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สารจากประธานกรรมการ 
/ สารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ยากลำาบากอีกหนึ่งปี ที่เรา
ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งส่ง
ผลต่อการดำารงชีวิต และระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศ 
ไทยเรา การดำาเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ดำาเนินไป 
ภายใต้กฎหมายควบคุมการระบาดที่เข้มงวดอย่างยาวนาน จนนำา
สู่ภาวการณ์ผ่อนคลายในช่วงปลายปี  

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแทบทุกมิต ิ
อาทิเช่น มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งที่บริษัทฯยังคงยึดมั่น  
คือ ธุรกิจจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยโครงสร้าง
องค์กรที่เข้มแข็งไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ใดก็ตาม 

บริษัทฯ ได้ เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธุ์ดี  ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการหนึ่งจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการ น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดเป็น
สวัสดิการให้กับพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำาหนด  
โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิเช่น ที่ดิน หรือพื้นที่ว่างเปล่า
ในสถานประกอบกิจการนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกพืชผัก และนำาผลผลิตที่ได้มาบริโภค
หรือจำาหน่าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ 
ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ยังคงดำาเนินกิจกรรม 
ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การมอบเงินบริจาค
เพื่อสมทบทุนการสร้างห้อง Semi-ICU การมอบอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 การบริจาคเงินเพื่อสร้างศูนย์ Call Center 
เพื่อรับเรื่องประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด
ปทุมธานี ฯลฯ อีกทั้งยังคงมาตรการการดำาเนินการอย่างรัดกุม
ในการประเมินสถานการณ์โควิด-19 ภายในบริษัทอย่างใกล้ชิด 
สำาหรับวิธีการปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันสำาหรับพนักงาน 
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและคนในครอบครัว 

มิติทางด้านสังคม 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนูกุล
ประธานกรรมการ



จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด ไม่ใช่เพื่อเพียงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเท่านั้น แต่บริษัทฯ ใช้ข้อมูล
ดังกล่าวมาวางแผนการผลิต การออกคำาสั่งซื้อ และการจัดเก็บสต็อก เพื่อไม้ให้เกิดปัญหากระทบต่อการผลิต และส่งมอบสินค้า
ให้ลูกค้าได้ทันเวลา เราปรับปรุงระบบการทำางานในทุกวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการลดของเสียและความสูญเปล่า
ในกระบวนการ 

ท่ามกลางกระแสการปรับตัวไปสู่ EV ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก นอกเหนือจากการปรับปรุงในทุกๆวันแล้ว  
เรายังเริ่มเสริมสร้างระบบการทำางาน และคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

บริษัทฯให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการท้าทายด้านการผลิต ดังนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯในปี 
2564 ที่ได้ดำาเนินการไป ได้แก่ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดปริมาณการใช้น้ำา และการลดปริมาณ
ขยะลง 2% จากปีฐาน 2562 ด้วยการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า โดยการหันมาใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) ด้วยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) การลด
ปริมาณการใช้น้ำาด้วยการใช้น้ำารีไซเคิลท่ีเกิดจากกระบวนการบำาบัดน้ำาเสียภายในบริษัทฯ และลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะ 
และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกเหนือจากการดำาเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา ในส่วนของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตเอง เราให้ความสำาคัญตั้งแต่การเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำาคัญถึงความรับผิดชอบ
ต่อปัญหาระดับโลก นั่นคือ การเริ่มวางแนวทางเรื่อง ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ซึ่งเป้าหมายของโลก คือ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2593 (ลดการปล่อยก๊าซตามยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศ) บริษัทฯเอง 
กำาลังเริ่มต้นด้วยการกำาหนดยุทธศาสตร์แนวทาง และลงมือปฏิบัติจริง 

ปีนี้ถือเป็นปีแห่งความท้าทายและความผันผวนอีกหนึ่งปี ซึ่งการระบาดมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าสู่การเป็นโรคประจำาถิ่น
หรือโรคติดต่อทั่วไป (ENDAMIC) แต่เรายังคงต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโลกและสงครามที่ยังคงดำาเนินอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อคนทั้งโลกซึ่งยากที่จะคาดเดา แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้ภาวการณ์ที่ยากลำาบาก และข้อจำากัดในการดำาเนินการนี้ บริษัทฯ 
ยังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม ทั้งในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น  
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

มิติทางด้านเศรษฐกิจ 

มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดี 
เสมอมา เราไทยสแตนเลยใ์นฐานะผูผ้ลติอปุกรณส์อ่งสวา่งยานยนต ์จะรว่มมอืรว่มใจ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู ่
กับการดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็น 
องค์กรที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยสืบไป
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แนวทางการจัดทำารายงาน

บริษัทจัดทำารายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำาเนิน
งานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และหลัก
ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง
ยานยนต์แบบครบวงจรระดับโลก ตลอดจนให้ความสำาคัญและให้
คุณค่าและค้ำาจุนผู้ที่สนับสนุนและเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2564  จัดทำาขึ้นโดยใช้หลักการ
ประเมินความย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบางส่วน
ใช้กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) 
เนื้อหาหลักจะรายงานผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของบริษัทได้เข้าใจและรับทราบถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
บริษัทให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 ขอบเขตการรายงาน

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้เป็นไปตามนโยบายและ
ผลการดำาเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 – 31 มีนาคม 2565 ส่วนธุรกิจที่บริษัทได้ร่วม
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ได้มีการนำามา
รวมในรายงานฉบับนี้ ข้อมูลด้านการเงินส่วนหลักได้
แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2564

ส่วนงานบริหารได้ทำาการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่จะเปิดเผย จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคล ฝ่าย CG  เป็นต้น  

บริษัทยังไม่ได้รายงานประเด็น ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระหว่าง
จัดทำาและบางขั้นตอนได้หยุดรอเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

กระบวนการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล



7บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น
STANLY

ที่ตั้ง

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

ผู้บริหารสูงสุด

นายโคอิจิ นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร

ทุนจดทะเบียน และชำาระแล้ว

383,125,000 บาท

จำานวนพนักงาน 
3,003 คน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์
แบบครบวงจร 

วันที่จัดตั้ง

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2523

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 
วันที่ 26 กรกฎาคม  2536

การเป็นสมาชิกองค์กร

ข้อมูลทั่วไป
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การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนตามความสำาคัญ

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทจัดทำารายการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย และประเมินระดับความสำาคัญ เพื่อหาข้อสรุปและกำาหนดประเด็นความยั่งยืนตลอดจนดำาเนินการกำาหนดเป้าหมาย
และวิธีดำาเนินการ ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำา

2. การบริหารจัดการ
    ของเสียจากกระบวน
    การผลิต และ ขยะมูลฝอย

3. การบริหารจัดการ 
    ก๊าซเรือนกระจก
4. การบริหารจัดการ
    ด้านพลังงาน
5. การบริหารจัดการ
    มลพิษ เสียง กลิ่น             

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้มี
ส่วนได้เสีย

ประเด็น
ความยั่งยืน

ลูกค้า คู่ค้า
(Supplier) พนักงาน ผู้ถือหุ้น

หน่วยงานของรัฐ  
องค์กรท้องถิ่น 

หนว่ยงานกำากบัตา่งๆ

ชุมชน
ท้องถิ่น

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  
เป็นผู้ ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส่องสว่ าง 
สำาหรับยานยนต์ โดยจัดตั้งสำานักงานและโรงงานผลิต 
ในอำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การดำาเนินธุรกิจนับตั้งแต่
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี 
บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
ยานยนต์ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ร่วมกับชุมชนและ
สังคมได้อย่างราบรื่น มีความสัมพันธ์อันดีและเจริญก้าวหน้า
ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ธุรกิจไทยสแตนเลย์
กับความยั่งยืน
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10. การบริหารจัดการผล   
      ดำาเนินงาน / การกำากับ  
      ดูแลกิจการ

11. การต่อต้าน 
      ทุจริตคอร์รัปชั่น
12. การบริหารจัดการ  
      ความเสี่ยง
13. การปฎิบัติตาม  
      กฎหมาย (Compliance)

14. ความรับผิดชอบต่อ 
       ลูกค้า และผลิตภัณฑ์

15. การบริหารจัดการ 
      ต่อ Supplier

16. การคุ้มครองข้อมูล 
       และระบบสารสนเทศ

6. การปฎิบัติต่อพนักงาน

7. การจัดการด้าน 
    ความปลอดภัย  
    อาชีวอนามัย 
8. การปฎิบัติต่อชุมชน
    และสังคม

9. วัฒนธรรมองค์กร

ประเด็นด้านสังคม

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนตามความสำาคัญ

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

การบริหารจัดการผลดำาเนินงาน / การกำากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นการคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การปฎิบัติต่อชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการน้ำา

การบริหารจัดการของเสีย
จากกระบวนการผลิต และ ขยะมูลฝอย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
และผลิตภัณฑ์

การปฎิบัติต่อพนักงาน

การปฎิบัติตามกฎหมาย  

การบริหารจัดการต่อ Supplier

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย

การบริหารจัดการมลพิษ เสียง กลิ่น

วัฒนธรรมองค์กร

ความสำาคัญต่อบริษัท  สูง

 สูง
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เป้าหมายด้านความยั่งยืน

จากประ เด็นความยั่ ง ยื นที่ เชื่ อม โยงกับกลุ่ มผู้ มี ส่ วน 
ได้เสีย บริษัทฯ นำามากำาหนดเป็นโยบายการบริหารจัดการและ 
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ และผนวกเข้ากับประเด็น 
ความยั่งยืนระดับสากล SDG’s Goal โดยตั้งเป็นเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยืน และการบริการจัดการที่สอดคล้องกันไว้ดังนี้

เป้าหมายที่ 6: 
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำาและ

สุขอนามัย สำาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
• ลดการใช้น้ำาประปา
• นำาน้ำาเข้าระบบแล้วหมุนเวียนมาใช้ 

เป้าหมายที่ 7: 
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้า

ถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมาย
เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน โดยเพิ่มพื้นที่

การติดตั้ง Solar cell 

เป้าหมายที่ 13: 
เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมาย
• ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• ลดการปล่อยก๊าซ CO2 
• ปลูกฝังแนวความคิดด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานทุกระดับ

เป้าหมายที่ 10: 
ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ

เป้าหมาย
นำาแนวคิดของ STARS PLAN ให้เกิด

ขึ้นจริง และ วางมาตรการด้านบุคลากรให้มี 
ความสามารถในการคิดจนจบกระบวนการ 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์แบบครบวงจร
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายใน
การบริหารที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในด้านรูปลักษณ์ที่สวยงาม 
ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาจากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างให้มาเป็นระบบอุปกรณ์ที่ช่วยด้านความปลอดภัย
ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกกลุ่ม ตลอดจนปรับปรุงด้านการผลิตอย่างจริงจังด้วยการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง
เพื่อรองรับการผลิตโคมไฟยานยนต์ปัจจุบันและยานยนต์ไฟฟ้า

ประกอบดว้ย ชดุไฟหนา้ ชดุไฟทา้ย ไฟสญัญาณ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทออกแบบและผลิตเป็นเฉพาะ
แต่ละรุ่นของยานยนต์ให้กับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์
ในประเทศเป็นหลัก และส่งจำาหน่ายให้กับบริษัท
ในเครือในต่างประเทศด้วย ปัจจุบันมีโรงงานผลิต
โคมไฟ จำานวน 5 โรงงาน มียอดขายประมาณ 96%   
ของยอดขายรวม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มี 3 ประเภท ได้แก่ หลอดไฟ
ยานยนต์ ชุดโคมไฟยานยนต์ และ แม่พิมพ์ โดยมีการวิจัย
และพัฒนาตั้งแต่การออกแบบและการผลิตที่สอดคล้องและ 
เกี่ยวเนื่องกันแบบครบวงจรทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัทมีการผลิตหลอดไฟยานยนต์ประเภท 
ฮาโลเจน อาทิ T19, T25 เป็นการผลิตเพื่อประกอบ
เป็นชุดโคมไฟยานยนต์ และจำาหน่ายเป็นสินค้าในตลาด 
Replacement และส่งจำาหน่ายไปในกลุ่มสแตนเลย์  
ในต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตหลอดไฟ จำานวน 
1 โรงงาน มียอดขายประมาณ 3% ของยอดขายรวม

