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ความรบัผิดชอบต่อสังคม
 อตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟา้เป็นอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง และเก่ียวข้องกบัพลงังานไฟฟา้เน่ืองจากหม้อแปลงไฟฟา้เป็นผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในระบบสง่

และระบบจา่ยไฟฟา้ซึง่เป็นพลงังานพืน้ฐานของทกุๆประเทศ และมีความสำาคญัอยา่งมากตอ่ความเป็นอยูข่องประชาชน และการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 ถิรไทยได้ตระหนกัถงึความสำาคญัและมุง่มัน่ท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการสง่ตอ่พลงังานไฟฟา้ท่ียัง่ยืน ควบคูไ่ปกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม และดำาเนิน

ธรุกิจโดยตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม ใสใ่จชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ เสริมสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและสาธารณชนเพ่ือการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดงันี ้

1. การกำากับดแูลกจิการที่ด ี

 ดำาเนินธรุกิจอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลูท่ีสำาคญั ตรวจสอบได้ ปฏิบตัติามนโยบายการกำากบั

กิจการท่ีดี โดยคำานงึถงึประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนและสงัคม คูค้่า ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ในปี 2559 

บริษัทฯได้รับการประเมิน CG Score อยูที่ระดบัดี และได้รับการประเมินการประชมุผู้ ถือหุ้นประจำาปี 2559 อยูท่ี่ในระดบั 92.5 คะแนน 

2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทฯ ให้ความสำาคญัในการดำาเนินธรุกิจด้วยความเป็นธรรม และยดึถือปฏิบตัมิาอยา่งตอ่เน่ือง โดยปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วย

ความซ่ือสตัย์สจุริต เคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา สง่เสริมสทิธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบตัติามพนัธสญัญาตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม

ตอ่ทกุฝ่าย

 2.1  การแข่งขันที่เป็นธรรม

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 1.    ระบเุง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆ ร่วมกนัไว้ในสญัญาซือ้ขาย และปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติาม

เง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 2.    ให้ข้อมลูท่ีจำาเป็นและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของลกูค้าให้คำาแนะนำาท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัเหตกุารณ์ตอ่ลกูค้าเพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้าการบริการ

 3.    เข้าใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าอยา่งเหมาะสมและทนักาล

 4.    สง่มอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม

 2.2  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า

 บริษัทฯ ยงัไมมี่การดำาเนินการสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในหว่งโซธ่รุกิจอยา่งเป็นทางการ

 2.3  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 1.    สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดี

แก่ลกูค้าใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทำาท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา

 2.    บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะปกปอ้งและคุ้มครองรักษาทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถกูละเมิด หรือการถกูนำาไปใช้โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาตอีก ทัง้เคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน

 2.4  การเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 1.    บริษัทฯ ดำาเนินธรุกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมืองไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึง่พรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอำานาจทางการ เมือง

คนหนึง่คนใดไมน่ำาเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนบัสนนุไมว่า่ทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ 

 2.    สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานใช้สทิธิทางการเมืองอยา่งอิสระโดยไมเ่ข้าไปครอบงำา ชกัจงู ขม่ขู ่บีบบงัคบัและมีสว่นร่วมแตอ่ยา่งใด

 

3. การต่อต้านการทจุริต

 จากมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมตเิหน็ชอบให้ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในเร่ืองการปอ้งกนั

การมีสว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ และให้ตัง้คณะอนกุรรมการ ทัง้หมด 3 ทา่น  ได้แก่  นายสงิหะ  นิกรพนัธุ์ ,นายอปุกรม  ทวีโภค และ  นางสนุนัท์ สนัตโิชตนินัท์ เพ่ือ

ดำาเนินการดงันี ้

 1.    ร่างนโยบายในเร่ืองการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ 

 2.    ประกาศนโยบายในเร่ืองการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่

 3.    ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collection Action Coalition Against Corruption : CAC) 

