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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
อุตสาหกรรมการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเกีย่วขอ้งกบัพลงังานไฟฟ้า 

เน่ืองจากหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นระบบส่งและระบบจา่ยไฟฟ้า ซึง่เป็นพลงังานพืน้ฐานของทกุ 
ๆ ประเทศ และมีความส าคญัอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

ถริไทย ไดต้ระหนักถงึความส าคญั และมุ่งมั่นทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการส่งต่อพลงังานไฟฟ้าทีย่ ั่งยนื 
ควบคู่ไปกบัการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และด าเนินธรุกจิโดยตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ใส่
ใจชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและสาธารณชน เพือ่
การพฒันาอย่างยั่งยนื  ทัง้นี ้บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี ้

1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

ด าเนินธรุกจิอย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง มีความโปรง่ใส เปิดเผยขอ้มูลที่
ส าคญั ตรวจสอบได ้ปฏบิตัติามนโยบายการก ากบักจิการทีด่ ีโดยค านึงถงึประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ 
พนักงาน ชมุชนและสงัคม คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิ CG Score อยู่ในระดบัดมีาก และไดร้บัการประเมนิการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 อยู่ทีใ่นระดบั 98 คะแนน 

2. การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธรุกจิดว้ยความเป็นธรรม และยดึถอืปฏบิตัมิาอย่างต่อเน่ือง 
โดยปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติ เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 
ส่งเสรมิสทิธทิางการเมอืง ตลอดจนการปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีม และเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย 

2.1 การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิตั ิ
1) ระบุเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ รว่มกนัไวใ้นสญัญาซือ้ขาย และปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีม่ี

ต่อลูกคา้อย่างเครง่ครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพือ่
รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

2) ใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นและเป็นทีป่รกึษาทีด่ขีองลูกคา้ ใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้ง เพยีงพอและทนั
เหตุการณต่์อลูกคา้ เพือ่ใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้ การบรกิาร 

3) เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้อย่างเหมาะสมและทนักาล 
4) ส่งมอบสนิคา้ทีม่คุีณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 
 
2.2 การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในคู่คา้ 

บรษิทัฯ ด าเนินการส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมแกผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีในห่วงโซธ่รุกจิ 

แนวทางในการปฏบิตั ิ
1) ก าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัหา ทีช่ดัเจน  
2) ไม่เลอืกปฏบิตักิารพฒันาคู่คา้ ดว้ยการแนะน าใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ในการพฒันาวตัถุดบิให ้

ไดสู้งกว่าทีม่าตรฐานก าหนด 
3) มนีโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่และส่งเสรมิการปฏบิตัจิดัท า Code of Conduct for 

TRT’s Supplier 
4) การตดิตามข่าวสารและประเมนิสถานการณแ์ละระยะเวลาการส่งมอบรว่มกนักบัคู่คา้ 
5) การรกัษาค ามั่นสญัญาตามทีต่กลง  
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2.3 การเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิ 

แนวทางในการปฏบิตั ิ
1) ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและการใหบ้รกิารทีด่แีกลู่กคา้ ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถู์กตอ้ง 
ไม่สนับสนุนสนิคา้หรอืการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

2) บรษิทัฯ มุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องและคุม้ครองรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญาทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของใหพ้น้
จากการถูกละเมดิหรอืการถูกน าไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต อกี ทัง้เคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
ของผูอ้ืน่ 

 
2.4 การเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

แนวทางในการปฏบิตั ิ
1) บรษิทัฯ ด าเนินธรุกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เขา้ไปมสี่วนรว่มหรอืฝักใฝ่พรรค

การเมอืงหน่ึงพรรคการเมอืงใด หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนหน่ึงคนใด ไม่น าเงนิทุนหรอืทรพัยากรของ
บรษิทัฯ ไปใชส้นับสนุนไม่ว่าทางตรงและทางออ้มแกพ่รรคการเมอืงหรอืนักการเมอืงใด ๆ  

2) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ทิธทิางการเมอืงอย่างอสิระ โดยไม่เขา้ไปครอบง า ชกัจงู 
ข่มขู่ บบีบงัคบั และมสี่วนรว่มแต่อย่างใด 

 

3. การต่อตา้นการทุจรติ 

บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานในเร ือ่งดงักล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
บรรลุผลส าเรจ็ และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑฯ์ รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั การประกาศเจตนารมณ์
เขา้เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Collection Action Coalition 
Against Corruption : CAC) ตามนโยบายและเจตนารมณใ์นเร ือ่งการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั
คอรร์ปัช ัน่ น าโดยคณะกรรมการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ เพือ่ด าเนินการดงันี ้

1. ทนทวนนโยบายในเร ือ่งการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัคอรร์ปัช ัน่ 
2. ประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ

(Collection Action Coalition Against Corruption : CAC)  
 

4. การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษิทัฯ มุ่งส่งเสรมิและใหค้วามส าคญัในการเคารพสทิธมินุษยชน เคารพต่อศกัดิศ์รใีนความเป็น
มนุษยข์องทุกคน โดยปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น  พนักงาน  ชมุชนและสงัคมรอบขา้ง  ดว้ย
ความเคารพในคุณค่าของมนุษยแ์ละไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน  ซ ึง่ถอืเป็นรากฐานส าคญัของการบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ อนัมคีวามเชือ่มโยงกบัธรุกจิในลกัษณะการเพิม่คุณค่า นับเป็นปัจจยัส าคญัของ
ธรุกจิในสรา้งมูลค่าเพิม่และเพิม่ผลผลติ  

แนวทางในการปฏบิตั ิ
1) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้ีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชน ซึง่ครอบคลุมไปถึงกจิการ

ในบรษิทัย่อย ผูร้ว่มทุนและคู่คา้ 
2) คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรอือยู่ในการดูแลรกัษาของ

บรษิทั การเปิดเผย หรอืถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะท าไดต่้อเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากพนักงานผูน้ั้น 

3)  บรษิทัฯ ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหก้บัพนักงาน ชมุชนและสงัคมมีส่วนรว่มในการแสดงความ
คดิเห็น หากมกีารกระท าทีอ่าจเป็นการละเมดิสทิธ ิ
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5. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมเคารพและปฏบิตัิ
ตามกฏหมายและหลกัจรยิธรรม โดยไม่เลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั ไม่ใชแ้รงงานเด็ก 
พนักงานมเีสรภีาพในการสมาคม ตลอดจนค านึงสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  ดงัน้ัน  การ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน การใหพ้นักงานมคุีณภาพชวีติทีด่ ี และไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพ 
ตลอดจนไดร้บัโอกาสในการฝึกฝนและเพิม่พูนทกัษะในการท างานอย่างเท่าเทยีม ถอืเป็นค่านิยมองคก์รที่
ปฏบิตัมิาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง 

1) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจา้งงานโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ ไม่น าความแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิ
ศาสนา เพศ อายุ ความพกิาร ฐานะชาตติระกูล สถานะทางการศกึษา หรอืสถาบนัการศกึษา มาเป็นปัจจยั
ในการพจิารณาและตดัสนิการจา้งงาน   

2) บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในเร ือ่งการใหผ้ลตอบแทน การแต่งตัง้โยกยา้ย 
และการพฒันาศกัยภาพ ควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพือ่ใหพ้นักงานเป็นผูม้คีวามสามารถและเป็นคนดี
ของสงัคม เชน่ จา่ยค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ ดูแลและปฏบิตัต่ิอพนักงานหญงิทีต่ ัง้ครรภโ์ดย
ค านึงถงึสุขภาพและความปลอดภยัเป็นส าคญั 

3) บรษิทัฯ ใส่ใจในความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้ง โดยมุ่งส่งเสรมิและ
ปลูกฝังจติส านึกดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามนโยบายความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั ทัง้นีม้เีป้าหมายเพือ่ป้องกนัการสูญเสยีจากอุบตัเิหตุ และเจ็บป่วยจากการท างาน 
โดยการจดัท าแผนงานการป้องกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน การส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม การขจดัจดุเสีย่งภยั 
และการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง เพือ่สรา้งใหพ้นักงานทุกระดบัและผูเ้กีย่วขอ้งมวีฒันธรรมความปลอดภยัใน
การท างาน  

3.1 บรษิทัฯ ก าหนดใหม้ีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลกัดนัการด าเนินงานดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงมีคณะกรรมการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั (คปอ.) โดยมีการประชมุอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร ัง้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง การตรวจวเิคราะหค์วามเสีย่งและการประเมินความเสีย่ง  รวมทัง้ติดตามความกา้วหนา้
ของการด าเนินงานและแผนงาน 

3.2 บรษิัทฯ ไดม้ีการด าเนินการดา้นอาชวีอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
(Health Risk Assessment : HRA) เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความเสี่ยงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงาน ทัง้นี้
เพื่อใหผู้ป้ฏบิตัิงานมั่นใจว่าจะไดร้บัการดูแลและการจดัการดา้นความเสีย่งต่อสุขภาพโดยไดร้บัการตรวจ
สุขภาพตามปัจจยัเสีย่ง เชน่ การตรวจหาสารตะกัว่ในเลอืด  ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ  สมรรถภาพการ
ท างานของปอด  การตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ บรษิทัฯ การก าหนดมาตรการการป้องกนัโดยจดัการเพือ่
ลดระดบัความดงัของเสียงทีแ่หล่งก าเนิด รวมทัง้การจดัหาอุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม
ใหก้บัพนักงาน และควบคุมดูแลใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัตลอดระยะเวลาการท างาน 
รวมถึงการตรวจวดัสภาวะแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด และใหม้ีการตรวจซ า้ทุก ๆ ปี 
นอกจากน้ันบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท า “โครงการอนุรกัษก์ารไดย้นิ” ใหก้บัพนักงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.3 บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติามกฎหมาย, ตามมาตรฐานสากล และขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยมีกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหลกัๆ ไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง
แรงงานฯ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพลงังานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยโดยในปี 2564 บรษิทัฯ มีกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 97 รายการ และมีกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทางดา้นความปลอดภยัทัง้หมด 64 รายการ และผลการประเมินความสอดคลอ้งในปี 2564 บรษิัทฯ 
สามารถด าเนินการไดส้อดคลอ้งตามกฎหมายทุกรายการ 

3.4 บรษิัทฯ มีการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน 
บรษิทัฯ จงึไดม้ีการจดัท าโครงการรณรงคด์า้นความปลอดภยั ( Safety Campaign Program ) โดยเร ิม่
ด าเนินโครงการมาตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยโครงการในระยะ 5 ปีแรกเป็นการส่งเสรมิ 5 ส. ดา้น
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ความปลอดภยั ซ ึง่ด าเนินการตรวจความปลอดภยัโดยคณะกรรมการความปลอดภยัฯ โครงการระยะที ่2 
จนถึงปัจจุบนัเป็นการปรบัปรุงดา้นความปลอดภยัทีห่นา้งานโดยตวัของพนักงานเอง โดยการประยุกตใ์ช ้
หลกัการของ CCCF (Completely Check Completely Find-Out) และ Kaizen มาใชใ้นการด าเนิน
โครงการ โดยการคน้หาอนัตรายและประเมินความเสีย่งจากตวัพนักงานและน าไปสู่การปรบัปรุง เพื่อขจดั
ความเสี่ยงในการท างานใหน้้อยลง รวมทัง้ส่งเสรมิรณรงคเ์ร ือ่งของอุบตัิเหตุเป็น 0 ( Zero Accident ) 
ผ่านโครงการ Safety Campaign Program  

3.5 บรษิัทฯ ไดม้ีโครงการรณรงคด์า้นความปลอดภยั ”Safety campaign program” 
เพือ่ ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินการดา้นความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
ท างาน และกฎระเบียบหรอืขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง โดยในปี 2564 มีการด าเนินการปรบัปรุงดา้นความ
ปลอดภยัจากพนักงานทัง้หมด 63 เร ือ่ง ซ ึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวโ้ดยแบ่งระดบัของความเสีย่งทีไ่ดร้บั
การปรบัปรุงดงันี ้

1. Rank A ทัง้หมด 22 เร ือ่ง (การปรบัปรุงความเสีย่งของอุบตัเิหตุทีท่ าให ้ตาย พกิาร 
หรอืสูญเสยีอวยัวะ) 

2. Rank B ทัง้หมด 23 เร ือ่ง (การปรบัปรุงความเสีย่งของอุบตัเิหตุทีท่ าให ้ บาดเจ็บ
จนถงึขัน้หยุดงาน) 

3. Rank C ทัง้หมด 18 เร ือ่ง (การปรบัปรุงความเสีย่งของอุบตัเิหตุทีท่ าให ้ บาดเจ็บ
เล็กนอ้ย (ไม่ถงึขัน้หยุดงาน)) 

และมหีน่วยงานทีอุ่บตัเิหตุเป็น 0 ( Zero Accident ) ทัง้หมด 27 หน่วยงาน จาก
ทัง้หมด 34 หน่วยงาน คดิเป็น 79.41 % 

4)  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารต่าง ๆ เชน่ การประกนัชวีติกลุ่ม การประกนัอุบตัเิหตุและสูญเสยี
อวยัวะจากอุบตัเิหตุ การประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชพี รถรบัส่งพนักงาน อาหารกลางวนัและ
อาหารเย็นในการท างานล่วงเวลาฟร ีและมกีารตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่ง เป็นตน้  

5) บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษาของพนักงานทุกระดบั โดยไดม้ีการก าหนดระเบยีบการ
ขออนุญาตลาศกึษาต่อ ตามระเบยีบเกีย่วกบังานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์พ.ศ. 2551 เพือ่ใหพ้นักงานมกีาร
เรยีนรูแ้ละเพิม่พูนศกัยภาพ รวมทัง้มคุีณภาพชวีติทีด่ ี โดยอนุญาตใหพ้นักงานลาศกึษาต่อ หรอือบรมทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว  

