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10.   ความรับผิดขอบต่อสังคม 

การดําเนินธุรกิจของ บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน) ยดึตามวฒันธรรมองค์กรมาตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพย์ัเอม็เอไอ เม่ือปี 2549 ท่ีมุง่ “พฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืนไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม” ในการ
สง่เสริมให้พนกังาน  ทํางานเป็นทีม (Team Work) สร้างสรรค์งานคณุภาพ (Quality) มุง่เน้นคณุธรรม (Integrity) 
และ การคํานงึถึงลกูค้า (Customer Focus) ซึง่หมายถงึลกูค้าทัง้ภายนอกและภายในของทกุหน่วยงานของทัง้
องค์กร ซึง่รวมถึง การคํานงึถงึสิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยการจดัทํานโยบายทางด้านการจดัการทางด้านคณุภาพ 
สิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั และ ความปลอดภยั และ นโยบายทางด้านอนรัุกษ์พลงังาน    อีกทัง้บริษัทฯ ได้ให้
ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่กําหนดอยูใ่นวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัทในเร่ืองการการดําเนิน
ธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล โดยการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น และปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมดอยา่งเป็น
ธรรม จะเหน็ได้วา่ความรับผิดขอบตอ่สงัคมถือเป็นสว่นหนงึในการปฏิบติังานของผู้ปฏิบติังานทกุภาคสว่น และ
กํากบัดแูลโดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ผา่นทางวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ   

ดงันัน้ บริษัทฯขอรายงานสิง่ท่ีบริษัทฯได้ดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจําปี 
2556  ตามแนวทางปฏิบติัความรับผิดชอบสงัคมท่ีดีดงันี ้  

 
1. การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 

ดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลูท่ี
สําคญั ตรวจสอบได้ ปฏิบติัตามนโยบายการกํากบักิจการท่ีดี โดยคํานงึถงึประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น 
พนกังาน ชมุชนและสงัคม คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

ในปี 2556 บริษัทฯได้รับการประเมิน CG Score อยูที่ระดบัท่ีดีมาก และได้รับการประเมินการประชมุผู้
ถือหุ้นประจําปี 2556 อยูท่ี่ในระดบั 100%   

2. การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการเคารพสทิธิมนษุยชน เคารพตอ่ศกัด์ิศรีในความเป็นมนษุย์ของ
พนกังานทกุคน ซึง่เป็นรากฐานสําคญัของการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุภาพและคณุคา่ 

แนวทางในการปฏิบติั 
1) บริษัทฯ คํานงึถึงสทิธิมนษุยชนโดยเฉพาะการไมล่ะเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ

ความพิการ ฐานะชาติตระกลู สถานศกึษา  เช่น การจ้างงานโดยไมจํ่ากดัเพศ อายคุวามพิการ เป็นต้น 

2) บริษัทฯ ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในเร่ืองการให้โอกาสผลตอบแทน การแตง่ตัง้โยกย้าย 

และการพฒันาศกัยภาพ ควบคู่กบัการพฒันาคณุธรรม เพ่ือให้พนกังานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็น

คนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ี

เหมาะสมตามศกัยภาพ  

3) บริษัทฯ สนบัสนนุการศกึษาของพนกังาน โดยอนญุาตให้พนกังานลาศกึษาตอ่และอบรมทัง้ระยะสัน้

และระยะยาว ตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 
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4) บริษัทฯ จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานออมเงินและรู้จกัวางแผนการใช้เงิน

ตามทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2549  

ซึง่ปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้หมด 362 คน มีทนุเรือนหุ้น 25,096,200 บาท 

5) บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการร้องทกุข์สําหรับพนกังานท่ีได้รับการปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม ตามข้อบงัคบั

การทํางาน พ.ศ. 2551 

จํานวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555ของบริษัทฯและบริษัทฯยอ่ย 
มีดงันี ้

บริษัท 

จํานวน (คน) 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน) 393 159 356 155 