โดยกำาหนดเปา้หมายให้บริษัทได้รับ Anti-Corruption progress indicator ในระดบั 2 Declared ภายในไตรมาส 2 ปี 2560
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ มุง่สง่เสริมและให้ความสำาคญัในการเคารพสทิธิมนษุยชน เคารพตอ่ศกัดิ์ศรีในความเป็นมนษุย์ของทกุคน โดยปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องไมว่า่จะ

เป็น พนกังาน ชมุชนและสงัคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคณุคา่ของมนษุย์และไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน ซึง่ถือเป็นรากฐานสำาคญัของการบริหารและพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์อนัมีความเช่ือมโยงกบัธรุกิจในลกัษณะการเพ่ิมคณุคา่นบัเป็นปัจจยัสำาคญัของธรุกิจในสร้างมลูคา่เพ่ิมและเพ่ิมผลผลติ

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 1.    บริษัทฯ สง่เสริมให้มีการปฏิบตัติามข้อกำาหนดด้านสทิธิมนษุยชน ซึง่ครอบคลมุไปถงึกิจการในบริษัทยอ่ยผู้ ร่วมทนุและคูค้่า

 2.    คุ้มครองข้อมลูสว่นตวัของพนกังานท่ีอยูใ่นความครอบครอง หรืออยูใ่นการดแูลรักษาของบริษัทการเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมลูสว่นตวัของพนกังานสู่

สาธารณะจะทำาได้ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากพนกังานผู้นัน้

 3.    บริษัทฯ สง่เสริมและเปิดโอกาสให้กบัพนกังาน ชมุชน และสงัค มมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็หากมีการกระทำาท่ีอาจเป็นการละเมิดสทิธิ

5. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสำาคญักบัการปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรมเคารพและปฏิบตัติามกฎหมายและหลกัจริยธรรม โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิใน

การจ้างงานไมใ่ช้แรงงานบงัคบัไมใ่ช้แรงงานเดก็ พนกังานมีเสรีภาพในการสมาคม ตลอดจนคำานงึสขุภาพและความปลอดภยัในการทำางาน ดงันัน้ การปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมในการทำางานการให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และได้มีโอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพ่ิมพนูทกัษะในการทำางานอยา่งเทา่

เทียมถือเป็นคา่นิยมองค์กรท่ีปฏิบตัมิาอยา่งยาวนานและตอ่เน่ือง

 1.    บริษัทฯให้ความสำาคญักบัการจ้างงานโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิไมน่ำาความแตกตา่งด้านเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุความพิการ ฐานะชาตติระกลู สถานะ

ทางการศกึษา หรือสถาบนัการศกึษา มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสนิการจ้างงาน  

 2.    บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในเร่ืองการให้ผลตอบแทน การแตง่ตัง้โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ ควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม 

เพ่ือให้พนกังานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เชน่ จา่ยคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ ดแูลและปฏิบตัติอ่พนกังานหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยคำานงึถงึ

สขุภาพและความปลอดภยัเป็นสำาคญั

 3.    บริษัทฯ ใสใ่จในความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานและผู้ เก่ียวข้อง โดยมุง่สง่เสริมและปลกูฝังจิตสำานกึด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน ตามนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ทัง้นีมี้เปา้หมายเพ่ือปอ้งกนัการสญูเสียจากอบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยจากการทำางาน โดย

การจดัทำาแผนงานการปอ้งกนัอบุตัิเหตจุากการทำางาน การสง่เสริมการมีสว่นร่วม การขจดัจดุเสี่ยงภยั และการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือสร้างให้พนกังานทกุระดบั

และผู้ เก่ียวข้องมีวฒันธรรมความปลอดภยัในการทำางาน

 3.1 บริษัทฯ กำาหนดให้มีหนว่ยงานเฉพาะ เพ่ือควบคมุและผลกัดนัการดำาเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวม

ถงึมีคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) โดยมีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

การตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ตดิตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงานและแผนงาน

 3.2  บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการด้านอาชีวอนามยัในการประเมินความเสี่ยงตอ่สขุภาพ (Health Risk Assessment : HRA) เพ่ือให้ทราบถงึระดบัความ

เสี่ยงตอ่สขุภาพของผู้ปฏิบตังิาน ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานมัน่ใจวา่จะได้รับการดแูลและการจดัการด้านความเสี่ยงตอ่สขุภาพ โดยได้รับการตรวจสขุภาพตามปัจจยั

เสี่ยง เชน่ การตรวจหาสารตะกัว่ในเลือด  ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ  สภาพการทำางานของปอด  การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  ผลการตรวจสขุภาพตามปัจจยั

เสี่ยง ประจำาปี 2559 ไมพ่บพนกังานท่ีผิดปกต ิยกเว้น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พบพนกังานท่ีผิดปกต ิจำานวน 5  คน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดมาตรการ

แก้ไขโดยการตรวจซำา้ เพ่ือยืนยนัผล และผลจากการตรวจซำา้พบวา่ สมรรถภาพการได้ยินของพนกังานท่ีผิดปกต ิไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัแิละการใช้ชีวิตประจำาวนั 

บริษัทฯ กำาหนดมาตรการการปอ้งกนั โดยการจดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลท่ีเหมาะสมให้กบัพนกังาน และควบคมุดแูให้พนกังานสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนั

เสียงดงัตลอดระยะเวลาการทำางาน รวมถงึการตรวจวดัสภาวะแวดล้อมให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานกำาหนด และให้มีการตรวจซำา้ทกุ ๆ  ปี นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้จดัทำา 

“โครงการอนรัุกษ์การได้ยิน” ให้กบัพนกังานท่ีได้รับผลกระทบ

 3.3 บริษัทฯ ได้มีโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภยั ”Safety campaign program” เพ่ือตดิตามและตรวจสอบการดำาเนินการด้านความปลอดภยั และสิง่

แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำางาน และกฎระเบียบหรือข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง ในปีนี ้บริษัทฯ มีการมอบรางวลั  Zero Accident สำาหรับหนว่ยงานท่ีเป็นกลุม่

เปา้หมายท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอบุตัเิหตสุงู โดยมีจำานวนหนว่ยงานเข้าร่วมทัง้หมด 23 หนว่ยงาน ได้รับรางวลั Zero Accident ทัง้หมด 14 หนว่ยงาน   โดยปี 2559 

ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกำาหนด

 4.    บริษัทฯ มุง่เน้นการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรทกุระดบัให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ พร้อมสร้างจิตสำานกึในการทำางานเป็นทีม เป่ียมด้วยคณุภาพ  

รักษาคณุธรรม และคำานงึถงึลกูค้าอนัจะนำาไปสูก่ารเตบิโตและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ จงึจดัให้มีโครงการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ท่ี

เหมาะสมกบัตำาแหนง่งาน อายงุาน และความรับผิดชอบ เชน่ กลุม่ผู้บริหารและผู้จดัการสว่น กลุม่วิศวกรและหวัหน้างาน กลุม่พนกังานระดบั ปฏิบตักิาร เป็นต้น 

โดยในปี 2559 มีพนกังานทัง้สิน้ 558 คน ได้รับการอบรม 501 คน คิดเป็นร้อยละ 89.78 แยกเป็น

 -   ระดบัผู้บริหาร ผู้จดัการสว่น หวัหน้าแผนกและวิศวกร จำานวน 129 คน ได้รับการอบรม 115 คน คิดเป็นร้อยละ 89.15  

 -   ระดบัพนกังานปฏิบตักิาร จำานวน 429 คน ได้รับการอบรม 386 คน คิด เป็นร้อยละ 89.98 
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บริษัท