หลอดไฟยานยนต์1

2

3

ชุดโคมไฟยานยนต์

บริษัทมีการผลิตแม่พิมพ์สำาหรับใช้ในงานฉีดขึ้น
รูปทุกชนิด โดยเป็นการผลิตเป็นการเฉพาะแต่ละรุ่น
ของโคมไฟ  ปัจจุบันมีโรงงานผลิตแม่พิมพ์ 1 โรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิต
โคมไฟ และมีการจำาหน่ายมีให้กับกลุ่มบริษัทในกลุ่ม 
สแตนเลย์บ้าง โดยมียอดขายประมาณ 1% ของ 
ยอดขายรวม

แม่พิมพ์โลหะ
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จากลักษณะธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
เพื่อจำาหน่ายสู่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ มีผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 
ถือเป็นห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัท ที่ต้องให้ความสำาคัญ
กับทุกกลุ่ม โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานสำาหรับติดต่อดูแลเป็น 
การเฉพาะ และบริษัทกำาหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการซื้อ–ขายสินค้าและทรัพย์สิน ไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฎิบัติ ทั้งนี้มีการจัดการและดำาเนินงานกับแต่ละกลุ่มโดย 
แบ่งตามกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมหลัก

1. การนำาเข้าปัจจัยการผลิต 

ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญ คือ ผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยต่างๆ เพื่อนำามาผลิตเป็นสินค้าของบริษัท โดยมีทั้ง 
ผู้ขายภายในประเทศ ต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทในเครือสแตนเลย์ บริษัทจัดให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, 
สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะพิจารณาตามนโยบายตามคุณสมบัติที่กำาหนดโดย
คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ การพิจารณาเอกสารสำาคัญ สภาพกิจการ ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นจากนโยบายมาตรฐานแรงงาน ได้แก่ การปฏิบัติ
ด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีการคัดเลือก Supplier 
รายใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะวัตถุดิบ และลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพา Supplier รายหนึ่งรายได้มากเกินไป

ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
และการบริหารจัดการ

การคัดเลือก supplier

หลังจากคัดเลือกและติดต่อซื้อ
ขายทางธุรกิจด้วยกันแล้ว ฝ่ายจัดซื้อ
ของบริษัทยังมีการประเมินประจำาปี  
อีกด้วย ในประเด็นคุณภาพ การจัดส่ง 
และราคา เป็นต้น

การประเมินผล

บริ ษั ท ไ ด้ ต่ อ ยอดการปรั บปรุ ง 
การผลิตไปยัง supplier ด้วยบริษัท
ยึดถือนโยบายด้านการรับประกันคุณภาพ  
โดยตั้งเป็นหลักการที่จะ ไม่ซื้อ ไม่ผลิต  
ไม่ส่งต่อของเสีย ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ไปยัง supplier จึงถือเป็นประโยชน์ 
ต่อทั้ง supplier ทำาให้เพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน และบริษัท ในการได้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และต้นทุน
ไม่สูงเกินไป 

การให้ความรู้พัฒนา supplier
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2. การปฎิบัติการผลิต 

บริษัทจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP (Stanley 
New Approach for higher Productivities) และ
ฝ่ายจัดซื้อ เข้าไปให้ความรู้และทำากิจกรรมปรับปรุง 
การผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา
ประมาณ 6 เดือน 

บริษัท คัดเลือกผู้ขาย และเข้าไปช่วยในการค้นหา
ปัญหา และ ให้คำาแนะนำาด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนา Supplier ของบริษัทที่ได้จัดทำา  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้
รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมิน
คุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

การประชุม supplier meeting ประจำาปี บริษัทจัด
ให้มีกิจกรรมประชุมกับ Supplier เพื่อแจ้งนโยบายประจำาปี 
ข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และ
มอบรางวัล QCD สำาหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่ง
ตรงเวลา

กรณี Supplier ประเภทรับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุม
แยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้า
หน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติม
สินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายผลมาตรการ
ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญ คือ พนักงานบริษัท ตั้งแต่การออกแบบ การนำาเสนอต่อลูกค้าเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็น 
ผู้ผลิตสินค้า การวางแผนการผลิต การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ จนถึงการส่งมอบต่อลูกค้า บริษัทมีเป้าหมาย
ในการสร้างการผลิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการสั่งซื้อจากลูกค้า กระบวนการผลิตเป็นตามแบบแผนที่
กำาหนดไว้เป็นมาตรฐานทั้งของบริษัทและมาตรฐานสากลที่บริษัทได้รับ อาทิ มาตรฐาน ISO/TS 16949 (ระบบ
บริหารคุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์) เพิ่มทักษะการทำางานให้พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ มีการตรวจติดตามผล 
การดำาเนนิงานแต่ละขั้นตอนโดยผู้บริหาร การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ SNAP (Stanley 
New Approach for higher Productivity) 

Supplier SNAP  Supplier Improvement Project1 2
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การดำาเนินการที่สำาคัญกับลูกค้า นอกจากการผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า บริษัทยังติดต่อประสานงาน ร่วมประชุม 
และรว่มกจิกรรมกบัลกูคา้อยา่งสม่ำาเสมอ ทัง้นีจ้ากการดำาเนนิการตา่งๆ นำามาซึง่การถกูประเมนิจากลกูคา้  บรษิทัไดร้บัการประเมนิ
จากลูกค้าเป็นประจำาทุกปี ในด้าน คุณภาพ ราคา การจัดส่ง และด้านอื่นๆ  โดยทั่วไปจะมีการให้รางวัลเป็นขวัญกำาลังใจอีกด้วย 
ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ โดยในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัลจาก ลูกค้า ดังนี้

รางวัลจาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด จำานวน 
3 รางวัลดังนี้

• รางวัล 2021 Outstanding Performance Supplier for Early  
Achievement of 2025 target in Environment (CO2 Reduction)  
Award (22 กุมภาพันธ์ 2565)

• รางวัล 2021 Outstanding Performance Supplier in VA (22  
กุมภาพันธ์ 2565)

• รางวัล Runner up “Cost Improvement” (22 กุมภาพันธ์ 2565)  

4. การตลาดและการขาย 

3. การกระจายสินค้า/โลจิสติกส์ขาออก 

ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญ คือ ลูกค้า 
โดยลูกค้าโดยตรงของบริษัทคือ 
ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทยเป็น
หลัก และ ลูกค้าทางอ้อม คือ ผู้ใช้
ยานยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ประกอบอยู่ โดยบริษัทมีการบริหาร
จั ดการความสั มพั นธ์ กั บลู กค้ า  
โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญ คือ ผู้ขนส่งสินค้าของบริษัท ปัจจุบันใช้ระบบ
ขนส่งจากผู้ประกอบการขนส่งโดยเฉพาะเป็นหลัก โดยมีหน่วยงาน
ดูแลเรื่องการจัดส่งของแต่ละโรงงานผลิตติดต่อประสานงานเป็นหลัก  
โดยมุ่งเน้นการจัดส่งให้ตรงความต้องการของลูกค้า

ด้านบริหาร ด้านคุณภาพ 

ตอบสนองความพอใจของลูกค้า
เปน็อนัดบัหนึง่ ดว้ยการพฒันาทกุหนว่ย
งานทางด้านคุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, 
การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์
สัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - 
การปฏิบัติ – การตรวจสอบ

มุ่ งมั่ นที่ จะสร้ างสรรค์ ระบบ 
รับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐาน
สากล สง่มอบผลติภณัฑด์ว้ยความมั่นใจ
ที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้
วางใจจากลูกค้า

1
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ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญคือ ลูกค้า และ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ Quality  
Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำาปรึกษา และรับข้อร้อง
เรียนจากทั้งลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และ ผู้ใช้รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ

รางวลัจาก บรษิทั นสิสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) 
จำากัด จำานวน 1 รางวัล คือ รางวัล Global 
Quality Award

5. การบริการหลังการขาย

2

จากกิจกรรมหลักที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานต่างๆ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นหลัก บริษัทยังได้ดำาเนินการอื่นๆ 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ได้แก่

การออกนโยบายและระเบียบปฎิบัติสำาหรับการควบคุมข้อมูลลูกค้า  
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าได้อย่าง 
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า บริษัทถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำาคัญที่สุด 

สำาหรับในด้านการแข่งขันทางการค้า บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน new technology เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะสำาหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์แต่ละรุ่น บริษัทจึงจัดให้มีทีมวิจัยและพัฒนาและทีมการขาย
เป็นเฉพาะแต่ละลูกค้า เพื่อออกแบบและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย ได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้  กลุ่มสแตนเลย์ยั งได้จัดงานแสดงผลงานชุดโคมไฟ 
ยานยนต์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มสแตนเลย์ให้ลูกค้าได้ 
เข้าชมเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ และ สินค้า
อื่นๆ ในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

กิจกรรมสนับสนุน 
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บริษัทกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ  
และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร 
หรือร้องเรียนกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ 
(companysecretary@thaistanley.com) โดยบริษัท
มีการกำาหนดขั้นตอนและหน่วยงานสำาหรับดำาเนินการ 
โดยเฉพาะ 

บริษัทให้ความสำาคัญและรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า • การประชุมประจำาปี 
• การแจ้งข่าวสาร 
• นโยบายการทำา

กิจกรรมต่างๆ

• ความสามารถในการผลิต   
คุณภาพผลิตภัณฑ์,  
การจัดส่ง 

• การปฎิบัติตามนโยบาย
ของลูกค้า และกฎหมาย
ต่างๆ 

• การปฎิบัติในสถานการณ์
• ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำาเนิน
• การอย่างต่อเนื่องได้ (BCP)
• การรักษาข้อมูลความลับ

ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่

• จัดส่วนงาน Satellite Division 
ดูแลรับผิดชอบลูกค้าแต่ละ 
รายเป็นการเฉพาะ

• ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมต่างๆของลูกค้า

คู่ค้าผู้ขาย 
(Supplier)

• การประชุมประจำาปี 
(Supplier Meeting)

• การแจ้งข่าวสาร 
นโยบายการทำา
กิจกรรมต่างๆ

• แผน/เป้าหมายการสั่งซื้อ
• นโยบาย ข้อปฎิบัติต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง / มีผลกระทบ
ต่อคำาสั่งซื้อ

• จัดส่วนงานจัดซื้อ (Purchasing 
Department) ดูแลรับผิดชอบ
เป็นกลุ่มตาม

• ประเภทของที่สั่งซื้อ  
(กลุ่มวัตถุดิบ,กลุ่มอื่นๆ) 

• จัดประชุมประจำาปี 
• ให้คำาแนะนำาการบริหารจัดการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  
และมาตรฐานต่างๆ 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมี
ส่วนร่วม

ประเด็น
ความคาดหวัง

การดำาเนินงาน
ของบริษัท

companysecretary@thaistanley.com
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พนักงาน • เลือกตั้ง / แต่งตั้ง 
ตัวแทนมาเป็นคณะ
กรรมการสวัสดิการ 
และ คณะกรรมการ 
ชุดอื่นๆ ในบริษัท

• สื่อสารนโยบาย 
ประกาศ ข่าวสารต่างๆ 

• จัดตัวแทนจากส่วนงาน
บริหารเข้าร่วมประชุม
กับส่วนงานต่างๆ

• จัดช่องทางติดต่อ 
ร้องเรียน ทั้งภายใน
บริษัท และบริษัท
ตัวแทน 

• นโยบาย เป้าหมาย 
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ

• ค่าตอบแทน สวัสดิการ  
ผลประโยชน์อื่นๆของ
พนักงาน

• การพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  
ความก้าวหน้าในงาน

• สภาพแวดล้อมใน 
การทำางาน ความปลอดภัย
ในสถานที่ปฎิบัติงาน  
และด้านสุขอนามัย

• สิ่งอำานวยความสะดวก  
พื้นที่พักผ่อน 

• กิจกรรมอื่นๆ  
เพื่อผ่อนคลายและ 
ส่งเสริมสุขภาพ

• จัดตัวแทนจากส่วนงานบริหาร 
ร่วมประชุมกับทุกส่วนงาน 

• จัดการเลือกตั้งตัวแทนพนักงาน
มาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

• แต่งตั้งพนักงานเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

• จัดสวัสดิการ กิจกรรม สำาหรับ
พนักงานเป็นประจำาทุกปี

• จัดพื้นที่ อุปกรณ์ อำานวย 
ความสะดวกตามความจำาเป็น 
อาทิ ห้องสมุด ห้องออกกำาลังกาย 
พื้นที่พักผ่อน ร้านสะดวกซื้อ

• จัดช่องทางติดต่อ สอบถาม 
ร้องเรียนจัดช่องทางสื่อสารกับ
พนักงาน อาทิ ติดบอร์ดข่าวสาร 
mail lotus note, เสียงตามสาย, 
การประชุมภายในระดับต่างๆ 

