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 ในปี 2564 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) เริ่มดำาเนินการจัดทำารายงานประจำาปีฉบับนี้ในรูปแบบ One Report ซึ่งรวม แบบแสดง

รายงานข้อมูลประจำาปี แบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ซึ่งรายงานผลการดำาเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผย

กระบวนการบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานด้านเศรษกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในประเด็นสำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมรายละเอียด การดำาเนินงาน ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางการจัดทำารายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไป

ตาม แนวทางและข้อกำาหนดในการรายงานของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

การกำากับดูแลกิจการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ของสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย โดยใช้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 เกี่่ยวกับรายงานฉบับนี้
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 สารถึงผู้มีส่วนได้เสีย

 ปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกยังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในวง

กว้าง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม “ถิรไทย” ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางสร้างความสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับกรอบการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Envi-

ronmental, Social and Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้เร็วทันกับการเปลี่ยนแปลงโดย

ธุรกิจไม่หยุดชะงัก

 “ถิรไทย” เน้นการทำางานเชิงรุกที่มองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการมา 

สร้างมูลค่าเพิ่ม มองหาโอกาสธุรกิจใหม่และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เดินหน้าปรับธุรกิจสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (Net Zero) 

เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 “ถิรไทย” ให้ความสำาคัญกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชั่นครบวงจร มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์

และใช้วัตถุดิบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่าสูงสุด ลดปริมาณของเสียและนำาของเหลือใช้

จากกระบวนการผลิตและการบริโภค กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) ให้มากที่สุด

 นอกจากนี้ “ถิรไทย” ยังส่งเสริมให้สินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย นำาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) รองรับอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) และระบบอัตโนมัติมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของหม้อแปลงได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสม เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเติบโต

ในระยะยาว และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ดูงานการผลิตหม้อแปลงได้อย่างใกล้ชิด เสมือนแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน เพื่อสร้างองค์

ความรู้และต่อยอดด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มถิรไทย ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ทำาให้ “ถิรไทย” สามารถดำาเนินธุรกิจและเติบโต

ได้อย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความทุ่มเท และตั้งใจจริงของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง

ประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จะนำาพาให้ “ถิรไทย” สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังงานไฟฟ้าคุณภาพที่

ยั่งยืนต่อไป

          นายสัมพันธ์  วงษ์ปาน

         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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อุตสาหกรรมศักยภาพ 

 

ผลงานนวัตกรรม

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 “ถิรไทย” ได้รับอนุสิทธิบัตร “อุปกรณ์ตรวจวัดค่าตัวแปรทางไฟฟ้าสำาหรับหม้อแปลง” (Current and Voltage sensor (CVs) for Distribution 

Transformer) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่สิทธิบัตร 19207 วันที่จดทะเบียน 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภทรางวัลอุตสาหกรรม

ศักยภาพ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วันที่ 

14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำาเร็จในด้านการเป็นผู้นำาด้านผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าของคนไทย ให้สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
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 ประวัติ“ถิรไทย”และลักษณะการประกอบ
   ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ชื่อบริษัท   :  บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลิต จำาหน่าย รวมทั้งให้บริการติดตั้ง บริการเติมน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า งานซ่อมบำารุง 

      งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อแปลง และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0107548000498

Website   :  www.tirathai.co.th

โทรศัพท์   :  (02) 769-7699, 

โทรสาร   :  (02) 323-0910, (02) 709-3236

จำานวนทุนจดทะเบียน :  359,202,865 บาท

จำานวนทุนเรียกชำาระ :  308,008,272 บาท  (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

จำานวนหุ้นสามัญ  :  308,008,272 หุ้น   (ณ 31 ธันวาคม 2564)

กลุ่มอุตสาหกรรม  :  ทรัพยากร

ที่ตั้งสำานักงานและโรงงาน :  516/1 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

     10280  โทรศัพท์ (02) 769-7699, โทรสาร (02) 323-0910, (02) 709-3236

โรงงานผลิตแห่งที่ 1 :  516 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โรงงานผลิตแห่งที่ 2 :  516/1 หมู่ท่ี 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

             (ที่ตั้งสำานักงานใหญ่)

โรงงานผลิตแห่งที่ 3 :  516/2 หมู่ที่ 2 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

     10280
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	 ผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า (Engineering to Order) เพื่อจำาหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำารุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยในช่วงปี 2554 – 2564 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากในประเทศมากกว่าร้อยละ 70 โดยการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะแยกออกเป็น 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียว

ที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ชั้นนำาของโลก

	 ผลิตภัณฑ์	ธุรกิจและบริการของกลุ่มบริษัท	“ถิรไทย”	แบ่งเป็น	2	กลุ่มธุรกิจ

	 กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์	
 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่ในการ

เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำารุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำาของอุตสาหกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังระดับแรงดัน Extra High Voltage และ

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า มากกว่า 35 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ ยังเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและขีดความสามารถอย่างต่อเน่ืองจนได้รับ

การรับรองมาตรฐานต่างๆ ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์และระบบงานจากหลายหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

 - การรับรองมาตรฐานจากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า

กำาลัง และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

 - หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) ที่สถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์

 - การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 สำาหรับการออกแบบ การพัฒนา การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังและหม้อแปลงไฟ

ฟ้าระบบจำาหน่าย จาก Management System Certificate Institution (Thailand) (MASCI)

 - การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและปฏิบัติการสอบเทียบ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) 

จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 - การรับรองผลิตภัณฑ์หม้อแปลงฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 - การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 - การรับรองผลิตภัณฑ์ PEA Product Acceptance (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า

(Transformer Business Group)

• หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง (Power Transformer)

• หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer)

• หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer)

• งานบริการ (Service)

กลุ่มที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า

(Non-Transformer Business Group)

• รถกระเช้า (Aerial / Digger Digger Crane)

• SMA - Central Invertor Service Partner in Thailand

• งานรับจ้างเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel Fabrication)

• งานด้านการเดินเครื่องและดูแลรักษาระบบสายพานลำาเลียง 

   (Operation and Maintenance Conveyor System)
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 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่ประเทศต่างๆ กำาหนดส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่

 -  American National Standard Institution (ANSI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 -  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) ประเทศเยอรมัน

 -  Japanese Industrial Standard (JIS) ประเทศญี่ปุ่น

 -  British Standards (BS) ประเทศอังกฤษ

 -  Australian Standards (AS) ประเทศออสเตรเลีย

 -  International Electrotechnical Commission (IEC) (มาตรฐานสากล)

 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หม้อแปลงไฟฟ้า และงานบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 หม้อแปลงไฟฟ้า	(Transformer)
 ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯแบ่งออกตามกำาลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

	 หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง	(Power	Transformer)
         หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังเป็นหม้อแปลงที่ใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านไปตามสายส่งแรงสูง (Transmis-

sion Line) ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจำาหน่าย (Distribution Line) และส่งให้ผู้ใช้ต่อไป ซึ่งการลดระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบ

การจ่ายพลังงานไฟฟ้าในส่วนของสายส่งแรงสูงจะต้องลดแรงดันไฟฟ้าลง 2 ระดับ ทั้งนี้ระดับแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นจากแหล่งผลิตไฟฟ้า (โรง

ผลิตไฟฟ้า) จะมีแรงดันไฟฟ้าตามระบบไฟฟ้าเท่ากับ 115 – 500 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งการลดแรงดันไฟฟ้าในระดับที่ 1 ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า

กำาลังจะลดแรงดันไฟฟ้าตามระบบไฟฟ้าลงเหลือ 69 - 230 กิโลโวลต์ (kV) และการลดแรงดันไฟฟ้าในระดับที่ 2 ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง

จะลดแรงดันไฟฟ้าตามระบบไฟฟ้าลงเหลือ 11 - 33 กิโลโวลต์ (kV) เมื่อลดแรงดันไฟฟ้าในระดับที่ 2 แล้วกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าสายระบบ

จำาหน่ายต่อไป

 ทั้งนี้ หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง ที่บริษัทฯ ผลิต ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำาลังไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) หรือแรง

ดันไฟฟ้ามากกว่า 36 กิโลโวลต์ (kV) จนถึง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 333 MVA แรงดันไฟฟ้า  สูงสุด 525 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ตลาดประเทศ และต่างประเทศ

 จากการที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดส่ง บริษัทฯ จะจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดย

ถอดส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกเป็นส่วนๆ เท่าที่จำาเป็นก่อนจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง สำาหรับการประกอบและติด

ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง บริษัทฯ จะคิดราคาค่าบริการแยกต่างหากจากการคิดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริการดังกล่าวจะต้องทำาโดยผู้

ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำาหรับผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), นิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่งแรงสูง เป็นต้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือได้ว่า เป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายในประเทศ ที่

สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง ขนาดแรงดัน 525 kV

รูปแสดงลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง
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	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย	(Distribution	Transformer)
 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเป็นหม้อแปลงที่ใช้ในการปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผ่านมาตามสายระบบจำาหน่าย (Distribution Line) 

ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าตามระบบไฟฟ้าเท่ากับ 11 – 33 กิโลโวลต์ (kV) ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป บริษัทฯ

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายได้ทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่

 (1) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย แบบน้ำามัน (Oil Type) หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้น้ำามันสำาหรับหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนใน

การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลง  ผู้ใช้หม้อแปลงชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจ่ายไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่งระบบจำาหน่าย 

รูปแสดงลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบน้ำามัน

  Open type conservator tank     Fully sealed

 

 (2) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย แบบของเหลวติดไฟยาก (Less-flammable Liquid Type) หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้ของเหลว 

อาทิ ซิลิโคน หรือ เอฟอาร์ 3 (Silicone oil or FR3) บรรจุเป็นฉนวนแทนน้ำามันหม้อแปลง โดยของเหลวชนิดนี้ จะมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อ

การติดไฟที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำามันหม้อแปลงทั่วไปจะทนการติดไฟได้ที่อุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียสเท่านั้น 

หม้อแปลงชนิดนี้จึงมีความปลอดภัยสูงกว่าหม้อแปลงแบบใช้น้ำามันธรรมดา จึงเป็นที่นิยมสำาหรับติดตั้งใช้งานภายในอาคารหรือตึกสูงในเขต

การไฟฟ้านครหลวงเป็นหลัก และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูงกว่าปกติ โดยคาดว่าหม้อแปลงชนิดนี้จะเป็นที่นิยมใช้ใน

อนาคต

           Less-flammable Liquid Type (Silicone fluid)

 (3) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย แบบแห้งคาสเรซิน (Dry Type Cast Resin) หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้เรซินเป็นฉนวนในการ

ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ยากต่อการลุกไหม้ ลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะมีเรซินห่อหุ้ม

ขดลวดไว้ ทำาให้มีจุดทนไฟสูง ยากต่อการลุกไหม้ สำาหรับการผลิตคอยล์ชนิดแห้งคาสเรซิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำาหน่ายแบบแห้งคาสเรซินนี้ จะผลิตโดยบริษัท เอชทีที (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหม้อแปลงชนิดนี้จะใช้

ในอาคารสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ใช้งานจะเป็นเจ้าของอาคารสูง เช่น อาคารสำานักงาน อาคารคอนโดมิเนียม เป็นต้น
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รูปแสดงลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบแห้งคาสเรซิน

 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ	(Special	Transformer) 
 บริษัทฯ มีจุดเด่นในด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ซึ่งออกแบบและผลิตโดยเฉพาะตามการใช้งานและคุณสมบัติที่

ลูกค้ากำาหนด โดยการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้นั้นมีบางส่วนที่แตกต่างไปจากกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าปกติ ซึ่งต้อง

อาศัยความรู้ ความสามารถของผู้ผลิตเป็นอย่างมาก หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rec-

tifier Transformer) ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการหลอมโลหะ (Induction Furnace Transformer) ซึ่งใช้ใน

อุตสาหกรรมหลอมโลหะ  หรือหม้อแปลงที่ใช้ฉนวนอื่น เช่น ซิลิโคนออยล์ เป็นต้น 

รูปแสดงลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ

 งานบริการ	(Services)
 งานบริการของบริษัทฯ เป็นงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีความหลากหลายและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ

รองรับความต้องการและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้า สำาหรับงานบริการที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า ได้แก่ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Erec-

tion & Installation), งานบริการเติมน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Filling), งานบริการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Maintenance), งานบริการ

แก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า (Modify and Repairing), งานบริการทดสอบ (Testing) และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (Equipment) ใน

ปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศุนย์ธุรกิจบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการหลังการขาย สะดวก และครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงเสริมในการทำา

ธุรกิจด้านหม้อแปลงไฟฟ้าก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการบริหารการ

จัดการ และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย แบบครบวงจร เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า



               รายงานความยั่งยืนปี 2564     9    

	 กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า	(Non-Transformer	Business	Group)
 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ของกลุ่มบริษัท “ถิรไทย” ประกอบด้วย

	 งานบริการ	(Services)

 งานบริการของบริษัทฯ เป็นงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีความหลากหลายและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อรองรับความต้องการและให้ความสะดวกแก่ผู้ได้รับบริการ บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้การบริการ

หลังการขาย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงเสริมในการทำาธุรกิจด้านหม้อแปลงไฟฟ้าก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการบริหารการจัดการ และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย แบบครบ

วงจร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ได้รับบริการ  

งานที่ศูนย์ธุรกิจบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า ให้บริการ ได้แก่

 • งานบริการประกอบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงงานรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า

 • งานบริการเปลี่ยนและปรับปรุงสภาพฉนวนน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า