จำานวน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ชาย หญิง ชาย หญิง

  1.  บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) 411 146 350 144

  2.  บริษัท ไทยฟิน จำากัด 57 12 63 13

  3.  บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำากัด 30 7 29 6

  4.  บริษัท แอล. ดี. เอส. เมทัล เวิร์ค จำากัด 281 60 278 59

รวม 779 225 720 222

จำานวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจำา 770 222 694 213

พนักงานสัญญาจ้าง 9 3 26 9

 โดยแยกประเภทการฝึกอบรมดงันี ้

  -   ด้านความรู้ (Knowledge)  จำานวน  671  ชัว่โมง 

  -   ด้านทกัษะ (Skill)   จำานวน  844  ชัว่โมง  

  -   ด้านทศันคต ิ(Attitude)  จำานวน    13  ชัว่โมง

 5.    บริษัทฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เชน่ การประกนัชีวิตกลุม่ การประกนัอบุตัเิหตแุละสญูเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุการประกนัสขุภาพ กองทนุสำารอง

เลีย้งชีพ รถรับสง่พนกังาน อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ในการทำางานลว่งเวลาฟรี และมีการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสี่ยง เป็นต้น โดยในปี 2559 มีการชว่ยเหลือ

ฌาปนกิจศพบดิามารดาของพนกังาน จำานวน 13 ราย เป็นเงินทัง้สิน้ 48,600 บาท นอกจากนัน้ยงัมี “โครงการครอบครัวถิรไทยใสใ่จดแูลกนั”  โดยมอบสิง่ของให้กบั

พนกังานท่ีคลอดบตุรและเจ็บป่วยทัง้หมดรวม 10 ราย เป็นเงิน  9,783 บาท

 6.    บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษาของพนกังานทกุระดบัโดยได้มีการกำาหนดระเบียบการขออนญุาตลาศกึษาตอ่ ตามระเบียบเก่ียวกบังานบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ พ.ศ. 2551 เพ่ือให้พนกังานมีการเรียนรู้และเพ่ิมพนูศกัยภาพ รวมทัง้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยอนญุาตให้พนกังานลาศกึษาตอ่หรืออบรมทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว

 7.    บริษัทฯ จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัการออมเงินและวางแผนการใช้เงิน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2549  ซึง่ปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้หมด 263 คน มีทนุเรือนหุ้นทัง้หมด 28,109,900 บาท

 8.    บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการร้องทกุข์สำาหรับพนกังานท่ีได้รับการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม ตามข้อบงัคบัการทำางาน พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 

แรงงานสมัพนัธ์อนันำาไปสูค่วามเข้าใจอนัดีระหวา่งบริษัทกบัพนกังาน และในหมูพ่นกังานด้วยกนัเอง โดยมีการกำาหนดวิธีการร้องทกุข์ การสอบสวนและพิจารณาคำาร้อง

ทกุข์ การยตุข้ิอร้องทกุข์ และการได้รับความคุ้มครองผู้ ร้องทกุข์และผู้ เก่ียวข้อง เป็นต้น

 

 จำานวนพนกังาน ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

 9.    บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคดิเหน็อยา่งอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการ

ดำาเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอยา่งสมำ่าเสมอ รวมถงึสนบัสนนุการหารือและความร่วมมือกบัคณะกรรมการสวสัดกิาร เพ่ือให้เกิดการพฒันา

คณุภาพชีวิตการทำางานของพนกังาน
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าซึง่เป็นผู้ ซือ้ผลติภณัฑ์และรับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ ให้ได้รับสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานสากลและราคายตุิธรรมบริษัทฯได้ให้ความสำาคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของลกูค้าโดยมุ่งตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า

อยา่งเหมาะสมและทนักาลตลอดจนนำาข้อมลูท่ีจำาเป็นมาใช้ในการพฒันาด้านคณุภาพและการบริการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในสนิค้าและบริการ

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 6.1 สร้างความม่ันใจในคุณภาพ และความปลอดภยัของหม้อแปลงไฟฟ้า