ผู้ถือหุ้น • ประชุมผู้ถือหุ้น
• ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
• รายงานประจำาปี และ

รายงานอื่นๆ
• ข้อมูลข่าวสารทาง

เว็บไซต์บริษัท 

• ผลการดำาเนินงาน  
และเป้าหมายทางธุรกิจ

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
• และนโยบายบรหิารจดัการ

ต่างๆ
• จริยธรรมทางธุรกิจ 

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
คุณสมบัติคณะกรรมการ

• จัดนักลงทุนสัมพันธ์ ให้เป็น 
ช่องทางติดต่อ ให้ข้อมูล

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
• เปิดเผยข้อมูลในช่องทางต่างๆ 

อาทิ เว็บไซต์ รายงานประจำาปี 
รายงานความยั่งยืน คำาชี้แจง 
ผลดำาเนินงาน 

• จัดการเยี่ยมชมบริษัท (พิจารณา
ตามความเหมาะสม)

หน่วยงานของรัฐ  
องค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงานกำากับ

ต่างๆ 

• ร่วมกิจกรรมใน
โครงการต่างๆ

• การประชุม การเข้าพบ
ในโอกาส ต่างๆ 

• การปฎิบัติตามกฎหมายที่   
เกี่ยวข้อง 

• การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
และองค์กรท้องถิ่น 

• การจัดการที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และ สังคม

• ให้ความร่วมมือ จัดตัวแทน 
บริษัทเข้าร่วมการประชุม  
และกิจกรรมต่างๆ 

• จัดการเยี่ยมชมบริษัท  
(พิจารณาตามความเหมาะสม 
เป็นแต่ละกรณี)

• สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ชุมชน
ท้องถิ่น

• ร่วมกิจกรรมใน
โครงการต่างๆ

• การประชุม การเข้าพบ
ในโอกาสต่างๆ 

• จัดช่องทางร้องเรียน

• การจัดการที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชน 

• การส่งเสริมหรือช่วยเหลือ
ชุมชน 

• ประสานงานกับตัวแทนท้องถิ่น 
• สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม

ของท้องถิ่น
• เชิญตัวแทนท้องถิ่นเข้าร่วม

กิจกรรมของบริษัท

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมี
ส่วนร่วม

ประเด็น
ความคาดหวัง

การดำาเนินงาน
ของบริษัท
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จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (CG Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่ จรรยาบรรณของ
กรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์อย่างสม่ำาเสมอ

สำาหรับด้านกรรมการ บริษัทกำาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร  
อย่างชัดเจนและเหมาะสม คำานึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ การมีส่วนได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณา 
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำา ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับดูแล
การปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจัดการด้านความเสี่ยงด้วยการประเมินปัจจัยเสี่ยง
และการให้ความสำาคัญกับรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฎิบัติการกำากับดูแล
กิจการที่กำาหนดหลักการไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจำาปี 

บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance  
Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2564 ได้รับ 
การประเมินในระดับ ดีมาก 

การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายบริหารที่จะดำาเนินธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้วย 
ความเป็นธรรม โปร่งใส และคำานึงถึงผลกระทบที่
เกิดจากการดำาเนินธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การดำาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
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บริษัทกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็น
หลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ห้ามการทุจริต (Corruption)  
ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ  
(Offering) การใหค้ำามัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) 
การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or 
Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึง
มอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง  
อันเกี่ยวเนื่องกับการทำางานในบริษัท”

ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินประเด็น
ทุจริตคอร์รัปชั่นรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้ง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินใน
ประเด็นนี้เป็นประจำาทุกปี ตลอดจนนำาเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ 

บริษัทกำาหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิก
จ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็ 
จะต้องได้รับการดำาเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา  
จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบ 
ความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญ

จรรยาบรรณธุรกิจ
และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

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

บริษัทดำาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงมีข้อกำาหนดการแจ้งข้อเสนอแนะด้านจรรรยาบรรณทางธุรกิจ การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การทุจริต การทำาผิดกฎหมาย ผิดจรรณยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์ ทั้งขององค์กรและตัวบุคคล โดยสามารถ
แจ้งได้ที่ สำานักเลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และในปี 2564 ได้เพิ่มช่องทาง 
การแจ้งทาง QR Code  ซึ่งสำานักเลขาฯ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานและนำาเสนอต่อคณะกรรมการจรรณยาบรรณ
ทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาดำาเนินการที่เหมาะสมและมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำาต่อไป บริษัทเปิดเผยช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสฉบับสมบูรณ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
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บริษัทดำาเนินการด้านบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำา นโยบายบริหารและควบคุมความเสี่ยง คือ บริษัทจะต้องควบคุมและ 
ลดผลกระทบของเหตุไม่คาดคิด และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำาเนินกิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงควบคุมการปฎิบัติให้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานรับรองในระดับสากล  

บริษัทจัดทำาข้อกำาหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยกำาหนดวัตถุประสงค์หลัก แนวทางปฎิบัติ โครงสร้างระบบ
การบริหารและควบคุมความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการ การประเมินระดับวิกฤต
และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินในระดับบริษัทและบทบาทของฝ่ายจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และการจัดทำารายงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบบริหารและควบคุมความเสี่ยงมีดังนี้

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

นำาแนวทางปฎิบัติด้านการบริหารและควบคุม
ความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำาหนด
นโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตาม
วัตถุประสงค์ภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร (EBM) 1

ทำาหน้าที่ในการพิจารณาคัดกรองปัจจัย 
โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงที่มี
ต่อการดำาเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
การปฎิบัติตามกฎหมาย หรือมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบรุนแรงต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(RM Committee)

2

ส่วนงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง (RMC) 
ทำ าหน้ าที่ รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพ แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการบริหารงานที่มีอยู่ในการดำาเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายกำากับดูแลกิจการบริษัท 
(Corporate Governance)

3

ทำาหน้าที่ประเมินและรายงานความเสี่ยงใน
งานที่รับผิดชอบ และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน
ในฝ่ายมีจิตสำานึกและตระหนักถึงความสำาคัญของ
การบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการ 4

ทำาหน้าท่ี ยืนยันระบบควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม 
ต่อการบริหารจัดการ การตอบสนองและการควบคุมความเส่ียง 
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสื่อสารและตรวจสอบประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ และรายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 5
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ภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการดำาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวน
และอนุมัติข้อกำาหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีการแบ่งประเภทความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฎิบัติการ ด้านการเงิน  
และด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

กรณีเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจัดตั้งกองอำานวยการควบคุมภัยพิบัติ (BCP)  
ซึ่งทำาหน้าที่ตอบสนองแบบรวมศูนย์ต่อวิกฤตการณ์เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ ผู้อำานวยการ  
คือ ประธานกรรมการบริหารบริษัท, รองผู้อำานวยการ คือ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท และ สมาชิก คือ คณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารจากแต่ละหน่วยงาน และ บุคคลที่ผู้อำานวยการแต่งตั้งตามความจำาเป็น และกองอำานวยการควบคุมภัยพิบัติ 
(BCP) จะร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น และดำาเนินการเพื่อให้
สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้  ทั้งนี้บริษัทกำาหนดให้ทำาการฝึกซ้อมทบทวนการดำาเนินการในวิกฤตการณ์ต่างๆ เป็นประจำาทุกปี

ในปี 2564 จากสถานการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19  บริษัทได้จัดตั้ง BCP เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทกำาหนดหลักการปฎิบัติด้านภาษีไว้ในกฎ
ระเบียบฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีกฎหลักในการยื่น
ชำาระภาษีภายในระยะเวลาที่กำาหนดโดยให้ปฎิบัติตาม 
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษี และใช้ประโยชน์
ในทางกฎหมายภาษีอากรให้เต็มที่ ป้องกันการชำาระ
ภาษีเกินเนื่องจากคำานวณผิดพลาดและพยายามให้เสีย
ภาษีเท่าที่จำาเป็น 

บริษัทกำาหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านภาษีให้เป็นไปตามหลักการ 
สำาหรับการชำาระภาษีจะต้องยื่นแบบผลการคำานวณ
และขออนุมัติจากผู้มีอำานาจลงนาม กรณีมีข้อพิพาท
ทางภาษจีะตอ้งขอคำาปรกึษาจากคณะกรรมการบรหิาร

ในปีบัญชี 2564 บริษัทมีกำาไรจากการดำาเนิน
งานก่อนหักภาษี 1,890,202,414 บาท มีการจ่ายภาษี
จำานวน 315,013,185 บาท คิดภาษีในอัตราร้อยละ 20 
ทั้งนี้บริษัทได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากบัตรส่งเสริม
การลงทุน BOI อีกด้วย

การดำาเนินการด้านภาษี

กำาไรจากการดำาเนินงาน 
ก่อนหักภาษี

จ่ายภาษีจำานวน

บาท

บาท

1,890,202,414 

315,013,185

คิดภาษีใน
อัตราร้อยละ

20
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กลุ่มสแตนเลย์ได้มีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม
และมนุษยชาติ และมีแนวทางในการปฎิบัติที่เปิดตัวเองให้กว้าง
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือ นวัตกรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทได้
ดำาเนินการเพื่อบรรลุแนวคิดนี้ ทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการ
ขององค์กร และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ดังนี้ 

บริษัทจัดตั้งส่วนงาน Satellite เพื่อดำาเนินการตามกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างสัมพันธไมตรีกับลูกค้าให้เป็น Partnership 
อย่างแท้จริง และเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดยานยนต์ในภูมิภาค โดยร่วมมือกับส่วนงาน Satellite ของกลุ่มสแตนเลย์  
โดยมีเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตระบบไฟอันดับหนึ่งในไทย

นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ มาสู่ผลิตภัณฑ์ระบบโคมไฟที่มีเทคโนโลยี 
และฟังก์ชั่นของเครือสแตนเลย์ ซึ่งเป็นระบบโคมไฟที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับผู้ใช้ยานยนต์ทุกท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

กิจกรรมปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ 
SNAP ( Stanley New Approach for higher Productivity) 
เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เกิดการปรับปรุงทุกๆ มิติ และสามารถวัดผล
ได้ด้วยการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลยุทธ์ด้านบริหาร
จัดการของกลุ่มสแตนเลย์มาตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันถูกยกระดับ
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มสแตนเลย์ในระดับโลก

บริษัทตั้งเป้าหมายด้าน SNAP ด้วยการเป็นเครื่องมือหลัก
ของพนกังานในการคดิปรบัปรงุงานทกุกระบวนการทัว่ทัง้องคก์ร 
โดยจัดตั้งหน่วยงาน Office of Productivity Innovation (OPI) 
ที่ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำากิจกรรม SNAP โดยดูแลกิจกรรม 
SNAP ภายในบริษัท และขยายไปยังบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง อาท ิ
บริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ 

บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินกิจกรรม SNAP ในด้านการปรับปรุงที่
มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

ลด Lead Time ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการ
จัดส่ง เพื่อให้สั้นลง โดยใช้ MIFC (Material and 
Information Flow Chart) เป็นเครื่องมือใน 
การวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง
สินค้าระหว่างบริษัทในเครือสแตนเลย์ด้วยกันเอง

การปรับลดขนาดของล๊อตการผลิตให้เล็กลง
โดยการปรับปรุงเวลาเตรียมการในการผลิต ทั้งนี้ 
เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ไปยังต้นทุนในการผลิตทั้งเรื่อง
ของเวลาและมูลค่าสต๊อก

ทำาการยกระดับความรู้ของพนักงาน โดยทำา 
การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม SNAP ภายใน
บริษัท โดยในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาหลักสูตร 
SNAP JUNIOR PLAYER ให้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน
สำาหรับพนักงานใหม่ และพนักงานระดับปฏิบัติการ  
และยกระดับ หลักสูตร SNAP PLAYER โดยปรับปรุง
ให้เป็นหลักสูตรสำาหรับผู้นำาในด้านการปรับปรุง
ต้นทุนในสายการผลิต การสร้างบุคลากรให้มี  
ความรู้และมีเครื่องมือในการปรับปรุงที่จะนำาไปใช้
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปรับปรุงในเรื่องของ
การลด Lead Time และการลดสต๊อก                            

นอกจากนี้  การพัฒนาระบบด้านการจัดการและ 
การควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต ได้สร้างระบบ
ฐานข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพ(การลดของเสีย) ทำาให้เกิด 
การเรียนรู้และการขยายผลความรู้เรื่องการจัดการของเสีย  
ไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืน จากไทยสแตนเลย์

