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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) ก้าวสู่ปีที่ 40 ในปี 2563 อย่างมุ่งมั่น ท่ามกลางสถานการณ์
ความผนัผวนทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและดา้นสงัคมเปน็อยา่งมาก จากการเกดิโรคระบาดไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม ่(โควดิ-19) 
ตัง้แตป่ ี2562 จนถึงปจัจบุนัโดยสง่ผลกระทบเปน็วงกวา้งไปทัว่โลก เราชาวสแตนเลยไ์ดร้ว่มมอืกนัทกุวถิทีางเพือ่รบัมอืกบั
ผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการกำาหนดแนวทางดำาเนินการต่างๆ อย่างเคร่งครัด รอบคอบ และ รัดกุม 
มกีารประเมนิสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ จดัใหม้อีปุกรณป์อ้งกนัตา่งๆ อยา่งทัว่ถงึ ออกมาตรการแนวทางปฎิบตัใิหพ้นกังาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงชุมชนได้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ 
ความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นที่เป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของ
จังหวัดปทุมธานี เป็นการผนึกกำาลังความช่วยเหลือกันทั้งกลุ่มบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ตลอดระยะเวลา 40 ปี บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง
ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนในมิติ
ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัใหค้วามสำาคญักบัพนกังานทีเ่ปน็ทรพัยากรหลกัดว้ยการพฒันาความรูค้วามสามารถ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ให้ความสำาคัญในด้านความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีความสำาคัญและเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานบริษัทดำาเนิน
กจิกรรมดว้ยความระมดัระวงัทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชน และยงัสง่เสรมิในการนำาเครือ่งมอืมาชว่ยลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น Zero Discharge ในด้านการกำาจัดขยะ ที่จะไม่มี
ขยะฝงักลบโดยทำาระบบนำามาใชใ้หมซ่ึง่รวมถงึวตัถดุบิดว้ยเชน่กนั ทัง้นีร้วมถงึดา้นชุมชนทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัใหค้วามสำาคัญใน
การร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ สร้างความสัมพันธ์อันดีและคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

การก้าวเข้าสู่โลกยุคความปกติใหม่ (new normal) นับเป็นความท้าทายใหม่ต่อบริษัท อย่างไรก็ตามดังเช่น
จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์ที่ต้องมีจิตใจมั่นที่จะท้าทายกับแสงเพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้า บริษัทยังคงมุ่งม่ันดำาเนิน
กจิกรรมตา่งๆ เพือ่เปา้หมายการเปน็องคก์รทีม่คีณุคา่ เตบิโตดา้นผลดำาเนนิงานจากการเปน็ผู้ผลิตระบบส่องสวา่งยานยนต์
ที่ตอบสนองความต้องการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมและผู้ใช้ยานพาหนะ รวมถึงความยั่งยืนทาง
ดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม บรษิทัและชาวสแตนเลยท์กุคน ขอรว่มมอืรว่มใจ ผนกึกำาลงัเปน็หนึง่เดยีวเพือ่ผา่นพน้สถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างปลอดภัย และแข็งแกร่งไปด้วยกัน 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนูกุล
ประธานกรรมการ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการจัดทำารายงาน
บริษัทจัดทำารายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และ

หลักปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์แบบครบวงจรระดับโลก ตลอดจนให้ความสำาคัญ
และให้คุณค่าและค้ำาจุนผู้ที่สนับสนุนและเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563 จัดทำาขึ้นโดยใช้หลักการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บางส่วนใช้กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) เนื้อหาหลักจะรายงานผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทได้เข้าใจและรับทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาบริษัทให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ขอบเขตการรายงาน
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้เป็นไปตามนโยบายและผลการดำาเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 

2564 ส่วนธุรกิจที่บริษัทได้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ได้มีการนำามารวมในรายงานฉบับนี้ ข้อมูลด้านการเงินส่วน
หลักได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2563

กระบวนการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล
ส่วนงานบริหารได้ทำาการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่จะเปิดเผย จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคล ฝ่าย CG เป็นต้น  
บริษัทยังไม่ได้รายงานประเด็น ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระหว่างจัด

ทำาและบางขั้นตอนได้หยุดรอเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19

ชื่อบริษัท 
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

วันที่จัดตั้ง
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 30 พฤษภาคม 2523
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน วันที่ 26 กรกฎาคม  2536

ที่ตั้ง
เลขที่ 29 / 3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำาบลบ้านกลาง 
อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ผู้บริหารสูงสุด
นายโคอิจิ นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร

ทุนจดทะเบียน และชำาระแล้ว
383,125,000 บาท

ชื่อหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น
STANLY

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์แบบครบวงจร
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ธุรกิจไทยสแตนเลย์
กับความยั่งยืน

หลอดไฟยานยนต์  
บริษัทมีการผลิตหลอดไฟยานยนต์ประเภทฮาโลเจน อาทิ T19 , T25  

เป็นการผลิตเพื่อประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ และจำาหน่ายเป็นสินค้าใน
ตลาด Replacement และส่งจำาหน่ายไปในกลุ่มสแตนเลย์ ในต่างประเทศ  
ปัจจุบันมีโรงงานผลิตหลอดไฟ จำานวน 1 โรงงาน มียอดขายประมาณ 5% ของ
ยอดขายรวม

ชุดโคมไฟยานยนต์  
ประกอบด้วย ชุดไฟหน้า ชุดไฟท้าย ไฟสัญญาณ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท

ออกแบบและผลิตเป็นเฉพาะแต่ละรุ่นของยานยนต์ให้กับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์
ในประเทศเป็นหลัก และส่งจำาหน่ายให้กับบริษัทในเครือในต่างประเทศด้วย 
ปัจจุบันมีโรงงานผลิตโคมไฟ จำานวน 5 โรงงาน มียอดขายประมาณ 90%  ของ
ยอดขายรวม

แม่พิมพ์โลหะ  
บริษัทมีการผลิตแม่พิมพ์สำาหรับใช้ในงานฉีดขึ้นรูปทุกชนิด โดยเป็น

การผลิตเป็นการเฉพาะแต่ละรุ่นของโคมไฟ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตแม่พิมพ์ 1 
โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตโคมไฟ และมีการ
จำาหน่ายมีให้กับกลุ่มบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์บ้าง โดยมียอดขายประมาณ 5% 
ของยอดขายรวม

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์แบบครบวงจร
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายใน
การบริหารที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในด้านรูปลักษณ์ที่สวยงาม 
ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาจากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างให้มาเป็นระบบอุปกรณ์ที่ช่วยด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนปรับปรุงด้านการผลิตอย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเรา 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มี 3 ประเภท ได้แก่ หลอดไฟยานยนต์ ชุดโคมไฟยานยนต์ และ แม่พิมพ์ โดยมีการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่

การออกแบบและการผลิตที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันแบบครบวงจรทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์
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กิจกรรมปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ SNAP ( Stanley New Approach for Higher Productivity)  
เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เกิดการปรับปรุงทุกๆ มิติ และสามารถวัดผลได้ด้วยการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการ
ของกลุ่มสแตนเลย์มาเป็นระยะเวลานานและยกระดับให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของสแตนเลย์ระดับโลก

บริษัทตั้งเป้าหมายด้าน SNAP ด้วยการเป็นเครื่องมือหลักของพนักงานในการคิดปรับปรุงงานทุกกระบวนการทั่วทั้งองค์กร
บริษัทจัดตั้งหน่วยงานที่ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำากิจกรรม SNAP ภายใต้ชื่อ Office of Productivity Innovation โดยดูแล

กิจกรรม SNAP ภายในบริษัท และขยายไปยังบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัทในกลุ่มสแตนเลย์
บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินกิจกรรม SNAP ในด้านการปรับปรุงที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบด้านการจัดการและการควบคุมของเสีย
ในกระบวนการผลิต ได้สร้างระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพ (การลด
ของเสีย) ทำาให้เกิดการเรียนรู้และการขยายผลความรู้เรื่องการจัดการของ
เสีย ไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง  

ลด  L e ad  T ime  ต้ั ง แ ต่
กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต
ไปจนถึงกระบวนการจัดส่ง เพื่อให้
สั้นลง โดยใช้ MIFC (Material and 
Information Flow Chart) เป็น 
เครื่องมือในการวิ เคราะห์และตั้ ง 
เป้าหมายในการปรับปรุง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับปรุงกระบวนการ
จัดส่งสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ 
สแตนเลย์ด้วยกันเอง

ก า รปรั บลดขนาดขอ งล๊ อ ต 
การผลิตให้เล็กลงโดยการปรับปรุงเวลา
เตรยีมการในการผลติ ทัง้นี ้เพือ่สะทอ้น
ผลลัพธ์ไปยังต้นทุนในการผลิตทั้งเรื่อง
ของเวลาและมูลค่าสต๊อก

ทำ า ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
ของพนักงาน โดยทำาการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม SNAP PLAYER 
ภายในบริษัท การสร้างบุคลากรให้ม ี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ มี เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น 
การปรบัปรงุทีจ่ะนำาไปใชใ้หส้อดคลอ้ง
กับเป้าหมายการปรับปรุงในเรื่องของ
การลด Lead Time และการลดสต๊อก                          