6) บรษิทัฯ จดัใหม้สีหกรณอ์อมทรพัยถ์ริไทย เพือ่ส่งเสรมิใหพ้นักงานรูจ้กัการออมเงนิและวาง
แผนการใชเ้งนิ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวพระราชด ารใินพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
รชักาลที ่ 9 โดยสหกรณอ์อมทรพัยถ์ริไทย ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 29 มนีาคม 2549  ซ ึง่ในปี 2564  มี
สมาชกิทัง้หมด 215 คน มทีุนเรอืนหุน้ทัง้หมด 34,886,150.00 บาท 

7) บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการรอ้งทุกขส์ าหรบัพนักงานทีไ่ดร้บัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม ตาม
ขอ้บงัคบัการท างานพ.ศ. 2551 เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งแรงงานสมัพนัธอ์นัน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดรีะหว่าง
บรษิทักบัพนักงาน และในหมู่พนักงานดว้ยกนัเอง โดยมกีารก าหนดวธิกีารรอ้งทุกข ์ การสอบสวนและ
พจิารณาค ารอ้งทุกข ์การยุตขิอ้รอ้งทุกข ์และการไดร้บัความคุม้ครองผูร้อ้งทุกขแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งเป็นตน้ 
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จ านวนพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้

 

บรษิทั จ านวน (คน) 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

1.  บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) 432 154 364 145 

2.  บรษิทั ไทยฟิน จ ากดั 56 11 53 11 

3.  บรษิทั ถริไทย อ ีแอนด ์เอส จ ากดั 16 7 17 5 

4.  บรษิทั ถริไทย อ ีแอนด ์เอส จ ากดั 
(โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น สปป.ลาว) 

36 3 37 4 

5. บรษิทั แอล. ด.ี เอส. เมทลัเวริค์ จ ากดั 202 50 152 36 

รวม 742 225 623 201 

จ านวนพนักงานตามประเภทการจา้งงาน     

พนักงานประจ า 677 215 573 191 

พนักงานสญัญาจา้ง 65 10 50 10 

 

8) บรษิทัฯ โอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเห็นอย่างอสิระโดยปราศจากการแทรกแซง เขา้รว่ม
เป็นคณะกรรมการสวสัดกิารเพือ่ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินงานและสถานภาพของบรษิทัฯ ใหพ้นักงาน
ทราบอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึสนับสนุนการหารอืและความรว่มมอืกบัคณะกรรมการสวสัดกิาร เพือ่ใหเ้กดิ
การพฒันาคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน 

 

6. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ ซ ึง่เป็นผูซ้ ือ้ผลติภณัฑแ์ละรบับรกิาร
โดยตรงจากบรษิทัฯ ใหไ้ดร้บัสนิคา้และบรกิารทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากลและราคายุตธิรรม  บรษิทัฯ 
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการรบัฟังความคดิเห็นของลูกคา้ โดยมุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการและความ
คาดหวงัของลูกคา้อย่างเหมาะสมและทนักาล ตลอดจนน าขอ้มูลทีจ่ าเป็นมาใชใ้นการพฒันาดา้นคุณภาพ
และการบรกิาร เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นในสนิคา้และบรกิาร 

แนวทางในการปฏบิตั ิ

1) สรา้งความมัน่ใจในคุณภาพ และความปลอดภยัของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้าทุกเคร ือ่งจะผ่านการทดสอบคุณสมบตัิทางไฟฟ้าก่อนถูกน าไปใชง้าน เน่ืองจาก

หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญอยู่ในระบบส่งพลังงานไฟฟ้าในที่สาธารณะและย่านโรงงาน
อุตสาหกรรม หากมีขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากตวัหมอ้แปลงจะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์ิน โอกาสทาง
ธุรกจิ รวมถงึอนัตรายต่อผูใ้ชง้านและผูเ้กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ ตระหนักถึงผลกระทบดงักล่าวจงึใหค้วามส าคญั
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กบัทุกกระบวนการ อาทเิชน่ กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลติ รวมถงึกระบวนการทดสอบ ซึง่บรษิทัฯ 
สามารถท าการทดสอบ  หมอ้แปลงไฟฟ้าไดค้รบทุกกระบวนการทดสอบ ทั้งการทดสอบแบบประจ า 
(Routine Test) การทดสอบเฉพาะ (Type Test) หรอืการทดสอบพิเศษ (Special Test) ตามมาตรฐาน 
IEC60076 Series, IEEE C57.12.90 และ มอก.384-2543 โดยสามารถท าการทดสอบหมอ้แปลงได ้
ขนาดสูงสุดถงึ 900 MVA ระดบัแรงดนั 525 kV มีเพยีงการทดสอบการทนต่อการลดัวงจร Short-circuit 
with-stand test เท่าน้ัน ที่ส่งไปทดสอบยงัหอ้งปฏิบตัิการทดสอบ KEMA ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอื
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบอืน่ๆ ในกลุ่ม STL บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2017 
มอก.17025-2561 โดยมีขอบข่าย ครอบคลุมรายทุกรายการการทดสอบตามมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานผลติภณัฑภ์ายในประเทศ ตามมาตรฐาน IEC60076 Series, IEEE C57.12.90 และ มอก.384-
2543 ขนาดหมอ้แปลงสูงสุดถงึ 900 MVA แรงดนัของระบบ525 kV จนถึงปัจจุบนั นอกจากการทดสอบ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติอุปกรณไ์ฟฟ้าแรงสูง เชน่ ผูผ้ลติสายไฟฟ้า, ตู ้
ส วิทซ เ์กียร  ์ฯลฯ  มาท าการทดสอบ  Type Test, Temperature Rise Test แล ะ Impulse Test 
Withstand Test เพือ่งานวจิยัผลติภณัฑห์รอืรบัรองผล Type Test เพือ่แสดงกบัลูกคา้ 

2) รกัษาความลบัและสทิธิข์องลูกคา้ 
บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ ไดแ้ก ่ขอ้มูลเชงิเทคนิค ผลการทดสอบ

หรอืขอ้มูลอืน่ใดอนัเป็นความลบัแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ จะมขีัน้ตอนในการจดัเก็บรวมถงึการส่ง
ต่อขอ้มูลต่างๆ โดยค านึงถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้เป็นส าคญั การรกัษาสทิธต่ิาง ๆ ของลูกคา้ เชน่ 
ใหลู้กคา้สามารถเฝ้าดูการทดสอบ (Witness Test) หมอ้แปลงไฟฟ้าของลูกคา้ เพือ่ใหลู้กคา้เกดิความ
เชือ่มั่นในผลของการทดสอบ จากสถานการณก์ารการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ เฝ้าดูการทดสอบ 
(Witness Test) หมอ้แปลงไฟฟ้าของลูกคา้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเพือ่ใหก้ารบรกิารลูกคา้
สามารถท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง จงึน านวตักรรมใหม่ เพือ่กระบวนการ Factory Acceptance Test : FAT 
โดยระบบตรวจรบัหมอ้แปลงไฟฟ้าใชโ้ปรแกรม MS Team ผ่านระบบกลอ้งอนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอล 
Inspection witness system of power transformer via internet protocol camera system 
แทนการใหลู้กคา้เดนิทางเขา้โรงงาน โดยทุกขัน้ตอนเสมอืนลูกคา้เขา้ชมการทดสอบดว้ยตนเอง 

3) ใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งและเพยีงพอกบัลูกคา้ 
หมอ้แปลงไฟฟ้าของถริไทยทีผ่่านการทดสอบจะมกีารตดิป้าย Name plate (ฉลากสนิคา้) ทุก

เคร ือ่ง โดยจะตดิไวท้ีต่วัถงัของหมอ้แปลงเพือ่แสดงรายละเอยีดประจ าตวัหมอ้แปลง การแสดงรายละเอยีดจะ
ยดึตามมาตรฐานสากล  IEC60076-1 และมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก.384-2543 โดยมี
รายละเอยีดหลกัๆ ดงันี ้ ชนิดของหมอ้แปลง  เลขทีม่าตรฐาน  ชือ่บรษิทัผูผ้ลติ  หมายเลขประจ าเคร ือ่งจาก
ผูผ้ลติ  ปีทีผ่ลติ  จ านวนเฟส  ขนาดก าลงั  ความถี ่ทีก่ าหนด ระดบัแรงดนั  ค่าสูงสุดของกระแส  ค่าระดบั
ฉนวน น ้าหนัก  เป็นตน้ เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถทราบรายละเอยีดของหมอ้แปลง  นอกจากนีย้งัมีคู่มอืการ
ใชง้าน รวมถงึมกีารอบรมวธิกีารใชง้าน ขอ้ควรระวงัและการบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้าแกลู่กคา้กอ่นใช ้
งาน 

4) การเผยแพรค่วามรูด้า้นวศิวกรรมหมอ้แปลง 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าวารสารดา้นวชิาการภายใตช้ ือ่ “TIRATHAI Journal” โดยมวีตัถุประสงค ์ เพือ่

การเผยแพรค่วามรูด้า้นวศิวกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้า ของบรษิทัฯ ใหก้บักลุ่มลูกคา้, คู่คา้, พนักงาน, ผูท้ีส่นใจ 
การจดัท าไม่มวีตัถุประสงคท์างการคา้และไม่สงวนลขิสทิธิใ์นการจะน าเนือ้หาไปเผยแพรต่่อ บรรณาธกิาร
และทมีงานเป็นพนักงานของบรษิทัฯ โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัองคค์วามรูด้า้นวศิวกรรมไฟฟ้าวทิยานิพนธท์ีม่ี
คุณค่าทางดา้นวศิวกรรมของนักศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆรวมทัง้เทคนิคการใชง้านและการบ ารุงรกัษา
หมอ้แปลงนวตักรรมใหม่ๆ กจิกรรมดา้น CSR ต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคดิปรชัญาการบรหิารนอก
ต าราซึง่เป็นอกีมุมหน่ึงทีม่หาวทิยาลยัไม่เคยสอน เป็นตน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมุ่งหวงัใหห้นังสอืเล่มนีเ้ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มและใส่ใจสุขภาพผูอ้า่น ปกและเนือ้หาในหนังสอืจงึจดัพมิพบ์นกระดาษทีผ่ลติจากวสัดุ
เหลอืใชจ้ากการเกษตรดว้ยกระบวนการปลอดสารพษิ และใชห้มกึพมิพท์ีผ่ลติจากน ้ามนัถัว่เหลอืง โดยในปี 
2564 ไดแ้จกจา่ยไปยงัพนักงาน ลูกคา้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ปัจจบุนัมีการจดัพมิพเ์ป็นฉบบัที ่
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28-31 และแจกจา่ยเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3,514 เล่ม รวมทัง้ยงัมกีารเผยแพรใ่หด้าวนโ์หลดไดฟ้รทีางเว็บไชต ์
www.tirathai.co.th 

5) การรบัฟังความคดิเห็น 
      เพือ่ใหลู้กคา้เกดิความมั่นใจในคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้า บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหลู้กคา้เขา้เยีย่มชม
กระบวนการผลติ กระบวนการทดสอบ อกีทัง้เป็นการรบัฟังความคดิเห็นและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบรษิทั
ฯ กบัลูกคา้ ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะต่างๆ เขา้สู่กระบวนการวเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรุงอนัน าไปสู่การสรา้งความ
พึงพอใจของลูกคา้ต่อไป โดยในปี 2564 เน่ืองดว้ยสถานการณ ์Covid-19 บรษิทัฯ ค านึงถึงการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานความปลอดภยั ตามมาตรการของบรษิทัฯ อย่างเครง่ครดั บรษิทัฯ ค านึงถึงการก าหนดใหม้ี
ขนาดและกลุ่มผูเ้ยีย่มชมในจ านวนไม่มากโดยมีการบรกิารใหลู้กคา้เยีย่มชมกระบวนการผลิตหมอ้แปลง
ไฟฟ้าในกลุ่ม ลูกคา้และองคก์รต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
สถาบนัการศกึษา เป็นตน้ 

6) การส ารวจความพงึพอใจ  
        บรษิทัฯ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้มาเฝ้าดูการทดสอบ (Witness Test) 
โดยมเีป้าหมายความพงึพอใจไม่นอ้ยกว่า 90% ในประเด็น ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
กระบวนการขาย ความพงึพอใจต่อกระบวนการผลติและทดสอบ ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ ์ ตลอดจน
ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม โดยในปี 2564 ผลการส ารวจความพงึพอใจ ของลูกคา้ทีเ่ขา้มาเฝ้าดูการ
ทดสอบ(Witness Test) รวมทัง้บรษิทัฯ อยู่ที ่94 % ส าหรบัผลการส ารวจความพงึพอใจรวม ของบรษิทัฯ 
ในกระบวนการอืน่ๆ ภาพรวมอยู่ที ่94 % 

7) การรอ้งเรยีน   
              บรษิทัฯ มกีระบวนการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพสนิคา้และการบรกิาร โดยผ่านชอ่งทางที่
หลากหลาย อาทเิชน่ โทรศพัท ์ 30 คู่สายอตัโนมตั ิ Email และโทรสาร โดยบรษิทัฯ มทีมีงานบรกิารที่
สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ตลอด 24 ช ัว่โมง ในการตอบสนองการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆของลูกคา้อย่าง
รวดเรว็ 

 