1. การจัดตั้งส่วนงาน Satellite

2. กิจกรรมปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
     การผลิต (SNAP)

การฝึกอบรม 
SNAP

1

2

3

กิจกรรม 
SNAP Patrol
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 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรทำากิจกรรมกลุ่ม QCC เป็นการตั้งกลุ่มย่อยของพนักงานโดยระดมความคิด  
เพื่อแก้ปัญหา, เพิ่มประสิทธิภาพ, พัฒนากระบวนการทำางาน และนำาเสนอต่อบริษัท โดยจัดเป็นรูปแบบการแข่งขันการนำาเสนอ 
ผลงานและมีการมอบรางวัลเป็นขวัญกำาลังใจในการทำากิจกรรม ทั้งนี้หากหัวข้อในการปรับปรุงส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  
บริษัทยังได้ส่งผลงานของกลุ่มเหล่านี้เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มลูกค้าต่อไปอีกด้วย

จากการทำากิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ ที่สามารถนำาไปต่อยอดใน
ขั้นที่สูงขึ้น หรือส่งผลต่อต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานนั้นๆสามารถส่ง
ผลงานเข้าร่วมกิจกรรม THAI STANLEY PRIZE AND CHALLENGE PRIZE 
AWARD ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาปี โดยบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการ THAI STANLEY 
PRIZE AND CHALLENGE PRIZE AWARD จากผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย
เป็นการเฉพาะสำาหรับพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรม เพื่อนำาเสนอให้
คณะกรรมการบริหารตัดสิน โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ชนะการประกวดจะ
ได้รับเงินรางวัลตอบแทน และหากเข้าเกณฑ์ในระดับกลุ่มสแตนเลย์ บริษัทจะ
ส่งเข้าร่วมประกวดต่อไปอีกด้วย 

 บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการ QCC ทำาหน้าที่
สนับสนุน ให้ความรู้ และวัดผลการทำากิจกรรม 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

ในปี 2564 มีนโยบายกำาหนดให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมทำากิจกรรม QCC ทุกหน่วยงานตาม 
ผังโครงสร้างของบริษัท และกำาหนดให้ทำากิจกรรม 
Section ละ 1 กลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มละ 10 คน  
โดยมีกลุ่มที่จดทะเบียนทำากิจกรรมทั้งหมด 66 
กลุ่ม มีสมาชิกที่ทำากิจกรรม 660 คน ทุกกลุ่มทำา
กิจกรรม 1 เรื่อง และ สำาเร็จตามเป้าหมาย 100% 
โดยมีหัวข้อการปรับปรุง ดังนี้

ทั้งนี้ ได้จัดงานแข่งขันการนำาเสนอผลงาน
ระดับฝ่ายครบทั้ง 66 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบตาม
โควต้าปี 2564 จำานวน 11 กลุ่ม และผ่านเข้ารอบ 
การแข่งขันระดับบริษัท จำานวน 5 กลุ่ม แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด19 ทางบริษัทลูกค้ามีการชะลอ
การจัดแข่งขันการนำาเสนอผลงาน จึงยังไม่มีการส่ง
กลุ่มไปเข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากน้ีการดำาเนินกิจกรรมด้าน QCC  
มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาโดยหลักการ QCC  
รวมทั้งการนำาเครื่องมือ QCC มาประยุกต์ใช้ ให้กับ
สมาชิกกลุ่ม

3. กิจกรรม QCC  (Quality Control Cycle)

4. กิจกรรม THAI STANLEY 
PRIZE AND CHALLENGE 
PRIZE AWARD 

การปรับปรุงเพื่อลดงานเคลม จำานวน 4 กลุ่ม

จำานวน 23 กลุ่ม

จำานวน 31 กลุ่ม

จำานวน 8 กลุ่ม

การปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการ

การปรับปรุงเพื่อลดเวลาทำางาน

การปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน 

สำาเร็จตามเป้าหมาย สมาชิกที่ทำากิจกรรม

100%660 คน
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จากห ลักป รัชญา ในการดำ า เ นิน ธุ ร กิจของก ลุ่ม 
สแตนเลย์ นอกจากการพัฒนาด้านการเป็นผู้ผลิตสินสินค้า 
บริษัทให้ความสำาคัญและให้คุณค่ากับ 4 ผู้ที่สนับสนุนและ 
เก้ือกูลกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้าผู้ซ้ือ, ลูกค้าผู้ขาย, พนักงาน  
และผู้ถือหุ้น ปัจจุบันยังรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ  
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐ และอื่นๆ ด้วยตระหนักถึง 
การมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีการดำาเนินงานด้านต่างๆ  
เป็นดังนี้

การดำาเนินงาน
ด้านสังคม

1. การจัดการด้านแรงงาน
    และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี 2564 บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการด้านบุคลากร คือการทำาให้แนวความคิดของ 
STARS Plan* เกิดขึ้นจริง และการวางมาตรการด้านบุคลากร สร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน 
การคิดจนจบกระบวนการ โดยดำาเนินการกำาหนดแนวทางด้านบุคลากรและลงมือปฏิบัติในส่วนของ  
Organizational Development / Hiring Strategy อย่างเหมาะสม และ สรรหาผู้มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทำาให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริง

(* STARS Plan คือ ระบบการบริหารงานบุคคลของกลุ่มสแตนเลย์ ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย ได้แก่ 
ระบบลำาดับขั้น ระบบตำาแหน่ง ระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้าง และระบบการพัฒนา 
ความสามารถ โดยถูกสร้างขึ้นภายใต้ปรัชญาการดำาเนินงานอันได้แก่ ความยุติธรรม การตระหนักยอมรับ  
และความเหมาะสมความชอบด้วยเหตุผล)
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บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ เพื่อให้พนักงานได้รับการคุ้มครองและการปฎิบัติ 
อย่างเป็นธรรมซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทได้กำาหนดนโยบายมาตรฐานแรงงาน
ไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายนี้เป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้นอกจากการนำา 
มาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2563) ฉบับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับ 
การตรวจประเมินจากกระทรวงแรงงานเป็นประจำาทุกปี

บริษัทจัดทำาคู่มือการจัดการด้านแรงงาน (Labour Management Manual) ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการ
ด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย  โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความสำาคัญ ดังนี้

การจัดการด้านแรงงาน

บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคย
สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 15 ปี  
ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงาน
เด็กทำางานที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรืออยู่ในภาวะ
แวดล้อมที่อันตรายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทไม่ให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำางานที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำาหนด 
และจัดให้พนักงานหญิงที่ตั้ งครรภ์ได้ทำางานหรืออยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและ 
การมีครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำาแหน่งหรือ 
สิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์ บริษัทจัด 
มุมนมแม่ เป็นพื้นที่สำาหรับจัดเก็บน้ำานม ซึ่งเป็นสวัสดิการ
สำาหรับพนักงานหญิงหลังคลอดบุตรที่กลับมาทำางาน

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

แรงงานเด็ก หญิงมีครรภ์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมายแรงงาน ข้อกำ าหนด 
แห่งมาตรฐานแรงงานไทย กฎหมาย
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อม
และสวัสดิภาพในการทำางาน ให้กับ
พนกังานตามความเหมาะสม และจดัใหม้ ี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บ ริ ษั ท จ ะทบทวนคว าม เพี ย งพอ 
ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผล
ของนโยบายบริษัท ระเบียบปฎิบัติงาน 
รวมถึงผลการปฏิบัติงาน 

1 2 3

นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย
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บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะไม่กระทำาหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนการทำางานอื่น ๆ ค่าสวัสดิการ โอกาสใน 
การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้นหรือตำาแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเลิกจ้างหรือ 
การเกษียณอายุการทำางาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส เพศสภาพ (Gender) สถาบันการศึกษา ความพิการ  
การติดเชื้อเอชไอวี ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ    

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำาการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรม 
การใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหาย
ต่อบริษัท    

บริษัทสนับสนุน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมี 
การรับผู้พิการเข้าทำางานในแผนกต่างๆ ปัจจุบันรวมจำานวน 
3 คน   

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ผู้พิการ
อีกทาง โดยเปิดโอกาสให้มาจำาหน่ายสินค้าภายในบริษัท
เป็นรายเดือน ภายใต้โครงการ ตลาดนัดแรงงานพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ (ม.35) 28 ราย 

ประเด็นความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฎิบัติ

การจ้างงานแรงงานพิการ

การเลือกปฏิบัติ

ตลาดนัดแรงงานผู้พิการ 

บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และมีสิทธิ
ในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือ
แทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงาน 

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับ Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้มี 
การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ 
จำานวน 10 คน และ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน จำานวน 16 คน โดยจัดการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี โดยบริษัทจัดให้มีมาตรการที่จะ
อำานวยความสะดวกแก่ผู้แทนพนักงานในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ เท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ 
โดยไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หรือการปฎิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในประเด็น
ข้างต้นและบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

เสรีภาพในการสมาคม
และการร่วมเจรจา
ต่อรอง 
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สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ การออกภาษีเงินได้ให้พนักงาน, เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง, ชุดพนักงาน (ปีแรก 4 ชุด ปีต่อไปปีละ 
2 ชุด) และมีบริการซักรีด, ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่, เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทำางานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบัติ
งานข้างนอกบริษัท, ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร เป็นต้น และจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเป็นจำานวนมาก บริษัทจัดสวัสดิการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
และลดการเป็นหนี้นอกระบบของครอบครัวพนักงาน

บรษิทัคำานงึถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นทุกป ี
มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สะดวก และเพียงพอ อาทิ

ด้านสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

กิจกรรมทอดกฐิน วัดชินวรารามวรวิหาร  

จังหวัดปทุมธานี

• สิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ได้แก่ ห้องน้ำาสะอาด
และถูกสุขลักษณะ น้ำาดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย สิ่งจำาเป็นใน 
การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ประจำาการ
ทุกวันและมีพยาบาลวิชาชีพประจำาตลอดเวลาทำางานของบริษัท  
โรงอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขภิบาล อาหารถูกหลักอนามัยและ
ราคาย่อมเยา และได้รับการตรวจประเมินจากสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับรางวัลโรงอาหารปลอดภัย

• การส่งเสริมด้านความรู้และความสนใจนอกเวลางาน ได้แก่ ห้องสมุด
และอินเตอร์เน็ท (Library Café), ห้องออกกำาลังกาย, ห้องเล่น
โยคะ เป็นต้น

กิจกรรมทำาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และฉลองครบรอบ 40 ปี 

สำาหรับการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสันทนาการ 
ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด–19 ทำาให้ต้องงดกิจกรรมไว้ก่อน ส่วนกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มี 
การสรงน้ำาพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา 
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พิธีทำาบุญในเทศกาลปีใหม่ บริษัทยังคง
ดำาเนินการได้ในบางกิจกรรม
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ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทจัดทำา
โครงการ THAI STANLEY FARM – โครงการ
แรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีแนวคิดนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
จัดเป็นสวัสดิการ ในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะค่าครองชีพ
สูง โดยจัดสรรพื้นที่ดินด้านหลังโรงงาน Lamp 
7 จัดทำา ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงาน และ พื้นที่เพาะปลูกพืชผัก 
สวนครัว  ให้พนักงานที่สนใจและชื่นชอบ
การเกษตรร่วมกันเพาะปลูกและนำาผลผลิต
มาบริโภคหรือจำาหน่าย โดยใช้เวลาหลังเลิกงาน 
เวลาว่าง หรือวันหยุด ในการดูแลแปลงพืชผัก
ที่ตนเองรับผิดชอบ ทำาให้พนักงานมีกิจกรรม
ร่วมกันและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร 
เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ในระยะแรกบริษัทสนับสนุนเงินงบประมาณสำาหรับเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับ 
การเพาะปลูก ตลอดจนจัดหาหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ทางด้าน การเกษตร การเพาะปลูกพืช หรือการทำาปุ๋ย  
แก่พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานสามารถนำาความรู้ไปใช้ประกอบ
อาชีพหลังเกษียณ หรือนำาความรู้ที่ได้รับมาฝึกอบรมให้กับพนักงานในรุ่นต่อๆไป สำาหรับผลผลิตนอกจากบริโภคหรือ
จำาหน่าย ยังได้ดำาเนินการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อนำาไปขยายพันธุ์สำาหรับการเพาะปลูกในครั้งต่อไป หรือแจกจ่าย 
เมล็ดพันธุ์ให้กับพนักงาน

โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   

FARM THAI STANLEY

การส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยี 

บริษัทจัดทำา QR Code สำาหรับให้พนักงาน download  คู่มือพนักงาน คู่มือฝึกอบรม และคู่มืออื่นๆทุกประเภทได้โดย
สะดวก นอกจากนี้ยังได้จัดทำาโปรแกรมแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานเข้าใช้งานแทนการเขียน อาทิ โปรแกรม 
HRMS ( Human Resource Management System) ให้พนักงานยื่นขออนุญาตลาหยุดตามสิทธิ์ของพนักงานโดยให้หัวหน้า
งานอนุมัติได้ผ่านระบบ, การจองใช้ห้องประชุมในบริษัท, การจองใช้รถยนต์ของบริษัท เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการ Cash less บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้เงินสดในการจ่ายเงินต่างๆ ในบริษัท  
โดยใช้จ่ายผ่านระบบการโอนเงินด้วย Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิ ค่าอาหารบริเวณโรงอาหาร การจ่ายเงินคืน 
จากการเบิกเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น เพื่อเป็นการลดการใช้เงินสด เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 
ลดเวลาในการรับและทอนเงิน ช่วยเพิ่มด้านสุขอนามัยจากผู้ขายลดการหยิบจับธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริม
ให้ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0
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บริษัทกำาหนดหลักการลงโทษทางวินัย ให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยจะไม่ดำาเนินการ
หรือสนับสนุนให้ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือ
การบังคับ ขู่เข็ญทำาร้าย และกำาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือได้รับ 
ความเดือดร้อน รำาคาญทางเพศ ที่แสดงออกด้วยคำาพูด ท่าทาง 
การสัมผัสร่างกาย หรือด้วยวิธีอื่น ๆ  การพิจารณาลงโทษเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับในการทำางานของบริษัท ซึ่งมีกระบวนการ
และขั้นตอนอย่างชัดเจน  

นอกจากการดำาเนินกิจกรรมด้านแรงงานภายในบริษัท 
ในส่วนภายนอกบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานกับ 
หน่วยงานราชการอยู่เสมอ

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทได้รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16   

ด้านวินัยและการลงโทษ  

บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARS Plan ของกลุ่มสแตนเลย์เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ครอบคลุม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. ระบบลำาดับขั้น (Qualification) บริษัทกำาหนดลำาดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงาน และใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม  

2. ระบบตำาแหน่ง (Position) บริษัทกำาหนดหน้าที่ บทบาท อำานาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละตำาแหน่ง
งานอยา่งชดัเจน การเลือ่นตำาแหนง่และลำาดบัขัน้จะมกีารประเมนิตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไวโ้ดย คณะกรรมการการเลือ่นขัน้

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงาน เพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนา
ความสามารถและนำาไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด

4. ระบบการประเมิน (Evaluation) บริษัทกำาหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา 
ขึ้นเงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้นและตำาแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อนำาไปสู่ 
การพัฒนาความสามารถต่อไป เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

5. ระบบค่าจ้าง โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน ค่าความสามารถ ค่าตำาแหน่ง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ 
เช่น ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น บริษัทมีการปรับขึ้น
เงินเดือนเป็นประจำาทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ำาของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ และ ภาวะอุตสาหกรรม

6. ระบบพัฒนาความสามารถ บริษัทกำาหนดเป้าหมายการฝึกอบรม โดยแต่ละปีจะทำาการกำาหนดชั่วโมงการอบรมขั้นต่ำา
ต่อปีของพนักงานแต่ละลำาดับขั้นหรือตำาแหน่งงาน

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระบบลำาดับขั้น 
(Qualification)

ระบบตำาแหน่ง 
(Position)

ระบบการหมุนเวียนงาน 
(Rotation) 

ระบบการประเมิน 
(Evaluation)

ระบบค่าจ้าง
(Wage)

ระบบพัฒนาความสามารถ
(Skill Development)
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สัมนาออนไลน์ หลักสูตร 
Creating A Culture of Engagement course

การเลือกหลักสูตรการอบรม บริษัทพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะ
สมกับพนักงาน ได้แก่ การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยกตาม 
สายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท 
และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรมและฝึกงานกับ
บริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย 

นโยบายแรงงานประจำาปี 2564 บริษัทกำาหนดนโยบาย 
การพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมาย พนักงานทุกคนต้องได้รับ 
การอบรมความรู้หรือทักษะในงาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร ปี 2564 
บริษัทจัดอบรมภายในจำานวน 57 หลักสูตร ลดลง 7% *จากปีที่
ผ่านมา โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมจำานวน 2,990 คน เพิ่มขึ้น 
14% จากปีที่ผ่านมา จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 25.47 ชั่วโมงต่อคน  
เพิม่ขึน้ 28% * จากปทีีผ่า่นมา และมกีารอบรมภายนอก จำานวน 135  คน  
เพิม่ขึน้ 85% จากปทีีผ่า่นมา *ตวัอยา่งหลกัสตูรอบรม  ไดแ้ก ่หลกัสตูร 
ระบบการบริหารผลการดำาเนินงานบนพื้นฐานพฤติกรรม(PMS), 
การใช้กระบวนการโค้ชขั้นสูงของผู้นำาเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 
(Advance Coaching), โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Industry 4.0) เป็นต้น และเพื่อ 
ความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด–19 บริษัทงดการส่งพนักงาน 
ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  

* เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 บริษัท 
จึงยกเลิกการฝึกอบรมต่างๆ ในช่วงปี 2564 ออกไปบางรายการ 
และปรับเปลี่ยนเป็นการสัมนาแบบออนไลน์ ประมาณ 80% ของ 
การสัมนาทั้งหมด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการใช้โปรแกรม Employee Training 
ในการเก็บข้อมูลการเข้ารับการอบรมของพนักงานทุกคน โดยหัวหน้า
งานจะมีการประเมินผลความสามารถของพนักงานหลังจากผ่าน 
การฝึกอบรมต่างๆ ประกอบการประเมินผลงานของพนักงานประจำาปี

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย

พนักงานเข้ารับการอบรมจำานวน

ลดลง

จำานวน

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา

คน

จากปีที่ผ่านมา

จากปีที่ผ่านมา

จากปีที่ผ่านมา

หลักสูตร

ชั่วโมงต่อคน

คน

57

25.47

2,990

7%

135

14%

85%

28%

จัดอบรมภายใน

จัดอบรมภายนอก
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บริษัทจัดทำาโครงการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบที่ชื่อว่า Thai Stanley Power Up เพื่อรองรับการเติบโต
ธุรกิจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยเริ่มที่ส่วนงานผลิตโคมไฟยานยนต์ (LE’s Reform Model) ระยะเวลาโครงการ  
4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 เรื่อง การดำาเนินงานโครงการสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ผลการดำาเนิน
งานโดยภาพรวมสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย ถึงแม้ว่าบางกิจกรรมจะมีผลกระทบจาก Covid 19 แต่ด้วยการดำาเนินงานใน
แบบ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action) ที่เข้มงวด และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งความร่วมมือจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผลลัพธ์ของโครงการทำาให้พนักงานในแต่ละระดับมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่สูงอย่าง 
เป็นระบบ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องทำาให้ของเสียในกระบวนการผลิต (Defect in process) ลดลง
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน สำาหรับผลของกิจกรรม 6 เรื่อง ดังนี้

โครงการ  Thai Stanley Power Up

Thai Stanley
 

Power Up

เป็นกิจกรรมสำาหรับประเมินความสามารถในงานของบุคลากรแต่ละ
บทบาทหน้าที่ เพื่อมองหาจุดอ่อนจุดแข็งนำาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แบบ PDCA ระดับบทบาทหน้าที่กำาหนดไว้ 6 ลำาดับคือ ผู้บริหาร, ผู้จัดการ,  
ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์, ผู้ปฏิบัติทั่วไป สำาหรับลักษณะ
งานของหน่วยงาน LAMP Division แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ New Model, 
Production, Quality, Engineering, Planning

ในปี 2564 มีผู้ร่วม J-CoM จำานวน 1,326 คนคิดเป็น 77% ของ LAMP 
Division โดยพนักงานแต่ละคนได้วางแผนในการยกระดับล่วงหน้า 5 ปี 
ระดับความสามารถแบ่งเป็น 4 เกรดคือ ABCD หลังจากนั้นทำาการหารือกับ
หัวหน้าเพื่อรับคำาแนะนำาในแนวทางปฏิบัติ ในช่วงปลายปีมีการประเมินผลจริง  
หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงใน J-CoM Software Application 
ทำาการประมวลผลสรุปรายงาน 

ตั้งแต่ปี 2564 ระบบ J-CoM ได้ถูกขยายผลไปดำาเนินกับหน่วยงาน HR, 
QA, PU, DM และในอนาคตก็จะขยายผลไปยังหน่วยงานที่เหลือต่อไป

(Job Competency 
Management)

J-CoM1
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เป็นหลักสูตรสำาหรับสร้างบุคลากรให้มีความรู้หลากหลายตั้งแต่  
New model ถึง Mass Production มีเนื้อหาสำาคัญ 3 ส่วนได้แก่

1.) Mini-Expert เป็นการเตรียมพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จำาเป็น 
2.) Expert (New Model) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมงาน

สำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 
3.) Expe r t  (Mass  P roduct ion )  เป็ นการ ให้ ความรู้ ด้ าน 

การควบคุมกระบวนผลิตและการควบคุมคุณภาพเม่ือเข้า สู่ 
การผลิตแบบ Mass Production รูปแบบการเรียนจะคัดเลือก
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงมาให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียนคือระดับ GL, UL หรือเทียบเคียง การเรียนจัด 1 รุ่นในปี 
2562 - 2563 มีผู้จบหลักสูตร Expert จำานวน 11 คน หลังจบ
หลักสูตรมีการติดตามผล และจากการสำารวจผลการนำาความรู้ที่
ได้นำาไปใช้ประโยชน์พบว่าส่วนใหญ่ได้นำาความรู้ที่เรียนไปใช้กับ
การเตรียมการสำาหรับ New model, นำาไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรม  
3 Loss Improvement และการให้ความรู้กับบุคลากรภายในฝ่าย 
การดำาเนินต่อไปในอนาคตขึ้นอยู่กับนโยบายของส่วนงานแต่ละปี

3 Expert
Course

เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรให้เติบโตเป็นผู้จัดการในอนาคต มีทักษะ
การค้นหาปัญหาระดับองค์กรและกำาหนดกลยุทธ์มาตรการปรับปรุงองค์กร  
มีเนื้อหาสำาคัญ 3 ส่วนได้แก่ 

1.) Basic Knowledge เป็นการให้ความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับ 
การจัดการ 

2.) Smart Management เป็นการให้ความรู้เชิงทฤษฎีที่สำาคัญ 4 เรื่อง
ได้แก่ TQM, Management study, Team leader, Sensibility 

3.) Practice Presentation เป็นการเรียนเชิงปฏิบัติ ได้ทำาการอบรม 
2 รุ่นในปี 2562 และ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนคือพนักงาน
ระดับ DDM, CS หรือเทียบเคียง มีผู้จบหลักสูตรจำานวน 17 คน  
รูปแบบการเรียนคือเรียนทฤษฎีในห้องและศึกษางานที่หน้างานจริง 
หลังศึกษาจบแล้วได้สำารวจผลการนำาความรู้ที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์
พบว่าส่วนใหญ่ได้นำาความรู้ที่เรียนไปใช้กับการบริหารจัดการภายใน
ฝ่ายที่สังกัด, นำาไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรม 3 Loss Improvement  
และการให้ความรู้กับบุคคลากรภายในฝ่าย การดำาเนินต่อไป 
ในอนาคตขึ้นอยู่กับนโยบายของส่วนงานแต่ละปี