 • งานบริการตรวจเช็คสภาพ และบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 • งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในและนอกสถานที่

 • งานบริการ ขาย ตรวจสอบ  และเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า

 • งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในห้องทดสอบและนอกสถานที่

 • งานบริการทดสอบสายเคเบิ้ล และอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบ

 • งานบริการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

 • งานบริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

 • งานบริการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งใน และนอกสถานที่

 • งานบริการให้คำาปรึกษา จัดหา เช่าซื้อหรือซ่อมแซม ดูแลบำารุงรักษาอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์

ควบคุม

	 งานประกอบ และจำาหน่ายรถกระเช้า (Aerial/Digger Derrick Crane) และ งานบริการ SMA – Central Invertor Service Partner 

in Thailand  บริหารงานโดย บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำากัด

 • รถกระเช้า (Aerial/Digger Derrick Crane) สำาหรับซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและ การไฟฟ้าภูมิภาค เช่น 

รถกระเช้าสำาหรับซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้า รถขุดปักเสา  ซึ่งประกอบและจำาหน่ายโดย บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำากัด (TRT E&S) ให้กับ

การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 30% รายได้ทั้งหมดมาจากโครงการที่ชนะการประมูล และงบ

ประมาณของการไฟฟ้าในแต่ละปี ซึ่งทางบริษัทฯ กำาลังศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนการจำาหน่ายรถที่ใช้เครนเป็นส่วนประกอบ ในส่วนของ 

หน่วยงานราชการอื่น รวมถึง ภาคเอกชน เพื่อทำาให้การรับรู้รายได้เป็นไปอย่างสม่ำาเสมอ

 • SMA – Central Invertor Service Partner in Thailand: TRT E&S ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก SMA เพื่อจัดหาและดำาเนิน

การ บำารุงรักษา inverters ให้กับลูกค้าที่มี Service warranty contract กับ SMA ในประเทศไทย รวมถึง พม่า และ ลาว
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 งานรับจ้างงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) งานโครงการ Engineering Procurement and Con-

struction (EPC) และงานโครงการ Construction ซึ่งดำาเนินธุรกิจโดย บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำากัด (LDS)

 • งานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel Fabrication) ได้แก่ การทำาตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า การผลิตตัวถังเตาอบหม้อแปลงไฟ

ฟ้า ชิ้นส่วนประกอบต่างๆของโรงไฟฟ้าเช่น Stacker, Steel Duct และอื่นๆ โครงสร้าง E-house โครงสร้างสายพานลำาเลียง และ ชิ้นงานเหล็ก

ที่ขึ้นรูปจากเหล็กแปรรูปทั่วไป เป็นต้น  

 • งานโครงการ Engineering Procurement and Construction (EPC) ได้แก่ โครงการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ ระบบ

ลำาเลียงวัสดุ สำาหรับธุรกิจ โรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน และอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบสายพานลำาเลียง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 • งานโครงการ Construction โครงสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ ระบบลำาเลียงวัสดุ ที่มีสัดส่วนวัสดุงานที่ใช้เป็นเหล็กแปรรูป

เกินกว่า 50% เช่น อาคาร Turbine สำาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือ โรงไฟฟ้าขยะ อาคาร Warehouse อาคารสำานักงาน เครื่องจักรขนถ่าย

ลำาเลียงวัสดุ (เฉพาะงานเครื่องกล) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

	 งานเดินเครื่องและดูแลรักษาระบบสายพานลำาเลียง (Operation and Maintenance)  บริหารงานโดย JV L.D.S-N.D.P (JV) 
ดำาเนินการอยู่ที่ โรงไฟฟ้าหงสา สปป. ลาว ตามสัญญาดังต่อไปนี้

 • สัญญา Operation and Maintenance Agreement relating to the Waste Line 2 at Hongsa Mine Mouth Power Project dated 28 

April 2015 ด้วยมูลค่างาน 1,315 ล้านบาท ซึ่งการรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณดินที่ขนได้ ในแต่ละปี (หรือ ประมาณการรายได้ 300 ล้านบาท 

ต่อปี) โดยระยะเวลาของสัญญาอยู่ที่ 4.5 ปี ซึ่งมีเงื่อนไขการทบทวนการต่ออายุทุกๆ 5 ปี ตลอดอายุโครงการ (25 ปี) ซึ่งโครงการได้สิ้นสุด

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการปิดโครงการ กับทาง โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2563-2564

 • สัญญา Operation and Maintenance of Ash and Gypsum Conveyor System Agreement for Mine Mouth Power Project dated 

18 May 2015 ด้วยมูลค่างาน 29 ล้านบาทต่อปี โดยระยะเวลาของสัญญาอยู่ที่ 4.5 ปี มีเงื่อนไขการทบทวนการต่ออายุทุกๆ 5 ปีตลอดอายุ

โครงการ (25 ปี) ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการปิดโครงการ กับทาง โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว คาดว่า

จะเสร็จสิ้นในปี 2563-2564
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 • สัญญา Coal Conveyor System Service Agreement in relation to Hongsa Mine Mouth Power Project (O&M Line Coal) dated 19 

September 2016 มูลค่างาน 24 ล้านบาต่อปี  ระยะเวลาสัญญา 1 ปี มีเงื่อนไขทบทวนการต่ออายุสัญญา ทุกปี ตลอดอายุโครงการ (25 ปี) 

ในเดือน มิถุนายน 2561 ทาง HPC ได้มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของ O&M Line Coal เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ทาง JV 

ได้ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาฉบับดังกล่าว ร่วมกับ EGAT ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีอายุสัญญา 2 ปี ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 

2563 และอยู่ระหว่างการปิดโครงการ กับทาง โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2563-2564 เนื่องจาก ทาง JV LDS-NDP 

กำาลังจะปิดโครงการที่ สปป.ลาว ในปี 2563-2564 จึงได้โอนธุรกิจนี้ให้กับ TRT E&S เพื่อบริหารงานต่อ โดยเข้าทำาสัญญากับทาง EGAT ในวัน

ที่  22 มิถุนายน 2563 ตามสัญญาจ้างเหมางานเดินเครื่องและบำารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสายพานลำาเลียงถ่าน สำาหรับโครงการเดินเครื่องและ

บำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว กับ EGAT ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก และจากผลงานที่ผ่านมากว่า 20 

ปี บริษัทฯ ได้พิสูจน์ถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักและเน้นให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์

การแข่งขันดังนี้ 

 (1) ด้านผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างมากกับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการ

ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทัน

สมัยในกระบวนการผลิต ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำาของโลก และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้

นำาเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนบุคคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิต ภาย

ใต้เครื่องหมายการค้าของ “ถิรไทย” เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเพิ่มคุณสมบัติและขีดความ

สามารถของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและรองรับความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานต่างๆ เช่น การ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.384-2543) สำาหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย จากสำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำาหรับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย จาก Management System Certificate Institution (Thailand) (MASCI) เป็นต้น

 จากการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการออกแบบและการผลิตที่ได้

มาตรฐาน ออกมาเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องจะต้องผ่านการทดสอบ 

โดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและปฏิบัติการสอบ

เทียบ มอก.17025-2543 (2000) จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทรายแรกใน

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง 

 (2) ต้นทุนผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนที่เหมาะสม โดยพัฒนาและปรับปรุงการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 

 (3) การกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุน โดยคำานึงถึง คุณภาพสินค้า และไม่มีนโยบายในการ

แข่งขันด้านราคาโดยตัดราคาแข่งกับคู่แข่งขันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการเสนอราคา เนื่องราคาวัตถุดิบหลัก มีความผันผวน

ตามราคาในตลาดโลก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำาเป็นต้องติดตามสถานะการณ์ราคาของวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด และปรับต้นทุนให้
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สอดคล้องกับสภาวะของตลาดในช่วงนั้นๆ เพื่อเป็นฐานในการเสนอราคา

 (4) ระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อเวลา และบริการหลังการขายที่ดี เช่น งานติดตั้งหม้อแปลง งานบริการ

เติมน้ำามัน งานบำารุงรักษา งานซ่อมแซม งานทดสอบ เป็นต้น ซึ่งงานบำารุงรักษาและซ่อมแซม บริษัทฯ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ถือว่าเป็น

จุดแข็งของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างภาพพจน์ ความน่าเชื่อถือ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ทำาให้บริษัทฯ มีสินค้าและบริการ

แบบครบวงจร ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า

 (5) การส่งเสริมการตลาด

 การส่งเสริมการตลาดที่สำาคัญที่บริษัทฯ นำามาใช้ในการแข่งขัน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าของบริษัทฯ (Brand Awareness) ซึ่ง

จะก่อให้เกิดการจดจำาในตัวสินค้า ได้แก่ คุณภาพของสินค้า การนำาเสนอผลงานในการผลิตที่ผ่านมา เทคโนโลยี และ know-how ต่างๆ ที่

เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบริษัทเท่านั้น การจัด Road Show ในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดอบรมให้ความรู้กับ

ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าหลักที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นอกจากนั้น บริษัทฯยังเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน

และสนับสนุนนักกีฬาตะกร้อทีมชาติในการเข้าแข่งขันในระดับชาติด้วย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 (1) ลูกค้าในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ). การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

  • กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้สั่งซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) บริษัท บ้าน

ปู จำากัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และนิคม

อุตสาหกรรม 

  • กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ ส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาในระดับนานาชาติ โดยงานที่รับเหมาจะรวมไปถึงการจัดหาและติดตั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้าด้วย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในประเทศทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น 

กลุ่มลูกค้าหลักที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรม

กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ เช่น การนัดพบกับลูกค้า การนำาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการ

แข่งขันกีฬากระชับมิตร เป็นต้น 

 (2) ลูกค้าต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจ 

  • กลุ่มผู้รับเหมาโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาระดับนานาชาติ ซึ่งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ผู้ใช้หม้อแปลงไฟ

ฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชนจะสั่งผ่านผู้รับเหมาโครงการ โดยงานที่รับเหมาจะรวมไปถึงการจัดหา ขนส่ง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

  • ตัวแทนจำาหน่าย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจำาหน่าย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Dai Hong Ha ประเทศเวียดนาม และ 

บริษัท Coris Trading ประเทศบรูไน 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ให้สอดคลัองกับการขยายตัวของตลาด และ กำาลังผลิต  



               รายงานความยั่งยืนปี 2564     13    

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทถิรไทย

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัทย่อย	3	บริษัท	เพื่อผลิตวัตถุดิบแปรรูปส่งให้บริษัทฯ	ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 บริษัท	ไทยฟิน	จำากัด	(TF) ประกอบธุรกิจผลิต จำาหน่าย ซ่อมแซมและบำารุงรักษาตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ 

ได้แก่ ฝาถัง ครีบระบายความร้อน แคลมป์ เป็นต้น โดยผลิตและจำาหน่ายให้กับบริษัทฯ เพียงรายเดียวเท่านั้น ซึ่งบมจ.ถิรไทย ถือหุ้นร้อย

ละ 99.99

 บริษัท	ถิรไทย	อี	แอนด์	เอส	จำากัด	(TRT	E&S) ประกอบธุรกิจ ขาย ติดตั้งและบริการอุปกรณ์ไฟฟ้ากำาลัง ประกอบและ

จำาหน่ายรถกระเช้า สำาหรับการปักเสา ซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้า และตั้งขึ้นตามแผนโครงสร้างธุรกิจที่ต้องการแยกหน่วยธุรกิจต่างหาก เพื่อ

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการแข่งขันในตลาด  ซึ่ง บมจ.ถิรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

 บริษัท	แอล.ดี.เอส.เมทัล	เวิร์ค	จำากัด	(LDS) ประกอบธุรกิจ รับจ้างงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrica-
tion) โดยมีความชำานาญพิเศษในการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยตัวถังหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถผลิตได้ในปัจจุบัน

คือขนาด 300 MVA ซึ่งจำาหน่ายตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ง บมจ.ถิรไทย ถือหุ้นร้อยละ 92.5%

	 กิจการร่วมค้า	แอล.ดี.เอส-เอ็น.ดี.พี	(JV) โดย LDS ถือหุ้น 80% และ TRT E&S ถือหุ้น 20% จัดตั้งตามนโยบายการขยาย
ธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท “ถิรไทย” เพื่อรองรับ ธุรกิจใหม่ของงานบริการ สถานที่ทำางานอยู่ที่ โรงไฟฟ้า หงสา ชัยยบุรี สปป.ลาว ประกอบ 

ธุรกิจ Operation and Maintenance ของระบบสายพานลำาเลียง ตามเงื่อนไขสัญญา Operation and Maintenance of Waste Line 2 (O&M WL2) 

และ งาน Operation and Maintenance of Ash and Gypsum Conveyor Belt System (O&M Ash) 

99.99% 99.99% 92.50%

80%20%
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์บริษัท

 จากประสบการณ์อันยาวนานในการประกอบธุรกิจการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย อย่างครบวงจร เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงมีศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง ให้รองรับการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคเอเชียได้ทุกระดับ  จนถึง

ขนาด 333 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) แรงดันไฟฟ้า 525 กิโลโวลต์ (kV) ทั้งยังเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้

เพิ่มศักยภาพเพื่อให้มีต้นทุนในการผลิตที่สามารถแข่งขันได้และขีดความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังขนาดสูงสุด 333 MVA แรง

ดันไฟฟ้า  525 kV   ทำาให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายในประเทศไทยที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดแรงดัน 525 kV รวมถึงส่ง