               หม้อแปลงทกุใบจะผา่นการทดสอบคณุสมบตัทิางไฟฟา้ก่อนถกูนำาไปใช้งาน  เน่ืองจากหม้อแปลงไฟฟา้เป็นอปุกรณ์ท่ีตอ่พว่งอยูใ่นระบบสง่พลงังานไฟฟา้

ท่ีมีแรงดนัสงู หากมีข้อบกพร่องท่ีเกิดจากตวัหม้อแปลงจะทำาให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิ โอกาสทางธรุกิจ รวมถงึอนัตรายตอ่ผู้ใช้งานและผู้ เก่ียวข้อง   บริษัทฯ ได้

ตระหนกัถงึผลกระทบดงักลา่ว จงึให้ความสำาคญักบัทกุกระบวนการอาทิเชน่กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลติ รวมถงึกระบวนการทดสอบซึง่ถิรไทยสามารถ

ทำาการทดสอบหม้อแปลงไฟฟา้ได้ครบทกุกระบวนการทดสอบ 

 ทัง้การทดสอบแบบประจำา (Routine Test) การทดสอบเฉพาะ (Type Test) หรือการทดสอบพิเศษ (Special Test) ตามมาตรฐาน IEC60076  IEEE 

C57.12.90 และ มอก.384-2543 มีเพียง Short-circuit with-stand test เทา่นัน้   ซึง่จะทำาการสง่ไปทดสอบท่ีห้องปฏิบตักิารทดสอบ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์      

เป็นหลกั ห้องปฏิบตักิารทดสอบของบริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้จากสำานกังานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมในการเป็นห้องปฏิบตักิารกลางในการทดสอบ เพ่ือให้การรับรอง

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 384-2543 รวมถงึการได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, OHSAS/TIS 18001, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025 

ห้องปฏิบตักิารทดสอบไฟฟา้ และห้องปฏิบตักิารสอบเทียบเพ่ือเป็นการยืนยนัคณุภาพการออกแบบ การผลติและความสามารถในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟา้ตาม

มาตรฐานสากลก่อนสง่ถงึมือลกูค้า

 6.2 รักษาความลับและสิทธ์ิของลูกค้า

 บริษัทฯ มีมาตรการในการปอ้งกนัข้อมลูอนัเป็นความลบัของลกูค้า ได้แก่ ข้อมลูเชิงเทคนิคผลการทดสอบหรือข้อมลูอ่ืนใดอนัเป็นความลบัของลกูค้าจะมี

ขัน้ตอนในการจดัเก็บรวมถงึการสง่ตอ่ข้อมลูตา่งๆ โดยคำานงึถงึการรักษาความลบัของลกูค้าเป็นสำาคญัการรักษาสทิธิตา่งๆ  ของลกูค้า เชน่ ให้ลกูค้าสามารถเฝา้ดกูาร

ทดสอบ (Witness Test) หม้อแปลงไฟฟา้ของลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในผลของการทดสอบ โดยในปี2559 มีลกูค้าเฝา้ดกูารทดสอบ(WitnessTest)

หม้อแปลงไฟฟา้กำาลงั (Power Transformer) จำานวน 33 ราย  และหม้อแปลงไฟฟา้ระบบจำาหนา่ย (Distribution Transformer) จำานวน 34 ราย

 6.3 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพยีงพอกับลูกค้า

             หม้อแปลงไฟฟา้ของถิรไทยท่ีผา่นการทดสอบจะมีการตดิปา้ย Name plate (ฉลากสนิค้า) ทกุเคร่ือง โดยจะตดิไว้ท่ีตวัถงัของหม้อแปลงเพ่ือแสดงรายละเอียด

ประจำาตวัหม้อแปลงการแสดงรายละเอียดจะยดึตามมาตรฐานสากล IEC60076-1 และมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.384-2543 โดยมีรายละเอียดหลกัๆ 