2
Manager 
Smart

Course
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คือการสำารวจแบบ 360 องศาต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำาหน้าที่
แต่ละตำาแหน่งงานและการปฏิบัติตามปรัชญาของบริษัท เป็นการสนับสนุน
ให้นโยบาย STARS Plan เป็นจริงในปี 2564 โดยการสำารวจกับกลุ่มเป้า
หมาย คือ พนักงานระดับการจัดการตั้งแต่ DEGM, DM, DDM, CS, GL 
จำานวน 132 คน เกณฑ์คะแนนคือ คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = ได้
มาตรฐาน, 2 = ควรปรับปรุง, 1 = ควรแก้ไข สำาหรับในปี 2564 ตั้งเป้าหมาย
ที่คะแนน 3.3 ผลการสำารวจพบว่าพนักงานระดับตำาแหน่ง DM, DDM ได้
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.5 พนักงานระดับตำาแหน่ง CS ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.3 และ
พนักงานระดับตำาแหน่ง GL ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.2 และผลสำารวจโดยรวม
พบว่าหัวข้อที่มีคะแนนสูงเป็นเรื่องการรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองและการ
ให้ความสำาคัญกับลูกค้า ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนน้อยคือความไม่ชัดเจนใน
การทำางานและการพัฒนาตัวเอง จึงได้นำาหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยมาปรับปรุง
พัฒนาด้วยกิจกรรมใหม่อีก 3 เรื่องคือ 1.) การเชื่องโยงเป้าหมายของผู้
บริหารกับกิจกรรมหัวข้อควบคุมของการปฏิบัติงานจริง 2.) การรายงานผล
จริงในเชิง PDCA และ 3.) การพัฒนาตัวเองด้วย 1 คน 1 วิชา การดำาเนิน
การสำารวจ 360 องศาจะทำาทุก 2-3 ปีต่อครั้งเพื่อศึกษาข้อมูลการสำารวจ
และทำาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 Survey
Feedback
Improve

แบบ 270° 360°

เป็นกิจกรรมท่ีทำางานในรูปแบบคณะกรรมการท่ีช่ือ 3 Loss Improvement 
Committee มีภารกิจคือ ทบทวน, วิเคราะห์, แก้ไขและปรับปรุงปัญหา 
ในกระบวนการผลิต ทำาการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดปัญหาและการหลุด
รอด นำามาสู่การแก้ไขปรับปรุงและขยายผลป้องกันการเกิดซ้ำาอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2562 ได้นำา QIH Software Application มาช่วยประมวลผลข้อมูล
ปัญหาในกระบวนการผลิต ทำาให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทำาได้ง่าย
และรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลอาการปัญหา สาเหตุของปัญหาและมาตรการแก้ไข
ได้ถูกสื่อสารให้หน่วยงานอื่นทราบด้วยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำาส่งผลให้ปัญหา
ในกระบวนการน้อยลง ในแต่ละเดือนได้มีการจัดประชุมระดับผู้จัดการและ
ทีมงานเพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำางานในแบบ PDCA 
นอกจากนี้ประโยชน์ของข้อมูลของ QIH ยังสามารถนำาไปใช้กับงานของ 
New Model และกิจกรรม 3 Loss Improvement แต่ละโรงงาน สำาหรับ 
การดำาเนินงานต่อไปในอนาคตจะดำาเนินงานต่อและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ของการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการปัญหาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Quality5

ProgramIn House
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เป็นการตรวจหาความเสี่ยงด้าน Quality, 
Safety, 5S. ในกระบวนการผลิต และแลกเปลี่ยน
มุมมองในแบบลูกค้า นำาสู่การป้องกันการเกิดปัญหา  
และมีการพัฒนากระบวนการควบคุมการผลิต, คุณภาพ 
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ทีมงานทำาการตรวจ
กระบวนการผลิตรายสัปดาห์พบความเสี่ยงจำานวน 
49% เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 5S. จำานวน 29% เป็น
เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ และจำานวน 22% เป็นเรื่อง 
เกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งนี้ความเสี่ยงที่พบได้ถูก
แก้ไขเสร็จสิ้น และขยายผลให้แต่ละโรงงานทราบ
ในรายละเอียดของความเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกัน 
การเกิดปัญหาล่วงหน้า การดำาเนินงานในอนาคตจะนำา
ไปร่วมกับกิจกรรม Quality in House

หลังจากที่จบโครงการ POWER UP แล้วแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้กำาหนดกำาลังคนและบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อรองรับกิจกรรมจะได้ดำาเนินงานต่อ
ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

customer view
6 5S patrol by
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บริษัทยึดถือการให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน เป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการด้าน
พนักงาน ด้วยแนวคิด

2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
     และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

บรษิทักำาหนดนโยบายและการดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน 
ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำาของพนักงาน ดังนี้ 

บริษัทฯ กำาหนดให้ความปลอดภัยในการทำางานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกใน
การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง 
เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฎิบัติงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมถึงนโยบายและข้อกำาหนด
ด้านความปลอดภัยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน  

บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำา 
อบรม ฝึกสอน จูงใจ และ กระตุ้นจิตสำานึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย 

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฎิบัติงาน
ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปฎิบัติตามหลัก 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ  
สร้างนิสัย) ในพื้นที่ปฏิบัติงานและภายในบริษัทฯ ควบคู่กับการค้นหาและประเมินอันตราย 
(Safety Shop Floor Management) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุในงาน เจ็บป่วยในงาน โรค
จากการทำางานและโรคติดต่ออันตราย รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

1

2

3

4

5

6

7

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก 
มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่จะช่วยกระตุ้น
จิตสำานึกของพนักงานทั้งในและนอกงาน เช่น วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การอบรม จูงใจ 
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน การเสนอแนะด้านความปลอดภัย ฯ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง  

เดินทางออกจากบ้าน มาทำางาน
และกลับสู่ครอบครัว ปลอดภัยทุกประการ”

“ พนักงานทุกคน
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บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (Safety Committee)  
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และตัวแทนพนักงานที่มาจากการแต่งตั้งโดย
บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน 33 ท่าน ทำาหน้าที่ พิจารณานโยบายและแผนการดำาเนินงานต่างๆ, ทำาการสำารวจการทำางาน, 
การพิจารณาโครงการ และรายงานการดำาเนินงานต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริหารทราบ โดยมีวาระ 2 ปี มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ฝ่าย Safety and Environment ในสังกัดส่วนงานบริหาร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ส่วนงาน
ต่างๆดำาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัททั่วทุกพื้นที่ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย เพื่อนำาข้อมูล
ไปเสนอปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานที่ดี

การดำาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย

บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำานึกด้าน 
ความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับจ้างจากภายนอก และสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำางานเป็นศูนย์ 
โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำาลองแสดงความเสี่ยง 
การเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยบริษัทจัดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานที่ศูนย์นี้เป็นประจำาต่อเนื่องทุกเดือน นอกจาก
นี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์นี้อีกด้วย แต่จาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 บริษัทจึงงดการให้เข้าศึกษาดูงาน       

บริษัทได้ออกแนวปฎิบัติด้ านความปลอดภัย 
เพื่ อรณรงค์ ให้พนักงานตระหนักถึ งอันตรายต่างๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบริษัท เรียกว่า วัฒนธรรม 
ความปลอดภัย ปัจจุบันมี วัฒนธรรมความปลอดภัย 7 
ประการ, วัฒนธรรมร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 7 ประการ และ 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องจักร 
6 ประการ โดยเน้นย้ำาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ใน 
รูปแบบต่างๆ ให้พนักงานได้ตระหนักและปฎิบัติตามอยู่เสมอ

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานประเมินความเสี่ยง
การเกิดอันตรายจากสถานที่ปฎิบัติงาน หรือจาก
วิ ธีปฎิบัติ งาน โดยสามารถเขียนที่ แบบฟอร์ม 
ชี้บ่ งอันตรายและมาตรการป้องกัน (Hazard  
Identification and Countermeasure Registration 
Form หรือ Hiyarihut Form)  โดยหัวหน้างาน หรือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะหามาตรการแก้ไขและ
ปรับปรุงตามที่เหมาะสมต่อไป

ในปี 2564 บริษัทกำาหนดนโยบายบริหารด้าน
ความปลอดภัย คือ สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่
ปลอดภัยและสามารถสบายใจได้เนื่องจากอุบัติเหตุ
ในงานเป็นศูนย์/อุบัติภัยเป็นศูนย์ โดยตั้งค่าเป้าหมาย
และผลลัพธ์ เป็นดังนี้ 

การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย

0 (ศูนย์) เรื่อง,  
ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย 

0 (ศูนย์) เรื่อง,  
ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย 

อุบัติเหตุในงาน

ชั่วโมงการทำางานที่ปลอดจากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในเดือนตุลาคม 
2564 และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายใหม่เป็น

ชั่วโมงการทำางานขึ้นไป (Man x Hour)

ชั่วโมงการทำางานขึ้นไป 

21,000,000

24,000,000 

อุบัติภัยในงาน

บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
• การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ อบรมข้อกำาหนดการใช้รถโฟคลิฟท์, การทำางานเกี่ยวกับปั้นจั่น, การทำางาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า, ความปลอดภัยในการทำางาน การจัดเก็บสารเคมี และการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, การอบรม จป. 
หัวหน้างาน และ จป. บริหาร 
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• การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์พลังงาน  
รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย อาทิ เสียงตามสาย, Monday Meeting และสื่อบอร์ดข่าวสารภายในบริษัท 

อย่าง ต่อเนื่อง

การดำาเนินงาน บริษัทคำานึงถึงด้านสุขลักษณะของพนักงาน โดยเน้นย้ำาการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ การกำาจัด 
พาหะนำาโรคต่างๆ ทุกเดือนอย่างสม่ำาเสมอ  จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ, การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ โดยจัดทำาในรูปแบบ บอร์ดความรู้ เป็นต้น

ด้านอาชีวอนามัย

• การตั้งเป้าหมาย และผลลัพธ์ บริษัทได้กำาหนดเป้าหมาย 
การเจ็บป่วยจากการทำางานของพนักงานต้องลดลง 50%  
จากปี 2563 ซึ่งผลลัพธ์จากการดำาเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่วางไว้

• การตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานทุกคนเป็นประจำาทุกปี โดยมีรายการตรวจสุขภาพ
ทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำาหรับพนักงานที่
ทำางานในพื้นที่พิเศษ เช่น พนักงานที่ทำางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง 
มีฝุ่นละออง มีไอระเหยของสารเคมีอันตราย เป็นต้น

ผลการตรวจสุขภาพ บริษัทดำาเนินการแจกสมุดผลตรวจสุขภาพ
ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ซึ่งกรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสามารถสอบถามจากแพทย์ผู้ตรวจได้โดยตรง
โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทจัดแพทย์
และพยาบาลให้บริการพนักงานในบริษัททุกวัน ให้ยาเบื้องต้นมาตรฐาน
โรงพยาบาลเอกชน

การฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย

เจ็บป่วยจากการทำางานลดลง

ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

จากปี 256350%



รายงานความยั่งยืน 256438

การดำาเนินการมาตรการป้องกันไวรัส โควิด 19
ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังแพร่ระบาด 

อย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ในประเทศไทยยังมีผู้ป่วยติดเชื้อจำานวนมาก บริษัทให้ความสำาคัญ 
กับสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง โดยออกมาตรการป้องกัน อาทิ 

• จัดจุดวางอุปกรณ์ทำาความสะอาด อาทิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ทั่วทั้งบริษัท การแจก
หน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก
มาถึงบริษัทและในขากลับบ้านก็ปฎิบัติเช่นเดียวกัน  

• การตรวจคัดกรองจากอุณหภูมิในร่างกายพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใน
อาณาเขตบริษัท  

• การทำาป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในพื้นที่
ใช้สอยร่วมกัน ได้แก่ โรงอาหาร ห้องประชุม เป็นต้น 

• การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โดยเพิ่มการเผยแพร่ สื่อวีดีโอ บัญญัติ 9 ประการ 
สแตนเลย์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
ดังกล่าว เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 และให้พนักงานสามารถ Scan QR-Code 
เพื่อสื่อสารให้กับครอบครัว ญาติ พี่ น้อง และ เพื่อนของพนักงาน  

• ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดหาวัคซีน ให้พนักงานทุกคน  

1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยได้รับ 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 18 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน (พฤศจิกายน 2564)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติด้านความปลอดภัยไว้ที่ 
สรุปผลการดำาเนินงาน ของรายงานนี้

ปัจจุบันบริษัทยังคงรักษามาตรฐานและเฝ้าระวังโรคไวรัส โควิด 19 อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเพิ่มการตรวจ ATK 
กับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มวันทำางานทุกช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาล ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อคัดกรองและ
ป้องกันการแพร่ระบาด

จากการทำากิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ ทำาให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้
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บริษัทมีที่ตั้งอยู่ในเขตตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
บริษัทจึงให้ความระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัท
ได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลตำาบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน ในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ 
การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนจาก
สถานการณ์ต่างๆ อาทิ น้ำาท่วม นอกจากนี้ยังเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงาน
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย  