เสริมให้ บริษัทฯ มีศักยภาพ ในการแข่งขัน และขยายขีดความสามารถในการผลิตดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยในเรื่องของการขยายตลาดและการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการหลังการขาย สะดวก และครอบคลุม ยิ่งขี้น ซึ่งจะเป็นแรงเสริมในการทำาให้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าก้าวต่อไปอย่าง

มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการบริหารการจัดการและการให้บริการทั้งก่อนและหลัง

การขาย แบบครบวงจร การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และพัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารนำาค่านิยมองค์กรมาใช้ขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรอย่างเหมาะสม  ส่ง

เสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามผลการดำาเนินงาน

ตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำาเนินงาน การกำาหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการภายใน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ และการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

กรอบที่กำาหนดไว้ โดยการปลูกฝังความเชื่อ และสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความยั่งยืน ว่าการทำาสี่งที่ตนเชียวชาญ

อย่างมี “คุณภาพ” พร้อมยึดมั่นความเป็นธรรมอย่างมี “ความรับผิดชอบ” คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนทั้งต่อ

ตนเอง และองค์กร

 

บริษัทฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์		
 เป็นผู้นำาในการผลิต จำาหน่าย และ ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้น เอเชีย และโอเชียเนีย รวมทั้งแสวงหา

โอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยผลงานคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง

สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม 

 พันธกิจ 
 1. ธุรกิจ  

 - ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคไปร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพให้เหมาะสมกับระบบ และ

ลักษณะงานของลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้า 

 -  ขยายโครงสร้างตลาดครอบคลุมประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย  

 -  เพิ่มสายงานธุรกิจการจัดจำาหน่ายอุปกรณ์สำาหรับระบบการผลิตและจำาหน่ายพลังงาน และร่วมลงทุนในโครงการระบบผลิต

พลังงาน  

 2. ลูกค้า 

 -  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำานึงถึงคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม กำาหนดส่งที่ทันเวลา และการบริการที่ดี

 -  มุ่งมั่นเพื่อให้เป็นบริษัทที่ลูกค้านึกถึงเป็นลำาดับแรกเมื่อต้องการสินค้าและบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
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 3. บุคลากร  

 - ส่งเสริม พัฒนา และรักษาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมสร้างจิตสำานึกในการทำางานเป็นทีม เปี่ยมด้วยคุณภาพ 

รักษาคุณธรรม และคำานึงถึงลูกค้า  

 4. ธรรมาภิบาล 

 -  สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม  

 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 -  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

 

 เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทฯ จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนธุรกิจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจ จาก กลุ่ม Transformer และ กลุ่ม Non-Transformer มาเป็น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

พลังงานไฟฟ้า Power Related Business และ กลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า Non-Power Related Business รวมถึง กลุ่มธุรกิจใหม่ 

New Business โดยมีกรอบระยะเวลา 10 ปี (2561-2571) แบ่งเป็นแผนระยะสั้น 1-3 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และ ระยะเวลา 5-10 ปี เพื่อเสริม

สร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ

	 ค่านิยมองค์กร		Core	Value
 ค่านิยมองค์กร หรือ Core Value เป็นกรอบความคิดหลัก, ความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร เป็นบรรทัดฐานในการกำาหนด

รากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรสามารถสื่อสารตัวตนขององค์กรได้ชัดเจน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนใน

องค์กรใช้ร่วมกัน 

 ดังนั้น การนำาค่านิยมที่ถ่ายทอดให้กับพนักงาน คือเพื่อความเข้าใจแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่

สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความตั้งใจ เสริมสร้างการทำางานเป็นทีม ใส่ใจในคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ด้วยการคำานึงถึงลูกค้าเป็นสำาคัญ ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 T = Team Work     การทำางานเป็นทีม

 Q = Quality     ใส่ใจคุณภาพ

 I = Integrity     มุ่งเน้นคุณธรรม

 C = Customer Focus  การคำานึงถึงลูกค้า

	 ความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competencies)
 หมายถึงขีดความสามารถที่จำาเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “ขีดความสามารถหลัก” 

(Core competency) กับขีดความสามารถที่จำาเป็นต้องมีของสายงาน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “ขีดความสามารถของสายงาน” (Functional 

competency)

 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำาหนดขีดความสามารถหลักขององค์กรไว้ทั้งหมด 4 หัวข้อ คือ

 • ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expertise)

 • การริเริ่มด้วยตนเอง (Initiative)

 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

 • การคำานึงถึงความคุ้มค่า (Cost Consciousness)
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รูปแผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564 

 คณะกรรมการบริษัทฯ	จำานวน11คน	ชาย	90.9%	หญิง	9.1%
	 คณะกรรมการบริษัท
 1. นายเสริมสกุล    คล้ายแก้ว  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

 2. นายสัมพันธ์      วงษ์ปาน  รองประธานกรรมการ

 3. นายอุปกรม      ทวีโภค    กรรมการ

 4. นายจารุวิทย์     สวนมาลี  กรรมการ

 5. นายอวยชัย      ศิริวจนา  กรรมการ

 6. นายอัมพรทัต    พูลเจริญ  กรรมการ

 7. นางสุนันท์       สันติโชตินันท์   กรรมการ

 8. นายไต้          จงอี้    กรรมการ

 9. นายอรรณพ      เตกะจรินทร์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

 10. นายสิงหะ       นิกรพันธุ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

 11. นายสมชาย      โรจน์รุ่งวศินกุล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ(อย่างย่อ)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาเปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจ

สอบภายในและมีบทบาทหน้าที่อื่นๆตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาสรรหากรรมการ และมีบทบาทหน้าที่อื่นๆตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาตลอดจนดูแลการดำาเนินการเรื่องการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collection Action Coalition Against Corruption : CAC)

คณะกรรมการบริหาร ทำาหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายและการกระจายอำานาจหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้มีหน้าที่กำาหนดกลยุทธ์และการบริหารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้

เสีย

คณะทำางานส่งเสริมความยั่งยืน เป็นผู้กำาหนดแผนการดำาเนินงาน ดำาเนินงานตามแผนและรายงานผล บริหารจัดการตามกรอบการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  ติดตาม และรายงานผลการดำาเนินงาน ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริหาร
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 ขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเก่ียวข้องทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูลและผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  

ภายใต้ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิต จำาหน่าย รวมทั้งให้บริการติดตั้ง บริการเติมน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า งานซ่อมบำารุง งานบริการแก้ไข

ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อแปลง และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า โดยรายงานผลการดำาเนินงานของ บริษัท ถิร

ไทย จำากัด (มหาชน) ทั้ง 3 โรงงานการผลิต 

 เนื่องด้วยเป็นปีเริ่มต้นของการทำารายงาน และอยู่ระหว่างพัฒนาแนวทางให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในทุกมิติ ด้านการจัด

เก็บข้อมููลการรายงาน  ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่กำากับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ ผล

การดำาเนินงานของกิจการดังกล่าว  จึงไม่ได้ถูกนำามารวมในรายงานฉบับนี้  ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน

ได้เสียอีกทั้งพัฒนาการนำาเสนอผลการดำาเนินงานผ่านรายงานการพัฒนาความย่ังยืนให้ความครอบคลุมประเด็นด้านความย่ังยืนของบริษัท

ในเครือให้มากยิ่งขึ้้นต่อไป

ขอบเขตการจัดทำารายงาน

 ประเภทสถานประกอบการ  จำานวน (แห่ง)

 สำานักงานใหญ่         1     (ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิต)

 สำานักงานสาขา         3     (ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิต)

 โรงงานผลิต         3

 โรงงานแปรรูป          -

 คลังสินค้า/คลังวัตถุดิบ        2     (ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิต)

 สายธุรกิจ (Business Units)  รายละเอียด

 สายธุรกิจ 1   ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

 สายธุรกิจ 2   บริการติดตั้ง ซ่อมบำารุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

       โรงงานผลิต         โรงงานแปรรูป         

ขอบเขตการรายงาน และห่วงโซ่คุณค่า

1
3

3

2

         สำานักงานใหญ่           สำานักงานสาขา

        ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิต       ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิต

คลังสินค้า/คลังวัตถุดิบ

ตั้งอยูบริเวณเดียวกับโรงงานผลิต
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ห่วงโซ่คุณค่า

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน

Management &

Manufacturing

การจัดการการผลิต

การควบคุม

คุณภาพสินค้า

ระหว่างผลิต

ให้เป็นไปตาม

มาตราฐาน

การตรวจสอบ

คุณภาพ

เพิ่มนวัตกรรม

และคุณภาพของ

สินค้า

Delivery

การจัดส่ง

ประสิทธิภาพ

การการจัดการ

คลังสินค้า

ประสิทธิภาพ

การจัดการและ

การขนส่งสินค้า 

Product Usage

การใช้ผลิตภัณฑ์

แนะนำาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์อย่าง

ถูกต้อง

เพิ่มความรู้ความ

เข้าใจในการใช้

งานให้กับลูกค้า

Maintenance & Service

การบำารุงรักษาแลบริการ

การดูแลรักษา

ระบบ

การเปลี่ยนสินค้า 

การรับประกัน

สินค้า การเรียก

คืนสินค้า

การเปิดช่อง

ทางการให้บริการ

ลูกค้าหลังการ

ขาย

Waste Management

การจัดการของเสีย

การสำารวจประเภท 

และปริมาณขยะ 

และพฤติกรรม

การทิ้งขยะ

Raw Material & 

Product & Pro-curement

การจัดการวัตถุดิบและการ

จัดซื้อจัดจ้าง

การขนส่งวัตถุดิบ/

ผลิตภัณฑ์/เครื่อง

มือเครื่องจักร มา 

ยังบริษัทให้ทันเวลา

การจัดเก็บวัตถุดิบ/

ผลิตภัณฑ์ ที่มา

จากคู่ค้า

รักษาความต่อ

เนื่องในการ

ดำาเนินธุรกิจ

Sale & Marketing 
การขายและการตลาด

การสื่อสารขัอมูล

สินค้าและบริการ 

สู่ลูกค้าหรือผู้บริโภค

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร

กำาหนดราคาที่

เหมาะสม เป็นธรรม 

และสามารถแข่ง 

ขันได้

พฒันาและบริหาร

ให้สินค้าเป็นท่ีจดจำา

ต่อลูกค้า

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดหา (sourcing) จัดซื้อ 

จัดจ้าง (procurement)

การพัฒนาเทคโนโลยี

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การรักษาและสรรหาบุคลากร

ชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
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	 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าที่ครบวงจร และธุรกิจพลังงาน ด้วยการขับ

เคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้การสร้างสมดุล การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการที่

ดี การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลผ่านทั้ง 

3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และ มิติด้านสังคม พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าตลอดทั้ง

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงปกป้องและ

รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งดีงานสู่สังคม จึงได้กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ และ พันธกิจขององค์กร  ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. ดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นตามกฎหมาย ซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นธรรม ชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการต่อ

ต้านการทุจริต และดำาเนินการตามข้อกำาหนดทางการค้า เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2. การพัฒนา กระบวนการทำางาน การให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้าง ค่านิยม

ถิรไทย แก่บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมการสร้างคุณภาพและสร้างความเชียวชาญ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 3. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความคำานึงถึง การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

 4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ตรวจสอบได้อย่างมี

ระบบ เพิ่มโอกาสความสำาเร็จ

 5. ส่งเริมและให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน เพื่อป้องกันการบาด

เจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนคู่ค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท

 6. มุ่นเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินการ

ของบริษัทฯ

 7. ให้ความสำาคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำางาน โดยบริหารจัดการบุคลากร

ด้วยความเป็นธรรม อันจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 8. การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และการให้ความเคารพต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

 9. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวม และการทำาดีอันเป็นสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม

 การดำาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำาหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งานของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญในการกำาหนดเส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบและนำาไป ปฏิบัติได้ทั่วถึงเป็นอย่างดี

	 กลยุทธ์ความยั่งยืน
 บริษัทฯ มีการกำาหนดกลยุุทธ์ความยั่่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุุทธ์การดำาเนินงานของบริษัทฯ และเป้าประสงค์โดยมุ่งมั่่น ที่่จะส่ง

มอบคุุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่่อนำาไปสู่การขับเคลื่่อนองค์กรอย่างยั่่งยืนในทุุกมิติ อยู่บนพื้้นฐานของการกำากับดููแลกิจ

การที่่ดีตลอดจนพัฒนา แสวงหาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจใหม่ และสร้างคุุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันภายใต้กรอบการดำาเนิน

งาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้าบริการ และนวัตกรรม การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

บุคลากร รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุุทธ์หลักในการดำาเนินงาน 3 กลยุุทธ์ได้แก่ 1. กลยุุทธ์การสร้างความมั่นใจใน

คุณภาพของสินค้าและบริการให้แก่ลููกค้า 2. กลยุุทธ์การสร้างบุุคลากรและองค์กร เพื่่อขับเคลื่่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 3. กลยุุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คนในชุุมชน และสังคมให้มีคุุณภาพชีวิตที่่ดีขึ้้น

นโยบายและเป้าหมาย “ถิรไทย” กับความยั่งยืน
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	 •	เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
 “ถิรไทย” มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง มี

ความหลากหลาย อย่างครบวงจร เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ 

“ถิรไทย” ให้รองรับการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคเอเชียได้ทุกระดับ  เพื่อสร้างเสถียรภาพและความ

มั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม พร้อมสร้างสมดุลระหว่างการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิ

บาล การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงงาน พร้อมกำาหนดเป้าหมายในการบริหารความยั่งยืน

ขององค์กรไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้ 

 01 เศรษฐกิจ ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจ“ถิรไทย” เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม โดยกำาหนดแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้