2. บริษัท ไทยฟิน จํากดั 67 12 68 12 

3. บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จํากดั 15 2 16 1 

4. บริษัท แอล. ดี. เอส. เมททรัลเวิร์ค จํากดั 221 57 216 55 

รวม 696 230 656 227 

จํานวนพนกังานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานประจํา 685 227 640 224 

พนกังานสญัญาจ้าง 11 3 16 3 

 
6) บริษัทฯจดัให้มีการประกนัภยักลุม่ เป็นสวสัดิการให้กบัพนกังานทกุคนตัง้แตว่นัแรกท่ีเข้าทํางานเพ่ือ

ยกระดบัการรักษาพยาบาลของพนกังาน เช่น การประกนัชีวิตกลุม่ การประกนัอบุติัเหตแุละทพุพล

ภาพ และการประกนัสขุภาพ 
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7) บริษัทฯ มีนโยบายการพฒันาบคุลากร เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และ

รักษาบคุากรท่ีมีความรู้ความสามารถทํางานกบับริษัทฯในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจดั

ให้มีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัตําแหน่งงานตามสายงาน โดยในปี 2556 มีการจดัฝึกอบรมด้าน

ความรู้ (Knowledge) จํานวน 48 หลกัสตูร ด้านทกัษะ (Skill) จํานวน 18 หลกัสตูร  ด้านทศันคติ 

(Attitude) จํานวน 4 หลกัสตูร และการฝึกอบรม On the Job Training จํานวน 161 หลกัสตูร  โดยมี

พนกังานท่ีผา่นการอบรม จํานวน 418 คน จากพนกังานทัง้หมด 552 คน 

8) บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงาน

และสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอย่างสม่ําเสมอ รวมถงึสนบัสนนุการหารือและความ

ร่วมมือกบัคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางานของพนกังาน 

 
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เป็นผู้ ซือ้ผลติภณัฑ์และได้รับบริการ
โดยตรงจากบริษัทฯรวมไปถงึผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้รับสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและราคา
ยติุธรรม บริษัทฯได้ให้ความสําคญักบัการรับฟังความคิดเหน็ของลกูค้าตอบสนองตอ่ความคิดเหน็และความ
ต้องการนัน้ๆ อย่างรวดเร็ว สมเหตผุล ตลอดจนนําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการพฒันาการดําเนินงาน การบริการ 
โดยมุง่เน้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบริษัทฯและลกูค้า เพ่ือพฒันาความพงึพอใจของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองให้
สามารถรักษาความผกูพนัอนัดีระหวา่งบริษัทฯและลกูค้า 

แนวทางการปฏิบติั 
3.1     การอบรมและเผยแพร่ความรู้ให้กบัลกูค้า 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จดัอบรมเร่ืองเพ่ือให้ความรู้กบัลกูค้า จํานวน 20 บริษัท จํานวนผู้ เข้า
อบรม 285 คน อาทิเช่น การบรรยายเร่ือง Distribution Transformer และ Power Transformer, 
Operation and Maintenance Transformer, Hermetically sealed type transformer  นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้จดัอบรมให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ อาทิเช่น ประเทศพิลปิปินส์ประเทศมาเลเซีย ในหวัข้อ
เร่ือง Operation and Maintenance Transformer , Power Transformerเป็นต้น 

บริษัทฯได้จดัทําวารสารด้านวิชาการภายใต้ช่ือ “Tirathai Journal” โดยมีการจดัพิมพ์ครัง้แรก
เม่ือเดือนสงิหาคม 2554 ดําเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั เป็นปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 8 โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบั 
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยานิพนธ์เดน่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เกร็ดความรู้เก่ียวกบัหม้อแปลงไฟฟ้า  
บริหารนอกตํารา ถิรไทยกบัสงัคม เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเก่ียวกบัหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้กบัพนกังานของบริษัทฯ   ลกูค้า  สถาบนัการศกึษา  รวมถงึการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย การ
ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นจํานวน 7,113 เลม่ตอ่ปี 

