ๆ รวมถึง การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิ ต
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภั ย ค านึ ง ถึ ง การใช้ วั ต ถุ ดิ บ และกระบวนการที่ ล ด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะเป้าหมายคือ การส่งมอบ
งานและบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ที่ ย อมรั บ ตาม
มาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารงานเชิง
ระบบ
ความพึงพอใจจากลูกค้าโดยเฉลี่ยปี 2564
เปิ ด โอกาสให้ ตั ว แทนจ าหน่ า ยของลู ก ค้ า ได้ เ ข้ า มาพบปะ
พนั ก งานและมอบสิ ท ธิ พิ เ ศษให้ กั บ พนั ก งาน จั ด กิ จ กรรม
แสดงรถยนต์ เพื่อส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการซื้อกลุ่ม
รถยนต์ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการผลิต
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และนาไปสู่การป้องกันข้อมูลความลับรั่วไหล
รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า

• Quality and Delivery Target Achievement
FY2019 (KYB)
• 2. FY2019 Supplier Evaluation Score
(ISUZU)
• TCC Safety Activity Target and Achieving
Audit (Level A)

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยปี 2563
คุคุณ
ภาพ
การส่
มอบ
ณ ภาพ
การส่งงมอบ

86%

96%

การด�ำเนินงาน
ทางด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี

เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจของ และบริษัทย่อย เป็น
ไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติ
ด้านภาษี ดังนี้

1. วางแผนและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากร
•
		
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		

ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษี
อากรให้ ถู ก ต้ อ งตามแนวทางที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
เพื่อรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร
ต่ อ หน่ ว ยงานภาษี ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
มีการปฏิบัติทางด้านภาษีที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีที่เหมาะสม และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ให้น�ำส่งภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง
ภายในก�ำหนดเวลา
ให้ มี ก ารวางแผน ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ผลกระทบ
ทางภาษี ส�ำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
ให้เหมาะสมก่อนเข้าลงทุน

2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
•
		
		
		
•
		
		

จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีในการประสานงาน
ติดต่อกับหน่วยงานภาษีของรัฐที่มีความรู้ ทักษะ
ด้านภาษีอากร โดยให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรง
ตามข้อเท็จจริงในการด�ำเนินธุรกิจ
จัดให้มกี ารให้ความรู้ ค�ำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และ
พนักงานภายในบริษัท เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อให้
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายภาษีอากร

3. ที่ปรึกษาภาษีอากร

• จัดให้มที ปี่ รึกษาด้านภาษีอากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และให้
ค�ำปรึกษาเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส และปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตามแนวทาง
ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาล
และกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีการด�ำเนินการทางด้านภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่
ก�ำหนด โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 5,340.0 ล้านบาท
และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาลเป็นจ�ำนวน 40.01 ล้านบาท
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การจ้างงานและหลักสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากร
การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การบริหารความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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"บริษัทมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติตามหลักการ

การใช้Good
แรงงานที
่
ด
ี
Labor Practices :

GLP"

การจ้างงานและหลักสิทธิมนุษยชน (GRI 412-1)

บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ
เพื่อแสดงว่าได้ม่งุ มั่นในการน�ำหลักการแนวปฏิบตั ิในการใช้แรงงาน
ที่ดี (Good Labor Practices : GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านแรงงาน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
ในปี 2564

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นน�ำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good
Labor Practices : GLP) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และสร้าง
ความตระหนักขั้นพื้นฐานทางด้านกฎหมายแรงงานและเป็นการ
ลดผลกระทบทางการค้ า อั น เกิ ด จากปั ญ หาการใช้ แรงงาน
โดยบริษทั ฯ ไม่มกี ารใช้แรงงานเด็กทีผ่ ดิ กฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ
ทีผ่ ดิ กฏหมาย ไม่มกี ารค้ามนุษย์ ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์
นโยบายสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท�ำงานและการอยู่ร่วมกันโดยการ ในการท�ำงาน เพื่อน�ำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลัก ทั้งนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานด�ำเนินการเจรจาต่อรอง
สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามที่ เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งานผ่ า นกลไกของ
กฎหมายก�ำหนดและตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ การรับฟังความคิดเห็น
จะต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบส�ำรวจ
ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น ความผูกพันของพนักงานในรูปแบบกิจกรรม Happy Workplace
สมควรก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกัน เป็นต้น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ

บริษทั ฯ สร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ในการ
ชี้บ่ง และระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นข้อกังวล ซึ่งท�ำให้
เข้าใจถึงผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวน
การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มดังนี้
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พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นน�ำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good
Labor Practices : GLP) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และสร้าง
ความตระหนักขั้นพื้นฐานทางด้านกฎหมายแรงงานและเป็นการลด
ผลกระทบทางการค้าอันเกิดจากปัญหาการใช้แรงงาน โดยบริษัทฯ
ไม่มีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับที่ผิด
กฏหมาย ไม่มีการค้ามนุษย์ ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์
สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน เพื่อน�ำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ทั้งนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานด�ำเนินการเจรจาต่อรอง
เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งานผ่ า นกลไกของ
คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบการ การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็น
ผ่านแบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงานในรูปแบบกิจกรรม
Happy Workplace เป็นต้น

คู่ค้า

บริษัทฯ คาดหวังที่จะร่วมงานกับคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ผ่านการคัดกรองคู่ค้าที่มีแนวทางจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมค�ำนึงถึงประเด็นการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจกรรมทางธุรกิจ
ของห่วงโซ่อุปทาน ตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีกระบวนการติดตามการด�ำเนินงาน
ของคู่ค้าที่ส�ำคัญผ่านการประเมินและตรวจสอบด้านคุณภาพ
และความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คาดหวังที่จะร่วมงานกับคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ผ่านการคัดกรองคู่ค้าที่มีแนวทางจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
ลูกค้า
การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริษทั ให้ความส�ำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมค�ำนึงถึงประเด็นการใช้
อย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจกรรมทางธุรกิจ
มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับ ของห่วงโซ่อุปทาน ตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
ความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำ� ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ
หรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ บริษทั ฯ มุง่ เน้นและพัฒนามาตรฐานในการดูแล บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีกระบวนการติดตามการด�ำเนินงาน
ปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแนวทาง ของคู่ค้าที่ส�ำคัญผ่านการประเมินและตรวจสอบด้านคุณภาพและ
การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายใน และการควบคุมเอกสาร ความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี
ตามมาตรฐานระบบ ISO/IATF 16949
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แนวทางการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระบุความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน การประเมิน
ความเสี่ยง ผลกระทบ
และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของ
ความเสี่ยง

สื่อสาร เผยแพร่
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
สอดส่องดูแล และ
ให้การสนับสนุนอื่นใด
แก่พนักงาน ลูกค้าและ
คู่ค้าทางธุรกิจ

เปิดโอกาสให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแสดงความ
คิดเห็น สะท้อนปัญหา
รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน

จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือ
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน หลังจาก
ที่ ได้รับแจ้งจากพนักงาน
หรือผู้มีส่วนได้เสีย พร้อม
รายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้กระท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ถือเป็นการ
กระท�ำผิดจรรยาบรรณ
ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทฯ

แนวทางการแก้ ไขเยียวยา
ในกรณีที่พิสูจน์ ได้ว่า
บริษัทฯ หรือบุคลากรของ
บริษัทฯ ได้ท�ำการละเมิด
สิทธิของผู้ร้องเรียนใดๆ
จริง ให้คณะผู้บริหาร

(Management Committee)

พิจารณา

การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ

ปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนในกลุ่มพนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ตลอดจนประเด็นสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
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จ้างงานคนพิการ

การจ้างงานคนพิการ

เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมี

อให้คนพิการได้
ี โอกาสใช้
ความสามารถมีว บริรายได้
รายได้ พึมง่ พาตนเองได้
และลดภาระของครอบครั
ษทั ฯ
มีการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัวญบริ
ญัตษ
ิส่งท
พาตนเองได้จึงและลดภาระของครอบครั
ั เสริฯมจึง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในปี 2564 บริษัทฯ
ารจ้างงานคนพิ
ารตามพระราชบั
เสริางงาน
มและ
มีพนักกงานประจ�
ำที่ขึ้นทะเบียนเป็ญ
นผูญั
้พิกตาริส่งโดยจ้
33 จ�ำนวน 21 คน ตามที่กฎหมายก�ำหนด
นาคุณภาพชีตามมาตรา
ว
ต
ิ
คนพิ
การ
อัตราส่วน 1 : 100 คน จัดให้มีสัมปทาน โดยการจัด
ปี 2564 บริ สถานที
ษทั ฯ จ่ มีำ� หน่
พนัายสิกนงานประจ
่ข้ ึนทะเบี
ยนเป็
ค้าหรือบริการาที
ภายในบริ
เวณบริ
ษทั ฯ น
ให้กับผู้พิการตามมาตรา 35 จ�ำนวน 1 คน
การ โดยจ้างงานตามมาตรา 33 จานวน 21 คน ตามที่
เสรีภาพในการแสดงความคิ
เห็น คน จั ด ให้ มี
หมายก าหนด
อัต ราส่ ว น 1 : ด100
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ปทาน โดยการจับริดสถานที
ายสิ นพนัค้กางานได้
หรื อบริ
การ
ษัทฯ ได้จ่จัดาหน่
ช่องทางให้
แสดง
ความคิษดัท
เห็ฯน รวมทั
สดิการ35
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ให้ ก้งับจัดผูให้พ้ มิ กีคณะกรรมการสวั
าร ตามมาตรา
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หญิง

69.25 %
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ผู้พิการ 1.13 %

ผู้พิการ 1.13 %
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ะกอบการเพืกระบวนการจั
่อรับฟั งและรวบรวมข้
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กลยุทธการพัฒนา

ขีดความสามารถ

ด้านบุคลากร

กลยุทธการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านบุคลากร

(GRI 404-1)

(GRI 404-1)

บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ของบริบริ
ษัทษการพั
นาขีดกความสามารถอย่
างเป็นระบบ
ตามความต้
องการของหน่
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จริยธรรม
มุ่งมัท่นธิและมี
จิตส�ำนึกางาน
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บุคลากรที
่มีประสิ
ภาพในการท
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กรอบการพัฒฒนาตามสมรรถณะ
นาตามสมรรถนะ
กรอบการพั
Competency Based Training

Functional Competency

Core Competency

General Competency

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษา
เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของ COVID-19
บริ ษั ท ำร่เนิวนมกัการจั
บ มหาวิ
ท ยาลัโดยต้
ย เทคโนโลยี
สุ ร นารี
ให้
งผลกระทบในการด
นการจัดฝึCOVID-19
กอบรม โดยต้
อง
เนื่อส่งจากสถานการณ์
แพร่าเนิ
ระบาดของ
ส่งผลกระทบในการด�
ดฝึกอบรม
องเลื่อนการจั
ดฝึกอบรม
ทุนการศึกษาสาหรัคลากรในปี
บพนักงานเพื
่อต่อเป็ยอดขี
นการจัTraining)
ดฝึกอบรมโดยผลการด�
(In - HouseำเนิPublic
(In - Houseเลื่อPublic
นงานด้าTraining)
นการพัฒนาชีดความสามารถของบุ
2564
นดังนีด้ ความสามารถ
ทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี
โดยผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาชีดความสามารถ
และระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมแมกคาทรอนิกส์
ของบุคลากรในปี 2563
เป็นดังนี้ ผู้เข้าอบรม
จ�ำนวน
ำนวนหลั
รในการ
หลักสูตร
จจ�านวน
2 ทุกนสูซึต่งได้
สาเร็จการศึกษาในปี 2563
หลักสูตร
(คน)
พัฒนาบุคลากร
หลักสูตร
จานวน
ผู้เข้าอบรม
การปฐมนิเทศ
14 หลักสูตร 215
(คน)