ดงันี ้ ชนิดของหม้อแปลง  เลขท่ีมาตรฐาน ช่ือบริษัทผู้ผลติ  หมายเลขประจำาเคร่ืองจากผู้ผลติ  ปีท่ีผลติ  จำานวนเฟสขนาดกำาลงัความถ่ีท่ีกำาหนดระดบัแรงดนัคา่สงูสดุ

ของกระแสคา่ระดบัฉนวนนำา้หนกั เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถทราบรายละเอียดของหม้อแปลง นอกจากนี ้ ยงัมีคูมื่อการใช้งาน รวมถงึ มีการอบรมวิธีการใช้งาน 

ข้อควรระวงัและการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้แก่ลกูค้าก่อนใช้งาน

  6.4 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัสง่ทีมวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญทางเทคนิคไปอบรม เร่ืองวิธีการใช้งานข้อควรระวงัและการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้ เพ่ือให้

ความรู้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จำานวน 10 หนว่ยงาน โดยมี จำานวนผู้ เข้าอบรมทัง้สิน้ 216 คน อาทิ การไฟฟา้สว่นภมิูภาค สถานีไฟฟา้อรัญประเทศ     

2 จงัหวดั  สระแก้วการไฟฟา้สว่นภมิูภาค สถานีไฟฟา้แมส่าย จงัหวดัเชียงรายการไฟฟา้สว่นภมิูภาค สถานีไฟฟา้ปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมาบริษัท อิตลัไทย

วิศวกรรม จำากดั  บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จำากดั (มหาชน)  JP Energy Solution Co., Ltd. ประเทศฟิลปิปินส์ เป็นต้น

 6.5 การเผยแพร่ความรู้ด้านวศิวกรรมหม้อแปลง

           บริษัทฯ ได้จดัทำาวารสารด้านวิชาการภายใต้ช่ือ “Tirathai Journal” โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมหม้อแปลงไฟฟา้ให้กบัผู้ ท่ี

สนใจการจดัทำาไมมี่วตัถปุระสงค์ทางการค้า และไมส่งวนลขิสทิธ์ิในการจะนำาเนือ้หาไปเผยแพร่ตอ่  บรรณาธิการและทีมงานเป็นพนกังานของบริษัทฯ ทัง้หมด  ปัจจบุนั

มีการจดัพิมพ์ เป็นปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 16  โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟา้ วิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุคา่ทางด้านวิศวกรรมของนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ

รวมทัง้เทคนิคการใช้งานและการบำารุงรักษาหม้อแปลง ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาการบริหารนอกตำารา ซึง่เป็นอีกมมุหนึง่ท่ีมหาวิทยาลยัไมเ่คยสอน 

เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่หวงัให้หนงัสือเลม่นีเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและใสใ่จสขุภาพผู้อา่น ปกและเนือ้หาในหนงัสือจงึจดัพิมพ์บนกระดาษท่ีผลติจากวสัดุ

เหลือใช้จากการเกษตรด้วยกระบวนการปลอดสารพิษ และใช้หมกึพิมพ์ท่ีผลติจากนำา้มนัถัว่เหลือง โดยในปี 2559 ได้แจกจา่ยไปยงัพนกังาน  ลกูค้า ห้องสมดุของ

มหาวิทยาลยัตา่งๆ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ตลอดจนบคุคลทัว่ไป เป็นจำานวน  11,500  เลม่ รวมทัง้ยงัมีการเผย

แพร่ในเวบ็ไชต์ www.tirathai.co.th 

 6.6 การรับฟังความคดิเหน็

 การเย่ียมชมโรงงานเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในกระบวนการออกแบบการผลติและกระบวนการทดสอบ อีกทัง้ เป็นการรับฟังความคดิเหน็และแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบริษัทฯ กบัลกูค้า และสถาบนัการศกึษา ตลอดจนนำาข้อเสนอแนะตา่งๆ เข้าสูก่ระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงอนันำาไปสูก่ารสร้างความ        