 
3.2      การรับฟังความคิดเหน็ 

 บริษัทฯมีกระบวนการให้ลกูค้าเข้าเย่ียมชมโรงงาน เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจใน
กระบวนการออกแบบ การผลติ และกระบวนการทดสอบ อีกทัง้เป็นการรับฟังความคิดเหน็และ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบริษัทฯกบัลกูค้าตลอดจนนําข้อเสนอแนะตา่งๆเข้าสูก่ระบวนการวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงอนันําไปสูก่ารสร้างความพงึพอใจของลกูค้าตอ่ไป โดยในปี 2556 มีลกูค้าทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศเข้าเย่ียมชมโรงงาน จํานวน 20 บริษัท จํานวนเข้าผู้ เย่ียมชม 146 คน 

บริษัทฯให้ลกูค้าสามารถเฝ้าดกูารทดสอบ (Witness Test) หม้อแปลงไฟฟ้าของลกูค้าเพ่ือให้
เกิดความเช่ือมัน่ในผลการทดสอบ โดยบริษัทฯจะดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าท่ีเข้ามา
เฝ้าดกูารทดสอบ (Witness Test) ในประเดน็ ความพงึพอใจตอ่การให้บริการของพนกังานขาย ความ
พงึพอใจตอ่พนกังานทดสอบ ความพงึพอใจตอ่กระบวนการผลิตและทดสอบ ความพงึพอใจตอ่
ผลติภณัฑ์ ตลอดจนความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อม โดยในปี 2556 ผลการสํารวจความพงึพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 80 ซึง่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3.3 การรับเร่ืองร้องเรียน 

 บริษัทฯมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพสนิค้าและการบริการ โดยผา่น
ช่องทางท่ีหลากหลายอาทิเช่น Email  โทรศพัท์  และ โทรสาร  เพ่ือติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือ
ติดตอ่กบัทางฝ่ายขาย เป็นต้น  บริษัทฯมีทีมบริการท่ีสามารถให้บริการลกูค้าตลอด 24 ชัว่โมง ในการ
ตอบสนองการแก้ไขข้อร้องเรียนตา่งๆของลกูค้าอยา่งรวดเร็ว 

 
4.        การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.1   การบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่สิง่แวดล้อมโดย
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฎิบติัท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ด้วยการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัตา่งๆ
ด้านสิง่แวดล้อม  อนันําไปสูก่ารสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร รวมถงึสงัคมและประเทศชาติด้วยการ
จดัการสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน 
แนวทางการปฏิบติั 
1. บริษัทฯได้มีการดําเนินงานเพ่ือให้มัน่ใจถงึความสอดคล้องกบักรอบการบริหารการจดัการ

ด้านสิง่แวดล้อมโดยปัจจบุนัได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 ซึง่ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี

ของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึง่มีความเป็นอิสระและผล

การตรวจประเมินครัง้ลา่สดุในปี 2556 ไมพ่บข้อบกพร่องหลกั (Major Non-compliance) 

รวมถงึ ข้อบกพร่องยอ่ย (Minor Non-compliance) 

2. บริษัทฯได้มีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายสิง่แวดล้อม รวมถงึดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีดําเนินการ พบวา่คา่การเกิดมลพิษตา่งๆมีคา่เป็นไป

ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนดไว้สามารถสรุปได้ดงันี ้

มลพิษทางอากาศ 
บริษัทฯได้มีติดตัง้ระบบบําบดัมลพิษทางอากาศ ( Bag House Filter ) ในการดดูฝุ่ นท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิตกระดาษฉนวน โดยทําการตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีระบายออกมาจาก
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กระบวนการผลิตกระดาษฉนวนและครอบคลมุพืน้ท่ีอ่ืนๆของกระบวนการ ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนใกล้เคียงซึง่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 

มลพิษทางนํา้   
นํา้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีถกูนํามาใช้ในอปุโภค บริโภค ซึง่การนํามาใช้ยอ่มก่อให้เกิด