75

การปฐมนิยเทศ
ความปลอดภั

19

19

331

156

ด้านกฎหมาย
ระบบคุ
ณภาพ

6

9

116

2,268

ภาพ
การพัระบบคุ
ฒนาบุณคลากร

10

1

15

43

งคุณภาพ
การพัการปรั
ฒนาทับกปรุ
ษะงาน

26

4

91

59

การพัฒนาบุคลากร

12

2,172

การพัฒนาทักษะงาน

21

196

โปรแกรมอื่นๆ

5

53

จ�ำนวนผูจานวนหลั
้เข้าฝึกอบรม
กสูตรในการ
พัฒนาบุคคลากร

จ�ำนวนชั่วโมงฝึ
กอบรมเฉลี
จานวนผู
้เข้าฝึ่ยก/คน
อบรม
จานวนชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ย/คน

768
52
40
2,351
45

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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สมรรถนะต�ำแหน่ง ช่างเทคนิคและวิศวกร เพื่อเป็น PCSGH - SMART FACTORY ได้ด�ำเนินการอบรมในหลักสูตรดังนี้

บริษัท ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของ
การสัมผัส หรือหยิบอาหารเข้าปาก เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง บริษัทจึงก�ำหนดมาตราการและแนวปฏิบัติ ดังนี้

พนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเป็น VERIFY & APPEARANCE (ปี 2564 - ปี 2565)
1. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับ spec ของชิ้นงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารคุณภาพ
4. ความรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนดลูกค้า
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ
6. ทักษะการควบคุมเครื่องจักร
7. ทักษะการใช้เครื่องมือวัด
8. ทักษะการคัดแยกงานดีงานเสีย

ช่างเทคนิคและวิศกร เพื่อเป็น SMART FACTORY (ปี 2564)
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร ขบวนการผลิต และ Robot
2. ตรวจสอบ ปรับปรุง แนะน�ำ โปรแกรม Robot เบื้องต้นได้
3. เรียนรู้การใช้งานกับโปรแกรม จ�ำพวก PLC
4. เรียนรู้งานด้านเครื่องจักร ขบวนการผลิตใหม่ ๆ และ Robot ทันสมัยได้
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ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต เพื่อเป็น ช่างซ่อมบ�ำรุง (ปี 2564)
ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตัวเอง (AM)
- หลักสูตร แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นตอนของการบ�ำรุงรักษาด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร KPI ชี้วัดผลการบ�ำรุงรักษาด้วยตัวเอง (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�ำรุงเครื่องจักร (ระดับพื้นฐาน) ของพนักงานฝ่ายผลิต
E-Learning (การเรียนด้วยตนเอง)

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเกิดความปกติใหม่ (New Normal) หลังวิกฤติ
โควิด-19 ยิง่ เป็นตัวเร่งให้บริษทั แสวงหาและนาํ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ ในการดาํ เนินงาน การเสริมสร้างความสามารถ
และพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้กับพนักงานจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ ในปี 2565 - 2566 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านระบบ Application ของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนสามารถศึกษา
และท�ำแบบทดสอบโดยก�ำหนดเป็นหลักสูตร ตามต�ำแหน่งงาน 2 กลุ่ม คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การบริหาร

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ความมุ่งมั่นขององค์กร
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน (Zero Accident ) โดยค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงาน รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านภายในโรงงาน  ซึง่ มีการประเมินความเสีย่ งรอบด้าน เพือ่ ก�ำหนดมาตรการ
ด้านความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Key Achievement in 2021
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564

อุบัติเหตุ

หยุดงานเกิน 3 วัน
ลดลง

ร้อยละ 44

จากปี 2562

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน   ถือว่า
เป็ น ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ประเด็ น หนึ่ ง ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษั ท ฯ การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต และ
ส่ ง ผลกระทบเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การท� ำ งานของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย
ทั้ ง นี้ บริ ษัทฯ จึงได้จัด ท�ำกิจกรรมด้านอาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัยต่อพนักงานและบุคคลภายนอก ประกอบด้วย
Safety Shop floor Management การตรวจวัด ตรวจสอบ
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับในการท�ำงาน
รวมทัง้ การจัดการสุขภาพของพนักงาน เพือ่ ยกระดับการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการ
เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
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อุบัติเหตุถึงขั้น
เสียชีวิต

ราย

Zero
Accident
Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Employee
พนักงาน

Business
Partner

ษัทฯ ดาเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับลูกค้า ( TCC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดย ให้ความสาคัญสาหรับการระบุภัยคุกคามหรือประเด็นความเสี่ยงที่อันตรายในทุกขั้นตอนของการทางาน
วอนามั
และความปลอดภั
ยในการทานความปลอดภั
างาน
กิจกรรมในการปฏิกิบจัติงกรรมด้
านของพนัากนอาชี
งานและผู
้รับเหมายตลอดจนพั
ฒนาและต่อยอดโครงการด้
ย
ครงการ ซึ่งโครงการที่โดดเด่นในปี 2564 มีดังนี้

กิจกรรม

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ดาเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับลูกค้า ( TCC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทางาน โดย ให้ความสาคัญสาหรับการระบุภัยคุกคามหรือประเด็นความเสี่ยงที่อันตรายในทุกขั้นตอนของการทางาน
Operational
Discipline
ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการปฏิ
บัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจนพัฒนาและต่อยอดโครงการด้านความปลอดภัย
หลากหลายโครงการ
่โดดเด่นในปี 2564 มีดังนี้
วินัยในการปฏิบริซึบ่งษโครงการที
ั ฯิงด�าน
ัทต
ำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับลูกค้า (TCC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการท�ำงาน โดย ให้ความส�ำคัญส�ำหรับการระบุภัยคุกคามหรือประเด็นความเสี่ยงที่อันตรายในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน ครอบคลุม
ทุกOperational
กิาคั
จกรรมในการปฏิ
านความปลอดภัยหลากหลายโครงการ
ริษัทฯ ให้ความส
ญกับความเชืบ่อัตDiscipline
ทีิงานของพนั
่ส่งผลต่อกงานและผู้รับเหมา ตลอดจนพัฒนาและต่
ผลการดอยอดโครงการด้
าเนินงานด้านความปลอดภั
ยในการทางาน
ซึ่งโครงการที่โดดเด่นในปี 2564 มีดังนี้

Mindset) ของพนักวิงาน
โดยนามาตรฐานการ
นัยในการปฏิ
บตั ิงาน
ปลอดภัยในกระบวนการผลิ
ต มาบูรณาการปรั
บ
OPERATIONAL
DISCIPLINE
ฯ ให้ความสวิกาคันงาน
ญัยกัในการปฏิ
บเพืความเชื
างวินัยการปฏิบริบัตษิงัทานของพนั
่อเสริม่อทีสร้
บ่สัต่งาผลต่
ิง านอ
พฤติกณรรม
(Mindset)
ามาตรฐานการ
ร่งของคุ
ลักษณะที
่ดีใษห้ัทของพนั
กฯับให้ผู้บคกวามส�
ริงาน
หารำโดยน
บริ
คัและ
ญกับความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มาบูรณาการปรับ
ทุกระดับ รวมถึ(Mindset)
งพัฒนาด้าของพนั
นมาตรฐานในการ
ก งาน โดยน� ำ มาตรฐานการจั ด การความ

ใช้ในการสร้ปลอดภั
างวินัยยการปฏิ
บัติงานของพนั
งานรณาการปรั
เพื่อเสริมสร้บาใช้งในการสร้าง
ในกระบวนการผลิ
ต กมาบู
ความแข็งแกร่
ของคุณบลััตกิงษณะที
่ดีให้กกงาน
ับผู้บริเพืห่อารเสริและ
วินัยงการปฏิ
านของพนั
มสร้างความแข็งแกร่ง
ย่างไรก็
ต
าม
จากผลการด
าเนิ
น
งานด้
า
นความ
พนักงานในทุ
กระดั
รวมถึด่งพัใี ห้ฒกนาด้
ของคุ
ณลับกษณะที
บั ผูบ้ ารินมาตรฐานในการ
หาร และพนักงานในทุกระดับ รวมถึง
กระบวนการผลิ
พบว่
าในปี 2564 เกิดบอุัตบิงัตานิเหตุ
านมาตรฐานในการปฏิ
ปฏิบัติงานพัฒตนาด้
าัทงไรก็
ำเนิานนความ
งานด้านความปลอดภัย
นงานด้
นขึ้น 1 เคส อย่
ทั้งานีงไรก็
้ บริอย่ตษาม
ฯจากผลการด
ได้ตามมุ่งมัจากผลการด�
่นพัาเนิ
ฒนาและ
ในกระบวนการผลิตต พบว่
พบว่าาในปี
ในปี 2564
2564 เกิเกิดดอุอุบบัตัติเิเหตุ
หตุถึงขั้นหยุดงาน
ดาเนิปลอดภั
นงานด้ยในกระบวนการผลิ
าขึนความปลอดภั
ย
ในกระบวนการ
น้ 1 เคส ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มงุ่ มัน่ พัฒนาและยกระดับการด�ำเนินงาน
ถึงขั้นหยุดงานขึ้น 1 เคส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและ
ด้านความปลอดภั
ยในกระบวนการผลิ
ตรการรองรับอย่
างต่อเนื่อง เพื
่อให้อุบัติเหตุเป็ตนผ่า0นมาตรการรองรับอย่าง
ยกระดับการด
าเนิ
น
งานด้
า
นความปลอดภั
ต่อเนื่อง เพื่อให้อุบัติเหตุเป็น 0 ยในกระบวนการ
ผลิตผ่านมาตรการรองรั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้standards)
อุบัติเหตุเป็น 0
ตรฐานในการปฏิ
บัติงาน บ(Performance
1) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance standards)
รบูรณาการวั
ฒนธรรมความปลอดภั
และระบบความstandards)
1) มาตรฐานในการปฏิ
บัติงานฒยนธรรมความปลอดภั
(Performance
การบู ร ณาการวั
ย และระบบ
ป็นหนึ่งเดียวกัการบู
นด้รวณาการวั
ยการสร้
งวิเนป็ัยนในการปฏิ
าร างวินัยในการ
ความ  
ปลอดภัฒยานธรรมความปลอดภั
ให้
หนึ่งเดียวกับนด้ยัตและระบบความ
วิกยการสร้
ิการ่งเดีได้ยแวกั
ก่ นด้วยการสร้างวินัยในการปฏิบัติการ
ปลอดภัยให้ปฏิเป็บนัตหนึ
ไม่สัมผัสเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก�ำลังเคลื่อนไหว  
แก่ ่องจักร/อุป1.กรณ์
สัมผัได้สเครื
ที่กาลัง่เเคลื
2. และขณะที
ครื่อ่องจันไหว
กรเคลื่อนไหว
1. ไม่สัมผัสเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่กาลังเคลื่อนไหว
3. ตั่อดนไหว
พลังงานทุกครั้งก่อนเข้าไปในเครื่องจักร
ละขณะที่เครื่องจักรเคลื
2. และขณะที
เ
่
ครื
รเคลื่อานไหว
4. าไม่ไปในเครื
ย่อื่นงจั
ร่ากงกายเข้
ดพลังงานทุ
ก
ครั
ง
้
ก่
อ
นเข้
่องจั
กไปยั
ร งพื้น่อทีงจั่ทกี่มรองไม่เห็น
3. ตัดพลังงานทุ
ก
ครั
ง
้
ก่
อ
นเข้
า
ไปในเครื
5. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ม่ยื่นร่างกายเข้
า
ไปยั
ง
พื้นก่ทีอ่ทนปฏิ
องไม่
เ้นห็ทีน่ที่มองไม่เห็น
4. ไม่ยื่นร่างกายเข้
าี่มไปยั
บัตงิงพืาน
ไม่ใปช้้อมงกั
ือในการจั
ดการสิ
่งูกผิดคต้ปกติ
มใส่อุปกรณ์
้องกันอ6.อัุปกรณ์
นตรายส่
วนนบุ
คลให้
องก่ภอถายในเครื
นูกต้องก่อ่อนงจักร
5. ปสวมใส่
อันคตรายส่
วถนบุ
คลให้
ฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
6. ไม่ดใการสิ
ช้มือในการจั
ดการสิ
่งผิดปกติ่อภงจั
ายในเครื
ใช้มือในการจั
่งผิดปกติ
ภายในเครื
กร ่องจักร