 02 สังคม รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 03 สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อ

สร้างสมดุลระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ฝ่ายบริหารจึงได้บูรณาการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการขับ

เคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้มา

ซึ่งประเด็นสำาคัญและการจัดลำาดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ แล้วจึงกำาหนดกรอบการดำาเนินงานผ่านแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business 

Strategy) และมีการกำาหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบาย ขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหาร และ

คณะทำางานชุดต่างๆ เป็นผู้กำากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานและสื่อสารให้ผู้มี

ส่วนได้เสีย รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานความยั่งยืน รายงานประจำาปี เว็บไซต์ วารสารถิรไทย การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ

สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
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	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสานสัมพันธ์และการตอบสนอง	
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ ต่อการดำาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเติบโตของธุรกิจ 

ผลประกอบการ และชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิทธิตาม

กฎหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถือ

ปฏิบัติ   บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินการที่จะรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทำาความเข้าใจในประเด็นสำาคัญที่ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่มให้ความสนใจและนำามาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ บริษัทฯ มีการ

ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ 

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

พนักงาน 

คณะกรรมการ

บริษัท 

- พนักงาน

- ประจำา 

- รายวัน 

- รายเดือน 

- ลูกจ้างช่ัวคราว 

- กรรมการ

บริษัท 

วิธีการหาความคาดหวัง 

• กิจกรรมข้อเสนอแนะ, KAIZEN, 

QCC 

• การรับฟังความคิดเห็น,  

ข้อร้องเรียนพนักงาน 

• คณะกรรมการสวัสดิการ

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

• คณะกรรมการความปลอด

ภัยฯ เดือนละ 1 ครั้ง 

• สำารวจระดับความสุขพนักงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 

• สำารวจความรักความผูกพัน 

องค์กรปีละ 1 ครั้ง 

• การประเมินความเสี่ยงองค์กร

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

• การประเมินความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยปีละ 1 ครั้ง 

•  การประเมินผลกระทบด้าน

สิ่ง แวดล้อมปีละ 1 ครั้ง 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

• การประชุมคณะกรรมการต่อ

ต้านการคอรัปชั่น

• การประชุมคณะกรรมบริหาร

• การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่

เหมาะสม 

• การจัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

• มีความปลอดภัยในการทำางาน 

• มีสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ที่น่าอยู่ 

 • มีความเท่าเทียมและโอกาส

ในความก้าวหน้า 

• มีแผนในการอบรมพัฒนา

ความรู้ความสามารถ 

• มีความเป็นอยู่ดี กินดี 

• การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

กฎหมาย และถูกต้องตามหลัก 

จรรยาบรรณ  

• มีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้  

• ความสำาเร็จทางธุรกิจ 

• บริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน 

ISO 45001  

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001  

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ และ 

นโยบายการจ้างงานอย่าง 

เคร่งครัด

• โครงการสถานประกอบการ

สร้างเสริมสุขภาพ  

• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร 

สร้างสุขที่ยั่งยืน  

• ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน 

และการประเมินผลงาน  

• ปรับปรุงระบบการพัฒนาตาม

เส้นทางอาชีพ Career path  

• Knowledge Management 

• กำากับกิจการที่ดี ตามนโยบาย 

และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

• รายงานผลการดำาเนินงาน 

รอบคอบ 

ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น  

นักลงทุน 

 

ลูกค้า 

คู่แข่งทางการค้า 

- ผู้ถือหุ้น  

- นักลงทุน 

- นักวิเคราะห์ 

- ลูกค้าภาครัฐ  

- ลูกค้าเอกชน  

- ลูกค้า ตปท.  

- ตัวแทน

จำาหน่ายต่าง

ประเทศ 

 

  

 

- คู่แข่ง

วิธีการหาความคาดหวัง 

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ  

• การเสนอผลการดำาเนินงาน

รายไตรมาส  

• กิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน  

• การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน 

• การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย 

• การออกบูธ 

• การสำารวจความพึงพอใจลูกค้า 

• การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค

กับลูกค้า / 

• ตัวแทนขาย 

• การเปิดโอกาสให้ลูกค้า

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  

• การทำากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/

ตัวแทนขาย 

 

 

 

 

• เงื่อนไขตามสัญญา  

• สอบถาม 

• พบปะพูดคุย  

• ข่าวสาร  

• ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ 

• กิจกรรมทางการตลาด

• ผลตอบแทนที่ดี  

• การกำากับดูแลกิจกรรมที่ดี  

• กิจการมีความมั่นคงเติบโต

อย่างต่อเนื่อง 

• ข้อมูลของบริษัทท่ีได้รับถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส  

• มีระบบการบริหารความเสี่ยง  

• มีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีดี 

• ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของ

สินค้า และบริการอย่างถูกต้อง  

• ราคาของสินค้าและบริการมี

ความเหมาะสม  

• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส  

• ได้รับสินค้าและบริการที่มี 

คุณภาพ  

• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม  

• มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังาน 

เป็นทางเลือก  

• การรับประกันสินค้าและ

บริการ  

• การรักษาความลับของข้อมูล 

ลูกค้า 

• แข่งขันทางการค้าอย่างเป็น

ธรรม  และโปร่งใส  

• การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ของ

ผลิตภัณฑ์ แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต 

• กำากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม  

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  

• จัดทำาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

รอบคอบ 

• กำากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปช่ัน และส่งเสริมการปฏิบัติ 

• บริหารจัดการด้านคุณภาพตัวย 

ระบบ ISO 9001  

• บริหารจัดการด้วย มาตรฐาน

เพื่อพัฒนากระบวนการ สินค้า 

และบริการ 

• บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ด้วย ระบบ CRM  

• มีจรรยาบรรณในการรักษา

ข้อมูล ความลับลูกค้า  

• รับรองผลิตภัณฑ์ด้วย

มาตรฐานห้องทดสอบ 

• เยี่ยมชมกระบวนการผลิต  

• ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

เพื่อ การดำาเนินธุรกิจอย่างเป็น

ธรรม โปร่งใส 

ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

คู่ค้า 

ผู้กำาจัดของ

เสีย

เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้การค้า 

สื่อมวลชน 

- ส่งมอบ 

- ผู้รับเหมา 

- ผู้ผลิตวัตถุดิบ

- ตัวแทน

จำาหน่าย

(Supplier) 

- ผู้รับทำาลาย 

 

- ผู้รับแปรรูป 

- สถาบันการเงิน 

- ผู้ส่งมอบ

สินค้า,วัตถุดิบ 

และ บริการ

อื่น ๆ 

- ลูกหนี้จาก

การขายสินค้า, 

บริการ, ไฟฟ้า, 

อื่น ๆ 

- หนังสือพิมพ์  

- โทรทัศน์ 

- วิทยุ 

- นิตยสาร 

- สื่อออนไลน์ 

วิธีการหาความคาดหวัง 

• เยี่ยมชมบริษัทประจำาปีโดย 

Supplier

• การสื่อสารพูดคุย, E-mail

• การเข้าตรวจสอบกระบวนการ

ผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ

พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อการ

พัฒนาโดยถิรไทย 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยว

กับ ข้อกำาหนดของกฎหมาย 

และ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

• การเข้าพบปะ พูดคุย 

• การแถลงผลการดำาเนินงาน

รายไตรมาส  

• การประชุมผู้ถือหุ้น 

• การเข้าพบปะพูดคุย 

• พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนใน 

โอกาส ต่าง ๆ 

•ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

ตามเงื่อนไขระยะเวลา 

• ปฏิบัติตามข้อตกลงและ

เง่ือนไข การจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม

• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส  

• การให้ความรู้ และการพัฒนา

กระบวนการผลิตวัตถุดิบ 

• การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง 

เคร่งครัด  

• การดำาเนินการที่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย 

• สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

และ ข้อตกลงของสัญญา  

• ความโปร่งใสในการดำาเนิน

ธุรกิจ

• การประนีประนอม ผ่อนผัน 

• ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า

ของ กิจการ ถูกต้อง รวดเร็ว 

• กำาหนดนโยบายการจัดซื้อ 

จัดหา ที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ

• การพัฒนาคู่ค้า ด้วยการแนะนำา

ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ 

พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่ 

มาตรฐานกำาหนด

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชั่นและส่งเสริมการปฏิบัติ 

• จัดทำา Code of Conduct for 

TRT’s Supplier 

• ติดตาม ตรวจสอบ การ

ดำาเนินการ ของผู้รับกำาจัด  

• ประเมินผลการดำาเนินงานของ 

ผู้รับกำาจัด 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ

ตกลง ของสัญญาอย่างเคร่งครัด  

• พาเยี่ยมชมกิจการ 

• เจรจาต่อรอง  

• นโยบายการบริหารลูกหนี้  

• การดำาเนินการตามกฎหมาย 

• เข้าพบปะเยี่ยมเยือน

สื่อมวลชน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

• เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม

กิจการ 

ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานภาค

รัฐ 

ชุมชนและ

สังคม 

- ชุมชนรอบ

โรงงาน

- สถาบันการ

ศึกษา

สังคมทั่วไป 

- กลต. 

- ศสท. 

- การนิคม

อุตสาหกรรม 

- สรรพากร  

- สนง.อุตฯ จังหวัด 

- แรงงานจังหวัด 

- ทรัพยากรฯจังหวัด 

- ขนส่งจังหวัด 

- อบต. 

- สภาหอการค้าฯ  

- สภาอุตสาหกรรมฯ  

- กระทรวงพลังงาน 

- กระทรวงแรงงาน 

- กระทรวง

อุตสาหกรรม  

- กรมศุลกากร

วิธีการหาความคาดหวัง 

• การประชุมชี้แจงของส่วนงาน

ภาครัฐ  

• การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ 

เงื่อนไขตามข้อกำาหนดของ

กฎหมาย  

• ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

สังคม  

• การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการ 

พัฒนาชุมชนและสังคม 

• ข่าวสาร 

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม  

• การพัฒนาความสามารถของ

องค์กรในการมีส่วนร่วมปรับปรุง 

กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ  

• ให้ความร่วมมือในการให้

ข้อมูลแก่ภาครัฐเพื่อใช้ในการ

พัฒนา  

• ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 

ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม 

• เป็นมิตรที่ดีต่อกัน  

• การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ในชุมชน 

• ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการใน

ชุมชน 

• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ

เพื่อสังคม  

• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมให้ความ

รู้ด้านการศึกษา

• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่

ชุมชน ทั้งด้านความปลอดภัย 

และด้านสิ่งแวดล้อม  

• มีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน  

• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ท่ีกฎหมายกำาหนด ในทุก ๆ ด้าน 

• การจ่ายภาษีต่าง ๆ ทุกประเภท 

อย่าง ครบถ้วน ตรงเวลา  

• พัฒนากระบวนการต่างๆ 

เพื่อหา โอกาสในการปรับปรุง 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม  

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

รายงานข้อมูลตามท่ีกฎหมายกำาหนด  

• รายงานประจำาปี 

• สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น

สาธารณะ  

• สร้างพนักงานจิตอาสา เพื่อ

ร่วม กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ  

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001   

• บริหารความปลอดภัยด้วย 

มาตรฐาน ISO 45001  

• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และ

ส่งเสริมการปฏิบัติ  

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชันและส่งเสริมการปฏิบัติ  

• จัดซื้อสินค้าจากผู้พิการใน

ชุมชน ที่เหมาะสมกับการดำาเนิน

งาน ของบริษัทฯ  

• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง 

อ้อมตามความเหมาะสม  

• รายงานผลการดำาเนินงาน

ประจำา ปีในกิจกรรมเสวนาฯ 

และสื่ออื่น ๆ 

• จัดทำาความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษา

ต่างๆ

ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 
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 บริษัทฯ ทบทวน ประเมิน และจัดลำาดับประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการดำาเนินงานจากแนวโน้ม

อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า การปรับตัวรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และทิศทางความเสี่ยงและความยั่งยืนรวมทั้งพิจารณาปัจจัยและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อกำาหนดเป้าหมายและมาตรการในการตอบสนอง

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยมีกระบวนการดำาเนินงาน ดังนี้

 1.	การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ	(Materiality	Identification)
 พิจารณาความสำาคัญของประเด็นกับผลกระทบของประเด็นความสำาคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่มพร้อมทั้ง

พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับสูง 

 2.	การจัดลำาดับประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ	(Materiality	Prioritization)
 นำาผลที่ได้จากกระบวนการระบุประเด็นสาระสำาคัญ (Materiality Identification Process) มาพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลำาดับความ

สำาคัญตามเกณฑ์โอกาสและความเสี่ยงที่กำาลังเกิดขึ้น และที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญในระยะสั้นและระยะยาว กับความ

สำาคัญที่อาจเกิดขึ้นจากองค์กรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

 3.	การตรวจสอบความถูกต้อง	(Validation)
 ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำาดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ ภายใต้ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง 

และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร โดยพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน 

ISO 9001, ISO14001, ISO45001, ISO/IEC 17025 พร้อมทั้งนำาเสนอผลการประเมินต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อทำาการพิจารณาและขอความ

เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล

 4.	การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	(Review	and	Continuous	Improvement)
 รวบรวมประเด็นสำาคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรตามข้อเสนอแนะ ความสนใจ และความคาดหวัง รวมถึงพิจารณา

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของธุรกิจครอบคลุมทั้งการกำากับดูแลกิจการที่ดี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดในห่วงโซ่คุณค่า

การระบุประเด็นสำาคัญ และการจัดลำาดับความสำาคัญ
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การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
Materiality	Matrix