มลพิษทางนํา้ได้ นํา้ท่ีใช้จากการอปุโภค บริโภคจะถกูรวบรวมเข้าสูร่ะบบบําบดันํา้เสียของบริษัทฯ นํา้
ทิง้ท่ีออกจากระบบบําบดันํา้เสียจะถกูตรวจสอบคณุภาพเป็นประจํา เช่นคา่ pH, BOD, COD , Oil & 
Grease, SS, TDS, TKN ซึง่ผลการตรวจเป็นไปตามกฎหมายกําหนด   

มลพิษทางเสียง 
 บริษัทฯจดัให้มีการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงโดยแหลง่กําเนิดของเสียงจะมาจากการ

ทํางานของเคร่ืองจกัร ดงันัน้เพ่ือเฝ้าระวงัผลกระทบท่ีอาจสง่ผลไปยงัพนกังานผู้ปฏิบติังานและชมุชน
ใกล้เคียง ทางบริษัทฯจงึดําเนินการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงโดยวดัคา่เฉล่ีย 8 ชัว่โมงการทํางาน 
โดยผลการตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
3. บริษัทฯได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ี 3(Green System) เม่ือวนัท่ี 1 

เมษายน 2556 และได้รับมอบตราสญัลกัษณ์อตุสาหกรรมสีเขียว เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 

2556 โดย ดร.วิฑรูย์ สมิะโชคดี ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมและในปี 2557 บริษัทฯมี

เป้าหมายมุง่สูอ่ตุสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยสร้าง

วฒันธรรมสีเขียวภายใต้ช่ือโครงการ “ ขยะยิม้ “เพ่ือให้พนกังานทกุคนในบริษัทฯมีคา่นิยม

ร่วมกนัในเร่ืองของการคดัแยกขยะเพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองตอ่ไป 

ในปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษัทฯไมพ่บการดําเนินการท่ีไมส่อดคล้องตามกฎหมายท่ีเป็นสาระสําคญัหรือ
การร้องเรียนในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมทัง้จากภายในและภายนอก 

4.2    การดําเนินการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
บริษัทฯ ใสใ่จในความปลอดภยัและสขุอนามยัของบคุลากรของบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้อง มุง่

สง่เสริมและปลกูฝังจิตสํานกึด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม โดยมีนโยบายและเป้าหมายเพ่ือ
ป้องกนัการสญูเสียจากการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทํางาน จดัทําแผนงานท่ีมุง่เน้นในเร่ืองการป้องกนั การ
สง่เสริมการมีสว่นร่วม การขจดัจดุเส่ียงภยั และการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมมีแนวคิดในการสร้างให้ทกุคนมี
วฒันธรรมความปลอดภยัในการทํางาน โดยครอบคลมุพนกังานทกุระดบัและผู้ เก่ียวข้อง 

แนวทางการปฏิบติั 
1. บริษัทฯได้มีการดําเนินงานเพ่ือให้มัน่ใจถงึความสอดคล้องกบักรอบการบริหารการจดัการ

ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

TIS/OHSAS18001 ซึง่ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีและทกุกิจกรรมของบริษัทฯโดยได้รับการตรวจสอบ

จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึง่มีความเป็นอิสระและผลการตรวจประเมินครัง้ลา่สดุในปี 

2556 ไมพ่บข้อบกพร่องหลกั ( Major Non-compliance )รวมถงึ ข้อบกพร่องย่อย (Minor 

Non-compliance) 
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2. บริษัทฯมีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือควบคมุและผลกัดนัการดําเนินงานตามแผนงานด้านอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัรวมถงึการตัง้คณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(คปอ.)โดยมีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องการตรวจวิเคราะห์ความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง  ติดตามความก้าวหน้า

ของการดําเนินงานและแผนงานในอนาคต 

3. บริษัทฯได้มีการดําเนินการด้านอาชีวอนามยัในการประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพ ( Health 