ในการท�ำงาน

ผลการด�ำเนินอุงาน
บตั ิเหตุถึงขั ้นหยุดงาน
(ราย)ผลการด
นงานด้านความปลอดภั
ด้าาเนิ
นความปลอดภั
ยในการท�ยำในการท
งาน างาน
14
12
10
8
6
4
2
0

(ราย)

9

14
12
9
10
8
6
4 2561
2
0
2561

9

อุบตั ิเหตุถึงขั ้นหยุดงาน

9

2562
2562

1
2563
1

2563

1
2564 ปี
1

2564 ปี
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RISK MANAGEMENT

การประเมินความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน

จากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาในปีที่ผ่านมา พบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ทั้งหมด 3 กิจกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้

Top Personal Risk
ความเสี่ยงสูง

Preventive Measures
มาตรการป้องกัน

อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง
ถึงขั้นหยุดงาน

- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และมาตรการด้านความปลอดภัย
รวมทั้ ง ติ ด ตามและก� ำ หนดให้ หั ว หน้ า งานตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ระเบียบของพนักงาน และมาตรการต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม�่ำเสมอ

การบาดเจ็บที่ดวงตา
และนิ้วมือ

อุบัติเหตุนอกงาน
จากการขับขี่ยานพาหนะ

- ด�ำเนินการทบทวนมาตรฐานในการท�ำงาน
- ปรับปรุงอุปกรณ์ โดยการติดตั้งฝาครอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ช่วยลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนิ้วมือของพนักงาน
- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างครบถ้วน
- ด�ำเนินการรณรงค์เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย
- จัดท�ำกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และมาตรการต่อผู้บังคับบัญชา

บริษทั ฯ มุง่ หวังทีจ่ ะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล และรักษาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินโครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานข้างต้น
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในองค์กร
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SAFETY TRAINING

การฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัย
SAFETY TRAINING
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส�ำหรับพนักงาน

บริษัทฯ ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมด้าน อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ให้กับพนักงานของบริษัท และพนักงานที่เข้าใหม่
และเปลี่ยนลักษณะงาน
   โดยพนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมและท�ำแบบทดสอบ
มากกว่า 80 % หากไม่ผ่าน พนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรม
จนกว่าจะผ่านการทดสอบ ซึ่งมีพนักงานผ่านการฝึกอบรม ในปี
2564 ทั้งหมด 100 %
บริษัทฯ จัดการอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้ กั บ บุ ค ลากร ในเรื่ อ งการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เช่ น
เหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ ตลอดจนเรื่องความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน รวมทั้ง
ผูร้ บั เหมาหรือบุคคลภายนอกทีต่ อ้ งเข้ามาปฏิบตั งิ านภายในโรงงาน
เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้
โดยในปี 2564 พนักงานเฉพาะอาคารที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด โดยอพยพ
ไปยังจุดรวมพลใช้เวลาทัง้ สิน้ 3 นาที ซึง่ ไม่เกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
คือ ไม่เกิน 5 นาที

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การฝึกอบรม

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส�ำหรับบุคคลภายนอก
นอกจากการฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว
บุ ค คลภายนอกที่ จ ะเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านภายใน
โรงงาน ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด   และต้อง
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครือ่ งมือ สารเคมี เพือ่ ป้องกัน
อุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและต่อพนักงาน
โดยในปี 2564 มีผู้รับเหมาภายนอก เข้า
ปฏิ บั ติ ง านภายในโรงงานทั้ ง หมด 217 คน
และทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและตรวจสอบ
ความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน 100%

SAFETY SHOP FLOOR MANAGEMENT (S-SFM)
กิจกรรมการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
กิจกรรม CCCF/ Machine Safety

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นเครื่องมือและวิธีการควบคุม การลดอุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยง และจุดอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น  
ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย อันก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2564 พนักงานและหัวหน้างานสามารถค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 83 รายการความเสี่ยง และได้ท�ำการ
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�ำงาน

บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน ที่อาจเกิดจากเครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์อันตราย เช่น ตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพอากาศ แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน โดยเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยผูบ้ ริหารของโรงงานแต่ละแห่งจะพิจารณา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขป้องกัน
ผลการตรวจสอบดังกล่าว ในการประชุมด้านความปลอดภัยประจ�ำทุกเดือน
โดยผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ปี 2564 สอดคล้องตามกฎหมายทั้งหมด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน

HEALTH MANAGEMENT

การจัดการสุขภาพของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ รับรู้ถึง สถานะ ปัญหา และความเสี่ยง
ของแต่ละบุคคล โดยพนักงานสามารถน�ำผลตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายที่ดีและแข็งแรง
จากปัญหามีการระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จึงก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น การคัดกรองพนักงาน
ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าท�ำงาน การเว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและขณะรับประทานอาหาร
การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการตรวจ ATK พนักงานทุกคน 100%
          โดยใน ปี 2564 บริษัทมีการจัดฝึกซ้อมแผนรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน   เพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกัน แก้ไข ควบคุม
และฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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จากการดาเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
อุบัตจากการด�
ิเหตุจาการท
างานลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้มอุบัติเหตุจาการท�ำงาน
เพืา่องต่เป็อนเนืองค์
กรที่ปษราศจากอุ
และการบาดเจ็
จากการทางาน
ลดลงอย่
่อง และบริ
ัทฯ ยังคงมุบ่งพััตฒิเหตุ
นาระบบการจั
ดการด้บานความปลอดภั
ย เพื่อเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

จากการท�ำงาน

จากการดาเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
อุบัติเหตุจาการทางานลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
Rate
: TRIRางาน
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จากการดาเนินงานกิ
จกรรมด้
ชั่วโมงการท
างาน านความปลอดภัยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
อุบัติเหตุจาการทางานลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงมุงพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
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กิจกรรม

ด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการขับขี่
ROAD SAFETY

โครงการขับขี่ปลอดภัย

บริษัทฯ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่และขนส่งของพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา โดยริเริ่มโครงการการขนส่ง
อย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติและแนวทางการด�ำเนินงานด้านการขนส่งอย่างปลอดภัย และข้อก�ำหนดในการตรวจสอบ
พนักงานขับรถ ดังนี้

การตรวจสอบคุณสมบัติ
ขั้นพื้นฐานของพนักงาน
พนักงานขับรถ

การตรวจสุขภาพและการประเมิน
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถ

การฝึกอบรมของพนักงานขับรถ
เพื่อทบทวนความปลอดภัย
ประจ�ำปี

ผลจากการด�ำเนินโครงการ พบว่าบริษัทฯ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสิ้นค้าบนท้องถนน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 75

เป้าหมาย
ปี 2565
ต้องเป็น

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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นอกเหนือจากการด�ำเนินโครงการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของความปลอดภัย
ของพนักงานและครอบครัวนอกพื้นที่โรงงาน จึงริเริ่มโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยนอกงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถของพนักงาน เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้น
กับพนักงานในช่วงวันหยุดยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้
นอกเหนือจากการดาเนินโครงการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของความปลอดภัย
ของพนักงานและครอบครัวนอกพื้นที่โรงงาน จึงริเริ่มโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยนอกงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ดาเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถของพนักงาน เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้น
กับพนักงานในช่วงวันหยุดยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้

การจัดท�ำโปสเตอร์รณรงค์
ขับขี่รถอย่างปลอดภัย

จัดท�ำแผนผังจุดเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อเฝ้าระวังจุดอันตราย

การจัดทาโปสเตอร์รณรงค์ขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย

จัดทาแผนผังจุดเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อเฝ้าระวังจุดอันตราย

การตรวจเช็คสภาพรถ
ก่อนเดินทาง
การตรวจเช็คสภาพรถ

จัดกิจกรรมเกมส์ชิงรางวัลด้าน
ความปลอดภัย

ACCIDENT
FOR LONG HOLIDAY
Accident for Long Holiday
สถิสถิตติอิอุบุบัตัติเหตุ
ช่วงวันหยุดเทศกาล
ิเหตุช่วงวันหยุดเทศกาล
5

รถจักยานยนต์
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1

0
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แจกจ่าย
สื่อประชาสัมพันธ์
แจกจ่ายสื่อประชาสัมพัด้นาธ์นความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัย

ผลจากการด�ำเนินโครงการ พบว่าไม่มีพนักงาน
เกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาล 5 ปี ย้อนหลัง
รถยนต์

4

1

การฝึกอบรมให้ความรู้ขับ
พนักงานเกี่ยวกับการใช้รถ

จัดกิจกรรมเกมส์ชิงรางวัล
ด้านความปลอดภัย

ก่อนเดินทาง

2

การฝึกอบรมให้ความรู้ขับพนักงาน
เกี่ยวกับการใช้รถ

การบริหารจัดการ

ความปลอดภัย

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าให้มคี วามยัง่ ยืน โดยการสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การกระจายสินค้การตลาดและการขาย
รวมถึงการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินงานที่ไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยก�ำหนดนโยบายกลยุทธ์ และแนวปฎิบัติต่างๆ ที่เป็นกรอบการด�ำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา
การติดตามประเมินผล ตลอดจนการสร้างความผูกพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งในห่วงโซ่อปุ ทานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเด็นด้านความปลอดภัย ดังนี้

โครงการฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัยร่วมกับคู่ค้า

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ร่วมกับ
คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ฝึกอบรมและเข้าท�ำแบบทดสอบ เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการ
ท� ำ งานของตนเองให้ เ ท่ า ทั น ยุ ค สมั ย ของเทคโนโลยี ที่ ก ้ า วหน้ า และ
ทันสมัย ลดความซ�้ำซ้อนในการ
ในปี 2564 พนักงานผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ตามข้อก�ำหนดคู่ค้า 100%

หลักสูตรอบรมด้าน
ความปลอดภัยคู่ค้า

จัดอบรมออนไลน์
ภายในบริษัทฯ

ส่งผลการฝึกอบรม
ให้บริษัทคู่ค้า

การประชุม

SUPPLIER CONFERENCE ผ่าน MS TEAMS

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ในปีนี้
ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าเป็นไปอย่างยาก
ล�ำบาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงน�ำแพลตฟอร์มออนไลน์มาประยุกต์ใช้
ในการจัดประชุม Supplier Conference ผ่าน MS Teams เพื่อ
การสื่อสารให้คู่ค้าได้รับทราบ โดยใช้ติดต่อประสานงานด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วย
ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทคู่ค้าตาม
ข้อก�ำหนด และมีผลประเมินด้านความปลอดภัย Supplier อยู่ใน
เกรด A (ดีมาก)

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในสถานการณ์ COVID - 19
การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
โครงการปลูกป่าในบ้านสานพลังอย่างยั่งยืน
กิจกรรมสารพลังชุมชน
โครงการส�ำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน
การควบคุมคุณภาพอากาศ
การบริหารจัดการพลังงาน
และกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
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การมีส่วนร่วม

ต่อชุมชนและสังคม
Grow up Together

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น “สร้างโอกาส เพื่อสังคมเติบโตไป
ด้ ว ยกั น อย่ า งยั่ ง ยื น” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน และสั ง คม ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได้
ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น เพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชน ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจงบประมาณขององค์กร และ
ความต้ อ งการของชุ ม ชน โดยมี แ นวนโยบายส� ำ คั ญ สนั บ สนุ น
ให้ พ นั ก งานมี จิ ต อาสาและการท� ำ งานเป็ น ที ม ร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ในการท�ำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร์
ผ่านเป้าหมายชั่วโมงความดีร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

การมอบคุณค่า

การล�ำดับความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์

มิติ CSR

การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม
ประสานงานและสรัางการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
i) ความร่วมมือ ii) การสร้างจิตส�ำนึกทางสังคม iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