มิติเศรษฐกิจ/กำากับดูแล

1 นโยบาย และกลยุทธ์ ความยั่งยืน

2 การพัฒนาสินค้าและบริการ และ

นวัตกรรม

3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

4 การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค

6 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

7 การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

8 การมีส่วนร่วมกับสังคม

9 การเคารพสิทธิมนุษยชน

10 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

11 ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม

12 การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

13 การจัดการขยะและของเสีย

14 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

15 การจัดการพลังงาน

16 การจัดการน้ำา

มิติสังคม

ประเด็นในแต่ละมิติของ ESG

มิติสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั�งยืน 2564  บรษิทั ถิรไทย จาํกดั(มหาชน) 

การประเมินประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน 

Materiality Matrix 

 

ประเด็นในแต�ละมิติของ ESG 

มิติเศรษฐกิจ/กำกบัดูแล มิติสังคม มิติสิ่งแวดล�อม 

1 นโยบาย และกลยุทธ� ความย่ังยืน 7 การพัฒนาบุคลากรอย�างย่ังยืน 
12 การดำเนินธุรกิจอย�างมคีวาม

รับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม 

2 การพัฒนาสินค�าและบริการ และ

นวัตกรรม 
8 การมีส�วนร�วมกับสังคม 13 การจัดการขยะและของเสีย 

3 การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน 9 การเคารพสิทธิมนุษยชน 14 การจัดการก�าซเรือนกระจก 

4 การบริหารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพ 10 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 15 การจัดการพลังงาน 

5 ความรับผดิชอบต�อลูกค�า/ผู�บริโภค 11 ความรับผิดชอบต�อชุมชน/สังคม 16 การจัดการน้ำ 

6 ความปลอดภยัทางไซเบอร�และการ

ป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล     
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน
ประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี

• การพัฒนาสินค้าและบริการ และ

นวัตกรรม

• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

• การบริหารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค

• ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการ

ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

• การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

• การมีส่วนร่วมกับสังคม

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม

• การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด

ชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• การจัดการขยะและของเสีย

• การจัดการก๊าซเรือนกระจก

• การจัดการพลังงาน

*การกำากับดูแลกิจการที่ดี

*การต่อต้านการคอร์รัปชัน

*กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมใน

องค์กร

*การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ

*การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล

*การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

*การบริหารความเสี่ยงองค์กร

*การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

COVID-19

*มาตรฐานการทำางาน

*มาตรฐานผลิตภัณฑ์

*มาตรฐานการทำาสอบทางไฟฟ้า

*การดูแลลูกค้า

*ความปลอดภัยทางไซเบอร์

*การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

*การพัฒนาบุคลากร การดูและพนักงาน

*การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

*สิทธิมนุษยชน

*การจ้างงาน

*การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

*การลงทุนทางสังคม

*กิจกรรมเพื่อสังคม

*การควบคุมมลพิษ

*การจัดซื้อสีเขียว

*การจัดการขยะของเสียและวัสดุเหลือ

ใช้จากการผลิต

*คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)

*กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

*ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

*การใช้พลังงาน

*การใช้น้ำา

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, คู่ค้า, พนักงาน, 

บริษัทฯ, หน่วยงานราชการ

ลูกค้า, คู่แข่ง, คู่ค้า, พนักงาน, บริษัทฯ

คู่ค้า, พนักงาน, บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, คู่ค้า, พนักงาน, 

บริษัทฯ

ลูกค้า, บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้า, คู่ค้า, 

พนักงาน, บริษัทฯ, หน่วยงานราชการ

29

34

38

40

45

58

59

60

63

63

71

73

82

89

94

95

พนักงาน, บริษัทฯ

ชุมชน สังคม

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, คู่ค้า, พนักงาน

พนักงาน, หน่วยงานราชการ

ชุมชน สังคม, พนักงาน

คู่ค้า ,พนักงาน, สังคม

พนักงาน, ชุมชน สังคม

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้าคู่ค้า, 

พนักงาน, บริษัทฯ, หน่วยงานราชการ

พนักงาน, สังคม, บริษัทฯ

เนื้อหาที่รายงาน

ประเด็นสำาคัญการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำาคัญด้านสังคมที่ยั่งยืน

ประเด็นสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตผลกระทบที่เกิด หน้า
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	 การกำากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ เห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงานของพนักงานทุกระดับ จึง

กำาหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำากับดูแลขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของ

ความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงมี 

นโยบายในการกำากับดูแลกิจการดังนี้

 1. ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

 3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำาเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งวาง

กลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่สม่ำาเสมอ

 4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

 6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการ   

ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำาแนวนโยบายในการกำากับดูแลกิจการนำาไปปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และเปิด

เผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานผลของการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ 

 วัตถุประสงค์	: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จำาเป็นอย่างครบถ้วน 

เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

 การบริหารจัดการ	 : ทบทวน ปรับปรุง นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัดให้มีการอบรม

ซ้ำาให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กำาหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินงาน รายงานผลการ

ดำาเนินงานโดยการกำากับของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การกำากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าหมายปี	2564	: 1. ไม่ดำาเนินการที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดกรณีการคอร์รัปชันในบริษัทฯ

	 ผลลัพธ์	: ได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2564 ไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย หรือการ
คอร์รัปชัน ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท

	 เป้าหมายปี	2565	-	2570	: 1 เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงานด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
       2 ไม่ดำาเนินการที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดกรณีการคอร์รัปชันในบริษัท

       3. เข้าผ่านการตรวจประเมิน CAC ภายในปี2566

       4. พนักงานทุกคนได้รับคะแนนประเมินความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 

                 เป็นร้อยละ 80

ประเด็นสำาคัญการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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 การดำาเนินงานในปี	2564
 คณะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของ

กฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำาแนวนโยบายในการกำากับดูแลกิจการนำาไปปฏิบัติให้

เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานผลของการนำา

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ ในปี 2564 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

 หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามนโยบายในการกำากับดูแลกิจการ โดย

คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยมีความชัดเจนโปร่งใส มีการเปิดเผยรายช่ือ จำานวน และสัดสว่น

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯใหญ่และบริษัทย่อย ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี แบบ 56-1 One Report

 • การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่สำาคัญ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายในการ

อำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 • การอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักและ

ปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM Checklist” ที่กำาหนดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 อยู่ที่ 98 คะแนน ระดับดี

เยี่ยม

	 หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ คำานึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และส่งเสริมให้มีกลไกถ่วงดุล

และตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้มีการดำาเนินการดังนี้

 • การประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2564 

 • การจัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

	 หมวดที่	3	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้กำาหนดพันธกิจของ 

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยได้กำาหนดนโยบายและจรรยาบรรณ

ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะ

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ ดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น บริษัท ฯ มีนโยบายที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องของการได้รับข้อมูล สิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้รับการดูแล

อย่างเป็นธรรมที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้ 

 • พนักงาน บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจัยสู่ความสำาเร็จขององค์กร จึงได้มุ่งม่ันในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท

 • คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ 

จากคู่ค้าหรือเจ้าหนี้แต่อย่างใด

 • ลูกค้า โดยเน้นให้ความสำาคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการและราคาที่เหมาะสม พร้อมส่งมอบสินค้าตรงเวลาที่กำาหนด  

 • คู่แข่งขัน เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

กับคู่แข่งทางการค้า 
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 • ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากกับการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยรับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ของชุมชนและสังคม จากการดำาเนินการดังกล่าวตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   

ISO 14001 และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 จาก Management system Certificate Institution (Thailand) 

(MASCI) บริษัทฯ ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการดำาเนินโครงการ โดย ถิรไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็น

ครั้งที่ 6 ในปี 2564 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม

 • นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการจัดให้มีการรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ และสามารถส่งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้

  1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

   • ประธานกรรมการตรวจสอบ : annopt55@gmail.com

   • ประธานกรรมการบริหาร : sumpan@tirathai.co.th

   • กรรมการบริหาร : amporntat@tirathai.co.th

   • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำานักงาน : sunan.s@tirathai.co.th

  2. กล่องแดงรับแจ้งเบาะแสตั้งอยู่บริเวณทางเดินขึ้นอาคารสำานักงานส่วนทรัพยากรมนุษย์

  3. จดหมายธรรมดา นำาส่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ สำานักเลขานุการบริษัท 

   บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน)

   เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 8 D 

   ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

   โทร : (+66) 2769-7699

 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ

 หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	
 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม และความคืบหน้า

ของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day และ สื่อมวลชนอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารขอ

งบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) โดยคุณกานต์  วงษ์ปาน  คุณคุณากร  สมบูรณ์สาร  คุณชดาภา 

ตันติธนทัต และ คุณอาทิตยา  สังข์แก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 02-769-7699 ต่อ 1220 หรือ E-mail: ir@tirathai.co.th เพื่อเป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น 

	 หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน) และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ

ทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

 • คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้

ความสามารถที่จำาเป็น มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 

 • ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

และการบริหารงานประจำาไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงของ

คณะกรรมการในที่ประชุมมีจำานวนเท่ากันตามข้อบังคับบริษัทฯ

 • รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำาแหน่งประธานกรรมการว่างลง

 • กรรมการอิสระ บริษัทฯกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
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 • กรรมการผู้จัดการ มีอำานาจที่ดำาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 • เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ดำาเนินเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยคำานึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำาหนด และ

ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรรับทราบ ดูแลให้มีการ

ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการ และติดต่อสื่อสาร/ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

 • คณะอนุกรรมการ เพื่อให้เป็นตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 

4 คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองดำาเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยได้กำาหนดองค์ประกอบและ

บทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย

 1.	คณะกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และมีการรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

  1.  นายอรรณพ  เตกะจรินทร์ 

  2.  นายสิงหะ นิกรพันธุ์

  3.  นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล

	 2.	คณะกรรมการสรรหา

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการรายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการสรรหาดังนี้

  1. นายอรรณพ เตกะจรินทร์

  2. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

  3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์

	 3.	คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 ในปี 2564 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันดังนี้

  1. นายสิงหะ นิกรพันธ์

  2. นายอุปกรม ทวีโภค

  3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์

 4.	คณะกรรมการบริหาร

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริหารดังนี้

  1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน

  2. นายอุปกรม ทวีโภค

  3. นายอัมพรทัต พูลเจริญ

  4. นายอวยชัย ศิริวจนา
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	 ผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) จัดทำาโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย เพื่อสำารวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ ในการประเมินที่

พัฒนาจากหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Coopera-

tion and Development หรือ OECD) เป็นประจำาทุกปี สำาหรับในปี 2564 นี้ ได้รับผลการประเมินที่ร้อยละ 83 หรือในระดับดีเลิศ

	 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดย	IOD	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน)

   80      82     83

	 ผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) จัดทำาโดย สมาคมส่งเสริมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้

บริษัทฯ ใช้เป็นคู่มือในการช่วยสอบทานได้ว่า บริษัทฯ ได้ทำาตามข้อพึงปฏิบัติในการจัด AGM ที่ดีอย่างครบถ้วน รวมทั้งนำาไปใช้เป็นแนวทาง

การประเมินตัวเองในเบื้องต้น (self-assessment) ตามโครงการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัท

จดทะเบียนในการจัดประชุมสำารวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตามแนวปฏิบัติที่

ดีตามหลักบรรษัทภิบาลของสากล เป็นประจำาทุกปี สำาหรับในปี 2564 นี้ ได้รับผลการประเมินที่ร้อยละ 98

 
	 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน)

   92      96     98
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	 การพัฒนานวัตกรรม	เพื่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำาเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยการใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 “ถิรไทย” ให้ความสำาคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลาง

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบการควบคุมส่ือสารทางไกล

เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือต่อยอดธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำาคัญให้ครอบคลุมท้ังด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาสินค้า	บริการ	และนวัตกรรม
 ปัจจัยหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจให้ยั่งยืนที่สำาคัญ คือการพัฒนาสินค้า การให้บริการ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ก้าว

ทันกับความเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ส่งผลให้รูปแบบ

การดำาเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็น คือการอุปโภคบริโภคทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินพอดี ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน

 การเปลี่ยนแปลงการจัดการเมืองให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ตามความคาดหวังของผู้บริโภคที่ต้องได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผลิตสินค้า หน่วยสถานีย่อย (Unit Substation), สวิทซ์เกียร์ เพื่อใช้งานรองรับการเปลี่ยน

ระบบสายไฟฟ้าในอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground) ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งหม้อแปลงไฟ

ฟ้าติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่ออินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Transformers with sensor for IoT) ที่เป็นหม้อแปลงอัจฉริยะ (Smart Transformer) เพื่อ

รายงานการทำางาน ตรวจจับความผิดปกติกการทำางานของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสภาวะของแรงดันไฟฟ้า 

โหลด และอุณหภูมิของหม้อแปลงได้ เพื่อวางแผนเตรียมการบำารุงรักษา

 รวมถึงหม้อแปลงฉลากเขียว (Green Transformer) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุ

ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นหม้อแปลงที่ใช้น้ำามันถั่วเหลือง หรือน้ำามันปาล์ม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นฉนวนของเหลวที่ทดแทนการ

ใช้น้ำามันหม้อแปลง

 นอกจากนี้ “ถิรไทย” ยังได้รับอนุสิทธิบัตร “อุปกรณ์ตรวจวัดค่าตัวแปรทางไฟฟ้าสำาหรับหม้อแปลง” (Current and Voltage sensor 

(CVs) for Distribution Transformer) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เลขที่สิทธิบัตร 19207 วันที่จดทะเบียน 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเป็น