การบริหารจัดการด้านการผลิต (SNAP)

1 2 3
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทมีนโยบายบริหารที่จะดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
งานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส  และคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การกำากับดูแลกิจการ
จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (CG Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่ จรรยาบรรณของกรรมการ

และพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์
อย่างสม่ำาเสมอ 

สำาหรับด้านกรรมการ บริษัทกำาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
อย่างชัดเจนและเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำา ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจัดการด้านความเสี่ยงด้วยการประเมินปัจจัยเสี่ยง
และการให้ความสำาคัญกับรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฎิบัติการกำากับดูแลกิจการที่
กำาหนดหลักการไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจำาปี

บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies: CGR) เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2563 ได้รับการประเมินในระดับดีมาก  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบ

โดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ (Offering) การให้คำามั่น
สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) และสิ่ง
จูงใจในรูปแบบใด ๆ  ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่องกับการทำางานในบริษัท”

ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินประเด็นทุจริตคอร์รัปชั่นรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำาทุกปี 
ตลอดจนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ 

บริษัทกำาหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้องได้รับ
การดำาเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญ

บริษัทดำาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึง
มีข้อกำาหนดการแจ้งข้อเสนอแนะด้านจรรรยาบรรณทางธุรกิจ สำาหรับการให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การทำาผิดกฎหมาย 
ผิดจรรณยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์ ทั้งขององค์กรและตัวบุคคล โดยสามารถแจ้งได้ที่ สำานักเลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทาง โทรศัพท ์
โทรสาร อีเมล์  ซึ่งสำานักเลขาฯ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจรรณยาบรรณทางธุรกิจต่อไป (บริษัทเปิดเผย
ช่องทางการแจ้งเบาะแสฉบับสมบูรณ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.thaistanley.com /about company/corporate governance policy/
whistleblowing regarding company ethics system



รายงานความยั่งยืน 256310

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
เพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึง

ควบคมุการปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานรบัรองในระดบัสากล บรษิทัจงึกำาหนดนโยบายการบรหิารและควบคุม
ความเสี่ยง ดังนี้

ภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แนวทางการดำาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดำาเนินธุรกิจ นำาแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำาหนดนโยบายบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติข้อกำาหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

กรณีเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจัดตั้งกองอำานวยการควบคุมภัยพิบัติ (BCP) ซึ่งทำาหน้าที่
ตอบสนองแบบรวมศูนย์ต่อวิกฤตการณ์เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ ผู้อำานวยการ  คือ ประธานกรรมการ
บริหารบริษัท , รองผู้อำานวยการ คือ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท และ สมาชิก คือ คณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารจากแต่ละ
หน่วยงาน และ บุคคลที่ผู้อำานวยการแต่งตั้งตามความจำาเป็น และกองอำานวยการควบคุมภัยพิบัติ (BCP) จะร่วมมือกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น และดำาเนินการเพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้

นำ าแนวทางปฎิบัติด้ านการบริหารและควบคุม 
ความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำาหนด
นโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ 
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

มีคณะทำางาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ทำาหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาส
เกิด และผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการดำาเนิน
นโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฎิบัติตาม
กฎหมาย หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผล 
กระทบต่อบริษัท 

มีผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการบริหารงานที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
กับการดำาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ขัด
ต่อหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย

มีผู้ รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของ 
การดำาเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. 2.

3.4.

5. 6.
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บริษัทได้ทำาการฝึกซ้อมทบทวนการดำาเนินการในวิกฤตการณ์ต่างๆ เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2563 เป็นการฝึกซ้อมในเรื่อง IT 
Failure โดยจำาลองสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์จนจบกระบวนการดำาเนินงานจนถึงระดับการเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ทุกส่วนงาน
เข้าใจบทบาท หน้าที่ และนำาผลการจำาลองดังกล่าวมาปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน โดยคณะ

กรรมการบริหาร เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำาชี้แนะการซ้อมจำาลองสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

การดำาเนินการด้านภาษี
บริษัทกำาหนดหลักการปฎิบัติด้านภาษีไว้ในกฎระเบียบฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีกฎหลัก ในการยื่นชำาระภาษีภายในระยะ

เวลาที่กำาหนดโดยให้ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษี และใช้ประโยชน์ในทางกฎหมายภาษีอากรให้เต็มที่ ป้องกัน
การชำาระภาษีเกินเนื่องจากคำานวณผิดพลาดและพยายามให้เสียภาษีเท่าที่จำาเป็น 

บริษัทกำาหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านภาษีให้เป็นไปตามหลักการ สำาหรับการชำาระภาษีจะ
ต้องยื่นแบบผลการคำานวณและขออนุมัติจากผู้มีอำานาจลงนาม กรณีมีข้อพิพาททางภาษีจะต้องขอคำาปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักภาษี 1,155.64 บาท จ่ายภาษีจำานวน 206.87 ล้านบาท คิดภาษีในอัตรา
ร้อยละ 20 ทั้งนี้บริษัทได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI อีกด้วย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
จากลักษณะธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์เพื่อจำาหน่ายสู่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจของบริษัท

จึงมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ขายหรือผลิตวัตถุดิบ (supplier) ลูกค้าหรือผู้ผลิตและประกอบยานยนต์ (Customer) และผู้ใช้ยานยนต์  
(Consumer) บริษัทให้ความสำาคัญกับทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีหน่วยงานสำาหรับติดต่อดูแลเป็นการเฉพาะ 

บริษัทกำาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน ไว้เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติ ทั้งนี้มีการจัดการ
และดำาเนินงานกับแต่ละกลุ่ม ดังนี้

การจัดการด้าน Supplier
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

การคัดเลือก supplier ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะพิจารณาตามนโยบายตามคุณสมบัติ
ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ การพิจารณาเอกสารสำาคัญ สภาพ
กิจการ ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม และประเด็นจากนโยบายมาตรฐานแรงงาน ได้แก่  
การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีการคัดเลือก  
Supplier รายใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะวัตถุดิบ และลด 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพา Supplier รายหนึ่งรายได้มากเกินไป

การประเมินผล หลังจากคัดเลือกและติดต่อซื้อขายทางธุรกิจด้วยกันแล้ว ฝ่ายจัดซื้อของ
บริษัทยังมีการประเมินประจำาปีอีกด้วย ในประเด็นคุณภาพ การจัดส่ง และ ราคา เป็นต้น

การให้ความรู้พัฒนา supplier บริษัทได้ต่อยอดการปรับปรุงการผลิตไปยัง supplier 
ด้วยบริษัทยึดถือนโยบายด้านการรับประกันคุณภาพ โดยตั้งเป็นหลักการที่จะ ไม่ซ้ือ ไม่
ผลิต ไม่ส่งต่อของเสีย ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพไปยัง supplier จึงถือเป็นประโยชน์ต่อ
ทั้ง supplier ทำาให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และบริษัท ในการได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
ส่งมอบตรงเวลา และต้นทุนไม่สูงเกินไป 
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กิจกรรมพัฒนา Supplier ของบริษัทที่ได้จัดทำา  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

บรษิทัยงัใหก้ารสนบัสนนุและผลกัดนัใหล้กูคา้ผูข้ายไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลตา่ง ๆ  อกีทัง้ยงัมกีารประเมนิคณุภาพอยูเ่สมอ
เพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

• การประชุม supplier meeting ประจำาปี บริษัทจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับ Supplier เพื่อแจ้งนโยบายประจำาปี ข่าวสาร 
ของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล QCD สำาหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

กรณี Supplier ประเภทรับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ท่ี
ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย  เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัย
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังได้ออกนโยบายและระเบียบปฎิบัติสำาหรับการควบคุมข้อมูลลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล

ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า บริษัทถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำาคัญที่สุด 

สำาหรับในด้านการแข่งขันทางการค้า  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ

• การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน new technology เนื่องจากผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะสำาหรับ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น บริษัทจึงจัดให้มีทีมวิจัยและพัฒนาและทีมการขายเป็นเฉพาะแต่ละลูกค้า เพื่อ

ออกแบบและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างแท้จริง

Suppl ier  SNAP บริษัทจัดทีมงานจาก หน่วย
งาน SNAP ( Stanley New Approach for higher  
Productivities ) และฝ่ายจัดซ้ือ เข้าไปให้ความรู้และ
ทำากิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ  
ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน 

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็น
อันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพ 
ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์
สัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ –  
การตรวจสอบ

Supplier Improvement Project บริษัท คัดเลือก 
ผู้ขาย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้คำาแนะนำา
ด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกัน
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความ
มั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

1. 2.