การให้ความรู้

• การศึกษา
• นวัตรกรรม

หลักการส�ำคัญ

นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ น� ำ เสนอ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
ชุ ม ชนบ้ า นเกิ ด ของพนั ก งานเอง นอกจากการส่ ง เสริ ม การ
ท�ำความดีในพนักงานทุกคนขององค์กร บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง
เครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์การด�ำเนินงาน
ขององค์ ก รและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ หน่ ว ยงานศึ ก ษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในทักษะและความสามารถ
เฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่
การท�ำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์รองรับความต้องการบุคลากร
และทักษะที่ส�ำคัญ และสนับสนุนการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG) ในการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและการพัฒนา
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
• คุณภาพชีวิตที่ดี
• สุขภาพที่ดี
• มีความมั่นคงมากขึ้น

จิตวิญญาณ PCSGH

ความคิดสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อม

• การรีไซเคิล
• การพัฒนา
เชิงนิเวศวิทยา
ท�ำงานเป็นทีม

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย : ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ

เป้าหมายความรับผิดชอบด้านสุขภาพต่อสังคม ส�ำหรับปี 2564
รณรงค์พนักงานฉีดวัคซีน COVID-19 มากว่าร้อยละ 90
ผลการด�ำเนินงาน พนักงานเข้าร่วมการฉีดวัคซีน COVID-19 ร้อยละ 99.9
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การมีส่วนร่วม

กับชุมชนและสังคม ในสถานการณ์ COVID - 19
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอตามความเหมาะสม ในปี 2564 บริษัทก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้เข้ากับภาวะวิกฤต
COVID-19 ด้วยการเน้นย�้ำมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ
เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
รณรงค์ให้พนักงานฉีควัคซีน 100% โดยบริษัทสนับสนุนโครงการเตรียม
ความพร้อมในการฉีดวัคซีนของจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ Hackvax Korat 2021
โครงการ Hackvax Korat 2021 คือโครงการที่รับความร่วมมือจากนักออกแบบ
นักนวัตกรรม นักสื่อสาร ทีมแพทย์ จากจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับนักวิจัยจาก MIT
เพื่ อ ออกแบบกระบวนการฉี ด วั ค ซี น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ผู้มารับบริการโดยใช้หลักคิดสามข้อ
Human-Centered Design : การออกแบบที่ลื่นไหลไปกับความต้องการและ
ข้อจ�ำกัดของมนุษย์โดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ
Design with Data for Scale : การออกแบบที่ใช้ข้อมูลจริงมาให้เป็นปัจจัย
ในการออกแบบเพื่อน�ำไปสู่ประสิทธิภาพและการใช้งานในวงกว้าง
Open source Design : งานออกแบบเป็น Open source ภายใต้ MIT ท�ำให้
สามารถน�ำไปต่อยอดและพั?นาต่อให้ได้ดียิ่งขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศและ
ทั่วโลก
Hack Vax Open Design : ในเวอร์ชั่นนี้ใช้โคราชเป็นเมืองต้นแบบและได้รับ
ข้อมูลและการอ�ำนวยความสะดวกจากทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
โดยแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการฉีดวัคซีที่เมือง Boston สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ
มีส่วนในการสนับสนุนเพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสูงเนิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบ จ�ำนวนเงินสนับสนุน 64,500 บาท
ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ 31 ธันวาคม 2564
พนักงานทั้งหมด

1,957 คน
53 นศ. ฝึกงาน

ที่

ชื่อวัคซีน

1,803 คน

ฉีด 2 เข็ม

ฉีด 1 เข็ม

10.50 %

0.10 %

211 คน

89.70 %

วัคซีนเข็มที่ 1

ยังไม่ฉีด

2 คน

วัคซีนเข็มที่ 2

1 คน
0.05 %

วัคซีนเข็มที่ 3

จ�ำนวนคน

เปอร์เซ็นต์

จ�ำนวนคน

เปอร์เซ็นต์

จ�ำนวนคน

เปอร์เซ็นต์

1,926

95.54 %

1,653

82.08 %

0

0.00 %

1

Sinovac

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
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2,014

1,803

ส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทาน
ให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเวลาวิกฤต บริษัทฯ จึงสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมทาน
ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน เดอะมอน นครราชสีมา จ�ำนวน 3,900 กล่อง
มูลค่ากว่า 364,000 บาท

สนับสนุนเงินบริจาคต้านภัย COVID-19

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อต้านภัย COVID-19 ให้กับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ�ำนวน 200,000 บาท

บริจาคเครือ่ งวัดความดันโลหิต

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนแบบติจิตอลให้กับ
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ�ำนวน 10 เครื่องมูลค่ารวม
600,000 บาท

บริจาคหุน่ ยนต์ฆา่ เชือ้ โรค Super UVC รุน่ Apollo
บริจาคหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ Super UVC รุ่น Apollo ให้กับโรงพยาบาล
เทพรัตน์นครราชสีมา จ�ำนวน 3 เครือ่ งมูลค่ารวมกว่า 990,000 บาท

บริจาคชุดยาสามัญประจ�ำบ้านช่วยเหลือพีน่ อ้ ง
ชาวโคราชทีป่ ระสบอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในปี 2564

บริษัทฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมช่วยเหลือ
พี่น้องชาวโคราชที่ประสบอุทกภัย น�้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2564
โดยบริจาคชุดยาสามัญประจ�ำบ้าน คาราไมน์ และสเปรย์กันยุง
มูลค่ารวม 50,000 บาท

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ส�ำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา

ตามค�ำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7916/2564 ลงวันที่ สังเกตอาการและรักษาตามความรุนแรงของโรค พร้อมทั้งคัดกรอง
2 สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ความรุนแรงของโรคส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่รองรับการรักษา
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับ ขั้นต่อไป
เกณฑ์การด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าวคือ สถานประกอบ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา โดยกรณี
เกิ ด การแพร่ ร ะบาดขึ้ น ในสถานประกอบการหรื อ โรงงาน ให้ การที่ มี พ นั ก งานรวมถึ ง ผู ้ ป ระกอบการรายอื่ น ที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
ผู ้ ป ระกอบการด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการป้ อ งกั น และ ในสถานประกอบการนับตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปทุกแห่ง ต้องจัด
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) ให้ มี พื้ น ที่ ส� ำ รองที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอส� ำ หรั บ แยกพนั ก งาน
และมาตรการเดินทาง เคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ท�ำงาน ติดเชื้อ (Factory Accommodation Isolation : FAI) มีพื้นที่
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ควบคุ ม (Sealed Route) และต้ อ งมี แ ผน เพียงพอส�ำหรับจ�ำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวน
เผชิญเหตุฉกุ เฉินเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ได้จริง ซึง่ การแพร่ระบาด พนักงาน หรือไม่เกิน 100 เตียงในระยะแรก
บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
แพร่ ร ะบาดในสถานประกอบการบางส่ ว นเกิ ด แพร่ ร ะบาดใน และภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น สมาชิ ก ด� ำ เนิ น
สถานที่ พั ก ที่ น ายจ้ า งจั ด ให้ (หอพั ก หรื อ แคมป์ ที่ พั ก ) โดย โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Common FAI) โดยใช้หอ
แนวโน้มมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน�ำไปสู่การสั่งปิดพื้นที่ ประชุ ม อเนกประสงค์ อ� ำ เภอเมื อ งนครราชสี ม า (ในสนามกี ฬ า
หรือหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบการจนกว่าจะป้องกัน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ) ในการด�ำเนินการ โดยบริษัทฯ
และควบคุมการแพร่ระบาดได้ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ได้บริจาคเงินเพื่อร่วมโครงการจ�ำนวน 154,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้ า หมื่ น สี่ พั น บาทถ้ ว น) โดยโรงพยาบาลสนามดั ง กล่ า วเปิ ด ให้
การผลิตอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งนี้ การด�ำเนินการเพื่อสร้างแผนเผชิญเหตุในการรับมือ สมาชิกใช้งานได้ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดท�ำ  Community
กับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาล
สนาม เพื่ อ งรองรั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ขั้ น ต้ น (สี เขี ย ว) เพื่ อ กั ก บริ เวณ Isolation ศูนย์กกั ตัวในชุมชนต�ำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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สนับสนุนเป้าหมาย

ความยัง่ ยืน ของประเทศไทย

Circular Economy หลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีแนวทาง คือ "การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด”
ของที่ใช้ ในการผลิตต้องสามารถน�ำกลับมาใช้ ใหม่ได้
โครงการปฎิทินเก่าอย่าทิ้ง เราขอ (ปีที่ 5)

เมื่อขึ้นศักราชใหม่ เราจะมีปฎิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจ�ำนวนมากกว่า 500 เล่ม
และถูกทิ้งเป็นเศษกระดาษ ดังนี้เพื่อให้เกิดการน�ำกลับมาใช้ใหม่และเกิดคุณค่า
มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีโครงการ “ปฏิทินเก่าอย่าทิ้ง เราขอ” ปัจจุบันด�ำเนินการ
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
ปฏิทินเก่าเหล่านี้ได้รวบรวมมาจากพนักงานของบริษัทฯ และน�ำส่งต่อเพื่อจัดท�ำ
สื่อการเรียนการสอน สื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อคุณภาพให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา ในมูลนิธิ
ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

โครงการเปลี่ยนกล่องกระดาษเป็นเตียงสนาม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ท�ำให้
มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลประสบปัญหาเตียง
ไม่พอ ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ บริษัทฯ จึงเปิดจุด
รั บ บริ จ าคกล่ อ งกระดาษ และเชิ ญ ชวนพนั ก งานทุ ก ท่ า น บริ จ าค
กล่องกระดาษ ลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อน�ำส่งต่อให้จุรับบริจาคที่
โลตัส นครราชสีมา เพื่อน�ำส่งต่อไปท�ำเตียงสนาม SCG ต่อไป

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การสร้างโอกาส

เพือ่ การศึกษา
1. โครงการทวิภาคี

บริษัทฯ ได้ร่วมท�ำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการ
ศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษากั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครราชสี ม า และ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ ร นารี โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาของทั้ ง สองวิ ท ยาลั ย
เข้าฝึกงานในระบบทวิภาคีรวมทั้งสิ้น 55 คน โดยเริ่มโครงการ
ในปีการศึกษา 2564

2. โครงการสหกิจศึกษา

บริษทั มุง่ มัน่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูภ้ ายใต้แนวคิด โรงเรียน
ในโรงงาน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม เรียนรู้
ประสบการณ์จริงในโรงงาน โดยในปี 2564 มีนักศึกษาเขาฝึกงาน
ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาจ�ำนวน 2 คน

4. โครงการทุนการศึกษาบุตร

บริษัทส่งเสริม สนับสนุนและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับ
บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่นและนักเรียนที่มีการเรียนดีเด่น
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี
รวม 184 คน รวมมูลค่า 347,000 บาท
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การมีส่วนร่วม

พัฒนาชุมชนและสังคม
ร่วมกับองค์กรเครือข่าย

นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในนามบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมพลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมที่ร่วมช่วยเหลือลังคมและชุมชน

กิจกรรมกินข้าวโพดกัน

ในปี 2564 ข้าวโพดหวานมีราคาตกต�่ำ  ไม่สามารถส่งออกได้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ร่วม
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดผ่านการจัดซื้อจากหอการค้า
จังหวัดนครราชสีมาและสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา ซึ่งจัดซื้อ
กับเกษตรโดยตรงจากชาวไร่ในพื้นที่ อ�ำเภอเสิงสางและอ�ำเภอ
ครบุ รี จั ง หวั ด นครราชสีม า เพื่อน�ำมาแจกจ่ายให้กับพนั ก งาน
จ�ำนวนกว่า 2,000 กิโลกรัม มูลค่า 9,300 บาท

ร่วมกับโครงการ KORAT GO

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ หอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า และโครงการ
KORAT GO ร่ ว มบริ จ าคเจลแอลกอร์ ฮ อล์ เพื่ อ ร่ ว มแจกจ่ า ย
ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
รวมจ�ำนวน 20 ลิตร
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จิตอาสา

บ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม
“คุณก็เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนได้ ด้วยใจอาสา”

แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะท�ำให้งานจิตอาสา หรือการออกพื้นที่เพื่อเข้าถึงชุมชนได้น้อยลงและ
ลดการพบปะและเว้นระยะห่างมากขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเบาบางลง บริษัทฯ ก็ยังคงไว้ซึ่งการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
ต่อไป

ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องครัวให้สถานสงเคราะห์เด็ก
บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการปันน�้ำใจ ให้โลหิต ให้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง บ้านมิตรภาพ
ปันน�้ำใจ ให้โลหิตให้ชีวิต ปีที่ 8

ตั้งแต่ปี ส�ำหรับปีนี้เป็นปีที่ 8 แม้สถานการณ์ COVID-19 จะท�ำให้
การบริจาคโลหิตหยุดไปเป็นระยะเวลาหนึง่ เช่นเดียวกับการบริจาค
โลหิตที่มียอดผู้บริจาคลดลง ทว่าความต้องการในการใช้โลหิตเพื่อ
รักษาผู้ป่วยไม่ได้ลงลงเลย บริษัทร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริจาคโลหิต นอกจากพนักงานแล้วยังมีบริษทั ภาคีเครือข่าย
ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้บริษัทฯ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส�ำหรับ
พนักงานที่สะดวกในการบริจาคโลหิตในจุดบริการต่าง   ๆ เช่น
บริจาคโดยตรงที่ภาคบริการโลกิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย
ต.หนองบั ว ศาลา อ.เมื อ ง จ. นครราชสี ม า หรื อ ที่ ชั้ น LG
เทอร์มินอล 21 โคราช ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
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บริษัทฯ ร่วมกับเขตประกอบการ พี.ซี.เอส. เอสเตท ร่วมบริจาค
อุปกรณ์ เครื่องครัว อุปกรณ์ปรุงอาหาร ข้าวสารให้กับสถาน
สงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Grow up Together :

โครงการปลูกป่าในบ้าน
สานพลังอย่างยัง่ ยืน

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกของเราก�ำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง ทุกวันเราจะได้รับทราบ
ข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับความเสียหาย
จากภัยธรรมชิตที่เกิดขึ้นเช่นกัน ทั้งปัญหาน�้ำท่วม ภัยแล้งรุนแรง รวมถึงเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีปริมาณสูงจนติดอันดับโลก
ทุกปัญหาที่กล่าวมา บ่งบอกถึงสถานการณ์โลกร้อน อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า และไม่ช่วยกันดูแลรักษาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
บริษทั ฯ ตระหนักและความส�ำคัญกับปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นอกจากจะมีนโยบายเรือ่ งลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และลดการใช้พลังงาน
ต่าง ๆ ในอาคาร หรือกระบวนการท�ำงานของบริษัทร้อยละ 10 อย่างต่อเนื่องแล้ว เพราะเราเชื่อว่าการด�ำเนินธุรกิจและความยั่งยืน
เป็นสิ่งที่ต้องท�ำควบคู่กันไป

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย

บริษทั ร่วมกับเขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท ในการจัดหาพืน้ ที่
เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและปลูกป่าถาวร จ�ำนวน
10 ไร่ โดยความร่วมมือนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ปลูกไม้ยืนต้น ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ส�ำเร็จตาม
เป้าหมายต่อไป

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายปลูกป่าชุมชน

สนับสนุนด้านสิง่ แวดล้อมชุมชน โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมปลูกป่าชุมชน
ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าพื้นบ้าน พัฒนาป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
บ้านหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ. นครราชสีมา

การประเมินผลโครงการ

บริษัท ด�ำเนินโครงการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยปลูก
ไม้ยืนต้นจ�ำวน 500 ต้น ทั้งนี้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมของบริษัท
จะเป็นผู้ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 2 เดือนหลังจากมี่ได้มี
การปลูกต้นไม้ไปแล้ว ส่วนการประเมินผลจะเป็นการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค�ำนวณหาอัตราการรอดตาย ผลผลิต
และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของหมู่ไม้ในพื้นที่ปลูก โดยจะ
เริ่มด�ำเนินการเมื่อการปลูกผ่านไปแล้วเป็นเวลาประมาณ 8 เดือน
ส�ำหรับในปี 2564 บริษัทด�ำเนินการส�ำรวจอัตราการรอดตายอยู่ที่
ร้อยละ 80 และด�ำเนินการปลูกซ่อมแซมจ�ำนวน 45 ต้น
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โครงการ

ส�ำรวจดัชนี

ความพึ
ง
พอใจ
Community Satisfaction
Index
โครงการส�ำรวจความพึงพอใจชุมชน (Community Satisfaction Index) เป็นการส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ตัวแนทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ตามแบบ
ส�ำรวจข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ความคิดเห็นชุมชน จ�ำนวน 390 คน โดยท�ำการส�ำรวจทั้งสิ้น 3 อ�ำเภอ 6 ต�ำบล ผลการส�ำรวจ 6 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ท�ำแบบส�ำรวจ
ด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
ด้านสาธารณสุข
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ด้านการรับรูแ้ ละความเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษทั
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

การด�ำเนินงานปี 2564

บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
มูลค่ารวมกว่าสองล้านบาท
จากการด�ำเนินงานและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอด
ปี 2564 ตัวชี้วัดส�ำคัญในการด�ำเนินิงาน คือ ไม่พบข้อร้องเรียน
จากชุมชน สังคม เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท จะน�ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากโครงการส�ำรวจความพึงพอใจชุมชน
มาเพื่อเป็นแผนงานและแนวทางปฏิบัติในปี 2565 ต่อไป
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การจัดการด้านความยั่งยืน

ในมิตสิ ง่ิ แวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ทุกกระบวนการและขั้นตอนด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ได้ ผู้บริหารเล็งเห็น
ความส�ำคัญและได้ก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้น�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกหน่วยงานของบริษัท ก�ำหนดเป้าหมายการลด
และการใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี ประกอบด้วย หัวข้อการจัดการน�้ำใช้ น�้ำเสีย ขยะและของเสีย พลังงาน และการจัดการ
มลพิษอากาศ เป็นต้น
บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
ลดของเสีย ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืนในการผลิต
เน้นวิเคราะห์ปรับปรุงและป้องกันแหล่งปัญหา
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดข้อผูกพันและกฏหมาย
ร่วมกิจกรรมความหลากหลายทางธรรมชาติกับชุมชน

ส่งเสริมแนวคิดหมุนเวียนใช้ให้รู้ค่า
มุ่งพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
รักษาไว้สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันอย่างยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้
1. บริษัทฯ จะด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกฏหมายและข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานขององค์กร อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับการท�ำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานแต่ละปี และการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษทั ฯ ถือว่าการอนุรกั ษ์พลังงานเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารทุกระดับ และพนักงาน
ทุกคน ทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�ำงาน
ด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน
การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผน
ด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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เป้าหมายประจ�ำปี 2564 และเป้าหมายระยะยาว
ลดการใช้ ไฟฟ้า 5% จากปี 2563
ลดน�้ำใช้, น�้ำเสีย 5% จากปี 2563
ลดขยะและของเสีย 5% จากปี 2563
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 0 Case
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5% จากปี 2563
และเป้าหมายระยะยาวจะลดให้ ได้ 10% ภายในปี 2569
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนด ประกอบด้วย
• ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คู่มือสิ่งแวดล้อม และPM/WI
• ทบทวน Update ประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
ภาระผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ติดตามการจัดท�ำและส่งรายงานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามตรวจสอบการจัดการของเสีย น�ำ้ เสีย และการควบคุมมลพิษอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
• ประชาสัมพันธ์และสื่อสารระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน
• จัดประชุมประจ�ำเดือน เพื่อสรุปและรายงานผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำแผนงานการจัดการพลังงาน เพื่อใช้ควบคุมและติดตามการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานที่ก�ำหนด ประกอบด้วย
• ทบทวนนโยบาย เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คณะท�ำงาน คณะผู้ตรวจติดตาม และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
• ทบทวนแผนการด�ำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานประจ�ำปี และ
การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์ส่งเสริมการค้นหากิจกรรมและโครงการอนุรักษ์พลังงาน
• ค้นหา ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์พลังงาน
• ตรวจติดตามการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงานต่าง ๆ
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

เพือ่ ขับเคลือ่ น

อนาคตทีย่ งั่ ยืน

Key Achievements in 2021

ความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ในปี 2564

บริษทั ได้รบั รางวัล TCC Awards : Co2 Reduction Early Achievement of 2030 Target
ความมุง่ มัน่

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบูรณาการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพในกระบวนการผลิตให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นแบบ
อย่างในการน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 				 การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
- หุ้นส่วนทางธุรกิจ    
- การเงิน
- ผู้ถือหุ้น     
- ภูมิปัญญา
- ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม   
- การผลิต
      
- สังคม
      
- สิ่งแวดล้อม

การน�ำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึน้

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนเอามาใช้ในการผลิต ถือเป็นก้าวแรกและก้าวส�ำคัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุน และประหยัดพลังงานที่จะน�ำไปสู่การสร้างคุณค่าให้บริษัทในระยะยาว

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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การควบุคมคุณภาพอากาศ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

และความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการมลพิษทางอากาศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีกระบวนการด้านการผลิตที่อาจก่อให้
เกิดมลพิษทางอากาศ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญในการ
เลือกและห้ามใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ
หรือเกิดน้อยที่สุด การบ�ำรุงรักษาระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศ ตลอด
จนการตรวจคุณภาพอากาศตามแหล่งก�ำเนิดต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่ อ ควบคุ ม และป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ อาชี ว อนามั ย
ของบุคลากรภายในบริษัทฯ และคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึง
การมีส่วนช่วยในการลดและป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (Climate change) ที่ เ ป็ น ปั ญ หาใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น
โดยเป้ า หมายในการจั ด การมลพิ ษ อากาศประจ� ำ ปี 2564 คื อ
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายก�ำหนดทั้งหมด
และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ ด�ำเนินการควบคุมมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม อันเป็นสาเหตุของ
การเกิดภาวะโลกร้อน (Green House Gas) โดยการติดตั้งระบบ
รวบรวมและบ�ำบัดอากาศแบบ Wet scrubber และ Bag filter
ให้ เ หมาะสมกั บ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการบ�ำรุงรักษาให้ระบบด�ำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�ำ
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมก� ำ หนด ดั ง นั้ น
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ บริษทั ฯ จึงได้ทำ� การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก�ำหนด
ค่ า ปริ ม าณของสารเจื อ ปนในอากาศที่ ร ะบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2549 เป็นประจ�ำทุกปี โดยพารามิเตอร์ที่ท�ำการตรวจวัด
ได้แก่ SO2 , NOX , CO และ TSP ซึ่งด�ำเนินการตรวจสอบและ
รับรองโดยหน่วยงานจากภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รูปภาพระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศและการบ�ำรุงรักษา บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำปี 2564
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ตารางสรุ
ปผลการตรวจวั
ภาพอากาศ ประจ
ตารางสรุ
ปผลการตรวจวั
ดคุดณคุณภาพอากาศ
ประจ�าปีำปี2021
2564
พารามิ เ ตอร์ใ นการตรวจวัด
ล าดั บ

ชื่ อ ปล่ อ ง

TSP (mg/m3)
Std.

ค่ า ที่ ต รวจวัด ได้
1-2021 2-2021

Nox (ppm)

SO2 (ppm)
Std.

ค่ า ที่ ต รวจวัด ได้
1-2021 2-2021

Std.

หมายเหตุ

CO (ppm)

ค่ า ที่ ต รวจวัด ได้
1-2021 2-2021

Std.