อุปกรณ์สำาหรับใช้ตรวจวัดกระแสแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำาหน่ายขณะใช้งาน เพื่อตรวจสอบการทำางานของหม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีค่า

กระแสอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หากพบว่าหม้อแปลงมีการทำางานที่ผิดปกติ จะส่งสัญญาณเตือนเพื่อที่จะทำาการปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกัน

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 ด้านการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจการบริการ ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อให้การ

บริการ ให้คำาปรึกษา แนะนำาด้านไฟฟ้า การบำารุงรักษา การซ่อมหม้อแปลงที่จุดติดตั้ง หรือที่โรงงานของบริษัทฯ  ตลอด 24 ชั่วโมง

การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม
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 เนื่องจากสภาวะตลาด การชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อีกทั้งในปีที่

ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้ง

ในด้านการจัดหาและการขนส่ง เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและม่ันคงนอกจากจะต้องปรับตัวเพ่ือต้ังรับกับสภาวการณ์

ใหม่ๆ แล้ว ยังต้องใช้กลยุทธ์สำาคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานมาบริหารความสัมพันธ์ และกระบวนการทำางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีดำาเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป

 

 วัตถุประสงค์	: เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความต่อเนื่องยั่งยืนในกับธุรกิจ

 
	 การบริหารจัดการ	 : กำาหนดนโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำานึงถึงประเด็น

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระ

ทบต่อการดำาเนินธุรกิจ พร้อมการกำาหนดมาตรการต่าง ๆ โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ลดผลกระทบทางลบ สร้างโอกาสที่ดี และ

สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

 

 เป้าหมายปี	2564	: 
 1. การปรับมาตรฐาน (Standardization) สำาหรับวัตถุดิบที่มีการออกแบบเฉพาะให้สามารถมาใช้วัตถุดิบที่สามารถหาทดแทนได้ใน

ตลาด เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรองกับคู่ค้าทางด้านราคาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับบริษัทฯ

 2. การจัดหาสินค้าจากประเทศทางเลือกมากข้ึน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจัดหาวัตถุดิบจากประเทศท่ีมีต้นทุนในการผลิตท่ีต่ำากว่า 

แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำาหนด หรือประเทศที่มีปัญหาน้อยกว่าในการขนส่งสินค้าล้าช้า เพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยงจากการได้รับวัตถุดิบล่าช้าจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน

ราคาให้กับบริษัทฯ

 3. จัดทำาทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List: AVL) เพื่อประเมินศักยภาพของคู่ค้าตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม

ความมั่นใจด้านคุณภาพของคู่ค้าให้กับบริษัทฯ

 4. พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบหลัก โดยการพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำาเป็นกับคู่ค้าโดย

การประชุมแบบ onsite หรือแบบ online

 5. ประเมินสถานการณ์การขนส่งระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสารเส้นทางการขนส่ง ตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนการส่ังซ้ือและกำาหนดส่งร่วมกับคู่ค้าล่วงหน้า เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา เร่ือง การขาดแคลนวัตถุดิบ หรือ เกิดความล่าช้า 

อันอาจจะส่งผลกระทบต่อกำาหนดส่งผลิตภัณฑ์ 

 6. การติดตามข้อมูลสิทธิประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการลดต้นทุนวัตถุดิบ

 7. การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูล หรือให้คำาปรึกษาแนะนำากับคู่ค้า กรณีเกิดปัญหาด้วยความยินดีและเต็มใจ เพื่อให้คู่

ค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและมีความมั่นใจในการทำางานร่วมกัน 

 8. การเปิดโอกาสให้คู่ค้า นำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้ามาพิจารณาทดลองใช้ โดยไม่ปิดกั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ 

 9. การรักษาคำามั่นสัญญาตามที่ตกลง ไม่ฉวยโอกาส หรือเอารัดเอาเปรียบคู่ค้า 

 
	 ผลลัพธ์	:	
 1. ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ คู่ค้าทุกรายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งมอบวัตถุดิบให้กับองค์กร  

 2. การติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์การขนส่งระหว่างประเทศตามช่องทางสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ที่มี

ความน่าเชื่อถือ จึงทำาให้มีข้อมูล Update ที่ใช้ประเมินสถานการณ์และระยะเวลาการส่งมอบร่วมกันกับคู่ค้า ทำาให้สามารถปรับปรุงแผนการ

สั่งซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
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 3. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น FORM-D , FORM-E, FORM-AK ทำาให้ต้นทุนการเสียภาษีนำาเข้าวัตถุดิบลดลง 

 4. การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูล หรือให้คำาปรึกษาแนะนำากับคู่ค้า กรณีคู่ค้าเกิดปัญหาด้วยความยินดีและเต็มใจ เมื่อ

องค์กรเกิดปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือจากคู่ค้า องค์กรได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง และเป็นไปโดยง่าย จากคู่ค้า

เป็นอย่างดี 

 5. การเปิดโอกาสให้คู่ค้านำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้สามารถสั่งซื้อได้ทำาให้องค์กรมีแหล่งซื้อ

วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงคู่ค้าสามารถซัพพลายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

 6. การรักษาคำามั่นสัญญาตามที่ตกลง และไม่ฉวยโอกาส หรือเอารัดเอาเปรียบคู่ค้า ทำาให้คู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นและมีความรู้สึกที่ดี

ต่อองค์กร จึงทำาให้คู่ค้าจัดลำาดับความสำาคัญขององค์กรอยู่ในอันดับต้น ๆ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 

 

 เป้าหมายปี	2565	-	2570	:	
 1. ปรับปรุงกระบวนการทำางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งในแง่คุณภาพ และค่าใช้จ่าย

 2. จัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้าและสื่อสารไปยังคู่ค้า

 3. จัดทำาจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ และสื่อสารไปยังคู่ค้า

 4. ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) อย่างต่อเนื่อง
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 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการดำาเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำาคัญ ด้วยความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และความยุ่งยากที่อาจ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นับเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เพื่อให้การดำาเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างความ

ยั่งยืนให้กับธุรกิจครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์	:	เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

 การบริหารจัดการ	 : กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อเป็นระบบประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ พร้อมการกำาหนดมาตรการต่าง ๆ โดยให้พนักงาน

ทุกระดับมีส่วนร่วม ลดผลกระทบทางลบ สร้างโอกาสที่ดี และสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

 เป้าหมาย	 :	 1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเพียงพอต่อระบบประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ เป็น

ประจำาทุกปี

 ผลลัพธ์	: คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเพียงพอต่อ

ระบบประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ อย่างสม่ำาเสมอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 เป้าหมาย	: 2.ความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญได้มีการกำาหนดแผนรองรับที่เหมาะสม

	 ผลลัพธ์	:	บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำาหนด

	 การดำาเนินงานในปี	2564
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเพียงพอต่อระบบ

ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ อย่างสม่ำาเสมอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประจำาปี 2564 ในแผนงานการตรวจสอบของระบบควบคุมภายในจำานวน 4 ครั้งตามรอบที่กำาหนด โดยได้พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ

ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดความเสี่ยงที่สำาคัญดังนี้

 

 ความเสี่ยงที่สำาคัญ	
	 1.	ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านรายได้ 

จากการประมูล

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการประมูลงานจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐวิสาหกิจใน

ประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมของ ภาคการไฟฟ้า เท่ากับ ร้อยละ 35 ของ

รายได้รวม ดังนั้นรายได้จำานวนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ ซึ่งมีความไม่

แน่นอน และยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของหน่วยงานนั้นเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทฯ มีโครงการที่จะส่งมอบให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวในปี 2564 รวม 23 ล้านบาท

 • ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

กำาลัง ขนาด 333 MVA ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 525 kV และส่งมอบมูลค่างาน 124 ล้านบาท  ทำาให้บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย เป็น 1 ใน 2 รายในประเทศที่สามารถ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังขนาดแรงดันไฟฟ้า 525 kV ดังนั้น

บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้อย่างสม่ำาเสมอ  

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการดำาเนินงาน
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ความเส่ียงจากการผันผวน 

ของราคาวัตถุดิบหลัก

ความเสี่ยงจากการพึ่งพา

ลูกค้ารายใหญ่

ความเส่ียงจากการแข่งขัน 

ทางด้านราคา

ความเส่ียงจากอัตราแลก

เปล่ียน

 วัตถุดิบหลักที่สำาคัญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ ลวดทองแดงพันฉนวน เหล็กซิลิคอน ตัวถัง

หม้อแปลงไฟฟ้า และน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า โดยในปี 2564  คิดเป็นร้อยละ 66 ของยอดซื้อวัตถุดิบลำาดับ  ทั้งนี้

ราคาวัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองแดงซึ่งมี

ความผันผวนของราคาในตลาดโลกอย่างมีนัยสำาคัญ ตั้งแต่ปี 2549 และ ในปี 2564 ราคาทองแดงในตลาดโลกก็

ยังมีความผันผวนอยู่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ติดตามสถานการณ์ราคาทองแดงอย่างใกล้ชิด 

พร้อมปรับกลยุทธ์ในการยืนราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงการบริหารจัดการการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 • บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงใช้มาตราการเดิมต่อไปในปี 2565 รวมถึงการติดตามสถานการณ์ของ

ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะ

ทำาให้ความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

 • ในปี 2564 สัดส่วนยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น ภาครัฐ และ เอกชน  ร้อยละ 77  

และ ส่งออก ร้อยละ 23 โดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้าคนใดคนหนึ่ง เกินว่า

ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม 

 • ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคงดำาเนินนโยบายทางการตลาดเดิม พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ตาม

สถานการณ์และความเหมาะสม ประกอบกับมีการเพิ่มศักยภาพในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังขนาดแรง

ดันไฟฟ้า 525 kV ทำาให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถขยายฐานตลาด ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศมากย่ิงข้ึนซ่ึงบริษัทฯ เช่ือม่ันว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 การแข่งขันด้านราคาในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ ในกรณีที่ระบบการประมูลของภาครัฐไม่อยู่ 

ในภาวะปกติ ทำาให้เกิดภาวะ Supply มากกว่า Demand  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น ดังนั้น ทางกลุ่ม

บริษัท “ถิรไทย” มีมาตรการลดความเสี่ยงดังนี้

 • การต้ังราคาแบบวิธี Cost Plus เพ่ือการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นในการเสนอราคา และ บริหาร 

gross margin ให้อยู่ในอัตราเฉลี่ย 20%

 • เน้นตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ ที่มี margin สูง ที่ต้องใช้วิศวกรรมการออกแบบ และมาตรฐานขั้นสูง

 • ปรับปรุงระบบการจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียที่ไม่จำาเป็นของห่วง

โซ่อุปทานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและต้นทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ (ต้นทุน ได้แก่ ต้นทุน

ขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบ้ีย) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)

สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar) เงินสกุลยูโร (EURO) และสกุลอื่น ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว 

 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดย

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศหลัก บริษัทฯ ได้ทำาการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

เพื่อทำา natural hedge โดยบริษัทฯ สามารถนำาเงินรายได้ในสกุลดอลลาร์สหรัฐมาชำาระค่าวัตถุดิบซึ่งเป็นเงินสกุล

เดียวกันได้ และในการประเมินราคาหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้เผ่ือค่าอัตราแลกเปล่ียนผันผวนไว้ระดับหน่ึงด้วย 

 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากสกุลเงินต่างๆ ณ ปัจจุบัน มีความผันผวน ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำาเนินการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินตามสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงควบคู่กันไป

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการดำาเนินงาน
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สุขภาพและความปลอดภัย 

ในการทำางาน

การไหลออกของช่างฝีมือ

และวิศวกร ในตำาแหน่ง

งานสำาคัญ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน ดังนี้ 

 • บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001 โดยมีการกำาหนดนโยบาย ตั้ง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการ โดยจัดให้มีบุคลากรด้าน

ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน 

 • ส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย และเกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดีในองค์กรผ่าน

โครงการ Safety Campaign Program 

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรฐานสากล และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ** ปี 2564 ผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในส่วนของอุบัติเหตุจากการทำางานเป็น 0 

โดยอุบัติเหตุในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็น 29% และหัวข้อการปรับปรุงด้านความปลอดภัยผ่านโครงการ 

Safety Campaign Program สามารถทำาได้บรรลุตามเป้าหมายโดยมีการปรับปรุงทั้งหมด 64 เรื่อง และในส่วน

ของการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องทุกรายการ 100% บรรลุตามเป้า

หมายที่ได้ตั้งไว้ 

 เน่ืองจากลักษณะของธุรกิจ เป็นอุตสาหกรรมการท่ีเน้นด้าน Engineering ผลิตแบบ Engineering to Order 

ดังน้ัน ตำาแหน่งานวิศวกรไฟฟ้า จึงเป็นตำาแหน่งที่สำาคัญ โดยบริษัทฯ มีมาตรการดูแลและป้องกันที่สำาคัญไว้ดังนี้ 

 • ปรับโครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเทียบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน 

 • ปรับระบบการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

 • การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

 ** ปี 2564 มีอัตราการลาออกของพนักงานระดับวิศวกร คิดเป็น 5.29% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 

3.63% 

 ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซมจำาหน่าย บริการ ให้

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศจึงมีข้อกำาหนด กฎหมาย มากมายที่บริษัทฯ จะ

ต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง ซึ่งในตัว ข้อกำาหนดต่าง ๆ หรือกฎหมาย ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ และ

สถานการณ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้ 

 • กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวม ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อ