พงึพอใจของลกูค้าตอ่ไป โดยในปี 2559 มีลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเข้าเย่ียมชมศกัยภาพการผลติหม้อแปลงไฟฟา้ โดยมีจำานวนผู้ เข้าผู้ เย่ียมชม ทัง้สิน้        

247 คน อาทิ การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟา้กำาลงั การไฟฟา้ประเทศซดูาน การไฟฟา้ประเทศกมัพชูา              

การไฟฟา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จำากดั (มหาชน) เป็นต้น
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ถิรไทย (มหาชน)

 การสำารวจความพงึพอใจ 

 บริษัทฯ ดำาเนินการสำารวจความพงึพอใจของลกูค้าท่ีเข้ามาเฝา้ดกูารทดสอบ (Witness Test) ในประเดน็ ความพงึพอใจตอ่การให้บริการของพนกังานขาย 

ความพงึพอใจตอ่พนกังานทดสอบ ความพงึพอใจตอ่กระบวนการผลติ และทดสอบความพงึพอใจตอ่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อม โดยในปี 

2559  ผลการสำารวจความพงึพอใจเป็นไปตามเปา้หมายคดิเป็นร้อยละ 80 

 การร้องเรียน  

 บริษัทฯ มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพสนิค้าและการบริการโดยผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย อาทิเชน่ โทรศพัท์ 30 คูส่ายอตัโนมตั ิ Email 

และโทรสาร โดยบริษัทฯ มีทีมงานบริการท่ีสามารถให้บริการลกูค้าตลอด 24 ชัว่โมงในการตอบสนองการแก้ไขข้อร้องเรียนตา่งๆของลกูค้าอยา่งรวดเร็ว

7. การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีตอ่สงัคม และดำาเนินธรุกิจโดยตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม แบง่ปันผลกำาไรสว่นหนึง่ เพ่ือตอบแทนและ

สร้างสรรค์ชมุชนและสงัคม เพ่ือให้ธรุกิจ ชมุชนและสงัคมเตบิโตคูก่นัอยา่งยัง่ยืนโดยผา่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านวิศวกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟา้ของประเทศ เพ่ือให้นิสตินกัศกึษาได้สมัผสักบักระบวนการการ

ผลติหม้อแปลงไฟฟา้ ทัง้หม้อแปลงไฟฟา้ขนาดเลก็ (Distribution Transformer) และหม้อแปลงไฟฟา้ขนาดใหญ่ (Power Transformer) โดยในปี 2559 มีนิสติ 

นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ มาเย่ียมชมกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟา้ รวมถงึระบบการจดัการด้านคณุภาพ สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั จำานวน 147 คน จาก

สถาบนัตา่งๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลยับรูพา วิทยาลยัเทคโนโลยี ดอนบอสโก เป็นต้น

 นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้มีโครงการรับนกัศกึษาฝึกงานและสหกิจศกึษาจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ โดยมีจดุมุง่หมายให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบตังิานจริง ในปี 2559 มีนกัศกึษาเข้ารับการฝึกงานทัง้สิน้ 196 คน จา่ยคา่เบีย้เลีย้งทัง้สิน้ 666,053 บาท

 กจิกรรมสาธารณประโยชน์

 บริษัทฯ ได้สง่บคุลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของ IEEE Power & Energy Society, Thailand ประจำาปี 2559 – 2561 ซึง่ IEEE Power &           

Energy Society  เป็น Chapter ของ IEEE Thailand Section ทำาหน้าท่ีจดัสมัมนาทางวิชาการและสนบัสนนุกิจกรรมของ IEEE Thailand Section ในด้านเทคนิค 

(Professional Activity) และด้านการศกึษา (Educational Activity) ให้กบัวิศวกรสาขาไฟฟา้กำาลงัและพลงังานของประเทศ