ค่ า ที่ ต รวจวัด ได้
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

โดยผลกำรตรวจในปี 2021 อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดทั้งหมด และในปี 2022 มีแผน

โดยผลการตรวจในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดทั้งหมด และในปี 2565 มีแผนบ�ำรุงรักษาระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศ
บ
กษำระบบบ
ดมลพิษอำกำศให้
ระสิทธิ่กภฏหมายก�
ำพเพิ่มำขึหนดทั
้น และคุ
ภำพอำกำศอยู
นเกณฑ์
มำตรฐำนที่
ให้มีประสิำรุ
ทธิภงรัาพเพิ
่มขึ้น และคุำบั
ณภาพอากาศอยู
่ในเกณฑ์มมีปาตรฐานที
้งหมดณและไม่
มีการร้องเรีย่ในจากชุ
มชนโดยรอบ

กฏหมำยกำหนดทั้งหมด และไม่มีกำรร้องเรียนจำกชุมชนโดยรอบ

การจัดการจั
การสารอั
นตราย
ดการสารอั
นตราย

บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานกระบวนการ จัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมยังได้ก�ำหนดให้มีการ
บริษัทฯ ดำเนินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกระบวนกำรควบคุมและจัดกำรสำรที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
ควบคุมและจัดการสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ จัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ติดตาม และควบคุมการใช้สารที่อาจ
่งแวดล้
ม และผู
้ปฏิาบงเคร่
ัติงงำนที
เป็นงครั
อันดตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น วิจัยและ
ผู้ปฏิบัตสิิงานที
่ได้รับอการสั
มผัสอย่
ครัด ่ได้รับกำรสัมผัสอย่ำงเคร่
พัฒนา
ดซื้ออการควบคุ
ม คุณภาพการผลิต และอื่นๆำสามารถ
กระบวนการจั
ดการสารที่อาจเป็
นอันตรายต่
สิ่งแวดล้
กระบวนกำรจั
ด กำรสำรที
่ ออำจเป็
น อัอนมตรำยต่
อ สิการจั
่ งแวดล้
มได้ ก ำหนดมำตรกำรหลำยด้
นที่ ต้ อ ง
ปฏิบในหลำยขั
ตั ติ ามกระบวนการจั
อ่ าจเป็นอันตรายต่ตอภัสิง่ณแวดล้
อม
ได้ก�ำหนดมาตรการหลายด้
านที่ต้อมงด�สำรที
ำเนิน่ อการ
เพื่อนควบคุ
มสาร ำงๆ
ดำเนินกำร เพื่อควบคุ
ำจเป็
อันตรำยต่
้นตอน ดตัการสารที
้งแต่กำรออกแบบผลิ
ฑ์ กำร
ที่อาจเป็นอันตรายต่างๆ ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกับข้อก�ำหนดของผู้มีส่วน
เลื อดกซั
กำรตรวจสอบซั
พ พลำยเออร์
ว น กำรตรวจสอบระหว่
ำง
ได้ส่วนเสีกำรตรวจสอบชิ
ย และสอดคล้องกับ้ นข้อส่กฎหมายที
่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณคัฑ์ดการคั
เลือพกซัพลำยเออร์
พพลายเออร์ การตรวจสอบซั
พพลายเออร์
กระบวนกำรผลิ
ต กำรควบคุมากำรผลิ
ต ไปจนถึต งกำรจัด ส่โดยเป้
ง นอกจำกนี
้ ก ระบวนกำรจั
ด กำรสำรที
่ อำจเป็คือน
าหมายในการจั
ดการสารอันตรายประจ�
ำปี 2565
การตรวจสอบชิ
้นส่วน การตรวจสอบระหว่
งกระบวนการผลิ
าณสารอั่ทนำหน้
ตรายปนเปื
นจะต้และควบคุ
องอยู่ในเกณฑ์
กฏหมายก�
ำหนด
การควบคุ
การผลิตอสิไปจนถึ
งการจั
ง นอกจากนี
อันมตรำยต่
่งแวดล้
อมยัดงส่ได้
กำหนดให้้กมระบวนการ
ีกำรจัดตั้งหน่ปริวมยงำนที
ำที่ติด้อตำม
มกำรใช้
สำรที
่อำจ
ทั้งหมด

เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น วิจัยและพัฒนำ กำรจัดซื้อ กำรควบคุม คุณภำพกำร
ผลิ ต และอื่ น ๆ สำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมกระบวนกำรจั ด กำรสำรที่ อ ำจเป็ น อั น ตรำยต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มได้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้สอดรับกับข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดยเป้ำหมำยในกำรจัดกำรสำรอันตรำยประจำปี 2021 คือปริมำณสำรอันตรำยปนเปื้อนจะต้องอยู่ใน
เกณฑ์กฏหมำยกำหนดทั้งหมด
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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ตารางแสดงผลวิ
เคราะห์เคราะห์
สารอิสนารอิ
ทรีนยทรี
ร์ ะเหยง่
าย(VOC)
ตารางแสดงผลวิ
ย์ระเหยง่
าย(VOC)ปีปี22564
021
ผลการวิเ คราะห์
MW01

สารปนเปือ้ น

MW02

เกณฑ์การ

การเปรียบเทียบกับ

ปนเปือ้ น

เกณฑ์การปนเปือ้ น

MW03

ดิ น

น าใต้ ดิ น

ดิ น บน

น าใต้ ดิ น

ดิ น

น าใต้ ดิ น

ดิ น

น าใต้ ดิ น

ดิ น

น าใต้ ดิ น

(มก./กก.)

(มก./ล.)

(มก./กก.)

(มก./ล.)

(มก./กก.)

(มก./ล.)

(มก./กก.)

(มก./ล.)

(มก./กก.)

(มก./ล.)

เบนซีน (Benzene)

ND

<0.0002

ND

<0.0002

ND

<0.0002

15.0

0.2

ผ่ าน

ผ่ าน

เอทธิล เบนซีน (Ethylbenzene)

ND

<0.0002

ND

<0.0002

ND

<0.0002

230.0

2.0

ผ่ าน

ผ่ าน

ไซลี น (ทังหมด) (Xylene(Total))

ND

<0.0006

ND

<0.0006

ND

<0.0006

230.0

24.0

ผ่ าน

ผ่ าน

โทลู อนี (Toluene)

ND

<0.0002

ND

<0.0002

ND

<0.0002

520.0

5.0

ผ่ าน

ผ่ าน

อะซ๊โตน(Acetone)

ND

<0.0010

ND

<0.0010

ND

<0.0010

1000.0

230.0

ผ่ าน

ผ่ าน

ND

<0.0010

ND

<0.0010

ND

<0.0010

1000.0

24.0

ผ่ าน

ผ่ าน

ND

<0.0010

ND

<0.0010

ND

<0.0010

139.0

12.0

ผ่ าน

ผ่ าน

1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีล
(1,2,4-Trichlorobenzene)
1,3,5 ไตรเมทิล เบนวีน
(1,3,5,-Trimethylbenzene)

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์สารอินทรียร์ ะเหยง่าย(VOC) ในสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปี 2564 พบว่ามีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฏหมาย
ก�ำหนดทั้งหมด และเป้สรุ
าหมายของปี
2565 ปริ
มาณสารอั
้อนจะต้
องอยู่ในเกณฑ์
ฏหมายก�
หนดทัำปี
้งหมด2021 พบว่ำมีค่ำอยู่
ปผลกำรตรวจวิ
เครำะห์
สำรอินตรายปนเปื
นทรีย์ระเหยง่
ำย(VOC)
ในสิ่งกแวดล้
อมำประจ

ในเกณฑ์มำตรฐำนที่กฏหมำยกำหนดทั้งหมด และเป้ำหมำยของปี 2022 ปริมำณสำรอันตรำยปนเปื้อนจะต้อง
อยู่ในเกณฑ์
้งหมด
การจัดการเพื
อ่ ลดปักฏหมำยก
ญหาก๊าำหนดทั
ซเรือนกระจก
ในปัจจุบันองค์กรสากลทั่วโลกได้ให้ความส�ำคัญและยกระดับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขึ้นมาเป็นปัญหา
ที่ต้องเร่งด�ำเนินการป้องกันแก้ไข ซึ่งปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ทางภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในปี 2564
การจัดการเพือ่ ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์รวมทั้งสิ้น 24,759.58 Ton- CO2

ในปัจจุบันองค์กรสำกลทั่ วโลกได้ให้ ค วำมสำคั ญ และยกระดับปั ญ หำกำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศขึ้นมำเป็นปัญหำที่ต้องเร่งดำเนินกำรป้องกันแก้ไข ซึ่งปัญหำดังกล่ำวทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงภัย
รายงานการปล่
อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) ย้อนหลัง 2 ปี
ธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น โดยในปี 2021 บริษัทฯ มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์รวม
ปริมาณการปล่อย
ต่อหน่วยการผลิต
ทั้งสิ้น 24,759.58 Ton- CO2
ปริมาณ
Scope

GHGs

หน่วย

Ton-CO2 /1,000 ชิ้น

ที่ลดลง
(%)

2563
2563ง 2 ปี 2564
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas2564
; GHGs) ย้อนหลั
Scope 1 : Direct

Ton - Co2e

Scope 2 : Energy indirect

Ton - Co2e

Scope 3 : Other

Ton - Co2e

Scope

Scope 1 : Direct
Scope 2 : Energy indirect
Scope 3 : Other
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หน่วย

Ton - Co2e
Ton - Co2e
Ton - Co2e
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6,126

8,299.26

ปริมาณการปล่อย
ต่อหน่วยการผลิต
ปริมาณที่ลดลง
13,817.85
18,405.17
12.5
GHGs
Ton-CO20.56
/1,000 ชิ้น 0.49
(%)
2020
2021 - 2020
2021
6,126
13,817.85
-

8,299.26
18,405.17
-

0.56

0.49

12.5

30000
20000

กราฟแสดงการปล่
ย CO
ปี 2560-2564
กราฟแสดงการปล่
อยอCO
2 ปี2 2017-2021
23580.03

25162.44

14893.13

2560
2017

18405.17
13817.85

8156.54

10000
0

20259.38

8510

2561
2562
2018
2019
Indirect
(Ton-Co
)
(Ton-Co2)
2

8299.26

6126

2563
2020
Direct
(Ton-Co
(Ton-Co2)2)

2564
2021

ดังนั้น บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) จากภาคอุตสาหกรรมในทั้ง 3 Scope โดยมีเป้าหมายในปี 2564 ต้องลดลงไม่น้อยกว่า
ดังนั2563
้นบริดัษงนีัท้ พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถ
5% จากปี
 การลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 1 : โครงการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงรถขนส่งจากน�้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงก๊าซ
กำรลดกำรปล่
อธรรมชาติ
ยก๊ำซเรื(NGV)
อนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) จำกภำคอุตสำหกรรมในทั้ง 3 Scope โดยม
 2021
การลดการปล่
อย GHGs ในนScope
: การลดใช้
พลังงานไฟฟ้
ต
เป้ำหมำยในปี
ต้องลดลงไม่
้อยกว่ทีำ่ 25%
จำกปี
2020าในกิ
ดังจนีกรรมการผลิ
้
 การลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 3 : กิจกรรมรณรงค์ลดใช้วัสดุสิ้นเปลือง

 กำรลดกำรปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 1 : โครงกำรเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงรถขนส่งจำกน้ำมัน
ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV)
CO2 Reduction Activity : สรุปกิจกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประจ�ำปี 2564
 กำรลดกำรปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 2 : กำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้
ำในกิจกรรมกำรผลิต
Co
พลังงาน
ลดค่าใช้จ่าย
ลำ�ดับ  กำรลดกำรปล่
กิจกรรม/โครงการ
Reduction
หน่วย
อย GHGs ใน Scope
ที่ 3 : กิจกรรมรณรงค์
ลดใช้วัสดุสิ้นเปลื
อง)
ที่ลดได้
(บาท/ปี
2

(Ton - Co2)

1

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent
เป็นหลอดไฟ LED

52,248.83 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

27.64

186,005.83

2 โครงการปรับActivity:
ลดกระแสไฟฟ้าปัสรุ
๊มลมปกิจกรรมการลดก๊
1,956,024.30
ตต์-ชั่วโมงต่อปี
1,034.74
6,963,446.51
CO2 Reduction
าซคาร์กิบโลวัอนไดออกไซด์
ประจ
าปี 2021

ลาดับ

3

โครงการเปลี่ยน Inverter ลดค่า Grid Over Voltage

173,378.52 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

91.72

4

โครงการปิดเตาหลอมแทนการอุ่นเตาหลอมอลูมิเนียม
ในช่วงวันหยุด

169,632.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

89.74
Co2 603,889.92

5
6

1
2
3

โครงการปรั
บปรุงการแจกจ่ายเอกสาร
กิจกรรม/โครงการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