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80%  
มีที่พักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบัน 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรม 
การผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงยังคงงดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานในบริษัท

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด  
ในสัดส่วน 22.25% ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้มากขึ้น โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และจัดให้มีการจำาหน่ายสินค้าจาก
ผู้ผลิตในกลุ่มเป็นประจำาทุกเดือนในช่วงการจัดตลาดนัดสินค้าสะดวกซื้อ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค
ไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงของดการจัดจำาหน่ายสินค้าออกไปก่อน  

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องส่งเสริมด้าน 
การศึกษา, วัฒนธรรม, การพิทักษ์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ยากไร้และประสบภัย และดำาเนินการเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์ 

ในปี 2564  จากสถานการแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-19 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยได้ช่วยเหลือบริจาคอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้

3. การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมเพื่อสังคมโดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย  
(CSR after process by Stanley Thailand Foundation)

ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า
ถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 
(และโรคระบาดต่างๆ) ให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา 
จำานวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาห้อง
ผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU จำานวน 2 ห้อง  
ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี

1

บาท
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งบริษัท 
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) มูลนิธิ  
สแตนเลย์ประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไทยสแตนเลย์ 
การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย ์
มูลค่า 4,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี 
ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic,  
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ, 
เครื่องติดตามการทำางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับ
ออกซิเจนในเลือดแดง สำาหรับเด็ก, เครื่องเฝ้าติดตาม
การทำางานของหัวใจและสัญญาณชีพ, เครื่องส่องไฟ
รักษาทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน, เตียงสำาหรับขนย้าย
ผู้ป่วย, เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ, เครื่องให้อากาศ
ผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center 
ศูนย์อำานวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงาน
สถานการณ์ Covid-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธาน ี
จำานวน 200,000 บาท และ มอบสิ่งของเครื่องใช้
ไฟฟ้าสำาหรับใช้ในศูนย์ฯ มูลค่า 10,730 บาท

มอบเครื่องทำาความเย็นสำาหรับแช่วัคซีน 
ให้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา มูลค่า 182,970 บาท

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล
ลาดหลุมแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid -19 อาทิ เครื่องฆ่า 
เชื้อโรคด้วยแสง UV, เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน 
อัตราการไหลสูง, เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร, 
เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด, เครื่องฟอกอากาศ 
รวมมูลค่า 3,696,250 บาท

2 4

5

3
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สนับสนุนโครงการ Drive Thru เจอ 
แจก จบ เพื่อชาวปทุมธานี โดยมอบเครื่องปรับ
อากาศ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มูลค่ารวม 
220,000 บาท

มอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำาวัน อาทิ 
ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก 
น้ำายาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาล
ของวัดพระบาทน้ำาพุ จังหวัดลพบุรี และเด็ก
พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ 
จังหวัดนนทบุรี รวมมูลค่า 120,000 บาท   มอบทุนการศึกษาประจำาปี 2564 แก่นักเรียน 

จำานวน 640 คน จาก 143 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี
และจากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำานวนเงินทุน
การศึกษารวม 770,000 บาท นอกจากน้ีสำาหรับโรงเรียน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิฯได้มอบชุดหนังสือ 
ห้องสมุดให้ทั้ง 8 โรงเรียนอีกด้วย               

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในพื้นที่
ตำ าบลบ้านกลาง อำา เภอเมือง จั งหวัดปทุมธานี  
และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมมูลค่า 
674,488 บาท

6

7

8

9
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กา รดำ า เ นิ น ง านขอ งบริ ษั ท โ ดย เ ฉพาะ 
การผลิต  มีความเกี่ ยวข้องกับผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงตระหนัก
และให้ความสำาคัญตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ผลิตที่คำานึงถึงการปล่อยมลพิษทั้ งด้านน้ำาเสีย  
เสียงดัง สารเคมี กลิ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน จนนำามาสู่การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การดำา เนินงานด้านน้ำ าแบบครบวงจร ตั้ งแต่  
การจัดหาน้ำาจากแหล่งต่างๆ นำาสู่กระบวนการ
ผลิต การบำาบัดน้ำาเสีย การมีกระบวนการ Recycle  
จนนำากลับมาใช้อีกครั้งทั้งในกระบวนการผลิตและ
ในการใช้ทั่วไป

การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงาน
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม  

บริ ษั ท ฯ  สนั บ สนุ น และส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี  
การจัดกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกบริษัทฯ เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environment Shop Floor 
Management), การฝึกอบรม, การประชาสัมพันธ ์
และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำานึกด้าน 
สิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรรวมถึง 
การอนุรักษ์  ป้องกัน และลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดลัอมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ในการดำาเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ต้องดำาเนินการให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานทุกคนต้อง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งมีนโยบายการดำาเนินกิจกรรมดังนี้

บริษัทแต่งตั้งคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  
Committee) และตัวแทนสิ่งแวดล้อม (ER – Environment Re-
sponsibility) ประกอบด้วยผู้บริหาร และ พนักงานจากทุกส่วน
งาน ปัจจุบันมีจำานวน 73 คน ทำาหน้าที่ผลักดัน เสนอแนะ ระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาตามความเกี่ยวข้องของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำาหนดอื่นๆ และเพื่อให้เป็นไปตาม 
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและของกลุ่มสแตน
เลย์ (Japan Stanley Environment Policy) โดยมีฝ่าย Safety 
& Environment ทำาหน้าที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการดำาเนินงาน
ต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่

3

บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การควบคุม ปกป้อง พัฒนา และปรับปรุงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน

บริษัท มุ่ง ม่ันปฏิบัติ  ควบคุม ปกป้อง  
การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนิน กิจกรรมท้ังปวงของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมและ 
ข้อกำาหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเปล่ียนแปลง 
ของโลกในศตวรรษใหม่ในกลุ่มสแตนเลย์ฯ

1 4

บริษัทมุ่งฯ มั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยาย
ผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำาและต่อเนื่อง2 5

นโยบาย

สิ่งแวดล้อม  
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 สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2564  มีดังนี้

1.1 น้ำา บริษัทมีความจำาเป็นในการใช้น้ำาในการผลิตและอุปโภคบริโภค
ภายในบริษัทแต่ละปีในปริมาณมาก โดยมีแหล่งที่มาของน้ำาดังนี้ น้ำาดิบและน้ำา
ประปาจากหน่วยงานรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 82.95 ของปริมาณน้ำาใช้ทั้งหมด บริษัท
ตรวจวัดคุณภาพของน้ำาอย่างสม่ำาเสมอจำานวน 12 ครั้งต่อปี  

1. กิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่สำาคัญ

คือ ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ โดยยกระดับศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อกำาหนด

คือ ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์  โดยยกระดับศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม
และปฏิบัติตามข้อกำาหนด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2564 

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2564

ลดลง
ลดลง

2%
2%

ปริมาณการกำาจัดขยะ

ปริมาณการใช้น้ำา 
เทียบกับ Value addedเทียบกับ Value added

จากปี 2562  

จากปี 2562  

ลดลง

2%
จากปี 2562  

ส่งเสริมการ ภายในพื้นที่ 
และกำาหนดแหล่ง 

Recycle

ปริมาณการปล่อย CO2

สแตนเลย์ร่วมใจ 
ลดการใช้น้ำา, กระดาษ และถุงพลาสติก

สโลแกนด้านสิ่งแวดล้อม  
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ลดอัตราการใช้น้ำาลง 2% จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัทฯ) 
โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็น อัตราการใช้น้ำาต่อ Value added 

ในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้น้ำาลง 
67,649 m3/ MTB 

1. นำาน้ำา Recycle มาใช้ในระบบม่านน้ำาของ
ขั้นตอนเคลือบผิวชิ้นงานในโรงงานผลิตโคม
ไฟ,  ระบบรดน้ำาสนามหญ้า และใช้ในห้องน้ำา 
(ชักโครก)ที่อาคารสวัสดิการ PQC ปัจจุบันมี
การใช้น้ำา recycle  คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของ
ปริมาณน้ำาเสียทั้งหมด

2. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกเป็นรุ่นประหยัดน้ำา
และเปลี่ยนก๊อกน้ำาอ่างล้างมือในห้องน้ำาเป็น
แบบ Sensor ภายในบริษัททั้งหมด

เป้าหมาย การดำาเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้

Recycle น้ำา
คิดเป็นร้อยละ 

65.04

1.2 กระดาษ การทำางานของฝ่ายต่างๆ ทั้งจาก
สำานักงานและฝ่ายผลิตมีการใช้กระดาษจำานวนมาก บริษัท
มีเป้าหมายการลดการใช้ด้วยการหาเครื่องมืออื่นๆ อาทิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

ลดอัตราการใช้กระดาษลง 2% จากปีฐาน 2562 
(ระดับบริษัท)  โดยการปรับเปลี่ ยนวิธีการประเมิน 
ความสอดคล้องผ่านการใช้โปรแกรม Excel, จัดทำา
ระบบการดำาเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วผ่านการใช้
โปรแกรมของหน่วยงาน Information System และจัดทำา
โครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย  
หน่วยงานละ 1 โครงการ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้กระดาษ 
ลง 2,224 รีม (Ream) 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้

2,224 รีม (Ream) 

ลดการใช้กระดาษ

67,649
m3/ MTB 

ลดการใช้น้ำาลง
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เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี  
อยู่เสมอ บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจติดตามทุกพื้นที่
เป็นรายเดือน ในปี 2564 บริษัทจัดให้หน่วยงานมาตรฐานจาก
ภายนอก เข้าตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง 
น้ำาเสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

บ ริ ษั ท กำ า ห น ด ใ ห้ มี  ก า ร จั ด อ บ ร ม ด้ า น 
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ ได้แก่ หลักสูตรข้อกำาหนด 
ISO14001:2015, หลักสูตรการจัดการขยะภายในบริษัท 
เป็นต้น  

เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อาทิ การจัด
นิทรรศกาลวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมลด
การใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกภายในบริษัท กิจกรรม 
Green Factory Project โดยผู้บริหารและ
พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในบริษัทในวันทำางานสุดท้ายของปี 

เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษัทเน้นย้ำาให้มีการคัดแยกขยะเป็น
ประเภทต่าง ๆ มีการทำาลายของเสียและส่งขายให้เอกชนนำาไป 
recycle ต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญกับกิจกรรม 5ส โดย
เน้นย้ำาการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่

2. การตรวจติดตามโดยผู้บริหารระดับสูง และ หน่วย
งานภายนอก

3. การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

4. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย การดำาเนินงาน

ลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 2% จากปี
ฐาน 2562 (ระดับบริษัท)

รณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนวิธีการ
กำาจัดขยะ โดยผลักดันให้นำาไปกำาจัด แบบ Reuse และ 
Recycle, จัดกิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบการจัดการขยะ
ของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำานึก
โดยการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะของบริษัทให้กับ
พนักงาน ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำาโครงการ
ลดปริมาณขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ    

ผลลัพธ์ที่ได้

1.3 การกำาจัดขยะ บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก 
ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยก
ขยะเป็นต้น

5สRecycle

ลดปริมาณ
ขยะ

2%
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ที่มา แผนงานและการดำาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 
ภายใต้หลักการ 3Rs เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแรงงาน 
พันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับพนักงานและสร้างพื้นที่สีเขียว
ภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็น
พื้นฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน จึงได้มีข้อคำาสั่งให้หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม ดำาเนินการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงานและบุคคลภายนอกในรูปแบบต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก 3 Rs อัน
ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำา และนำากลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้พื้นที่การจัด
ทำาศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งอยู่  
ณ บริเวณด้านข้างอาคาร Lamp7 ขนาดพื้นที่ 196 ตารางเมตร

แบ่งการดำาเนินการออกเป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 เริ่มดำาเนินการบางส่วน ทั้งนี้ได้เริ่มดำาเนินการ

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา 
ระยะที่ 2 ระยะดำาเนินการเต็มรูปแบบจะเริ่มดำาเนินการ

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 สำาหรับระยะที่ 1 ประกอบด้วย
ต้นแบบการนำาวัสดุเหลือใช้นำากลับมาใช้ประโยชน์ ลดการปล่อย
ก๊าซ CO2 โดยใช้พลังงานทางเลือก แปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง 
ระบบนิเวศแบบยั่งยืน และร่วมลดขยะโดยวิธีการ คัด แยก  
แลก เงิน เป็นต้น สำาหรับระยะที่ 2 จะประกอบด้วยพื้นที่ 
การเรียนรู้นอกสถานที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อนำาองค์ความรู้ติดตัวกลับไปใช้ในการดำารงชีวิต 
ประจำาวันเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและสร้างเครือข่าย 
การถ่ายทอดความรู้