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 13

1. Quality Award      

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

2. Total Service Parts Performance Award   

ศูนย์อะไหล่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (TPCAP)  

3. New Part Preparation Award     

ศูนย์อะไหล่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (TPCAP)

4. C-Award      

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด 

5. 2020 TCC Safety Activity Target  

and Achieving Audit (Level A) Award   

ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)

การจัดการด้านผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับสินค้า ให้คำาปรึกษา และรับข้อร้องเรียนจากทั้งลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และ ผู้ใช้รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ได้รับ
ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
กลุ่มสแตนเลย์ได้มีแนวคิดและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างมาสู่ระบบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

ความปลอดภัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีทัศนวิสัยในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศต่างๆ ในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งนอกจาก
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านความปลอดภัยจากยานพาหนะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มสแตนเลย์ยังได้จัดงานแสดงผลงานชุดโคมไฟยานยนต์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มสแตนเลย ์

ให้ลูกค้าได้เข้าชมเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ และ สินค้าอื่นๆ ในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

• การร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ตามที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะออกแบบและผลิตสำาหรับแต่ละรุ่นของยานยนต์

และแต่ละลูกค้า บริษัทจึงต้องมีการร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจำาและร่วมกิจกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ  

• การถูกประเมินจากลูกค้า บริษัทได้รับการประเมินจากลูกค้าเป็นประจำาทุกปี ในด้าน คุณภาพ ราคา การจัดส่ง และด้าน

อื่นๆ โดยทั่วไปจะมีการให้รางวัลเป็นขวัญกำาลังใจอีกด้วย ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากลูกค้า

อย่างสม่ำาเสมอ โดยในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลจาก ลูกค้า ดังนี้
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การดำาเนินงานด้านสังคม

ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายนี้เป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้นอกจากการนำามาตรฐาน
แรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตรวจ
ประเมินจากกระทรวงแรงงานเป็นประจำาทุกปี

บริษัทจัดทำาคู่มือการจัดการด้านแรงงาน (Labour Management Manual) ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการด้าน
แรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย  โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความสำาคัญ ดังนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน 
ข้อกำาหนดแห่งมาตรฐานแรงงาน
ไทย กฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

บริ ษั ทพยายามจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึง
สภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพใน
การทำางาน ให้กับพนักงานตาม
ค ว า ม เ หม า ะสม  แ ล ะจั ด ใ ห้ มี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะทบทวนความเพียง
พอ ความเหมาะสม และความ
มีประสิทธิผลของนโยบายบริษัท 
ระ เบียบปฎิบัติ ง าน รวมถึ งผล
การปฏิบัติงาน

จากหลักปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มสแตนเลย์ นอกจากการพัฒนาด้านการเป็นผู้ผลิตสินสินค้า บริษัทให้ความสำาคัญ
และให้คุณค่ากับ 4 ผู้ที่สนับสนุนและเกื้อกูลกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ, ลูกค้าผู้ขาย, พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันยังรวมถึงกลุ่ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐ และอื่นๆ ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีการดำาเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นดังนี้

1. การจัดการด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี 2563 บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการด้านบุคลากร คือการทำาให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริง และขยายมาตรการ

บุคคล ด้วยการยกระดับและทบทวนระบบ STARS Plan การกำาหนดมาตรการบุคคลและลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนของ Organizational 
Development / Hiring Strategy อย่างเหมาะสม โดยทำาความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อทาให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริง

การจัดการด้านแรงงาน
บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ โดยจัดให้มีระบบการจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้พนักงานได้

รับการคุ้มครองและการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทกำาหนด
นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายด้าน
แรงงาน รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย

1. 2. 3.



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 15

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
แรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 15 ปี  

ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กทำางานที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมที่อันตราย
ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

หญิงมีครรภ ์ บริษัทไม่ให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำาหนด และจัด
ให้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ทำางานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและการมีครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง 
ลดตำาแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์ บริษัทจัด มุมนมแม่ เป็นพื้นที่สำาหรับจัดเก็บน้ำานม ซึ่งเป็นสวัสดิการ
สำาหรับพนักงานหญิงหลังคลอดบุตรที่กลับมาทำางาน

ประเด็นความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฎิบัติ
การเลือกปฏิบัติ บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะไม่กระทำาหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าจ้าง และค่าตอบแทนการทำางานอื่น ๆ ค่าสวัสดิการ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้นหรือตำาแหน่งหน้าที่ รวมถึง
การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำางาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ    

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำาการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท    

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และ
มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงาน 

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับ Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม
ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ จำานวน 10 คน และ คณะกรรมการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน จำานวน 16  คน โดยจัดการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี โดยบริษัทจัดให้มี
มาตรการที่จะอำานวยความสะดวกแก่ผู้แทนพนักงานในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ เท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ โดยไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้าย  
เลิกจ้าง หรือการปฎิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน ในประเด็นข้างต้น และบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน
ดา้นสวสัดกิารและการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ บรษิทัคำานงึถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ

ปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นทุกปี มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สะดวก และเพียงพอ อาทิ 
• สิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ได้แก่ ห้องน้ำาสะอาดและถูกสุขลักษณะ น้ำาดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย สิ่งจำาเป็นใน

การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ประจำาการทุกวันและมีพยาบาลวิชาชีพประจำาตลอดเวลาทำางานของ
บริษัท  โรงอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขภิบาล อาหารถูกหลักอนามัยและราคาย่อมเยา  

• การส่งเสริมด้านความรู้และความสนใจนอกเวลางาน ได้แก่ ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ท (Library Café) , ห้องออก 
กำาลังกาย , ห้องเล่นโยคะ เป็นต้น

สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้ชุดพนักงานและมีบริการ
ซักรีด ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่ เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทำางานล่วงเวลา
และเมื่อไปปฏิบัติงานข้างนอกบริษัท ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของ
พนักงาน ได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร เป็นต้น และจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเป็นจำานวนมาก บริษัทจัดสวัสดิการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาและลดการเป็นหนี้นอกระบบของครอบครัวพนักงาน

สำาหรับการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น  การจัดแข่งขัน
กีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำาให้ต้องงดกิจกรรมไว้ก่อน ส่วนกิจกรรมตามเทศกาล
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสรงน้ำา
พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์  การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง 
พิธีทำาบุญในเทศกาลปีใหม่ บริษัทยังคงดำาเนินการได้ในบางกิจกรรม
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การส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยี บริษัทจัดทำา QR Code สำาหรับให้พนักงาน download  คู่มือพนักงาน คู่มือฝึกอบรม 
และคู่มืออื่นๆทุกประเภทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังได้จัดทำาโปรแกรมแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานเข้าใช้
งานแทนการเขียน อาทิ โปรแกรม HRMS ( Human Resource Management System) ให้พนักงานยื่นขออนุญาตลาหยุดตาม
สิทธิ์ของพนักงานโดยให้หัวหน้างานอนุมัติได้ผ่านระบบ , การจองใช้ห้องประชุมในบริษัท , การจองใช้รถยนต์ของบริษัท เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการ Cash less ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้เงินสดในการจ่ายเงินต่างๆ ใน
บริษัท โดยใช้จ่ายผ่านระบบการโอนเงินด้วย  Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิ ค่าอาหารบริเวณโรงอาหาร การจ่ายเงิน
คืนจากการเบิกเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น  เพื่อเป็นการลดการใช้เงินสด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลด
เวลาในการรับและทอนเงิน ช่วยเพิ่มด้านสุขอนามัยจากผู้ขายลดการหยิบจับธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0

ด้านวินัยและการลงโทษ บริษัทกำาหนดหลักการลงโทษทางวินัย โดยการหักหรือลดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือเงินอื่นที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำาหนดให้จ่ายให้แก่พนักงาน โดยจะไม่ดำาเนินการหรือสนับสนุนให้ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย 
จิตใจ หรือการบังคับ ขู่เข็ญทำาร้าย และกำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือได้รับ
ความเดือดร้อน รำาคาญทางเพศ ที่แสดงออกด้วยคำาพูด ท่าทาง การสัมผัสร่างกาย หรือด้วยวิธีอื่น ๆ การพิจารณาลงโทษเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับในการทำางานของบริษัท ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างชัดเจน   

ระบบลำาดับขั้น (Qualification)
บริษัทกำาหนดลำาดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

และใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม 

ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation)
เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาความสามารถ

และนำาไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด

ระบบตำาแหน่ง (Position)
บริษัทกำาหนดหน้าที่ บทบาท อำานาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละตำาแหน่ง

งานอย่างชัดเจน การเลื่อนตำาแหน่งและลำาดับขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้โดย คณะ
กรรมการการเลื่อนขั้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARs Plan ของกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ครอบคลุม

กระบวนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

นอกจากการดำาเนินกิจกรรมด้านแรงงานภายในบริษัท ในส่วนภายนอก
บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานกับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ และในเดือน
สิงหาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
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ระบบค่าจ้าง
โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน  ค่าความสามารถ ค่าตำาแหน่ง เงินช่วย

เหลือต่าง ๆ เช่น ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ 
เป็นต้น บริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำาทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ  
การปรับค่าแรงข้ันต่ำาของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ 
และ ภาวะอุตสาหกรรม

ระบบการประเมิน (Evaluation)  
บริษัทกำาหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โบนัส 

การเลื่อนขั้นและตำาแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อนำาไปสู่การพัฒนา
ความสามารถต่อไป  เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