พลังงานที่ลดได้
17.76

โครงการเปลี่ยน Blower Dust Collector B3 No.2 F2

วยอปี
กิโลวัตต์-หน่
ชั่วโมงต่

51,037.80 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

617,227.53

Reduction
0.009

63.23

(Ton
27.00 - Co2)
181,694.57

ลดค่าใช้จ่า
(บาท/ปี)

โครงกำรเปลี
่ยนหลอดไฟ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
โครงการยกเลิ
กห้องตรวจเช็คชิ้นงานย่อยในสายการผลิต
7
5,593.86 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
2.96
52,248.83
27.64 19,914.14 186,005.8
ห้องที่ 2 และ เป็
3 นหลอดไฟ LED
Fluorescent
ต่อปี
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
โครงกำรปรับลดกระแสไฟฟ้ำปั๊มลม
1,956,024.30
1,034.74
6,963,446.5
ต่อปีรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564 67
โครงกำรเปลี่ยน Inverter ลดค่ำ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
173,378.52
91.72
617,227.5

ลำ�ดับ

พลังงาน
ที่ลดได้

กิจกรรม/โครงการ

8

โครงการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที

9

โครงการซ่อมแซมแนวท่อส่งและเปลี่ยนสายลมอัดที่รั่ว

12

โครงการปิดเตา Carburizing และเตา Nitriding
ในช่วงวันหยุดยาว F1

13

โครงการเปลี่ยนรถฟอร์คลิฟท์ จากชนิดเชื้อเพลิง LPG
เป็นชนิดเชื้อเพลิงไฟฟ้า F2
รวม

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)

4.21

28,303.82

18,865.28 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

9.98

67,160.40

กิโลกรัมต่อปี

11.49

69,095.37

ลิตรต่อปี

6.16

91,542.45

960

กิโลกรัมต่อปี

2.71

16,297.25

8,130

กิโลกรัมต่อปี

22.97

138,017.32

4,065

โครงการเปลี่ยนรถฟอร์คลิฟท์จากชนิดเชื้อเพลิงเบนซิน
เป็นชนิดเชื้อเพลิงดีเซล F1

Co2
Reduction
(Ton - Co2)

7,950.51 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

10 โครงการเปลี่ยนรถฟอร์คลิฟท์จากชนิดเชื้อเพลิง LPG
เป็นชนิดเชื้อเพลิงไฟฟ้า F1
11

หน่วย

2,709.96

2,405,313.82

-

1,331.33 8,982,658.34

จากการด�ำเนินโครงการฯ และการขยายผลกิจกรรมต่างๆ ในปี 2564 ที่ผ่านมา ท�ำให้บริษัทฯ ได้ท�ำกิจกรรมเพื่อลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHGs) ลงได้ถึง 1,331.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และเป้าหมายของปี 2565
หากิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กราฟแสดงการลด
2016-2021
กราฟแสดงการลด CO2
CO2 ปีปี2559-2564
5000
4000

4,278.35

3,843.4

3000
2000

1,467.28

1000
0

76.5
2559

2560

1,331.33

CO2
CO2 Reduction

ปี20
เรือนก

367.29
2561

2562

2563

2564

ปี 2564 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,331.33 Ton-CO2

การบริหารจัดการพลังงานและกลยุทธด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
68
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จำกกำรดำเนินตำมแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนประจำปี 2021 พบว่ำในปี
ไฟฟ้ำรวม 34,853,157.69 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดเป้ำหมำยล

การบริหารจัดการ

พลังงานและกลยุทธ

ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จากการด�ำเนินตามแผนงานการจัดการพลังงานประจ�ำปี 2564 พบว่าในปี 2563 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 34,853,157.69
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ดังนั้นบริษัทจึงได้ก�ำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 3.5 % จากปี 2564 และได้ด�ำเนินโครงการเพื่อลดการใช้
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
หลังจากก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการลดพลังงานประจ�ำปี 2564 บริษทั ฯ เริม่ ด้วยการฝึกอบรมให้กบั บุคลากรภายในบริษทั ฯ
เพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการค้นหาและวิเคราะห์กจิ กรรมทีจ่ ะน�ำมาด�ำเนินการลดการใช้พลังงานได้ การโปรโมทวัฒนธรรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
ประกอบด้วย เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดป้ายตามจุดต่างๆ ภายในบริษทั ฯ เป็นต้น การใช้โปรแกรม
ควบคุมกิจกรรมการลดพลังงาน เพื่อให้เห็นผลที่ได้เทียบกับเป้าหมายของแต่ละโครงการ

การอบรมให้
เพิ่มศักยภาพของบุคคลากรด้
านอนุำรนอนุ
ักษ์พลังงาน
กำรอบรมให้ควำมรู
้เพื่อเพิความรู
่มศั้เกพื่อยภำพของบุ
ลำกรด้
รักประจ�
ษ์พำลัปีง2564
งำน ประจำปี 2021

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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กำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประจำปี 2021

กำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประจำปี 2021

การอบรมออนไลน์หลักสูตร 8 ขั้นตอนการจัดการพลังงานตามกฎหมายประจ�ำปี 2564

กำรอบรมออนไลน์หลักสูตร 8 ขั้นตอนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยประจำปี 2021
กำรอบรมออนไลน์หลักสูตร 8 ขั้นตอนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยประจำปี 2021

กำรโปรโมทวั
นกำรอนุรักรษ์ักพษ์ลัพงลังาน
งงำน
การโปรโมทวัฒนธรรมด้
นธรรมด้าำนการอนุ

กำรโปรโมทวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ช่องทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ช่องทำงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
70
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สรุปผลการด�ำเนินโครงการ
พลังงานที่ลดได้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ต่อปี

ลำ�ดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent เป็นหลอดไฟ LED

2

โครงการปรับลดกระแสไฟฟ้าปั๊มลม

3

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท/ปี)

52,248.83

186,005.83

1,956,024.30

6,963,446.51

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

2,434,748.86

8,667,705.94

รวม

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจาปี 2017-2021
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า ประจ�ำปี 2560-2564 (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี)
60,000,000

44,676,072

47,674,186

2017
2560

2018
2561

46,848,402.60
34,853,157.69

40,000,000

44,439,646.01

20,000,000
0

2019
2562

2020
2563

2021
2564

ในปี 2020 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ระบำด ทำงบริษัทมีกำลังกำรผลิตที่ลดลง ทำให้ปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง และในปี 2021 ทำงบริษัทผลิตงำนได้ตำมปกติ ทำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำประจำปี 2021
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564 71
เทียบกับปี 2020 เพิ่มขึ้น 27.50 %
ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 5% จำกปี 2021 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกำรค้นหำ

ในปี 2020 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ระบำด ทำงบริษัทมีกำลังกำรผลิตที่ลดลง ทำให้ปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง และในปี 2021 ทำงบริษัทผลิตงำนได้ตำมปกติ ทำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำประจำปี 2021
่องจากสถานการณ์
เทียบกับปี 2020ในปีเพิ2563
่มขึ้นเนื27.50
% โควิด 19 ระบาด ทางบริษัทมีก�ำลังการผลิตที่ลดลง ท�ำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง และ
ในปี 2564 ทางบริษัทผลิตงานได้ตามปกติ ท�ำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจ�ำปี 2564 เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 27.50 %
ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 5% จำกปี 2021 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกำรค้นหำ
ทั้งนี้ในปี 2565
มีเป้าเพื
หมายลดการใช้
จากปี 2564 ษ
บริัทษัทฯ ได้ส่งเสริมการค้นหากิจกรรมและโครงการ
กิจกรรมและโครงกำรอนุ
รักษ์บริพษลััทงฯงำน
่อลดกำรใช้ไฟฟ้
พลัา ง5%
งำนภำยในบริ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานภายในบริษัท

การจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
น้ำเป็นน�หนึ
พยำกรส
ของโลกการใช้
กำรใช้
งรูน้คสิ่ำ่งส�จึำงคัเป็
สิ่งสองใส่
ำคัใญจ ทีการใช้
่เรำต้น�้ำอส่งใส่
ใจ ขกำรใช้
้ำเป็่งนในทรั
หนึ่งในทรั
พยากรส�ำคั
ำคัญญของโลก
น�้ำอย่านงรู้ำอย่
้ค่าจึำงเป็
ญทีน่เราต้
วนใหญ่
องบริษัทนฯ้ำ
การใช้ษ
ภ ายในสถานประกอบการ
โดยสถานประกอบการของเราใช้
น�้ ำ ประปาเป็ น หลั ก น�้ ำ ประปาผลิ ต โดยเขตอุ
ต สาหกรรมน
ส่วนใหญ่เป็ขนองบริ
ัทฯ เป็นกำรใช้ภำยในสถำนประกอบกำร
โดยสถำนประกอบกำรของเรำใช้
น้ำประปำเป็
พี.ซี.เอส.เอสเตท และไม่ได้ใช้น�้ำประปาของชุมชนแต่อย่างใด
หลัก น้ำประปำผลิตโดยเขตอุตสำหกรรม พี.ซี.เอส.เอสเตท และไม่ได้ใช้น้ำประปำของชุมชนแต่อย่ำงใด
าณการใช้น�้ำน
ประปารวม
0.41 ลบ.ม./100
ชิ้น และเป้าหมายการลดการใช้
น�้ำประปาประจ�ำปี 2564
โดยในปีโดยในปี
20202563มีปมีริปมริมำณกำรใช้
้ำประปำรวม
0.41 ลบ.ม./100
ชิ้น และเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้
คือลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2563
น้ำประปำประจำปี 2021 คือลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2020

ระบบผลิตน�ำ้ ประปาในเขตอุตสาหกรรม
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ระปำแต่ยังคงพบปัญ หำท่ อน้ำประปำแตกอยู่เป็นระยะๆ ท ำให้อัตรำกำรใช้ น้ำประปำเที ยบยอด
จำปี 2021 เทียบกับปี 2020 เพิ่มขึ้น 34.14 %
ทั้งนี้ในปี
2022ำเนิบริ
ษัทฯ วำงแผนดำเนินโครงกำรนำน้ำประปำที่ไม่ผ่ำนเครื่องกรองน้ำดื่มมำใช้สำ
สรุปการด�
นโครงการ
ในปี 2564 ทางบริษัทได้มีการซ่อมบ�ำรุงท่อน�้ำประปา ก็อกน�้ำที่ช�ำรุดและจุดที่มีการรั่วไหลของน�้ำประปาแต่ยังคงพบปัญหา
วำมสะอำดวั
ส
ดุ อุ ป กรณ์ แ ละพื้ น อำคำรโรงงำน และขยำยผลกำรน ำน้ ำที่ ไม่ ผ่ ำ นระบบ RO ส ำ
ท่อน�้ำประปาแตกอยู่เป็นระยะ ๆ ท�ำให้อัตราการใช้น�้ำประปาเทียบยอดผลิตประจ�ำปี 2564 เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 34.14 %
บวนกำรหล่อเย็นทั้งเครื
่องจักร มำใช้ในห้องน้ำในอำคำรสำยกำรผลิต เป็นต้น
นี้ในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนด�ำเนินโครงการน�ำน�้ำประปาที่ไม่ผ่านเครื่องกรองน�้ำดื่มมาใช้ส�ำหรับท�ำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
และพื้นอาคารโรงงาน และขยายผลการน�ำน�้ำที่ไม่ผ่านระบบ RO ส�ำหรับกระบวนการหล่อเย็นเครื่องจักร มาใช้ในห้องน�้ำในอาคาร
สายการผลิต เป็นต้น

ปริมาณการใช้น้าประปาเทียบยอดผลิตประจาปี 2016 - 2021
ต่ออ100
ชิ้น) ต ประจ�ำปี 2559-2564
กราฟแสดงปริมาณการใช้น(ลบ.ม.
ำ�้ ประปาต่
หน่วยการผลิ
(ลบ.ม. ต่อ 100 ชิ้น)

0.5

0.58

0.54
0.28

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

0.41

2563
2020

0.55

2564
2021

การจัดการของเสี
ยทัว่ ไปและของเสี
นตราย อหน่วยกำรผลิต ประจำปี 2016 - 2021
กรำฟแสดงปริ
มำณกำรใช้ยนอั้ำประปำต่