7. การมส่ีวนรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

บรษิทัฯ มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอสงัคม และด าเนินธรุกจิโดยตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อ
ส่วนรวม แบ่งปันผลก าไรส่วนหน่ึง เพือ่ตอบแทนและสรา้งสรรคช์มุชนและสงัคม  เพือ่ใหธ้รุกจิ  ชมุชนและ
สงัคมเตบิโตคู่กนัอย่างยั่งยนืโดยผ่านกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ดว้ย
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ตลอดปี พ.ศ. 2564 บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการในการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคอย่างเขม้งวด เพือ่ใหทุ้กหน่วยงานในภาครฐั และเอกชน ด าเนินการควบคุม
และยบัยัง้การแพรก่ระจายของโรคฯ ส่วนหน่ึงคอืการรณรงคเ์ร ือ่ง D-M-H-T-T ของพนักงานและครอบครวั
ของพนักงาน ซึง่ถอืเป็นสงัคมกลุ่มย่อยของพนักงานและชมุชน  ทัง้นีท้่ามกลางสภาวการณด์งักล่าว บรษิทั
ฯ ไดพ้ยายามด าเนินการทุกวถิทีาง เพือ่ใหทุ้กชวีติในบรษิทั และสงัคมครอบครวัของพนักงานในบรษิทัฯ 
ปลอดภยั มมีาตรฐานและมีคุณภาพชวีติทีด่ ี บรษิทัจงึไดด้ าเนินการใหม้มีาตรการต่างๆ ตามโครงการต่างๆ 
ดงันี ้

1) จดัท า แนวปฏบิตักิรณีพบผูป่้วยยนืยนัโรค ตามมาตรการและแนวทางปฏบิตัขิองกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข จนไดร้บัการรบัรอง เป็น “สถานประกอบการ ส านักงาน องคก์าร สถาน
ประกอบกจิการหรอืโรงงาน สะอาด ปลอดภยั ป้องกนัโรค COVID19 เมือ่วนัที ่14 มถุินายน 
พ.ศ.2564 จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ยงัความมั่นใจใหแ้กพ่นักงาน ลูกคา้ และ
พนัธมติรทางธรุกจิอืน่ๆ รวมทัง้ชมุชนรอบขา้ง ทีเ่ขา้มาตดิต่อกบับรษิทัฯ 
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2) เขา้รว่มโครงการวคัซนีทางเลอืก (ซโินฟารม์) เพือ่ชว่ยเหลอืภาคสงัคมและเศรษฐกจิ โดย ราช
วทิยาลยัจฬุาภรณ ์รว่มกบั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ฉีดใหก้บัพนักงานของบรษิทั 
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัพนักงาน ตวัแทนชมุชนและ รว่มสมทบวคัซนีใหก้บับุคคลผูด้อ้ยโอกาสอกี 10% 
เพือ่รว่มสรา้งใหเ้กดิภูมคุิม้กนัหมู่ใหเ้กดิขึน้โดยเรว็ทีสุ่ดโดยเร ิม่ฉีดเข็มแรกเมือ่ วนัที ่9 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 เข็มทีส่อง ฉีด 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 รวมพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งกบั
พนักงาน ตวัแทนชมุชน เขา้รบัวคัซนีทางเลอืก (ซโินฟารม์) จ านวน 712 คน 

 

3) รว่มลงนาม ขอ้ตกลงความรว่มมอื โครงการ Factory Sandbox ระหวา่ง กระทรวง
แรงงาน บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) และโรงพยาบาลศคิรนิทร ์สมุทรปราการ เพือ่บูรณาการความ
รว่มมอืรว่มกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ภายในสถานประกอบกจิการ และสรา้งสมดุลระหว่างมาตรการทางดา้นสาธารณสุข และ
มาตรการทางดา้นเศรษฐกจิของจงัหวดัใหส้ามารถขบัเคลือ่นต่อไปได ้ตลอดจนสรา้งความเชือ่มั่นใหก้บั
นักลงทุนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยมีขัน้ตอนไดแ้ก ่ 
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a. ด าเนินการจดัท าหรอืจดัหาสถานทีแ่ยกกกัผูต้ดิเช ือ้ของสถานประกอบการ หรอื FAI 
(Factory Accommodation Isolation) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนลูกจา้ง 
หรอืจดัใหเ้พยีงพอกบัจ านวนผูต้ดิเช ือ้ในสถานประกอบการ  

b. ด าเนินการจดัท าหรอืจดัหาสถานที่กกัตวัส าหรบัผูม้ีความเสี่ยงสูง FQ (Factory 
Quarantine) ของสถานประกอบการ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนลูกจา้ง หรอื
จดัใหเ้พยีงพอกบัจ านวนผูม้คีวามเสีย่งสูงในสถานประกอบการ  

c. ตรวจคัดกรองเชือ้โควิด-19 ดว้ยวิธี RT-PCR (Real Time Polymerase Chain 
Reaction) จ านวน 1 คร ัง้ ใหก้บัลูกจา้งทัง้หมดในสถานประกอบการ และสุ่มตรวจ
แบบ ATK (Antigen Test Kit) ตามเกณฑก์ารควบคุมโรค โดยจ านวนการสุ่มและ
ระยะเวลาของการสุ่มตรวจใหเ้ป็นไปตามสถานการณก์ารระบาดในสถานประกอบการ  

d. ท า Bubble & Seal ส าหรบักลุ่มเสีย่งสูง 
e. สนับสนุนใหลู้กจา้งฉีดวคัซนีใหแ้กลู่กจา้งทุกคนทีต่รวจไม่พบเชือ้โควดิ-19  
f. ด าเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal และ D-M-H-T-T อย่างเครง่ครดั  

แนวทางในการปฏบิตั ิ

1)  แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

บรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะใหอ้งคก์รเป็นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนดา้นวศิวกรรมการผลิตหมอ้แปลง
ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อใหนิ้สิต นักศึกษาไดส้มัผสักบักระบวนการการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า ทัง้หมอ้แปลง
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distribution Transformer) และหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Power Transformer) 
โดยในปี 2563 มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอ้แปลง
ไฟฟ้า รวมถงึระบบการจดัการดา้นคุณภาพ สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั จนถงึระดบัปรญิญาโท จ านวน
ทั้งสิน้ 264  คน อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลับอุบลราชธานี , คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันา, คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี, 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทา
รลาดกระบงั, คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ัน บรษิทัฯ ยงัไดม้ีโครงการรบันักศึกษาฝึกงานและสหกจิศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายใหนั้กศกึษาไดม้ีประสบการณใ์นการฝึกปฏบิตังิานจรงิ โดยในปี 2563 มีนักศกึษาเขา้รบั
การฝึกงานทัง้สิน้ 68 คน จา่ยค่าเบีย้เลีย้งทัง้สิน้ 690,228 บาท 

ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานการณข์องโรคระบาดโควดิ19 ท าใหโ้ครงการดงักล่าวนีต้อ้งหยุดชะงกัไป 1 ปี 
อย่างไรก็ตาม บรษิทัยงัคงมุ่งมั่นและตัง้ใจทีจ่ะท าโครงการนีต่้อเน่ืองต่อไป 

2) ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม พ.ศ.2564  บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดเ้ป็นตัวแทนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในการน าเศษของเสยี (ขีเ้ลือ่ย ,เศษไม)้ เพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบตัิการ “ การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกจิหมุนเวียน 
(Circular  Economy) ” ภายใตโ้ครงการ Application of Industry-urban Symbiosis and Green 
Chemistry for Low Emission and Persistent Organic Pollutants Free Industrial 
Development in Thailand ซึง่จดัโดย สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยั่งยนื สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ทีส่ านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ ึง่โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก
โครงการพฒันาสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่จากวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้โดยเทคโนโลยทีีส่ะอาด 3R ทีท่างบรษิทัฯ ได ้
เขา้รว่มเป็น 1 ในโรงงานน ารอ่ง เมือ่ปี 2563 ทีไ่ดส้่งเศษของเสยี (ขีเ้ลือ่ย ,เศษไม)้ เพือ่น าไปแปรรูปใหเ้ป็น 
Product ทีม่ีมูลค่าเพิม่ขึน้มากกว่าการเป็นเศษของเสีย และในคร ัง้นีไ้ดม้ีการน าเศษขีเ้ลือ้ยมาแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑท์ีส่ามารถป้ันขึน้รูปไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ พรอ้มทัง้น ้าทีไ่ดจ้ากการตม้เพือ่ฆ่าเช ือ้เศษ
ขีเ้ลือ่ย ไดน้ ามาเป็นส่วนผสมในการท าสบู่ดว้ย ทัง้นีใ้นการจดัโครงการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหช้มุชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางปูเขา้มามีส่วนรว่มเพื่อเรยีนรูร้ว่มกนั ซ ึง่โครงการฯ นีถ้ือว่าเป็นโครงการทีด่ี เพราะ
ชว่ยใหบ้รษิทัฯ มีการจดัการขยะเศษของเสียทีเ่กดิจากกระบวนการผลติใหส้ามารถน าไปแปรรูปเพือ่ใหก้่อ
เกดิเป็นประโยชนไ์ด ้ซ ึง่เป็นกรรมวิธทีีด่กีว่าการส่งไปก าจดั พรอ้มทัง้ชว่ยลดค่าใชจ้่ายในการจดัการเศษ



10 
 

ของเสยีพรอ้มทัง้เสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชมุชนโดยรอบอกีดว้ย 

 

ภาพกจิกรรม Workshop การน าขีเ้ลีอ่ยมาผลติเป็นผลติภณัฑต่์างๆ เชน่ แผ่นรองแกว้อนิทรยีแ์บบย่อย
สลายไดเ้อง และ ก ายานจากขีเ้ลือ่ย  

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรม Workshop การผลติสบู่จากส่วนผสมของขีเ้ลือ่ย 
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8.  การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินควบคู่ไปกบัการด าเนินธรุกจิ บรษิทัฯ จงึมนีโยบาย
ในการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากกระบวนการผลติหรอืกจิกรรม
ต่าง ๆ โดยยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการปฏบิตัติามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเครง่ครดั อนัจะน าไปสู่การสรา้งความยั่งยนือย่างแทจ้รงิต่อองคก์ร ชมุชน
และสงัคม 

แนวทางในการปฏบิตั ิ
1) บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO14001 ซึง่ครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องบรษิทัฯ โดย

ไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจประเมนิภายนอก ซึง่มคีวามเป็นอสิระและผลการตรวจประเมนิคร ัง้ล่าสุดในปี 
2564 ไม่พบขอ้บกพรอ่ง 

2) บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม รวมถงึด าเนินการตดิตาม 
ตรวจสอบผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ าเนินการ พบว่าค่าการเกดิมลพษิต่าง ๆ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
สิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวส้ามารถสรุปไดด้งันี ้

มลพษิทางอากาศ 
บรษิทัฯ มกีระบวนการผลติทีม่กีารระบายอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกบรษิทัฯ อาทเิชน่ 

กระบวนการอบใสห้มอ้แปลงไฟฟ้า, กระบวนการผลติฉนวนของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยบรษิทัฯไดม้กีารตดิตัง้
ระบบบ าบดัอากาศทีท่นัสมยัเพือ่ป้องกนัการกอ่ใหเ้กดิมลพษิกอ่นทีจ่ะท าการระบายอากาศออกสู่ภายนอก 
โดยบรษิทัฯไดท้ าการว่าจา้งผูร้บัเหมา บรษิทั เพนทะเคิล่ โพลูเทค จ ากดั ใหเ้ขา้มาท าการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศตามจดุทีก่ าหนดอย่างนอ้ย 2 คร ัง้ต่อปี โดยมผีลการตรวจวดัทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

มลพษิทางน ้า   
บรษิทัฯไม่มกีารใชน้ ้าในกระบวนการผลติ น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้มาจากการใชน้ ้าในการอุปโภค เชน่ โรง

อาหาร, หอ้งน ้า เป็นตน้  และถริไทยมพีืน้ทีต่ ัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้มกีารส่งเขา้
ระบบบ าบดัส่วนกลางของการนิคม โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูไดม้อบหมายใหบ้รษิทั โกลบอล เอ็นไวรอ
ลเมนทอล เทคโนโลย ี จ ากดั เป็นผูดู้แลและตรวจวคุัณภาพน ้าเสยีของบรษิทัฯกอ่นทีจ่ะส่งเขา้สู่ระบบบ าบดั
ส่วนกลางเดอืนละ 2 คร ัง้ และบรษิทัฯไดว้่าจา้งผูร้บัเหมา บรษิทั เพนทะเคิล่ โพลูเทค จ ากดั ใหเ้ขา้มา
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ัง้ โดยมผีลการตรวจวดัทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

มลพษิทางเสยีง 
บรษิทัฯ มกีารตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีง โดยแหล่งก าเนิดของเสยีงจะมาจากการท างานของ

เคร ือ่งจกัร ดงัน้ันเพือ่เฝ้าระวงัผลกระทบทีอ่าจส่งผลไปยงัพนักงานผูป้ฏบิตังิานและชมุชนใกลเ้คยีง จงึได ้
ด าเนินการตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีงอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ โดยวดัค่าเฉลีย่ 8 ช ัว่โมงการท างาน โดย
ผลการตรวจวดัเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

ขยะอุตสาหกรรม 
บรษิัทฯ มีกระบวนการในการจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมีการคัดแยกขยะ 

ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 1. ขยะทั่วไป  2. ขยะรไีซเคิล 3. ขยะอนัตราย  ส าหรบัขยะอนัตรายทางบรษิทัฯ 
ไดว้่าจา้งหน่วยงานทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการด าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ าบดั
และก าจดัสิ่งปฏิกูล หรอืวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ตามประเภทของของเสีย นอกจากนี้เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจใน
กระบวนการจดัการขยะที่ผูร้บัเหมาน าออกนอกโรงงาน บรษิัทฯ ไดส้่งเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างาน ระดบัวชิาชพี ไปท าการตรวจสอบกระบวนการฝังกลบ และคดัแยกเศษวสัดุปนเป้ือน โดยมีการส่ง
ก าจดัขยะอนัตรายกบั บรษิทั เวสต ์2 เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั กบั บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึง่
ในปี 2564 มีปรมิาณรวมขยะอนัตรายที่เกดิขึน้จากกระบวนการผลิตจากทัง้ 3 โรงงานมีปรมิาณทีล่ดลง
จากปี 2563 โดยในปี 2563 มีปรมิาณขยะอนัรายรวมทัง้สิน้ 169.74 ตนั และในปี 2564 มีปรมิาณขยะ
อนัตรายรวมทัง้สิน้ 93.61 ตนั ปรมิาณขยะอนัตรายลดลงไป 76.13 ตนั  ในปี 2564 มกีารตัง้เป้าหมายการ
ลดปรมิาณขยะอนัตรายจากกระบวนการผลติลง 20 % ต่อหน่วยการผลติ ซ ึง่จากกราฟแสดงใหเ้ห็นไดว้่า
ปรมิาณขยะต่อหน่วยการผลติของบรษิทัฯ ในปี 2564 มปีรมิาณขยะต่อหน่วยการผลติทีล่ดลงจากปี 2563 
เน่ืองจากทางบรษิัทฯไดม้ีการเขา้รว่มโครงการพฒันาสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่จากวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้โดย
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เทคโนโลยทีีส่ะอาด 3R โดยการน าของเสียไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ส่งผลใหส้ามารถลดปรมิาณขยะ
ลงไดต้ามเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
 บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมั่นในการผลติ และจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าทีม่คุีณภาพ
รวมถึงการมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้น ผ่านการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกที่เกิดจาก
กจิกรรมภายในองคก์รอย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในองคก์รลง ซึง่การจดัท า
คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เป็นวิธีการประเมิน
ปร ิมาณ ก๊าซ เร ือนกระจกที่ปล่ อยจากการด า เนิน งานขององคก์ รและค านวณ ออกมาในรูป
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อลดการปล่อยกา๊ซ
เรอืนกระจกในอนาคตไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ    โดยบรษิทัฯจะมุ่งหวงัทีจ่ะปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อลดการปลดปล่อย กา๊ซเรอืนกระจกภายในองคก์ร ใหล้ดลงอย่าง
นอ้ย 5 % ใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ. 2570  โดยจะใชข้อ้มูลบญัชรีายการปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกประจ าปี 
2559 เป็นปีฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางและศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลัก 3Rs 

 1. RDF (Refuse Derived Fuel: RDF) จากขี้ เลื่อย RDF type 2 Coarse RDF คุณภาพสูง  
 ผา่นเคร่ืองยอ่ย-คดัแยกชนิดและขนาด 90-150 มิลลเิมตร ค่าความร้อนสูง 

 2. สารปรับปรุงดินอดัแท่ง (ขี้ เลื่อยผสมกบัมูลสัตว)์ 

3R Certificate 
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โดย บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) เร ิม่ท าโครงการคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รเมือ่ปี 2560 
โดยยืน่ขอการรบัรองจากองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) อบก. ในปี 2560 
เชน่เดยีวกนั หมายเลขการรบัรองเลขที ่ TGO CFO FY17-067 ซึง่คุณสุนันท ์ สนัตโิชตนัินท ์
กรรมการบรหิารและผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละบรหิารส านักงาน รบัมอบจาก ดร.คุรุจติ  นาครทรรพ 
ประธานกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก ในงาน “ รอ้ยดวงใจ รว่มใจลดโลกรอ้น ประจ าปี 
2560 ” เมือ่วนัองัคาร ที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2560 ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม โรงแรม เซน็ทารา แกรนด ์แอท 
เซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

3) บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ในระดบั 4 วฒันธรรม สเีขยีว 
(Green Culture) จากส านักส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมสเีขยีว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
เป้าหมายในการสรา้งวฒันธรรมสเีขยีว ภายใตโ้ครงการ “ขยะยิม้” เพือ่ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนมี
จติส านึกในการคดัแยกขยะและดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

4) ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืการด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งตาม
กฎหมายทัง้จากภายในและภายนอก 

 

9. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง ผลติสนิคา้ หน่วยสถานีย่อย (Unit Substation), 
สวทิซเ์กยีร ์ เพือ่ใชง้านรองรบัการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าในอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใตด้นิ 
(Underground) ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รวมทัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าตดิตัง้ระบบเฝ้า
ระวงัเพือ่อนิเตอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ (Transformers with sensor for IoT) ทีเ่ป็นหมอ้แปลงอจัฉรยิะ 
(Smart Transformer) เพือ่รายงานการท างาน ตรวจจบัความผดิปกตกิการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า
ขณะใชง้าน เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านทราบสภาวะของแรงดนัไฟฟ้าโหลด และอุณหภูมขิองหมอ้แปลงได ้ เพือ่
วางแผนเตรยีมการบ ารุงรกัษารวมถงึหมอ้แปลงฉลากเขยีว (Green Transformer) ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม ทีช่ว่ยลดการปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก ทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น และเป็นหมอ้
แปลงทีใ่ชน้ ้ามนัถัว่เหลอืง หรอืน ้ามนัปาลม์ เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร เป็นฉนวนของเหลวทีท่ดแทนการใช ้
น ้ามนัหมอ้แปลง 

นอกจากนี ้“ถริไทย” ยงัไดร้บัอนุสทิธบิตัร “อุปกรณต์รวจวดัค่าตวัแปรทางไฟฟ้าส าหรบัหมอ้แปลง” 
(Current and Voltage sensor (CVs) for Distribution Transformer) จากกรมทรพัยส์นิทาง
ปัญญา เลขทีส่ทิธบิตัร 19207 วนัทีจ่ดทะเบยีน 3 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2565 ซึง่จะเป็นอุปกรณส์ าหรบัใช ้
ตรวจวดักระแสแรงดนัหมอ้แปลงไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายขณะใชง้าน เพือ่ตรวจสอบการท างานของหมอ้
แปลงไฟฟ้าว่ามค่ีากระแสอยู่ในเกณฑป์กตหิรอืไม่ หากพบว่าหมอ้แปลงมกีารท างานทีผ่ดิปกต ิ จะส่ง
สญัญาณเตอืนเพือ่ทีจ่ะท าการปรบัปรุงแกไ้ขหรอืป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ดา้นการใหบ้รกิารหลงัการขาย บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ศูนยธ์รุกจิการบรกิาร ทีม่บีุคลากรทีม่ี
ความสามารถ ประสบการณ ์ เพือ่ใหก้ารบรกิาร ใหค้ าปรกึษา แนะน าดา้นไฟฟ้า การบ ารุงรกัษา การซอ่ม
หมอ้แปลงทีจ่ดุตดิตัง้ หรอืทีโ่รงงานของบรษิทัฯ ตลอด 24 ช ัว่โมง 

บรษิทัฯ ไดน้ าความรู ้ ความคดิสรา้งสรรค ์ และประสบการณจ์ากการด าเนินธรุกจิ ผสมผสานกบั
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ปีระโยชนต่์อเศรษฐกจิและสงัคม มาพฒันาปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดิ
นวตักรรมทางธรุกจิทีส่ามารถสรา้งประโยชน ์ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั สรา้งมูลค่าเพิม่ต่อธรุกจิ
และสงัคมไปพรอ้มกนัๆ 