ระบบพัฒนาความสามารถ   
บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถโดยแต่ละปีจะทำาการกำาหนดช่ัวโมงการอบรมขั้นต่ำาต่อปี

ของพนักงานแต่ละลำาดับขั้นหรือตำาแหน่งงาน 

การเลือกหลักสูตรการอบรม บริษัทพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน ได้แก่ การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยกตามสาย
งาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรมและฝึกงานกับ
บริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย 

นโยบายแรงงานประจำาปี 2563 บริษัทกำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมาย พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรม
ความรู้หรือทักษะในงาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

ปี 2563 บริษัทจัดอบรมภายในจำานวน 61 หลักสูตร ลดลง 38%* จากปี
ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมจำานวน 2,621 คน เพิ่มขึ้น 50% จากปี
ที่ผ่านมา จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 19.90 ชั่วโมงต่อคน ลดลง  29%* จากปีที่
ผ่านมา และมีการอบรมภายนอก จำานวน 73 คน ลดลง 51% จากปีที่ผ่านมา * 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรม ได้แก่ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English  
Business Brush up) , ทักษะการสอนงานสำาหรับผู้นำา (Coaching Skill for 
Leader) , การคิดบวกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน (Positive 
Thinking to Improve Work Performance) เป็นต้น และ เพื่อความปลอดภัย
จากสถานการณ์โควิด – 19 บริษัทงดการส่งพนักงานไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 

* เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 บริษัทจึงยกเลิกการฝึก
อบรมต่างๆ ในช่วงปี 2563 ออกไปหลายรายการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการใช้โปรแกรม Employee Training  ในการเก็บ
ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของพนักงานทุกคน โดยหัวหน้างานจะมีการประเมินผล
ความสามารถของพนักงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบการประเมิน
ผลงานของพนักงานประจำาปี 

อบรมสัมนาแบบออนไลน์

อบรมภายในบริษัท
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โครงการ  Thai Stanley Power Up
บริษัทจัดทำาโครงการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบที่ชื่อว่า Thai Stanley Power Up เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจ

และความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยเริ่มที่ส่วนงานผลิตโคมไฟยานยนต์ (LE’s Reform Model) ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 
2561 – 2564 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 เรื่อง ในปี 2563 ถึงแม้ว่าบางกิจกรรมจะมีอุปสรรคผลกระทบจาก Covid 19 แต่โดยภาพ
รวมของโครงการยังสามารถดำาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้ ความคืบหน้าของกิจกรรม  6 เรื่อง ดังนี้   

1. J-CoM (Job Competency Management) ในปี 2563 เป็นการทบทวนงานและวิชาจำาเป็นของงาน เพื่อให้การดำาเนิน
งานสะดวกมากขึ้น จึงควบรวมงานมาเป็น 5 ประเภทคือ New Model, Production, Quality, Engineering, Planning 
และควบรวมความรู้ เป็น 8 วิชาคือ New model, Planning & Control, Machine & Equipment, Measurement 
tool & Testing Machine, Supplier control, Production & Quality Control, Design & Change Control,  
Education & Management และได้นำา Application Software มาช่วยประมวลผลทำารายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลนโยบาย เป้าหมายระยะยาว แผนงานแต่ละปี และข้อมูลรายบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถแต่ละวิชา แต่ละ
งานย่อยในเชิง PDCA ของการสอบแต่ละปี และสรุปผลทำารายงานระดับส่วน ระดับฝ่าย ระดับแผนก และรายบุคคล เพื่อ
นำาข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเข้าทดสอบในระดับการจัดการ ระดับควบคุม และระดับ 
ตรวจสอบ รวม  673 คน สำาหรับปี 2021 จะเปิดสอบประเมินให้ครบทุกระดับรวมทั้งมีแผนจะขยายผลไปยังส่วนงานอื่นด้วย

2. Smart Manager Course มีเนื้อหาสำาคัญ 3 ส่วนได้แก่ Basic Knowledge, Smart Management, Practice  
Presentation ปัจจุบันมีผู้เรียนจากแต่ละโรงงานจบหลักสูตรจำานวน 8 คน หลังจากนั้นได้นำาความรู้ไปให้คำาแนะนำา 
การปรับปรุงในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับ 3 Loss Improvement อย่างต่อเนื่อง บางส่วนได้ช่วยสอนหลักสูตร Expert 
Course สำาหรับปี 2021 ได้ขยายผลสำาหรับผู้เรียนไปยังหน่วยงานอื่น และผู้ที่จบหลักสูตรแล้วก็จะร่วมเป็นผู้สอน Smart 
Manager Course รุ่นถัดไปด้วยเช่นกัน

3. Expert Course ปัจจุบัน มีผู้จบหลักสูตร จำานวน 11 คน โดยเรียน 12 วิชาที่เกี่ยวกับ New Model และ Mass  
Production ตัวอย่างเช่น Design & Development, Production preparation, Machine & Equipment,  
Measurement & Test tool, Spec & Change Control และ Quality Control เป็นต้น บุคคลากรชุดนี้เป็นกำาลังสำาคัญ
ในการเข้าช่วยทีม 3 Loss Improvement ในการวิเคราะห์ปัญหาหลักเชิงลึกและควบคุมอย่างเป็นระบบ

4. Survey Feedback Improve แบบ 270° 360° เป็นการทำาให้นโยบาย STARS PLAN เป็นจริง คือการสำารวจ 
ความสามารถในการปฎิบัติงานตามหน้าที่ และการปฏิบัติตามปรัชญาของพนักงานระดับการจัดการ ผลการสำารวจมีค่า
เฉลี่ยระดับ 3.2 (ค่ามาตรฐานคือ 3±0.5) ข้อมูลของแต่ละคนได้ทำาการ Feedback และสำาหรับการ Improve ได้นำาหัวข้อ
ที่ได้คะแนนน้อย จำานวน 9 หัวข้อมาสะท้อนให้เกิดกิจกรรม 6 เรื่องได้แก่

1.) Policy & KPI Breakdown 
2.) Activity & Control hearing   
3.) 1 คน 1 วิชา  
4.) 3 Loss Improvement 
5.) J-CoM เต็มรูปแบบ 
6.) การพัฒนารายบุคคลด้วยตัวเอง 
สำาหรับในปี 2021 มีแผนจะนำาทั้ง 6 กิจกรรมไปดำาเนินงานต่อไป

5. Quality In House Program ในปี 2563 แต่ละโรงงานได้ใช้ QIH Application Software ช่วยในการวิเคราะห์และ
ได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสาเหตุในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 89 เรื่อง อย่างไรก็ดีเมื่อทำาการวิเคราะห์การปฏิบัติ
งานแล้วก็ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงต่อไปอีกคือ ต้องเพิ่มมาตรการจัดการปัญหาให้มากขึ้นสำาหรับปัญหาหลักๆที่ทำาให้
เกิดค่าสูญเสียสูง นอกจากนี้ต้องใช้เวลาในการจัดการปัญหาให้รวดเร็วมากขึ้น สำาหรับในปี 2021 ยังต้องเพิ่มทักษะใน 
การวิเคราะห์สาเหตุและกำาหนดกรอบเวลาในการวิเคราะห์ เพื่อให้ปัญหาสำาคัญถูกแก้ไขและควบคุมอย่างรวดเร็ว

Thai Stanley  Power Up
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6. 5S patrol by customer view เป็นการตรวจหาความเสี่ยงด้าน  
Quality, Safety, 5S. ในกระบวนการผลิต และแลกเปลี่ยนมุมมองในแบบ
ลกูคา้ นำาสูก่ารปอ้งกนัการเกดิปัญหา และมกีารพฒันากระบวนการควบคมุ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ถึง มีนาคม 2564 ทำาการตรวจราย
สัปดาห์ แต่ได้หยุดในช่วงที่มี Covid 19 ระบาด สำาหรับความเสี่ยงที่พบ
จากการ Partrol 49% เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 5S. จำานวน 29% เป็น
เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ และจำานวน 22% เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ทั้งนี้ความเสี่ยงที่พบได้ถูกแก้ไขเสร็จสิ้นไม่ให้เกิดเป็นปัญหา นอกจากนี้
ยังได้ขยายผลให้แต่ละโรงงานทราบในรายละเอียดของความเสี่ยงเพื่อเป็น 
การป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้า

สำาหรับปี 2564 จะดำาเนินกิจกรรมตาม Road Map ที่วางไว้โดยใช้จุดแข็งที่มี
คือความร่วมมือที่ดีและดำาเนินงานแบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสามารถบรรลุ
ได้ตามวิสัยทัศน์ภายในต้นปี 2565

1. บริษัท กำาหนดให้ความปลอดภัยในการทำางานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกคน

2. บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม ในการทำางาน รวมถึงนโยบายและข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3. บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยท่ีดี  
ของพนักงานทุกคน  

2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
บริษัทยึดถือการให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน เป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการด้านพนักงาน ด้วยแนวคิด  

“พนักงานทุกคนเดินทางออกจากบ้าน มาทำางานและกลับสู่ครอบครัว ปลอดภัยทุกประการ” 
บริษัทกำาหนดนโยบายและการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่