      เม่ือวนัท่ี 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้สง่บคุลากรไปเป็นวิทยากรบรรยายหวัข้อ เทคโนโลยี โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟา้ชนิดนำา้มนัและชนิดแห้ง 

ในงานอบรมเชิงวิชาชีพ ซึง่จดัโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) ร่วมกบั การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค และ      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน

 บริษัทฯ ได้สง่บคุลากรเข้าร่วมเป็นคณะอนกุรรมการกำาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิ สาขาพนกังานประกอบหม้อแปลงไฟฟา้ระบบจำาหนา่ย ซึง่จดั

โดยคณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

8. การจดัการสิ่งแวดล้อม

 การจดัการด้านสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ท่ีต้องดำาเนินควบคูไ่ปกบัการดำาเนินธรุกิจ บริษัทฯ จงึมีนโยบายในการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึน้จากกระบวนการผลติหรือกิจกรรมตา่งๆ โดยยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัท่ีิเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมด้วยการปฏิบตัติามกฎหมาย และข้อกำาหนดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด อนัจะนำาไปสูก่ารสร้างความยัง่ยืนอยา่งแท้จริงตอ่องค์กรชมุชนและสงัคม

 แนวทางในการปฏบิตัิ

 1.   บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 ซึง่ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึง่มีความ

เป็นอิสระและผลการตรวจประเมินครัง้ลา่สดุในปี 2559 ไมพ่บข้อบกพร่องหลกั (Major Non-compliance) พบเพียงข้อบกพร่องยอ่ย (Minor Non-compliance)

 2.   บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายสิง่แวดล้อมรวมถงึดำาเนินการตดิตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีดำาเนินการ พบวา่คา่

การเกิดมลพิษตา่งๆ มีคา่เป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมท่ีกำาหนดไว้สามารถสรุปได้ดงันี ้

 มลพษิทางอากาศ

 บริษัทฯ ได้มีติดตัง้ระบบบำาบดัมลพิษทางอากาศ (Bag House Filter) ในการดดูฝุ่ นท่ีเกิดจากกระบวนการผลติกระดาษฉนวน โดยทำาการตรวจวดัคณุภาพ

อากาศท่ีระบายออกมาจากกระบวนการผลติกระดาษฉนวนและครอบคลมุพืน้ท่ีอ่ืนๆ ของกระบวนการ ทัง้นี ้เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนใกล้เคียง

ซึง่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด

 มลพษิทางนำา้  

 บริษัทฯ มีระบบควบคมุและบำาบดันำา้เสีย โดยนำา้ท่ีใช้จากการอปุโภคและบริโภคจะถกูปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบำาบดันำา้เสีย และนำา้ทิง้ท่ีออกจากระบบบำาบดันำา้

เสียจะถกูตรวจวดัคา่นำา้เดือนละ 1 ครัง้ เชน่คา่ pH, BOD, COD, Oil & Grease, SS, TDS, TKN เป็นต้น ซึง่ผลการตรวจวดัเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด 

 มลพษิทางเสียง

 บริษัทฯ มีการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียง โดยแหลง่กำาเนิดของเสียงจะมาจากการทำางานของเคร่ืองจกัร ดงันัน้ เพ่ือเฝา้ระวงัผลกระทบท่ีอาจสง่ผลไป

ยงัพนกังานผู้ปฏิบตัิงานและชมุชนใกล้เคียง จงึได้ดำาเนินการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยวดัคา่เฉลี่ย 8 ชัว่โมงการทำางาน โดยผลการ

ตรวจวดัเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด

 ขยะอุตสาหกรรม

 บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ โดยมีการคดัแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 1. ขยะทัว่ไป  2. ขยะรีไซเคลิ                             

3. ขยะอนัตราย  สำาหรับขยะอนัตราย ทางบริษัทฯ ได้วา่จ้างหนว่ยงานท่ีได้รับใบอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในการดำาเนินการรวบรวม ขนสง่ บำาบดัและ