แนวทางในการปฏบิตั ิ

การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าถอืเป็นกระบวนการส าคญัทีใ่ชต้ดัสนิคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
และเพือ่เป็นการสรา้งความเชือ่มั่นและการยอมรบัจากลูกคา้ ถริไทยไดน้ าองคค์วามรู ้ ความคดิสรา้งสรรค ์
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และประสบการณจ์ากการด าเนินธรุกจิมาอย่างยาวนานผสมผสานกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มา
ปรบัใชแ้ละคดิคน้นวตักรรมโดยการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าและสอบเทยีบใหท้นัสมยั 
สามารถทดสอบไดต้ามมาตรฐานสากล อาทเิชน่ IEC , IEEE , ANSI  เป็นตน้ ปัจจบุนัหอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าของถริไทยสามารถทดสอบหมอ้แปลงไดถ้งึขนาดสูงสุด 900 MVA  3 Ph 50 Hz 
550 kV  และไดร้บัการรบัรองในขอบข่ายการทดสอบ  

1. Lightning Impulse Tests  

2. Line Terminal AC withstand test 

3. Switching Impulse Test 

ตามมาตรฐาน IEC 60076 เพิม่จากรายการทดสอบเดมิ ซ ึง่ถือไดว้่าหอ้งปฏิบตักิารทดสอบไฟฟ้า
ของบรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองความสามารถในการทดสอบหมอ้แปลงไดค้รบตามมาตรฐานก าหนด 
นอกจากน้ันหอ้งปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าและสอบเทียบของถิรไทยยังไดร้บัการรบัรองความสามารถ
หอ้งปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
(สมอ.)  ซ ึง่จะสามารถสรา้งโอกาสในการแข่งขนัทางธรุกจิไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การพฒันาขดีความสามารถดา้นการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าของถิรไทย นับไดว้่าเป็นการลงทุน
ดา้นการพัฒนาบุคลากรของถิรไทยใหม้ีศักยภาพ มีองคค์วามรูด้า้นไฟฟ้าแรงสูง ที่สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัการทดสอบอุปกรณอ์ืน่ ๆ เชน่ สายไฟ อุปกรณก์บัดกัแรงดนัไฟฟ้าเกนิ ฯลฯ เพือ่สนับสนุน
ชว่ยเหลืองานทางดา้นวจิยัและพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทัง้นี้หอ้งปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ
ของถริไทย ยงัไดร้บัการแต่งตัง้จากส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) ใหเ้ป็นหอ้งทดสอบ
กลาง (Third Party) เพือ่การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าอกีดว้ย  หอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบของถริ
ไทย ยงัไดร้บัการแต่งตัง้จากส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) ใหเ้ป็นหอ้งทดสอบกลาง 
(Third Party) เพือ่การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าอกีดว้ย 

นอกจากน้ัน บรษิทัฯ ยงัไดย้กระดบักระบวนการผลติ ใหส้ามารถผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าเพือ่ให ้
ครอบคลุมระบบไฟฟ้าของประเทศและ Asian Power Grid ทัง้ระบบ รองรบัโครงการพลงังานหมุนเวยีนใน
อนาคตของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ใหม้ศีกัยภาพเพยีงพอต่อการแข่งขนัดา้นเศรษฐกจิภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อไป  บรษิทัฯ 
ผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 333 MVA 525 kV จ านวน 6 เคร ือ่ง เพือ่ปรบัปรุงโครงสรา้งระบบส่งพลงังาน
ไฟฟ้า บรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เสรมิความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย นับเป็นผูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้าของคนไทย
รายแรก ทีส่ามารถผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัระดบันีไ้ด ้

 

10. การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิตามแนวทางความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที่กล่าวมาอย่างครบถว้น ในปี 2564 บรษิัทฯ เร ิม่ด าเนินการจดัท าะรายงาน
ความยั่งยนื ซ ึง่รายงานผลการด าเนินงาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปิดเผยกระบวนการบรหิารจดัการและผล
การด าเนินงานดา้นเศรษกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มและธรรมาภบิาลในประเด็นส าคญัต่อการพฒันาธุรกจิ อย่าง
ยั่งยนืของบรษิทัฯ ทีม่ีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สยี ทุกภาคส่วน โดยใชห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจด
ทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลทีเ่ปิดเผยนี ้นอกจากจะเป็นประโยชนต่์อผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสีย (Stakeholders) บรษิัทฯไดม้ีการจดัท าโครงการ Carbon footprint ขององคก์ร โดยเร ิม่
ด าเนินการโครงการเมือ่ปี 2560 เป็นตน้มา มเีป้าหมายทีจ่ะลดการปลอดปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดล์ง 
5 % ใหไ้ดภ้ายในปี 2570 
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แนวทางในการปฏบิตั ิ

1. บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานงานความยั่งยนื เปิดเผยการด าเนินงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่
เป็นส่วนหน่ึงของ แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report และไดเ้ผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บ
ไชต ์ www.tirathai.co.th  โดยมเีนือ้หาครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1.1 ประเด็นส าคญัการด าเนินธุรกจิอย่างย ัง่ยนื บรษิทัฯ ด าเนินธรุกจิอย่างถูกตอ้งตาม
กฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามโปรง่ใส เปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญั ตรวจสอบได ้ ปฏบิตัติาม
นโยบายการก ากบักจิการทีด่ ีโดยค านึงถงึประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชมุชนและสงัคม คู่คา้ 
ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมทัง้เป็นสามชกิทีด่ขีองสงัคมและด าเนินธรุกจิ
โดยตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

1.2 ประเด็นส าคญัดา้นสงัคมทีย่ ัง่ยนื บรษิทัฯ ปฎบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในเร ือ่ง 
การจา้งงานโดยไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน การใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม การจดัสวสัดกิารในการท างานที่
ตอบสนองความตอ้งการของพนักงาน การพฒันาศกัยภาพของพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร 
นอกจากน้ันบรษิทัฯ ยงัเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นวศิวกรรมการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าของประเทศ โดยในแต่ละปี
ไดเ้ปิดโอกาสใหนิ้สติ นักศกึษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้มาเยีย่มชมกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้า รวมทัง้
รว่มมอืในการสนับสนุนความรูแ้ละอุปกรณใ์นการจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารไฟฟ้าแรงสูง และมโีครงการรบั
นักศกึษาฝึกงานและสหกจิศกึษา ซึง่ถริไทย เป็นมากกว่าผูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้าของคนไทย คอืความมสี่วน
รว่มในการส่งเสรมิการศกึษาของคนไทย 

1.3 ประเด็นส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ มุ่งมั่นในการด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภยั โดยค านึงถงึความปลอดภยัในการท างาน สุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนักงานและรกัษาสิง่แวดลอ้มที่
เหมาะสม โดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธรุกจิ จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม (ISO 
14001) ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ISO 45001) ตลอดจนมีกระบวนการ
จดัการของเสยีจากกระบวนการผลติทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มูลทีห่ลากหลาย เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ไดโ้ดยสะดวก โดยมชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต ์www.tirathai.co.th และ รายงานงานความ
ยั่งยนื ซ ึง่เป็นส่วนหน่ึงของ แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report 
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