ประจำาของพนักงาน ดังนี้ 
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บริษัทส่งเสริมให้พนักงานประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตรายจากสถานที่ปฎิบัติงาน หรือจากวิธีปฎิบัติงาน โดยสามารถเขียนที่
แบบฟอร์มชี้บ่งอันตรายและมาตรการป้องกัน (Hazard Identification and Countermeasure Registration Form หรือ Hiyarihut 
Form)  โดยหัวหน้างาน หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะหามาตรการแก้ไขและปรับปรุงตามที่เหมาะสมต่อไป 

ในปี 2563 บริษัทกำาหนดนโยบายบริหารด้านความปลอดภัย คือ สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและสามารถสบายใจ
ได้เนื่องจากอุบัติเหตุในงานเป็นศูนย์/อุบัติภัยเป็นศูนย์  โดยตั้งค่าเป้าหมายและผลลัพธ์ เป็นดังนี้ 

ชั่วโมงการทำางานที่ปลอดจากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 18,000,000 ชั่วโมงงานขึ้นไป (Man x Hour)  ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในเดือนมีนาคม 2564 และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายใหม่เป็น 21,000,000 ชั่วโมงงานขึ้นไป

4. บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำานึกด้านความปลอดภัยของ
พนักงานทั้งในและนอกงาน เช่น วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้าน
ความปลอดภัย เป็นต้น

5. บริษัท มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการดำาเนิน
กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6. บริษัท กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำา อบรม ฝึกสอน จูงใจ และ
กระตุ้นจิตสำานึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย 

7. บริษัท กำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบ
ริษัทฯ เป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

8. บริษัท สนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำางานอย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในงานและโรคจากการทำางาน  

9. บริษัท รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯและมีสิทธิ 
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำางานและวิธีการทำางานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

10.  บริษัท สนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก  

11.  บริษัท สนับสนุน การดำาเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย  (Safety Shop floor Management) 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน  

12.  บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

การดำาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย
บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน (Safety Committee) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง  
ตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และตัวแทนพนักงานที่มาจากการแต่งตั้งโดย
บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน 33 ท่าน  ทำาหน้าที่ พิจารณานโยบายและแผนการ
ดำาเนินงานต่างๆ , ทำาการสำารวจการทำางาน ,การพิจารณาโครงการ และรายงาน 
การดำาเนินงานต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริหารทราบ โดยมีวาระ 2 ปี มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ฝ่าย Safety and Environment ในสังกัดส่วนงาน
บริหาร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ส่วนงานต่างๆดำาเนินกิจกรรมให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของบริษัททั่วทุกพื้นที่ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย  
เพื่อนำาข้อมูลไปเสนอปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการทำางานที่ดี

การเลือกตั้งด้วยระบบ QR Code

อุบัติเหตุในงาน =  0 (ศูนย์) เรื่อง ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย อุบัติภัยในงาน =  0 (ศูนย์) เรื่อง 
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ด้านอาชีวอนามัย
การดำาเนินงาน บริษัทคำานึงถึงด้านสุขลักษณะของพนักงาน โดยเน้นย้ำาการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ การกำาจัดพาหะ 

นำาโรคต่างๆ ทุกเดือนอย่างสม่ำาเสมอ  จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ  , การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ โดยจัดทำาในรูปแบบ บอร์ดความรู้ เป็นต้น

•  การตั้งเป้าหมาย และผลลัพธ์ บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายการเจ็บป่วยจากการทำางานของพนักงานต้องลดลง 50% จากปี 
2019  ซึ่งผลลัพธ์จากการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

•  การตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำาทุกปี โดยมีรายการตรวจสุขภาพทั่วไป 
และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำาหรับพนักงานที่ทำางานในพื้นที่พิเศษ เช่น พนักงานที่ทำางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง มี
ฝุ่นละออง มีไอระเหยของสารเคมีอันตราย เป็นต้น

การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo)  

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ทุกคนรวมถึงผู้รับจ้างจากภายนอก และสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุ
จากการทำางานเป็นศูนย์ โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำาลองแสดงความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษัทจัดหลักสูตรการอบรม
แก่พนักงานที่ศูนย์นี้เป็นประจำาต่อเนื่องทุกเดือน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
ให้หน่วยภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานที่ศูนย์นี้อีกด้วย แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
บริษัทจึงงดการให้เข้าศึกษาดูงาน 

บริษัทได้ออกแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อรณรงค์ให้พนักงาน
ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบริษัท เรียก
ว่า วัฒนธรรมความปลอดภัย ปัจจุบันมี วัฒนธรรมความปลอดภัย 7 
ประการ , วัฒนธรรมร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 7 ประการ และ วัฒนธรรม 
ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องจักร 6 ประการ โดยเน้นย้ำาและ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้พนักงานได้ตระหนักและปฎิบัติ
ตามอยู่เสมอ

บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่
• การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ อบรมข้อกำาหนดการใช้

รถโฟคลิฟท์ การอบรม จป.บริหาร 
• การซ้อมอพยพหนีไฟภาคกลางวันและกลางคืน  
• การฝกึซอ้มเตรยีมความพรอ้มในสถานการณฉ์กุเฉนิ ของทมี Top 

Gun (ทีมโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินขั้นสูง)
• การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ 

อนุรักษ์พลังงาน  

ผลการตรวจสุขภาพ บริษัทดำาเนินการแจกสมุดผลตรวจสุขภาพให้กับ
พนักงานทุกคนรับทราบ ซึ่งกรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาปัญหา
ด้านสุขภาพสามารถสอบถามจากแพทย์ผู้ตรวจได้โดยตรงโดยข้อมูลดังกล่าวถือ
เป็นความลับของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทจัดแพทย์และพยาบาลให้บริการพนักงานใน
บริษัททุกวัน ให้ยาเบื้องต้นมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน



รายงานความยั่งยืน 256322 รายงานความยั่งยืน 256322

การดำาเนินการมาตรการป้องกันไวรัส โควิด 19
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังแพร่

ระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ในประเทศไทยยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคจำานวนมาก บริษัทให้ความ
สำาคัญกับสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง โดยออกมาตรการป้องกัน อาทิ จัดจุดวางอุปกรณ์ทำาความ
สะอาด อาทิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ทั่วทั้งบริษัท การแจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากที่พักมาถึงบริษัทและในขากลับบ้านก็ปฎิบัติเช่นเดียวกัน  
การตรวจคัดกรองจากอุณหภูมิในร่างกายพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในอาณาเขตบริษัท การทำา
ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ได้แก่ โรง
อาหาร ห้องประชุม เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  ทำาให้ตลอดระยะเวลาดำาเนินการ บริษัทไม่
พบพนักงานติดเชื้อไวรัสนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงรักษามาตรารและเฝ้าระวังโรคไวรัส โควิด 19 อย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 

ดาวน์โหลดเอกสาร 
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3.การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น
บริษัทมีที่ตั้งอยู่ในเขตตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัท

จึงให้ความระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัทได้ประสานงานและร่วม
มือกับเทศบาลตำาบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำาบุญตักบาตร
อาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นต้น  นอกจากนี้บริษัทและพนักงาน
ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำาอีกด้วย

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80%  มีที่พักอาศัยใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ
เข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึง
งดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานในบริษัท

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้ งแต่
ปี  2536  เพื่ อดำ า เนิ นกิ จกรรมทางสั งคม โดยส่ วน ใหญ่อยู่ ใ นพื้ นที่ จั งหวั ด
ปทุมธานี  ซึ่ งถือ เป็นชุมชนท้องถิ่ นของไทยสแตนเลย์  กิ จกรรมของมูลนิ ธิ  
สแตนเลย์ประเทศไทยในปี 2563  เป็นดังนี้
1. กิจกรรมทางการศึกษา  ได้แก่
1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำาปี 2563 แก่นักเรียนจำานวน 640 คน จาก 121 โรงเรียน
ในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำานวนเงินทุน
การศึกษารวม 770,000 บาท

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบรายบุคคล (Outshining Fund) ซึ่งมูลนิธิจะให้การ
สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับ
ปริญญาตรี ในปี 2563 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจำานวน 4 คน จากโรงเรียน
บัวแก้วเกษร โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปทุมธานี และโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำารุง” จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมี
นักเรียนในโครงการ 16 คน จำานวนเงินสนับสนุนรวม 1,306,540 บาท

จากการทำากิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ ทำาให้บริษัทได้รับรางวัล
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้ 

1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 จาก  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ธันวาคม 2563)

2. 2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A)  
เป็นปีที่ 5 จาก ขมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)  (มกราคม 2564)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติด้านความปลอดภัยไว้ที่ สรุปผลการดำาเนินงาน  
ของรายงานนี้ 

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ในสัดส่วน 22.25% ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง ประชาชนมีรายได้มากขึ้น  
โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ ปัจจุบันได้จัดให้มีการ
จำาหนา่ยสินคา้จากผู้ผลติในกลุม่เป็นประจำาทกุเดอืนในชว่งการจัดตลาดนดัสนิค้าสะดวก
ซื้อ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันได้งดการจำาหน่ายสินค้าประจำาเดือน