Risk Assessment : HRA)เพ่ือให้ทราบถงึระดบัความเส่ียงตอ่สขุภาพของผู้ปฏิบติังานทัง้นี ้

เพ่ือให้ผู้ปฏิบติังานมัน่ใจวา่ผู้ปฏิบติังานจะได้รับการดแูลจดัการด้านความเส่ียงตอ่สขุภาพ

โดยได้รับการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียง เช่น การตรวจหาสารตะกัว่ในเลือด  ตรวจหาสาร

ระเหยในปัสสาวะ  สภาพการทํางานของปอด การตรวจหาแมงกานีส การตรวจสมรรถภาพ

การได้ยิน  ผลการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงดงักลา่วไมพ่บพนกังานท่ีผิดปกติ ยกเว้น การ

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  พบพนกังานท่ีผิกปกติ บริษัทฯ จงึมีแนวทางการดําเนินการ โดย

ดําเนินการตรวจซํา้เพ่ือยืนยนัผล จดัการดําเนินการรักษาพยาบาล จดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการ

ดแูลรักษาและการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงพร้อมทัง้กําหนดมาตรการการป้องกนั  จดัหา

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลท่ีเหมาะสมให้กบัพนกังาน รวมถงึการตรวจวดัสภาวะ

แวดล้อมให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

4. บริษัทฯจดัให้มีโครงการและกิจกรรมตา่งๆท่ีสง่เสริมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการ

ทํางาน โดยมีรายละเอียดโครงการตา่งๆดงันี ้

4.1 บริษัทฯได้มีโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภยั”Safety campaign program”เพ่ือ

ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการด้านความปลอดภยั ตลอดจนสิง่แวดล้อมต่างๆให้

เป็นไปตามมาตรฐานการทํางานและกฎระเบียบตา่งๆโดยเร่ิมครัง้แรกในปี พ.ศ 2552 และ

ดําเนินโครงการถงึปัจจบุนั  โดยในปี 2556 มีหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทัง้หมด 25 

หน่วยงาน มีการจดัการการประกวด มอบรางวลัเพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังาน  

โดยผลการดําเนินการของโครงการเพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วมในการปฏิบติังานด้านความ

ปลอดภยัอนันํามาสูก่ารลดลงของอบุติัเหตแุละเพ่ือสขุภาพอนามยัท่ีดีของพนกังาน 

4.2 บริษัทฯ ได้มีการจดังาน” Safety Quality and Green Week”โดยจดัขึน้เป็นประจํา

ทกุปีโดยในปี 2556 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 13-15 ธนัวาคม 2556 ในงานมีการจดักิจกรรมการ

เผยแพร่ความรู้ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ อาทิเช่น จดับอร์ดนิทรรศการ, เกมส์ด้านความปลอดภยั

,กิจกรรม Walk Rally ,การฝึกอบรม,ประกวดภาพถ่ายด้านความปลอดภยั ให้กบัพนกังาน

และบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เช่น บริษัทฯในเครือ ,สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมบางป ู,ศนูย์

ความปลอดภยัแรงงานพืน้ท่ี 8 จงัหวดัสมทุรปราการเป็นต้น 
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5.        การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีตอ่สงัคมและดําเนินธุรกิจโดยตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม

แบง่ปันผลกําไรสว่นหนึง่เพ่ือตอบแทนและสร้างสรรค์ชมุชนและสงัคม เพ่ือให้ธุรกิจ ชมุชนและสงัคมเติบโตคู่กนั
อยา่งยัง่ยืนโดยผา่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆดงันี ้

สง่เสริมกีฬาตะกร้อ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบักีฬาตะกร้อ ภายใต้การดําเนินงานของสโมสรตะกร้อถิรไทย ซึง่ก่อตัง้