กำาหนดทางการค้า  

 • จัดทำาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องของกฎหมาย และข้อกำาหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ครอบคลุมทั้งองค์กร 

 • ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ป้องกันความผิดพลาด และหาแนวทางเพื่อสามารถดำาเนินการได้ 

 • จัดทำาเป็นทะเบียนกฎหมาย ข้อกำาหนดทางการค้า ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริหาร 

 ** ปี 2564 ไม่มีประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย สำาหรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ได้มีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อวางระบบระเบียบให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และมีกำาหนดประกาศใช้ภายใน

ไตรมาส 1 ปี 2565 ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้มิถุนายน 2565 

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการดำาเนินงาน

2.	ความเสี่ยงด้านสังคม
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3.	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

4.	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์

การคอร์รัปชัน

การจัดการของเสีย

อันตราย และวัสดุ

เหลือใช้จากการผลิต

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการดูแล ควบคุม และป้องกันไว้ดังนี้

 • กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้ในบริษัทฯ 

 • อบรม ให้ความรู้พนักงาน โดยกำาหนดให้เป็นหลักสูตรความจำาเป็นในการอบรม 

 • วางแผนเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในปี 2565

 ** ปี 2564 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวน

นโยบายต่อการการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติรวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในปี 2565

 การลดของเสียในกระบวนการผลิตและการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เป็นกิจกรรม

หลักของทางบริษัทฯ ที่จะทำาการลดเศษและของเสียในกระบวนการผลิต คือการผลิตชิ้นงานโดยใช้วัตถุดิบให้

คุ้มค่าที่สุดและไม่ก่อให้เกิดชิ้นงานเสีย และหากทำาได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานต่างๆได้ตั้งไว้แล้ว ขยะที่เกิด

ขึ้นจากกระบวนการผลิตก็จะมีปริมาณที่ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย และถ้าจำาเป็นที่จะต้องมีขยะที่เกิดขึ้นจริงๆ

ก็จะต้องมีการรวบรวม คัดแยก และนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บริษัทฯ จึงได้กำาหนดมาตรการ

ควบคุมและป้องกันไว้ดังนี้ 

 • ขออนุญาตและขึ ้นทะเบียนบริษัทผู ้ร ับกำาจัด แยกตามประเภทของของเสียจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 • การลดขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

 • การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวโดยการปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ

อย่างถูกประเภท 

 ** ปี 2564 มีผลการดำาเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยมีมีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับ

การจัดการขยะ ในปี 2564 สามารถลดปริมาณขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตลงได้ 32% และพนักงานมีการ

คัดแยกขยะโดยนำาหลักการนี้ไปปฏิบัติที่บ้านคิดเป็น 89.47%

 จากสถิติการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผ่านมา แนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น

เหตุการณ์น้ำาท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สร้างความเสียหาย และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของ

การดำาเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ ได้วางมาตรการป้องกัน และเตรียมรับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้

 • การนำากระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจไปใช้โดยมีแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

เริ่มจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อกำาหนดกระบวนการที่สำาคัญ ประเมินและจัดลำาดับความ

สำาคัญของความเสี่ยงในกระบวนการเพื่อกำาหนดแผนดำาเนินการและผู้รับผิดชอบเม่ือเกิดภาวะวิกฤติที่ทำาให้

ธุรกิจหยุดชะงัก รวมไปถึงกำาหนดให้มีการซ้อมปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยมีหน่วยงานการติดตามและเฝ้า

ระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของแต่ละหน่วยงานทำาหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อรองรับสถานการณ์

ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  • ปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการหยุด

ชะงักของของการดำาเนินธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยง

หัวข้อความเสี่ยง

หัวข้อความเสี่ยง

มาตรการและผลการดำาเนินงาน

มาตรการและผลการดำาเนินงาน

มาตรการและผลการดำาเนินงาน
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ความเสี่ยงจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนตลอดปี พ.ศ. 2564 

บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐ และ

เอกชน ดำาเนินการควบคุมและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคฯ ส่วนหนึ่งคือการรณรงค์เรื่อง D-M-H-T-T ของ

พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ซึ ่งถือเป็นสังคมกลุ ่มย่อยของพนักงานและชุมชน ทั้งนี้ท่ามกลาง

สภาวการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้พยายามดำาเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ทุกชีวิตในบริษัทฯ และสังคมครอบครัว

ของพนักงานในบริษัทฯ ปลอดภัย มีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการให้มีมาตรการ

ต่างๆ ตามโครงการต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ สามารถควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี โดย ในปี 2564 บริษัทฯ มีผุ้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 ทั้งสิ้น 28 คน ติดเชื้อ

จากพนักงานด้วยกันจำานวน 2 คน นอกนั้นจำานวน 26 คนเป็นการติดเชื้อจากภายนอก และบริษัทฯ สามารถ

ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดเข้ามาภายในบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการดำาเนินงาน
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 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าคือ กลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่สำาคัญต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าได้ในทุกด้าน สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายและระบบไฟฟ้ากำาลัง ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดลูกค้าและมาตรฐานสากล  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำาหนดนโยบายการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และ การ

รักษาความลับของลูกค้า  โดยสร้างมาตรฐานการทำางานในการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบทางไฟฟ้า และแนว

ปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ การให้ความรู้ การให้ข้อมูลทางเทคนิค 

ผ่านการแสดงฉลากเกี่ยวกับคุณสมบัติสำาคัญของสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ วารสารบริษัทฯ การจัดฝึกอบรม การให้ลูกค้าเยี่ยมชม

กระบวนการผลิต เฝ้าดูการเข้าร่วมทดสอบหม้อแปลงของลูกค้า (witness test) เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้าง

ความพึงพอใจและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

 วัตถุประสงค์		 :		 เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ	ความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า	และสร้างความพึง	
		 	 	 	 พอใจต่อลูกค้า
 การบริหารจัดการ :  บริหารจดัการด้านต่างๆ ภายใต้ มาตรฐานการทำางานในระดับสากล, ดำาเนินการออกแบบ การผลิต  

           และการควบคุมคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้าตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ ์และข้อกำาหนดของลูกค้า, บริหาร 

    ความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างการรับข้อมูลข่าวสารและความผูกพันธ์ของลูกค้า, สำารวจความต้องการ 

    และความพึงพอใจลูกค้า เพื่อนำามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 เป้าหมาย  1. ความพึงพอใจลูกค้า  >  90%

 ผลลัพธ์            ระดับความพึงพอใจลูกค้า คิดเป็น 94%

 เป้าหมาย  2. ความสามารถจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าได้ 100%

 ผลลัพธ์           ข้อร้องเรียนลูกค้า มีจำานวน 103 ข้อร้องเรียน สามารถดำาเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้สำาเร็จตาม 

    กำาหนด 99 %

 เป้าหมาย          3. อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอันเนื่องมาจากคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเป็นศูนย์

 ผลลัพธ์            ไม่มีเหตุการณ์อันตรายใด ๆ กับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย

 เป้าหมาย  4. ข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลเป็นศูนย์

 ผลลัพธ์             ไม่มีเหตุการณ์อันตรายใด ๆ กับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย

	 มาตรฐานการทำางาน
 บริษัทฯ นำามาตรฐานระดับสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานการทำางานในการจัดการเชิงกระบวนใน

การพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ  นำาไปปฏิบัติ และการปรับปรุงประสิทธิผลของมาตรฐานการทำางาน

อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากการบังคับใช้ตามกฏหมาย และข้อกำาหนด

ต่าง ๆ รวมถึงจากความสมัครใจ  เพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มโอกาส

ในการเข้าแข่งขัน มาตรฐานที่นำามาประยุกต์ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล และนำาระบบ

มาตรฐานระดับสากลอื่นๆมาอ้างอิง เพื่อประยุกค์ใช้ให้เหมาะสมในการสร้างมาตรฐานในระบบการทำางานขององค์กร โดยไม่มีการขอการ

รับรอง รายการมาตรฐานต่างๆ มีดังนี้ (ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญชี และรายการมาตรฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้า

ของสินค้า)

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
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	 ตารางแสดงรายการมาตรฐานการทำางานที่ขอการรับรองระบบ

 ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ใช้สำาหรับการอ้างอิง

1. ISO14064 Greenhouse gases ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำารายงานก๊าซเรือนกระจก

ลำาดับ มาตรฐานการรับรอง หมายเหตุ

	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 บริษัทฯ สามารถออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ 

ได้พัฒนากระบวนการออกแบบ ผลิต และการควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น มอก.384-2543, IEC60076, ANSI, IEEE และ 

JIS เป็นต้น รวมถึงมาตรฐานข้อกำาหนดของลูกค้า และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าไปทำาการ

ทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short-circuit withstand test) ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือห้องปฏิบัติการที่อยู่

ในกลุ่ม STL

 นอกจากนั้น เมื่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ออกข้อกำาหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ TGL-117-16 บริษัทฯ ได้ยื่นขอ

การรับรองให้แสดงเครื่องหมายหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียว 
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 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (EEI) กำาหนดหลักเกณฑ์การ

ควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายให้มีคุณภาพ และทำาการตรวจประเมินระบบควบคุมของผู้ผลิต เพื่อขึ้นทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ 

PEA Product Acceptance (PPA) รหัส PEA-PC-001 บริษัทฯ ก็ได้รับการขึ้นทะเบียน

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้แสดงเครื่องหมาย Made in Thailand (MiT) เมื่อรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายส่งเสริมให้

ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต

ภายในประเทศ (MiT)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

มอก.384-2543

สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1115-277/384

1116-278/384

1241-332/384

1803-390/384

1112-274/384

1113-275/384

1114-276/384

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN  

1 เฟสขนาดกำาลังไฟฟ้าท่ีกำาหนด ไม่มากกว่า 50 kVA

1) แรงดันสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

2) แรงดันสูงสุดของระบบ >12 ≤ 24 kV

3) แรงดันสูงสุดของระบบ >24 ≤ 36 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

1 เฟส ขนาดมากกว่า 50 kVA แต่ไม่มากกว่า 167 kVA

1) แรงดันสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

2) แรงดันสูงสุดของระบบ >12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

1 เฟส ขนาดมากกว่า 167 kVA แต่ไม่มากกว่า 667 kVA

1) แรงดันสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

2) แรงดันสูงสุดของระบบ >12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

1 เฟส ขนาดมากกว่า 167 kVA แต่ไม่มากกว่า 1000 kVA

1) แรงดันสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

2) แรงดันสูงสุดของระบบ >12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN  

3 เฟส แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

1) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด ≤ 250 kVA

2) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA

3) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN  

3 เฟส แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

1) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด ≤ 250 kVA

2) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA

3) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN  

3 เฟส แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 24 ≤ 36 kV

1) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด ≤ 250 kVA

2) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA

3) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA

การรับรอง สถาบันรับรอง ผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับรอง/สัญญา
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

มอก.384-2543

สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1117-279/384

1804-391/384

1419-370/384

1133-282/384

1166-302/384

1220-326/384

1289-354/384

1135-284/384

1136-285/384

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 72.5 ≤ 123 kV

1) ขนาดมากกว่า 3150 แต่ไม่มากกว่า 40000 kVA

2) ขนาดมากกว่า 40000 แต่ไม่มากกว่า 60000 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 123 ≤ 300 kV

1) ขนาด > 40000 ≤ 100000 kVA

2) ขนาด > 100000 ≤ 200000 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส ขนาดมากกว่า 2500 kVA แต่ไม่มากกว่า 30000 kVA

แรงดันสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส ขนาดมากกว่า 2500 kVA แต่ไม่มากกว่า 10000 kVA

แรงดันสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส ขนาดมากกว่า 2500 kVA แต่ไม่มากกว่า 15000 kVA

1) แรงดันสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

2) แรงดันสูงสุดของระบบ >12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส ขนาดมากกว่า 2500 kVA แต่ไม่มากกว่า 10000 kVA

แรงดันสูงสุดของระบบ > 24 ≤ 36 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส ขนาดมากกว่า 2500 kVA แต่ไม่มากกว่า 20000 kVA

แรงดันสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin) ฉนวนประเภท F

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ ≤ 12 kV

1) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด ≤ 250 kVA

2) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA

3) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin) ฉนวนประเภท F

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

1) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด ≤ 250 kVA

2) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA

3) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA

การรับรอง สถาบันรับรอง ผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับรอง/สัญญา
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1134-283/384

1480-470/384

2657-481/384

2657-481/384

2657-481/384

2729-420/384

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin) ฉนวนประเภท F

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 12/24 kV

1) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด ≤ 250 kVA

2) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA

3) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA

4) ขนาดกำาลังไฟท่ีกำาหนด > 2500 ≤ 3500 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin) ฉนวนประเภท H

กำาลังไฟท่ีกำาหนด > 250 ≤ 1000 kVA 

1) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 12/24 kV

2) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 12 kV

3) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin) ฉนวนประเภท H

กำาลังไฟท่ีกำาหนด > 1000 ≤ 2500 kVA 

1) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 12/24 kV

2) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ  12 kV

3) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

กำาลังไฟท่ีกำาหนด > 2500 ≤ 3500 kVA 

4) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 12/24 kV

5) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ  12 kV

6) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าออโต วิธีระบายความร้อน ONAN 3 เฟส

ขนาดกำาลังไฟ > 2500 ≤ 12000 kVA

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าออโต วิธีระบายความร้อน ONAN 3 เฟส

ขนาดกำาลังไฟ > 2500 ≤ 16000 kVA

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด > 12 ≤ 24 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าออโต วิธีระบายความร้อน ONAN 3 เฟส

ขนาดกำาลังไฟ > 2500 ≤ 18000 kVA

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด > 24 ≤ 36 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 3 เฟส 