กิจกรรมเพื่อสังคมโดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
(CSR after process by Stanley Thailand Foundation)
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2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมอบชุดถังขยะแยกประเภท ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบถังขยะแยกประเภทขยะ ให้กับ 
วัดชินวราราม,  วัดเสด็จ, เทศบาลตำาบลบ้านกลาง , เทศบาลตำาบลคูขวาง และ องค์การบริหารส่วนตำาบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี

3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ การมอบเครื่องฟอกอากาศ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลของวัดพระบาทน้ำาพุ 
จังหวัดลพบุรี และสิ่งของใช้ในชีวิตประจำาวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก แก่ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวม
ปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี 

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 มูลนิธิได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสนับสนุน ให้กับ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพับได้  เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เครื่องฟอกอากาศ  จำานวนเงินรวม  394,500 บาท   

1.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science 
Project Contest ครั้งที่ 19 และ สนับสนุนการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ของสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น (สสท) จำานวนเงินสนับสนุนรวม 250,000 บาท

นอกจากนี้  มู ลนิ ธิ ร่ ว มกั บฝ่ า ย
ความปลอดภัยของบริษัท ไทยสแตนเลย์ 
การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) และ บริษัท  
เอเชียนสแตนเลย์  อินเตอร์ เนชั่นแนล  
จำากัด จัดกิจกรรม Safety To School 
ให้กับ 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดย
เป็นการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 
ด้ านสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลั งงาน  
มีการสาธิตการดับเพลิง การอพยพหนี
ไฟ ทั้งนี้มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิงจำานวน
โรงเรียนละ 10 ชุด และชุดถังขยะแยก
ประเภท จำานวน 1 ชุด ให้ทุกโรงเรียน  
คิดเป็นจำานวนเงินรวม 430,675  บาท
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4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนักงานบริษัท  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารหรือร้องเรียนกับบริษัทผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทได้ (companysecretary@thaistanley.com)  โดยบริษัทมีการกำาหนดขั้นตอนและหน่วยงานสำาหรับดำาเนินการ
โดยเฉพาะ 

บริษัทให้ความสำาคัญและรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้
เสีย ตลอดจนมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำาเนินงานของบริษัท

ลูกค้า • การประชุมประจำาปี 

• การแจ้งข่าวสาร 

• นโยบายการทำากิจกรรม

ต่างๆ

• ความสามารถในการผลิต
คุณภาพผลิตภัณฑ์ , การ
จัดส่ง 

• การปฎิบัติตามนโยบาย
ของลูกค้า และกฎหมาย
ต่างๆ 

• การปฎิบัติในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำาเนิน
การอย่างต่อเนื่องได้ 
(BCP)

• จัดส่วนงานการขาย (Satellite  
Department) ดูแลรับผิดชอบ
ลูกค้าแต่ละ รายเป็นการเฉพาะ

• ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมต่างๆของลูกค้า

คู่ค้าผู้ขาย 
(Supplier)

• การประชุมประจำาปี 

(Supplier Meeting)

• การแจ้งข่าวสาร นโยบาย

การทำากิจกรรมต่างๆ

• แผน/เป้าหมายการสั่งซื้อ
• นโยบาย ข้อปฎิบัติต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง / มีผลกระทบ
ต่อคำาสั่งซื้อ

• จัดส่วนงานจัดซื้อ (Purchasing 
Department) ดูแลรับผิดชอบ
เป็นกลุ่มตามประเภทของที่สั่งซื้อ 
(กลุ่มวัตถุดิบ,กลุ่มอื่นๆ ) 

• จัดประชุมประจำาปี 
• ให้คำาแนะนำาการบริหารจัดการ

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
มาตรฐานต่างๆ 



รายงานความยั่งยืน 256326

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำาเนินงานของบริษัท

พนักงาน • เลือกตั้ง / แต่งตั้ง 

ตัวแทนมาเป็นคณะ

กรรมการสวัสดิการ และ 

คณะกรรมการชุดอื่นๆ 

ในบริษัท

• สื่อสารนโยบาย ประกาศ 

ข่าวสารต่างๆ 

• จัดตัวแทนจากส่วนงาน

บริหาร เข้าร่วมประชุม

กับส่วนงานต่างๆ

• จัดช่องทางติดต่อร้อง

เรียน ทั้งภายในบริษัท 

และบริษัทตัวแทน

• นโยบาย เป้าหมาย 

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ

• ค่าตอบแทน สวัสดิการ 

ผลประโยชน์อื่นๆของ

พนักงาน

• การพัฒนาความรู้ความ

สามารถ ความก้าวหน้า

ในงาน

• สภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน ความปลอดภัยใน

สถานที่ปฎิบัติงาน และ

ด้านสุขอนามัย

• สิ่งอำานวยความสะดวก 

พื้นที่พักผ่อน 

• กิจกรรมอื่นๆ เพื่อผ่อน

คลายและส่งเสริมสุขภาพ

• จัดตัวแทนจากส่วนงานบริหาร 

ร่วมประชุมกับทุกส่วนงาน 

• จัดการเลือกตั้งตัวแทนพนักงาน

มาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

• แต่งตั้งพนักงานเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

• จัดสวัสดิการ กิจกรรม สำาหรับ

พนักงานเป็นประจำาทุกปี

• จัดพื้นที่ อุปกรณ์ อำานวยความ

สะดวกตามความจำาเป็น อาทิ 

ห้องสมุด ห้องออกกำาลังกาย พื้นที่

พักผ่อน ร้านสะดวกซื้อ

• จัดช่องทางติดต่อ สอบถาม ร้อง

เรียน

ผู้ถือหุ้น • ประชุมผู้ถือหุ้น

• ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

• รายงานประจำาปี และราย

งาน อื่นๆ

• ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

บริษัท 

• ผลการดำาเนินงาน และ 

เป้าหมายทางธุรกิจ

• นโยบายการจ่าย

เงินปันผล และนโยบาย

บริหารจัดการต่างๆ

• จริยธรรมทางธุรกิจ 

การต่อต้านคอร์รัปชั่น   

คุณสมบัติคณะกรรมการ

• จัดนักลงทุนสัมพันธ์ ให้เป็นช่อง

ทางติดต่อให้ข้อมูล

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

• เปิดเผยข้อมูลในช่องทางต่างๆ อาทิ 

เว็บไซต์ รายงานประจำาปี รายงาน

ความยั่งยืน คำาชี้แจงผลดำาเนินงาน 

• จัดการเยี่ยมชมบริษัท (พิจารณา

ตามความเหมาะสม)

หน่วยงานของรัฐ   
องค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงานกำากับ

ต่างๆ

• ร่วมกิจกรรมในโครงการ

ต่างๆ

• การประชุม การเข้าพบใน

โอกาสต่างๆ 

• การปฎิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

• การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 

• และองค์กรท้องถิ่น 

• การจัดการที่มีผลกระทบ

• ให้ความร่วมมือ จัดตัวแทนบริษัท

เข้าร่วมการประชุม และกิจกรรม

ต่างๆ 

• จัดการเยี่ยมชมบริษัท (พิจารณา

ตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณี)

• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ชุมชนท้องถิ่น • ร่วมกิจกรรมในโครงการ

ต่างๆ

• การประชุม การเข้าพบใน

โอกาสต่างๆ 

• จัดช่องทางร้องเรียน

• การจัดการที่มีผลกระทบ

ต่อชุมชน 

• การส่งเสริมหรือช่วยเหลือ

ชุมชน 

• ประสานงานกับตัวแทนท้องถิ่น 

• สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของ

ท้องถิ่น

• เชิญตัวแทนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม

ของบริษัท
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายสิ่งแวดล้อม
ในการดำาเนินกิจกรรมของบริษัท ต้องดำาเนินการให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งมีนโยบายการดำาเนิน
กิจกรรมดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนิน กิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของบริษัท

3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้น
จิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. บริษัทเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง พัฒนา และปรับปรุงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ประจำาป 2563 

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ประจำาป 2563

คื อ  ภั ยพิ บั ติ ต่ อสิ่ ง แวดล้ อม
เป็นศูนย์ โดยยกระดับศักยภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อกำาหนด

คือ ปริมาณการปล่อย CO2 
เทียบกับ Value added ลดลง 1% 
จากปี 2562 , ปริมาณการใช้น้ำาเทียบ
กับ Value added ลดลง 1% จากปี 
2562  และ ปริมาณการกำาจัดขยะลด
ลง 1% จากปี 2562

บริษัทในฐานะผู้ผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรม การดำาเนินงานโดยเฉพาะการผลิตจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำาคัญตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการผลิตที่คำานึงถึงการปล่อยมลพิษทั้งด้านน้ำาเสีย เสียงดัง สารเคมี กลิ่น ที่อาจส่งผล กระทบต่อชุมชน จนนำามาสู่การบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำาเนินงานด้านน้ำาแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาน้ำาจาก
แหล่งต่างๆ นำาสู่กระบวนการผลิต การบำาบัดน้ำาเสีย การมีกระบวนการ Recycle จนนำากลับมาใช้อีกครั้งทั้งในกระบวนการผลิตและ
ในการใช้ทั่วไป