สโมสรตะกร้อ ถิรไทย ตัง้แต่ ปี 2542 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อระดบั
นานาชาติ โดยร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ในนาม “EGAT CUP” และดําเนินการสง่ทีมเข้า
แข่งขนัในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติอย่างตอ่เน่ือง และในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมกบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัเซปักตะกร้อ EGAT CUP 2013 ครัง้ท่ี 6 ภายใต้ช่ือ 
“SEPAKTAKRAW INVITATION-EGAT-TIRATHAI-LAMPANGTOUR 2013” ระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน ถงึ 7 
กรกฎาคม 2556 โดยมีทีมสโมสรตา่งๆ จากกลุม่ประเทศเอเซียเข้าร่วมการแข่งขนั จํานวน 7 ประเทศ 13 ทีม 
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ จีน เวียตนาม และลาว   

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมุง่สง่เสริมการเลน่กีฬาตะกร้อของอนชุนในชมุชนหรือสถาบนัการศกึษาท่ีมี
ศกัยภาพให้สามารถพฒันาและยืนอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง โดยได้จดัทําโครงการ “ต้นกล้าตะกร้อ” ขึน้ท่ีโรงเรียน
เทศบาลหนองแวงประชาอปุภมัถ์ อําเภอเมืองพล จงัหวดัขอนแก่น ตัง้แต่ ปี 2554 เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมให้
เดก็นกัเรียนในชมุชนได้ฝึกทกัษะด้านกีฬาเซปักตะกร้อ โดยสโมสรตะกร้อถิรไทย ได้สง่อดีตโค้ชทีมชาติไทยไป
เป็นผู้ ฝึกสอน ปัจจบุนัมีเดก็นกัเรียนทัง้ชายและหญิงเข้าร่วมโครงการ จํานวน  42 คน 

โครงการรณรงค์เพ่ือปลกูจิตสํานึกในการประหยดัไฟฟ้า 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การประหยดัพลงังานไฟฟ้า จงึได้จดัทําโครงการรณรงค์เพ่ือปลกูจิตสํานกึใน

การประหยดัไฟฟ้าภายใต้ช่ือ “ถิรไทย แชมเป่ียนโรงเรียนประหยดัไฟ” โดยร่วมกบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้พฒันานวตักรรมท่ีช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าให้มี
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยมีโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาทัว่ประเทศเข้าร่วม และทําการคดัเลือกจากโรงเรียนท่ีมี
ผลงานดีเดน่ของแตล่ะภาค จํานวน 12 โรงเรียน เพ่ือทําการบนัทกึเทปและนําไปออกอากาศทางโทรทศัน์และส่ือ
ตา่งๆ โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2555 ถงึ เดือนกรกฏาคม 2556   

รางวลัชนะเลิศ   โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคีรัชมงัคลาภิเษก จงัหวดัน่าน  
รองชนะเลศิอนัดบั 1  โรงเรียนกนัตงัรัษฎาศกึษา จงัหวดัตรัง  
รองชนะเลศิอนัดบั 2  โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 
รางวลัชมเชย  โรงเรียนสว่นบญุโญอปุภมัถ์  จงัหวดัลําพนู 
รางวลัชมเชย  โรงเรียนประจนัตราชบํารุง  จงัหวดัปราจีนบรีุ 
แหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านวิศวกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้นิสติ 

นกัศกึษาได้สมัผสักบักระบวนการทํางานจากสถานท่ีจริง โดยในปี 2556 มีนิสติ นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ มา
เย่ียมชมกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงระบบการจดัการด้านคณุภาพ สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 



                                                                                                  

                                                                                                       บรษิทั ถิรไทย จํากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________________________________ 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 69    

จํานวน 9 สถาบนั 399 คน อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัดอนบอสโก จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เป็นต้น 

ทัง้นีมี้ 2 หมวดท่ียงัไมไ่ด้ดําเนินการในปี 2556 ได้แก่ การตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ซึง่กําลงัอยูใ่น
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรรมการ และ การพฒันาและการเผยแพร่นวตกรรม จะดําเนินการขึน้อยูก่บั
แผนงานทางด้านความรับผิดชอบสงัคมของแตล่ะปี 

 