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะผู้ผลิตที่เป็นผู้ก่อก�ำเนิดมลพิษด้วยนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญในการบริการจัดการของเสียเป็นอย่างมาก โดยการก�ำหนด
นโยบายและเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดของเสียที่ชัดเจน โดยในปี 2563 มีปริมาณการส่งของเสียก�ำจัดรวม 349.91 ตัน ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้ตั้งเป้าหมายการลดของเสียประจ�ำปี 2564 คือ ลดลง 5% จากปี 2563 โดยบริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมลดของเสีย
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจ�ำปี 2564 ประกอบด้วย
• โครงการเปลี่ยนการแจกจ่ายคู่มือความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร
• โครงการเปลี่ยนการสอบทบทวนการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ประจ�ำเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร
• โครงการเปลี่ยนการแจกจ่ายเอกสารประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอิเล็คทรอนิกส์แทนเอกสาร
• โครงการแจกจ่ายเอกสารด้านพลังงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• โครงการเปลี่ยนการแจกจ่ายการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม
• โครงการขออนุญาตทิ้งขยะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกขยะ

จัดการของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีคุณภำพ แ
รฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะผู้ผลิตที่เป็นผู้ก่อกำเนิดมลพิษด้วยนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ควำมสำค
บริกำรจัดกำรของเสียเป็นอย่ำงมำก โดยกำรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยเชิงปริมำณในกำรลดของ
น โดยในปี 2020 มีปริมำณกำรส่งของเสียกำจัดรวม 349.91 ตัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้ำหมำยก
สียประจำปี 2021 คือ ลดลง 5% จำกปี 2020 โดยบริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมกำรดำเนินกิจกรรมลดขอ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำปี 2021ประกอบด้วย
 โครงกำรเปลี่ยนกำรแจกจ่ำยคู่มือควำมปลอดภัยทำงอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสำร
 โครงกำรเปลี่ยนกำรสอบทบทวนกำรขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ประจำเดือนทำงอิเล็กทรอนิก
แทนเอกสำร
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564 73
 โครงกำรเปลี่ยนกำรแจกจ่ำยเอกสำรประเด็นปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงอิเล็คทรอนิกส์แ

สรุปผลการด�ำเนินโครงการ
ลำ�ดับ

74

โครงการ

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินการ

1

เปลี่ยนการแจกจ่ายคู่มือความปลอดภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร

ลดการใช้กระดาษได้ 80%

ลดได้ 90%

2

เปลี่ยนการสอบทบทวนการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์
ประจำ�เดือนทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร

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

ลดของเสียส่งกำ�จัด/บำ�บัด 10 %

ลดได้ 38 %
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ปริมำณ (ตัน)
1200

ปริมาณการส่งก�ำจัดของเสีย ประจ�ำปี 2560-2564
ปริมาณการส่งกาจัดของเสียประจาปี 2017-2021
1,186.65

1000
800

650.28

579.50

600

558.10

ปริมำณกำรส่งกำจัดของเสีย

349.91

400
200
0

ปี
2017
2560

2018
2561

2019
2562

2020
2563

2021
2564

กราฟสรุปปริมาณการส่งก�ำจัดของเสียประจ�ำปี 2560-2564

กรำฟสรุปปริมำณกำรส่งกำจัดของเสียประจำปี 2017-2021
สรุปจากการจัดท�ำโครงการลดของเสียในปี 2564 ทางบริษัทได้มีการท�ำความสะอาด โดยจัดการ ของเสียสะสมในพื้นที่
สรุปจำกกำรจั
ย ในปี
ได้มเพิ
ีกำรท
โดยจัดกำร
และยอดการผลิ
ตที่เพิ่มสูงขึ้นดท�ทำำโครงกำรลดของเสี
ให้ปี 2564 มีปริมาณของเสี
ยส่งก�2021
ำจัดเมื่อทำงบริ
เทียบกับษปี ั ท2563
่มขึ้น ำควำมสะอำด
59.50 %

ของเสียสะสมในพื้นที่และยอดกำรผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปี 2021 มีปริมำณของเสียส่งกำจัดเมื่อเทียบกับปี
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2565 บริ ษั ท ฯ วางแผนด� ำ เนิ น โครงการเปลี่ ย นแนวทางลดของเสี ย โดยการคั ด แยกขยะเพื่ อ น� ำ มารี ไซเคิ ล
2020
เพิ
% านการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ�้ำ  (Reuse)
แทนการส่่มงก�ขึำ้นจัด59.50
และโครงการด้
้งนี้ในปี 2022
ษัทฯหวำงแผนด
นโครงกำรเปลี
เพื่อลดปริทัมาณของเสี
ยส่งก�ำจับริ
ดและบริ
ารจัดการทรัำเนิ
พยากรและของเสี
ยให้่ยเนแนวทำงลดของเสี
กิดประโยชน์สูงสุด ยโดยกำรคัดแยกขยะเพื่อ
นำมำรีไซเคิลแทนกำรส่งกำจัด และโครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs ได้แก่ กำรลดกำรใช้
(Reduce) กำรใช้ซ้ำ (Reuse) เพื่อลดปริมำณของเสียส่งกำจัดและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและของเสียให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ด้านเศรษฐกิจ
GRI

ข้อมูลที่จ�ำเป็น

หน่วย

GRI 201-1 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรง
รายได้จากการขาย
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย
ต้นทุนในการด�ำเนินการ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้านบาท 5,586.01 5,231.74 3,813.52 3,875.57
ล้านบาท 4,728.00 4,478.70 3,261.70 2,990.05
ล้านบาท 1,271.00 1,144.90 1,060.20 1,123.19
ล้านบาท 305.00 457.50 381.25 457.50

บุคลากร
GRI

ข้อมูลที่จ�ำเป็น

GRI 102-8 พนักงานประจ�ำ

หน่วย

ปี 2561
ชาย

ปี 2562

หญิง

ชาย

ปี 2563

หญิง

ชาย

ปี 2564

หญิง

ชาย

หญิง

คน

1,792

793

1383

696 1,383

581

1369

579

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

คน

-

793

-

696

-

581

-

579

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลาคลอด

คน

-

5

-

47

-

41

37

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงาน
หลังจากใช้สิทธิ์ในการลาคลอด

คน

-

5

-

45

-

29

37

- 70.73

100

พนักงานแบ่งตามพื้นที่

GRI 401-3 พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการลาคลอด

อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอด

ร้อยละ

- 100.00

- 95.74

GRI 405-1 พนักงานแบ่งตามอายุ
อายุ 50 ปีขึ้นไป

ก�ำลังคน

35

10

38

12

38

17

47

21

อายุระหว่าง 30-50 ปี

ก�ำลังคน

953

388

890

364

890

366

915

382

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

ก�ำลังคน

791

408

455

318

455

198

407

176

GRI 404-1 ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน
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ชั่วโมง/คน

35.52

32.09

45.00

40.00

ด้านความปลอดภัย
GRI
GRI 403-2

อุบัติเหตุ

ข้อมูลที่จ�ำเป็น
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
พนักงานทั้งหมด
ผู้รับเหมา
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงาน (TRIC)
พนักงานทั้งหมด
ผู้รับเหมา
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ
พนักงานทั้งหมด
ผู้รับเหมา
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
พนักงานทั้งหมด
ผู้รับเหมา
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
พนักงานทั้งหมด
ผู้รับเหมา
จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

คน
คน

9
-

9
-

1
-

1
-

คน
คน

18
-

27
-

10
-

28
-

คน
คน

-

-

-

-

คน
คน

-

-

-

-

คน
คน
กรณี
กรณี

-

-

-

-

สิ่งแวดล้อม
การใช้น�้ำ
GRI
GRI 303-1
GRI 303-3

ข้อมูลที่จ�ำเป็น
การใช้น�้ำทั้งหมด
การใช้น�้ำรวมต่อผลิตภัณฑ์

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

M3
M3/100 ชิ้น

268,546
0.54

250,037
0.48

205,865
0.58

296,375
0.55

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

M3

214,837

200,030

164,692

237,100

ปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อย
GRI
GRI 306-1

ข้อมูลที่จ�ำเป็น
น�้ำทิ้งทั้งหมด
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ของเสีย
GRI
GRI 306-2

ข้อมูลที่จ�ำเป็น

หน่วย

อันตรายส่งก�ำจัด/บ�ำบัด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

106

-

-

-

ฝังกลบอย่างปลอดภัย

ตัน

27

-

-

-

เผาท�ำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์

ตัน

80

-

-

-

484

638

439

651

อันตรายส่งรีไซเคิล
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ตัน

28

104

72

-

ท�ำเชื้อเพลิงผสม

ตัน

146

204

142

135

เป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์

ตัน

21

33

15

-

น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

ตัน

289

298

210

515

รวมขยะอันตราย

ตัน

590

638

439

651

72

46

31

66

72

46

31

66

3,152

3,163

3,033

3,612

ไม่อันตรายส่งก�ำจัด
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

ตัน

ไม่อันตรายส่งรีไซเคิล
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ

ตัน

2,129

2,205

2,451

2,840

เป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์

ตัน

144

180

146

173

น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

ตัน

879

779

437

599

รวมขยะไม่อันตราย

ตัน

3,225

3,209

3,064

3,679

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

การใช้พลังงานไฟฟ้า

กิกะจูล

171,627

168,654

125,471

159,983

การใช้พลังงานความร้อน

กิกะจูล

64,682

62,210

43,622

59,855

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

พลังงาน
GRI
GRI 302-1

ข้อมูลที่จ�ำเป็น

พลังงาน
GRI
GRI 305-1
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ข้อมูลที่จ�ำเป็น
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม / ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่จ�ำเป็น

หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ

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�้ำเสีย

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�ำจัดของเสีย

บาท

1,200,594

1,295,910

841,448

999,066

จ�ำนวนกรณี

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวนข้อร้องเรียน
จ�ำนวนค่าปรับ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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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

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

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

Consulting stakeholders on economic, environmental and social topics

Sustainability Report , Page 8

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

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

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

Strategy

Ethics and Integrity

Governance
GRI 102-21
Governance

Stakeholder Engagement

Reporting Practice
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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

56-1 One Report , Page 2

The management approach and its components

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

รายงานประจำ�ปี หน้า 2

GRI 103-2

The management approach and its components

รายงานประจำ�ปี หน้า 2

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

รายงานประจำ�ปี หน้า 2

GRI 203-1

Infrastructure investments and services supported

รายงานประจำ�ปี หน้า 2

GRI 203-2

Significant indirect economic impacts

รายงานประจำ�ปี หน้า 80-88

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 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

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 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 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 205: Anti-Corruption

GRI 302: Energy

GRI 303: Water
GRI 103-1
GRI 303: Water

GRI 305: Emissions

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
GRI 306-1
GRI 306-2

Evaluation of the management approach
Water discharge by quality and destination
Waste by type and disposal method

Sustainability Report , Page 62
Sustainability Report , Page 77
Sustainability Report , Page 78

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2564
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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 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
Benefits provided to full-time employees that are not provided
to temporary or part-time employees
Parental leave

Sustainability Report , Page 36

GRI 401: Employment

GRI 401-2
GRI 401-3

Sustainability Report , Page 76
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
Worker participation, consultation, and communication
on occupational health and safety
Worker training on occupational health and safety

Sustainability Report , Page 45-46

Promotion of worker health
Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts
directly linked by business relationships
Work-related injuries

Sustainability Report , Page 45

GRI 403-4
GRI 403-5
GRI 403-6
GRI 403-7
GRI 403-9

Sustainability Report , Page 41-42
Sustainability Report , Page 43, 47-49
Sustainability Report , Page 49
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
Percentage of employees receiving regular performance
GRI 404-3
and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

Sustainability Report , Page 38-39

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
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Sustainability Report , Page 39

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
Operations with local community engagement, impact assessments,
GRI 413-1
and development programs
Operations with significant actual and potential negative impacts
GRI 413-2
on local communities
GRI 414: Supplier Social Assessment

Sustainability Report , Page 60

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

Sustainability Report , Page 37
Sustainability Report , Page 60
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