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทแต่งตั้งคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Committee) และตัวแทนสิ่งแวดล้อม (ER – Environment 

Responsibility) ประกอบด้วยผู้บริหาร และ พนักงานจากทุกส่วนงาน ปัจจุบันมีจำานวน 72 คน ทำาหน้าที่ผลักดัน เสนอแนะ ระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาตามความเกี่ยวข้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำาหนดอื่นๆ และเพื่อให้เป็นไปตาม 
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและของกลุ่มสแตนเลย์ (Japan Stanley Environment Policy) โดยมีฝ่าย Safety 
& Environment ทำาหน้าที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่
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5. บริษัทสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วย
งานอื่นๆ 

6. บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
(Environmental Shop Floor Management) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี

7. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นเป็น
ประจำาและต่อเนื่อง

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563  มีดังนี้ 

1. กิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่สำาคัญ
1.1 น้ำา  บริษัทมีความจำาเป็นในการใช้น้ำาในการผลิตและอุปโภคบริโภคภายใน

บริษัทปริมาณมากในแต่ละปี ปัจจุบันบริษัทใช้น้ำาจากหลายแหล่ง อาทิ น้ำาประปา
จากหน่วยงานรัฐ , น้ำา Recycle ที่มาจากน้ำาเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งไปยัง
โรงบำาบัดน้ำาเสีย บริษัทตรวจวัดคุณภาพของน้ำาอย่างสม่ำาเสมอ ( 12 ครั้งต่อปี )

เปาหมาย 
ลดอัตราการใช้น้ำาลง 1%จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัทฯ) โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็น 

อัตราการใช้น้ำาต่อผลิตภัณฑ์ และต่อจำานวนพนักงาน 
การดำาเนินงาน
1. นำาน้ำา Recycle มาใช้ในระบบม่านน้ำาของขั้นตอนเคลือบผิวชิ้นงานใน

โรงงานผลิตโคมไฟ,  ระบบรดน้ำาสนามหญ้า และใช้ในห้องน้ำา (ชักโครก)ที่
อาคารสวัสดิการ PQC 

2. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกเป็นรุ่นประหยัดน้ำาและเปลี่ยนก๊อกน้ำาอ่างล้างมือ
ในห้องน้ำาเป็นแบบ Censor ภายในบริษัททั้งหมด

ผลลัพธ์ที่ได้ 
เป็นไปตามเป้าหมาย  สามารถลดการใช้น้ำาลง 645,088 m3/ MTB

1.2 กระดาษ  การทำางานของฝ่ายต่างๆ ทั้งจากสำานักงานและฝ่ายผลิตมีการใช้
กระดาษจำานวนมาก บริษัทมีเป้าหมายการลดการใช้ด้วยการหาเครื่องมืออื่นๆ อาทิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ

เปาหมาย 
ลดอัตราการใช้กระดาษลง 1% จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัท) โดยการปรับ

เปลี่ยนวิธีการประเมินความสอดคล้องผ่านการใช้โปรแกรม Excel , จัดทำาระบบ
การดำาเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วผ่านการใช้โปรแกรมของหน่วยงาน Information 
System และ จัดทำาโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย 
หน่วยงานละ 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่ได ้
เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้กระดาษลง 2,428 รีม (Ream)

ผลลัพธ์การดำาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมในป 2563  

645,088
m3/ MTB

ลดการใช้น้ำา

“ สแตนเลย์ร่วมใจ 
ลดการใช้น้ำา, กระดาษ 

และถุงพลาสติก ”

สโลแกนด้านสิ่งแวดล้อม

2,428
รีม (Ream)

ลดการใช้กระดาษลง
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2. การตรวจติดตามโดยผู้บริหารระดับสูง และ หน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจติดตามทุกพื้นที่เป็น

รายเดือน  ในปี 2563 บริษัทจัดให้หน่วยงานมาตรฐานจากภายนอก เข้าตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง น้ำาเสีย 
ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3. การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทกำาหนดให้มี การจัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ ได้แก่ หลักสูตรข้อกำาหนด ISO14001:2015 , หลักสูตร

การจัดการขยะภายในบริษัท เป็นต้น

4. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อาทิ การจัดนิทรรศกาลวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมลด

การใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกภายในบริษัท กิจกรรม Green Factory Project โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในบริษัทในวันทำางานสุดท้ายของปี นอกจากนี้ยังได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีในกิจกรรม SEE to School อีกด้วย

1.3 การกำาจัดขยะ บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ เป็นต้น

เปาหมาย 
ลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 1% จากปีฐาน 2562 (ระดับ

บริษัท) ด้วยการ การรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนวิธีการกำาจัดขยะ 
โดยผลักดันให้นำาไปกำาจัด แบบ Reuse และ Recycle , จัดกิจกรรมตรวจติดตาม
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบการจัดการขยะของแต่ละ
หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำานึกโดยการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะ
ของบริษัทให้กับพนักงาน ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำาโครงการลดปริมาณ
ขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ    

ผลลัพธ์ที่ได้ 
เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทเน้นย้ำาให้มีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ 

มีการทำาลายของเสียและส่งขายให้เอกชนนำาไป recycle ต่อไป  นอกจากนี้ยังให้
ความสำาคัญกับกิจกรรม 5ส โดยเน้นย้ำาการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่

1% 
จากปีฐาน 2562 

ลดปริมาณขยะ

กิจกรรม 
5ส

รักษา
ความสะอาด

ทุกพื้นที่

บริษัทไม่พบการปฎิบัติที่ผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อ
ร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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การจัดการด้านพลังงาน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับพลังงาน  อาทิ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงการขนส่ง 

บริษัทจึงส่งเสริมให้มีการดำาเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การหาพลังงานทดแทน ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานในบริษัท ปัจจุบันมีจำานวน 20 คน ทำาหน้าที่ 

ดำาเนินการจัดการด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการด้านพลังงานของบริษัทฯ ประสานงาน 
ควบคุมดูแล จัดทำารายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนให้ผู้บริหารดำาเนินการตามกฎหมาย โดยมีฝ่าย Safety & 
Environment เป็นหน่วยงานผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1. บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน และข้อบังคับ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่ต้องให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำาหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำานงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
การดำาเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้

4. บริษัทผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการของบริษัท

5. บริษัทดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง  
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำาแนวทางการปฏิบัติที่ดี มาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง

6. บริษัทแสวงหาพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่
จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง และ สาธารณชน

7. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงตามดัชนีชี้วัดประจำาปี 2563

สร้างการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 
เลือกจัดหาพลังงานสะอาดมาใช้งาน

สโลแกนอนุรักษ์พลังงานป 2563 วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญและแนวทางบริหารจัดการพลังงาน
พลังงานหลักที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ มีดังนี้
1. พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทมีความจำาเป็นในการใช้ไฟฟ้า 

คิดเป็น 7.81% ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท โดยใช้จากภาครัฐบาล 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ประมาณ 36.85 % และซื้อจากภาค
เอกชน ประมาณ 62.03 % และจากการผลิตพลังงานสะอาด 
ประมาณ 1.12 %

2. น้ำามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่บริษัทใช้ในยานพาหนะของบริษัท
ประมาณ 100 % และ ไม่มีใช้ในกระบวนการผลิต

ในปี 2563 บริษัทกำาหนดเป้าหมายและดำาเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ไว้ ดังนี้ 

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลง (CO2) ลง 1% จากปีฐาน 
2562 (ระดับบริษัท) โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงาน
ด้วยการใช้ Yellow Card , การฝึกอบรมสร้างความตระหนักในการ
ใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean energy) 
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ปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งแผง Solar cell  บนพื้นที่หลังคาโรงงานผลิต Lamp 7  และ หลังคาอาคารเอนกประสงค์ PQC ซึ่ง
เป็นอาคารที่ประกอบด้วยโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำาลังกาย และพื้นที่สำาหรับงานด้านวิศวกรรมสนับสนุนการผลิตและฝึกอบรม
ทดลองพนักงานฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า (Capacity)  : 1.2 MW โดยสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในปี 2563  (Produced Energy) : 932,704.63 kWh/Year   สามารถลดการปล่อย CO2 Emission : 554.96TonCO2/Year 
และช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ (Reduce Electric Consumption) : 3,926,686.47 บาท/ปี  และบริษัทฯมีแผนการขยายกำาลังการผลิต 
Solar Cell ในอนาคตที่อาคารโรงงานผลิต Lamp 7 ส่วนต่อขยาย และอาคารโรงงานผลิต Lamp 8

บริษัทยังมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย ลดลง 1% จากปี 2562 ซึ่งมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 8.9377 TonCO2/
MTHB โดยมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

• การติดตั้ง Power Meter และนำาข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาทำาการวิเคราะห์ในจุดที่บกพร่อง
• โครงการลดการใช้พลังงานในวันหยุด ซึ่งจะรณรงค์ให้หยุดกระบวนการผลิตในวันอาทิตย์ เดือนละ 1 วัน โดยผลลัพธ์ที่เกิด