บริษัทไม่พบการปฎิบัติที่ผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทไม่มีข้อขัดแย้งหรือ 
ข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001 ตั้งแต่
ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

5. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

3Rs
หลักการ
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บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 
ทุกส่วนงานในบริษัท ปัจจุบันมีจำานวน 23 คน ทำาหน้าที่ ดำาเนินการจัดการ
ด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
ด้านพลังงานของบริษัทฯ ประสานงาน ควบคุมดูแล จัดทำารายงานเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนให้ผู้บริหารดำาเนินการตามกฎหมาย โดย
มีฝ่าย Safety & Environment เป็นหน่วยงานผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ  

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับพลังงาน อาทิ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึง
การขนส่ง บริษัทจึงส่งเสริมให้มีการดำาเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การหาพลังงานทดแทน 
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นดำาเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานบริษัทในทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่กำาหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำานงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทฯ จัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
พลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้

4. บริษัทฯ ผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการของบริษัท

5. บรษิทัฯ ดำาเนนิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขององคก์รใหเ้หมาะสม
กับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำาแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง

6. บริษัทแสวงหาพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 

7. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงตามดัชนีชี้วัดประจำาปี 2564

การจัดการด้านพลังงาน และ ก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน



49บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

1. พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัท
มีความจำาเป็นในการใช้ไฟฟ้าในการผลิต  
คิดเป็น 8.65% ของค่าใช้จ่ายรวมของ
บริษัท โดยแบ่งเป็น 

2.น้ำามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่บริษัทใช้ในยานพาหนะ
ของบริษัทประมาณ 100 % และ ไม่มีใช้ในกระบวนการผลิต  

ในปี 2564 บริษัทกำาหนดเป้าหมายและดำาเนินการ
ด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ ดังนี้

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลง (CO2) 
ลง 1% จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัท) โดยมี
กิจกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงานด้วยการใช ้
Yellow Card, การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก
ในการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด (Clean energy)  

สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 

เลือกจัดหาพลังงานสะอาดมาใช้งาน
วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญและแนวทางบริหารจัดการพลังงาน

8.65%

38.98%

59.87%

1.15 %

ใช้ไฟฟ้าในการผลิต

ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท

ใช้ไฟฟ้าใช้จากภาครัฐบาล

ซื้อจากภาคเอกชน

ผลิตพลังงานสะอาด

ลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 

(CO2)

1%

ทางตรง

ทางอ้อม

การใช้ไฟฟ้าใช้จากภาครัฐบาล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
ประมาณ 38.98% 

การซื้อจากภาคเอกชน ประมาณ 59.87% และจาก 
การผลิตพลังงานสะอาด ประมาณ 1.15%

สโลแกนอนุรักษ์พลังงานปี 2564  
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บริษัทสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ไว้ที่หน้า สรุปผลการดำาเนินงาน
หมายเหตุ ทางบริษัทฯต้องจัดทำาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยต้องว่าจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของบริษัท (ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก –อบก.)

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

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนี้

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

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำาให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเกือบได้ตามเป้าหมาย โดยมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 8.9377 
TonCO2/MTHB

• จัดทำาวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นรูปภาพและข้อความติดไว้ที่บริเวณต่างๆ ให้พนักงาน
พบเห็นสะดวก  

• รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในทุกวัน ช่วงเวลา 11:30 น. 
• การตรวจติดตามจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ในทุกหน่วย

งานทุกสัปดาห์เพื่อให้กิจกรรมอนุรักษ์งาน ครอบคลุมทุกพื้นที่
• การตรวจติดตามจากผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส เพื่อให้คำาชี้แนะ

ในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง   
• การประเมินทางด้านศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน และสถานภาพ

การจัดการพลังงาน  

ปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งแผง Solar cell บนพื้นที่หลังคา
โรงงานผลิต Lamp 7 และ หลังคาอาคารเอนกประสงค์ 
PQC ซึ่งเป็นอาคารที่ประกอบด้วยโรงอาหาร ห้องสมุด  
ห้องออกกำาลังกาย และพื้นที่สำาหรับงานด้านวิศวกรรม
ส นั บ ส นุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ท ด ล อ ง พ นั ก ง า น 
ฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า 
(Capacity) : 1.2 MW โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในปี 2564  (Produced Energy) : 1,190,896 kWh/Year  
สามารถลดการปล่อย CO2 Emission : 708.58 TonCO2/
Year และช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ (Reduce Electric Consumption) 
: 5,013,672.79 บาท/ปี และบริษัทฯมีแผนการขยายกำาลัง
การผลิต Solar Cell ในอนาคตที่อาคารโรงงานผลิต Lamp 
7 ส่วนต่อขยาย และอาคารโรงงานผลิต Lamp 8  

ติดตั้งแผง Solar cell
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2564

ลดการปล่อย 
CO2 Emission

ลดค่าไฟฟ้าได้ 

kWh/Year

TonCO2/Year

บาท/ปี

1,190,896

708.58

5,013,672.79

หยุดกระบวนการผลิตในวันอาทิตย์  เดือนละ 1 วัน
ใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 8.9377 TonCO2/MTHB



สรุปผลดำาเนินงาน
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สรุปผลการดำาเนินงาน หน่วย 2564 2563 2562
ด้านเศรษฐกิจ

  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ รายได้ กำาไร  
  อัตราส่วนทางการเงิน แสดงไว้ที่รายงานประจำาปี  

หน้า 3, 84 3, 93  3, 71 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

  จำานวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณ 
  ในการดำาเนินธุรกิจที่เข้าสู่ระบบร้องเรียนของบริษัท 

กรณี - - -

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง

• การคอร์รัปชั่น กรณี - - -

• การใช้ข้อมูลบริษัท กรณี - - -

• การให้และรับสินบน กรณี - - -

• ประเด็นมนุษยชน กรณี - - -

• การเสียภาษี กรณี - - -
ด้านทรัพยากรบุคคล  (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2565)

  จำานวนพนักงานทั้งหมด คน  3,003  3,107  3,084 

  พนักงานชาย คน  1,640  1,693  1,692 

  พนักงานหญิง คน  1,363  1,414  1,392 

จำานวนพนักงานแบ่งตามส่วนงาน

  ส่วนงานบริหาร คน  112  118  96 

  ส่วนงานการตลาด คน  45  112  55 

  ส่วนงานผลิต และ หน่วยงานสนับสนุนการผลิต คน  2,846  2,877  2,933 
จำานวนพนักงานแบ่งตามประเภทการจ้างงาน

  พนักงานประจำา คน  2,626  2,662  2,765 

  พนักงานมีระยะการจ้างงาน คน  377  445  319 

จำานวนพนักงาน แบ่งตามสัญชาติ

   สัญชาติไทย คน  2,982  3,085  3,060 

   สัญชาติอื่นๆ (ญี่ปุ่น) คน  21  22  24 
จำานวนพนักงาน แบ่งตามอายุ

  ต่ำากว่า 30 ปี คน  1,156  1,184  1,206 

  30 - 39 ปี คน  1,087  1,132  1,138 

  40 - 49 ปี คน  630  639  605 

  มากกว่า 50 ปี คน  130  152  135 
จำานวนพนักงาน ตามระดับ

  ผู้บริหารระดับสูง (EGM , DEGM) ร้อยละ  0.43  0.42  0.16 

  ผู้บริหารระดับกลาง (DM ,DDM) ร้อยละ  2.16  2.22  1.42 

  ผู้บริหารระดับต้น (CS) ร้อยละ  3.44  4.22  3.17 

  ระดับหัวหน้างาน ( UL , GL) ร้อยละ  13.00  12.23  11.65 

  ระดับพนักงาน ร้อยละ  80.97  80.91  83.60 
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สรุปผลการดำาเนินงาน หน่วย 2564 2563 2562
จำานวนพนักงานใหม่

  ชาย คน  216  420  144 

  หญิง คน  207  410  87 
จำานวนพนักงานลาออก

  ชาย คน  334  422  251 

  หญิง คน  270  378  183 

จำานวนการลาคลอดของพนักงานหญิง 
  ลาคลอด คน  63  63  64 

  กลับมาทำางานหลังลาคลอด คน  54  52  58 

 การฝึกอบรม

  จำานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน โดยเฉล่ีย ชั่วโมง  25  20  28 

  ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ล้านบาท  1.70  1.10  12.85 

 ด้านความปลอดภัย

  จำานวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน* ( * ผู้ประสบเหตุหยุดงาน) ครั้ง  -    -    -   

จำานวนคนเสียชีวิตจากการทำางาน

  พนักงานประจำา คน  -    -    -   

  ไม่ใช่พนักงาน คน  -    -    -   

จำานวนครั้งของการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำางาน

  พนักงานประจำา ครั้ง  3  11  18 

  ไม่ใช่พนักงาน ครั้ง  -    -    -   
ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

การใช้วัตถุดิบ

  ปริมาณวัตถุดิบหลัก (เม็ดพลาสติก)ที่ใช้ ตัน  9,634  8,123  11,419 
การใช้ไฟฟ้าและเชี้อเพลิง

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า kWh  107,058,815  86,290,247 109,082,595 

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell kWh  1,190,896  932,705  246,660 

  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด (แก๊ส) Liter  280,985  228,784  549,246 
 การกำาจัดขยะ ของเสีย และกากอุตสาหกรรม

  ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน  4,023  3,355  5,185 
น้ำา

ปริมาณน้ำาที่ใช้

  ปริมาณน้ำาประปา ลบ.ม  318,668  272,131  426,838 

  ปริมาณน้ำาบาดาล ลบ.ม  923  4,302  14,215 

  ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้ใหม่ ลบ.ม  64,461  61,022  69,094 
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ดัชนี  GRI Content Index
GRI 

Indicator  Descriptions
Page

Annual Report SD Report
GRI 102 General Disclosures

Organization Profile

GRI 102 - 1 Name of the organization 7

GRI 102 - 2 Activities , brands , products  and service 11

GRI 102 - 3 Location of headquarters 7

GRI 102 - 4 Location of operations 7

GRI 102 - 8 Information on employees and other workers 52

GRI 102 - 9 Supply chain 12

Strategy

GRI 102 - 14 Statement from senior decision-maker 5

GRI 102 - 15 Key impacts , risk and opportunities 20

Ethic and Integrity

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

Governance

GRI 102 - 18 Governance structure 114

GRI 102 - 19 Delegating authority 134

GRI 102 - 22 Composition of the highest governance body and its  
committees

135

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

134

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body's performance 143

GRI 102 - 29 Identifying and managing economic, environmental  
and social impacts

18

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management processes 20

GRI 102 - 35 Remuneration policies 139

GRI 102 - 36 Process for determining remuneration 146

Steakholder Engagement

GRI 102 - 40 List of stakeholder groups 16-17

GRI 102 - 43 Approach to steakholders engagement 16-17

GRI 102 - 44 Key topics and concerns raised 16-17
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GRI 
Indicator  Descriptions

Page
Annual Report SD Report

Reporting Practice

GRI 102 - 50 Reporting period 6

GRI 102 - 51 Date of most recent report 6

GRI 102 - 55 GRI content index 54

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

19

GRI 300 Environmental

GRI 301 Materials

GRI 301 - 1 Materials used by weight or volume 53

GRI 302 Energy

GRI 302 - 1 Energy consumption within the organization 53

GRI 302 - 3 Energy intensity

GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption 53

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

53

GRI 303 Water

GRI 303 - 1 Water withdrawal by source 51

GRI 303 - 3 Water recycled and reused 51

GRI 304 Biodiversity

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

15

GRI 304 - 3 Habitats protected or restored

GRI 305 Emissions

GRI 305 - 1 Direct (Scope 1) GHG emissions 49

GRI 305 - 2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 49

GRI 306 Effluents and Waste

GRI 306 - 2 Waste by type and disposal method 46
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GRI 
Indicator  Descriptions

Page
Annual Report SD Report

GRI 400 Social

GRI 401 Employment

GRI 401 - 1 New employee hires and employee turnover 53

GRI 401 - 3 Parental leave 53

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

36

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

53

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

36

GRI 404 Training and Education

GRI 404 - 1 Average hours of training per year per employee 53

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

29

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

30

GRI 406 Non-discrimination

GRI 406 - 1 Incidents of discrimination and corrective action taken 26

GRI 408 Child Labor

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

25





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