ขึ้น ทำาให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเกือบได้ตามเป้าหมาย โดยมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ  8.9377 TonCO2/MTHB
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนี้
• จัดทำาวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและข้อความติดไว้ที่บริเวณต่างๆ ให้

พนักงานพบเห็นสะดวก

  

• รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในทุกวัน ช่วงเวลา 11:30 น. 
• การตรวจติดตามจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ในทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์เพื่อให้กิจกรรมอนุรักษ์งาน ครอบคลุม

ทุกพื้นที่
• การตรวจติดตามจากผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส เพื่อให้คำาชี้แนะในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
•  การประเมินทางด้านศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน และสถานภาพการจัดการพลังงาน

บริษัทสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ไว้ที่หน้า สรุปผลการดำาเนินงาน
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สรุปผลการดำาเนินงาน

สรุปผลการดำาเนินงาน หน่วย 2563 2562 2561

ด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ รายได้ กำาไร อัตราส่วน
ทางการเงิน แสดงไว้ที่รายงานประจำาปี  

หน้า 3 , 93  3 , 71  5 , 79 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

จำานวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจที่เข้าสู่ระบบร้องเรียนของบริษัท 

กรณี -  -    -   

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่ตรวจสอบ
แล้วเป็นความจริง

• การคอร์รัปชั่น กรณี  -    -    -   

• การใช้ข้อมูลบริษัท กรณี  -    -    -   

• การให้และรับสินบน กรณี  -    -    -   

• ประเด็นมนุษยชน กรณี  -    -    -   

• การเสียภาษี กรณี  -    -    -   
ด้านทรัพยากรบุคคล

จำานวนพนักงานทั้งหมด คน  3,107  3,084  3,196 

• พนักงานชาย คน  1,693  1,692  1,736 

• พนักงานหญิง คน  1,414  1,392  1,460 

จำานวนพนักงานแบ่งตามส่วนงาน

ส่วนงานบริหาร คน  118  96  100 

ส่วนงานการตลาด คน  112  55  55 

ส่วนงานผลิต และ หน่วยงานสนับสนุนการผลิต คน  2,877  2,933  3,041 
จำานวนพนักงานแบ่งตามประเภทการจ้างงาน

• พนักงานประจำา คน  2,662  2,765  2,756 

• พนักงานมีระยะการจ้างงาน คน  445  319  440 
จำานวนพนักงาน แบ่งตามสัญชาติ

• สัญชาติไทย คน  3,085  3,060  3,171 

• สัญชาติอื่นๆ (ญี่ปุ่น) คน  22  24  25 
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สรุปผลการดำาเนินงาน หน่วย 2563 2562 2561

จำานวนพนักงาน แบ่งตามอายุ

ต่ำากว่า 30 ปี คน  1,184  1,206 

30 - 39 ปี คน  1,132  1,138 

40 - 49 ปี คน  639  605 

มากกว่า 50 ปี คน  152  135 
จำานวนพนักงาน ตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง (EGM , DEGM) ร้อยละ  0.42  0.16 

ผู้บริหารระดับกลาง (DM ,DDM) ร้อยละ  2.22  1.42 

ผู้บริหารระดับต้น (CS) ร้อยละ  4.22  3.17 

ระดับหัวหน้างาน ( UL , GL) ร้อยละ  12.23  11.65 

ระดับพนักงาน ร้อยละ  80.91  83.60 
จำานวนพนักงานใหม่

 ชาย คน  420  144 

 หญิง คน  410  87 

จำานวนพนักงานลาออก

 ชาย คน  422  251 

 หญิง คน  378  183 
จำานวนการลาคลอดของพนักงานหญิง

 ลาคลอด คน  63  64 

 กลับมาทำางานหลังลาคลอด คน  52  58 
การฝึกอบรม

จำานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน โดยเฉล่ีย ชั่วโมง  20  28  12 

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ล้านบาท  1.10  12.85 

ด้านความปลอดภัย

 จำานวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน* ( * ผู้ประสบเหตุหยุดงาน) ครั้ง  0  0  2 

 จำานวนคนเสียชีวิตจากการทำางาน

• พนักงานประจำา คน  0  0  -   

• ไม่ใช่พนักงาน คน  0  0  -   

จำานวนครั้งของการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำางาน

• พนักงานประจำา ครั้ง  11  18  10 

• ไม่ใช่พนักงาน ครั้ง  0  0  -   
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สรุปผลการดำาเนินงาน หน่วย 2563 2562 2561

ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

การใช้วัตถุดิบ

ปริมาณวัตถุดิบหลัก (เม็ดพลาสติก)ที่ใช้ ตัน  8,123  11,419  10,500 

การใช้ไฟฟ้าและเชี้อเพลิง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า kWh  86,290,247  109,082,595  107,519,164 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell kWh  932,705  246,660 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด (แก๊ส) Liter  228,784  549,246  360,061 
การกำาจัดขยะ ของเสีย และกากอุตสาหกรรม

ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน  3,355  5,185  4,888 

น้ำา

ปริมาณน้ำาที่ใช้

• ปริมาณน้ำาประปา ลบ.ม  272,131  426,838  372,306 

• ปริมาณน้ำาบาดาล ลบ.ม  4,302  14,215  7,046 

ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้ใหม่ ลบ.ม  61,022  69,094  84,481 
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GRI 
Indicator 

Descriptions
Page

Annual Report SD Report

GRI 102 General Disclosures

Organization Profi le

GRI 102 - 1 Name of the organization 6

GRI 102 - 2 Activities , brands , products  and service 7

GRI 102 - 3 Location of headquarters 6

GRI 102 - 4 Location of operations 6

GRI 102 - 8 Information on employees and other workers 32

GRI 102 - 9 Supply chain 11

Strategy

GRI 102 - 14 Statement from senior decision-maker 5

GRI 102 - 15 Key impacts , risk and opportunities 10

Ethic and Integrity

GRI 102 - 16 Values , principles , standards and norm of behavior 2

Governance

GRI 102 - 18 Governance structure 111

GRI 102 - 19 Delegating authority 135

GRI 102 - 22 Composition of the highest governance body 

and its committees

134

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

values and strategy

133

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body's performance 141

GRI 102 - 29 Identifying and managing economic , 

environmental and social impacts

9

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management processes 10

GRI 102 - 35 Remuneration policies 137

GRI 102 - 36 Process for determining remuneration 144

GRI Content Index



รายงานความยั่งยืน 256336

GRI  
Indicator 

Descriptions
Page

Annual Report SD Report

Steakholder Engagement

GRI 102 - 40 List of stakeholder groups 25-26

GRI 102 - 43 Approach to steakholders engagement 25-26

GRI 102 - 44 Key topics and concerns raised 25-26

Reporting Practice

GRI 102 - 50 Reporting period 6

GRI 102 - 51 Date of most recent report 6

GRI 102 - 55 GRI content index 35

GRI 200 Economic

GRI 201 Economic Performance

GRI 201 - 1 Direct economic value generated and distributed 3

GRI 205 Anti Corruption

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

9

GRI 300 Environmental

GRI 301 Materials

GRI 301 - 1 Materials used by weight or volume 34

GRI 302 Energy

GRI 302 - 1 Energy consumption within the organization 34

GRI 302 - 3 Energy intensity

GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption 34

GRI 302 - 5 Reductions in energy requirements of products and services 34

GRI 303 Water

GRI 303 - 1 Water withdrawal by source 34

GRI 303 - 3 Water recycled and reused 34

GRI 304 Biodiversity

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

13

GRI 304 - 3 Habitats protected or restored

GRI 305 Emissions

GRI 305 - 1 Direct (Scope 1) GHG emissions 32
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GRI  
Indicator 

Descriptions
Page

Annual Report SD Report

GRI 305 - 2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 32

GRI 306 Effluents and Waste

GRI 306 - 2 Waste by type and disposal method 29

GRI 400 Social

GRI 401 Employment

GRI 401 - 1 New employee hires and employee turnover 33

GRI 401 - 3 Parental leave 33

GRI 403 Occupational Health and Safety

GRI 403 - 1 Workers representation in formal joint management–worker 
health and safety committees and number of work-related 
fatalities

20

GRI 403 - 2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism and number of work-related fatalities

33

GRI 403 - 4 Health and safety topics covered in formal agreements with 
trade unions

20

GRI 404 Training and Education

GRI 404 - 1 Average hours of training per year per employee 33

GRI 404 - 2 Programs for upgrading employee skill and transition assistance 
programs

14

GRI 404 - 3 Percentage of employees receiving regular performance 
and caree 

17

development reviews

GRI 406 Non-discrimination

GRI 406 - 1 Incidents of discrimination and corrective action taken 15

GRI 408 Child Labor

GRI 408 - 1 Operations and suppliers at significant risk 
for incidents of child labor

15



ผูผลิตอุปกรณ

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกัด (มหาชน)
29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบานกลาง 
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท 0-2581-5462 , 0-2977-9555 

โทรสาร 0-2581-5397

สองสวางยานยนต
แบบครบวงจรระดับโลก

Be Friendly to 
the Environment