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ > 123 ≤ 300 kV

1) ขนาด > 100 ≤ 180 MVA

2) ขนาด > 100 ≤ 300 MVA

การรับรอง สถาบันรับรอง ผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับรอง/สัญญา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

มอก.384-2543

สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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การรับรอง สถาบันรับรอง ผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับรอง/สัญญา

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส ขนาดมากกว่า 2500 kVA แต่ไม่มากกว่า 20000 kVA

แรงดันสูงสุดของระบบ > 24 ≤ 36 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำามัน วิธีระบายความร้อน ONAN 

3 เฟส แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ ≤ 12/24 kV

1) ขนาดไม่มากกว่า 250 kVA

2) ขนาดมากกว่า 250 แต่ไม่มากกว่า 1000 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบน้ำามัน

ขนาด 160 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 250 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 315 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 400 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 500 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 1000 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบน้ำามัน

ขนาด 50 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 50 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 100 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 100 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 160 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 250 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 315 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 400 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 500 kVA  แรงดันระบบ 33 kV

ขนาด 630 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 1250 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 1500 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

ขนาด 2000 kVA  แรงดันระบบ 22 kV

150 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV CSP Type

150 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV CSP Type

225 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV CSP Type

225 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV CSP Type

300 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Concrete Pole

300 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Concrete Pole

300 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Platform

300 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Platform

500 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Conventional

500 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Conventional

2730-421/384

1168-463/384

GL2020/052

GL2021/031

MIT6405001118

MIT6405001117

MIT6405001120

MIT6405001119

MIT6405001122

MIT6405001121

MIT6405001122

MIT6405001123

MIT6405001126

MIT6405001125

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

TGL-117-16

การรับรองสินค้าท่ีผลิต

ในประเทศไทย

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

มอก.384-2543

สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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การรับรอง สถาบันรับรอง ผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับรอง/สัญญา

750 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Conventional

750 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Conventional

1000 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Conventional

1000 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Conventional

500 kVA 3 Ph 12-0.416/0.24 kV Network

500 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Unit Substation (II)

500 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Unit Substation (II)

500 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Unit Substation (III)

500 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Unit Substation (III)

750 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Unit Substation

750 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Unit Substation

1000 kVA 3 Ph 24-0.416/0.24 kV Unit Substation

1000 kVA 3 Ph 12/24-0.416/0.24 kV Unit Substation

112.5 kVA 3 Ph 24 kV Substation Pad-mounted

112.5 kVA 3 Ph 12/24 kV Substation Pad-mounted

225 kVA 3 Ph 24 kV Substation Pad-mounted

225 kVA 3 Ph 12/24 kV Substation Pad-mounted

500 kVA 3 Ph 24 kV Substation Pad-mounted

500 kVA 3 Ph 12/24 kV Substation Pad-mounted

1000 kVA 3 Ph 24 kV Substation Pad-mounted

1000 kVA 3 Ph 12/24 kV Substation Pad-mounted

36/48/60 MVA 3 Ph 115 – 24 kV

36/48/60 MVA 3 Ph 115 – 12/24 kV

36/48/60 MVA 3 Ph 69 – 12/24 kV

30/40 MVA 3 Ph 115 – 24 kV

30/40 MVA 3 Ph 115 – 12/24 kV

30/40 MVA 3 Ph 69 – 12/24 kV

180/240/300 MVA 3 Ph 230/67/24 kV

30 kVA 1 Ph 22-0.48/0.24 kV, SC

30 kVA 1 Ph 19-0.48/0.24 kV, SC

50 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

100 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

160 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

250 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

315 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

400 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

500 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

630 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

800 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

1000 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

1250 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

MIT6405001050

MIT6405001127

MIT6405001052

MIT6405001051

MIT6405001053

MIT6406000632

MIT6406000633

MIT6406000822

MIT6406000638

MIT6406000634

MIT6406000636

MIT6406000637

MIT6406000635

MIT6407002022

MIT6407002021

MIT6407001010

MIT6407000129

MIT6412001509

MIT6412001508

MIT6412001507

MIT6412001506

MIT6405000682

MIT6405000683

MIT6405000684

MIT6407002023

MIT6407002024

MIT6408003053

MIT6408003054

MIT6403001006

MIT6403001005

MIT6403000639

MIT6403001008

MIT6403001004

MIT6403001011

MIT6404000226

MIT6404000228

MIT6404000483

MIT6406001523

MIT6406001524

MIT6406001525

MIT6408002113

การรับรองสินค้าท่ีผลิต

ในประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย
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การรับรอง สถาบันรับรอง ผลิตภัณฑ์ เลขที่ใบรับรอง/สัญญา

1500 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

2000 kVA 3 Ph 22-0.416/0.24 kV, SC

50 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

100 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

160 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

250 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

315 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

400 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

500 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

630 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

800 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

1000 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

1250 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

1500 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

2000 kVA 3 Ph 33-0.416/0.24 kV, SC

30/40/50 MVA 3 Ph 115-23.1 kV

30/40/50 MVA 3 Ph 115-23.1(11) kV

30/40/50 MVA 3 Ph 115-34.65(11) kV

15/20/25 MVA 3 Ph 115-23.1 kV

15/20/25 MVA 3 Ph 115-23.1(11) kV

15/20/25 MVA 3 Ph 115-34.65(11) kV

12 MVA 300 A 22-23.1 kV AVR

16 MVA 300 A 22-23.1 kV AVR

18 MVA 300 A 33-34.65 kV AVR

180/240/300 MVA 3 Ph 230/72.5/22 kV

180/240/300 MVA 3 Ph 230/121/22 kV

180/240/300 MVA 3 Ph 230/121/33 kV

120/160/200 MVA 3 Ph 230/121/22 kV

50 MVA 3 Ph 115-23 kV

30 kVA  1 Ph  22 kV PEA Spec no. RTRN-047/2561

30 kVA  1 Ph  19 kV PEA Spec no. RTRN-047/2561

50 kVA  3 Ph  22 kV PEA Spec no. RTRN-035/2561

100 kVA  3 Ph  22 kV PEA  Spec no. RTRN-035/2561

160 kVA  3 Ph  22 kV PEA Spec no. RTRN-035/2561

250 kVA  3 Ph  22 kV PEA Spec no. RTRN-035/2561

50 kVA  3 Ph  33 kV PEA Spec no. RTRN-035/2561

100 kVA  3 Ph  33 kV PEA Spec no. RTRN-035/2561

160 kVA  3 Ph  33 kV PEA Spec no. RTRN-035/2561

MIT6408002114

MIT6408002115

MIT6403001007

MIT6403001009

MIT6403001010

MIT6403001012

MIT6404000227

MIT6404000229

MIT6404000230

MIT6406001628

MIT6406001629

MIT6406001630

MIT6408002116

MIT6408002117

MIT6408002118

MIT6403001003

MIT6404000225

MIT6404000226

MIT6405000315

MIT6405000316

MIT6405000317

MIT6407002018

MIT6407002019

MIT6407002020

MIT6407000126

MIT6407002017

MIT6407000127

MIT6407000128

MIT6408002743

PEA-TR-0018/2564

PEA-TR-0019/2564

PEA-TR-0020/2564

PEA-TR-0021/2564

PEA-TR-0022/2564

PEA-TR-0023/2564

PEA-TR-0024/2564

PEA-TR-0025/2564

PEA-TR-0026/2564

การรับรองสินค้าท่ีผลิต

ในประเทศไทย

การรับรองผลิตภัณฑ์

PEA Product Acceptance

(PPA)

สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
 หม้อแปลงไฟฟ้าของถิรไทยที่ผ่านการทดสอบจะมีการติดป้าย  Name  plate  (ฉลากสินค้า) และตราสินค้า ทุกเครื่อง  โดยจะติด

ไว้ที่ตัวถังของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแสดงรายละเอียดประจำาตัวหม้อแปลงไฟฟ้า การแสดงรายละเอียดจะยึดตามมาตรฐานสากล IEC60076-1 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543 โดยมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้  ชนิดของหม้อแปลง  เลขที่มาตรฐาน  ชื่อบริษัทผู้

ผลิต  หมายเลขประจำาเครื่องจากผู้ผลิต  ปีที่ผลิต  จำานวนเฟส  ขนาดกำาลัง  ความถี่ที่กำาหนด ระดับแรงดัน  ค่าสูงสุดของกระแส  ค่า

ระดับฉนวน น้ำาหนัก  เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบรายละเอียดของหม้อแปลง  นอกจากนี้ยังมีคู่มือการใช้งาน รวมถึงมีการอบรม

วิธีการใช้งาน ข้อควรระวังและการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแก่ลูกค้าก่อนใช้งาน

 มาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า
 หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องจะผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าก่อนถูกนำาไปใช้งาน เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์

ที่สำาคัญอยู่ในระบบส่งพลังงานไฟฟ้าในที่สาธารณะและย่านโรงงานอุตสาหกรรม หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากตัวหม้อแปลงจะทำาให้เกิด

ตัวอย่างการแสดงฉลากสินค้าและเครื่องหมาย มอก.
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ความเสียหายต่อทรัพย์สิน โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวจึงให้ความ

สำาคัญกับทุกกระบวนการ อาทิเช่น กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการทดสอบ  ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำาการทดสอบ

หม้อแปลงไฟฟ้าได้ครบทุกกระบวนการทดสอบ ทั้งการทดสอบแบบประจำา (Routine Test) การทดสอบเฉพาะ (Type Test) หรือการทดสอบ

พิเศษ (Special Test) ตามมาตรฐาน IEC60076 Series,  IEEE C57.12.90 และ มอก.384-2543 โดยสามารถทำาการทดสอบหม้อแปลงได้ขนาด

สูงสุดถึง 900 MVA ระดับแรงดัน 525 kV มีเพียงการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร Short-circuit  with-stand test เท่านั้น ที่ส่งไปทดสอบยัง

ห้องปฏิบัติการทดสอบ KEMA  ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือห้องปฏิบัติการทดสอบอื่นๆ ในกลุ่ม STL บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2017  มอก.17025-2561   โดยมีขอบข่าย ครอบคลุมรายทุกรายการการทดสอบตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ ตามมาตรฐาน IEC60076 Series,  IEEE C57.12.90 และ มอก.384-2543 ขนาดหม้อแปลงสูงสุดถึง 900 MVA แรงดันของระบบ 

525 kV จนถึงปัจจุบัน  นอกจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น ผู้ผลิตสาย

ไฟฟ้า, ตู้สวิทซ์เกียร์ ฯลฯ มาทำาการทดสอบ Type Test, Temperature Rise Test และ Impulse Test Withstand Test เพื่องานวิจัยผลิตภัณฑ์ 

หรือรับรองผล Type Test เพื่อแสดงกับลูกค้า

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการให้บริการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มอก. 384-2543

ฉลากเขียว : หม้อแปลงไฟฟ้า

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า โรงงาน 2 , 3

ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าโรงงาน 2 

เลขทะเบียน GL-LAB-010  

ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้าโรงงาน 3

เลขทะเบียน GL-LAB-011 

ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียน

	 การดูแลลูกค้า

	 ผลการดำาเนินงานในปี	2564
	 รักษาความลับและสิทธิของลูกค้า

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลเชิงเทคนิค ผลการทดสอบหรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นความ

ลับแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะมีขั้นตอนในการจัดเก็บรวมถึงการส่งต่อข้อมูลต่างๆ โดยคำานึงถึงการรักษาความลับของลูกค้าเป็น

สำาคัญ การรักษาสิทธิต่าง ๆ  ของลูกค้า เช่น ให้ลูกค้าสามารถเฝ้าดูการทดสอบ (Witness Test) หม้อแปลงไฟฟ้าของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความเชื่อมั่นในผลของการทดสอบ  จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกัน
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การแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ เฝ้าดูการทดสอบ (Witness Test) หม้อแปลงไฟฟ้าของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

เพื่อให้การบริการลูกค้าสามารถทำาได้อย่างต่อเนื่อง จึงนำานวัตกรรมใหม่ เพื่อกระบวนการ Factory Acceptance Test : FAT โดยระบบตรวจรับ

หม้อแปลงไฟฟ้าใช้โปรแกรม MS Team ผ่านระบบกล้องอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล Inspection witness system of power transformer via internet 

protocol camera system แทนการให้ลูกค้าเดินทางเข้าโรงงาน โดยทุกขั้นตอนเสมือนลูกค้าเข้าชมการทดสอบด้วยตนเอง 

ภาพตัวอย่าง Factory Acceptance Test : FAT โดยระบบตรวจรับหม้อแปลงไฟฟ้าผ่านระบบ กล้องอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล Inspection witness 

system of power transformer via internet protocol camera system

	 การรับเรื่องร้องเรียน	
 เนื่องจากหม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่สำาคัญในระบบการจ่ายกำาลังไฟฟ้าที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้อง

เรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ  โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย  อาทิ เช่น โทรศัพท์ 30 คู่สายอัตโนมัติ, Email, Application Line 

Official, Website ฯลฯ  และบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจบริการฯ ที่สามารถให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการตอบสนองการแก้ไขข้อ

ร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างรวดเร็วและทันกาล

 ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ	เป้าหมายการดำาเนินงาน	100%

	 ผลการดำาเนินงานปี	2564 
 1.	ข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากลูกค้า จำานวน 103 ข้อร้องเรียน สามารถปิดข้อร้องเรียนได้ 102 รายการ รอ
การปิด 1 รายการ เป็นข้อร้องเรียนที่มาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายและระบบไฟฟ้ากำาลัง แบ่งเป็น ลูกค้าในประเทศ 80 ข้อร้องเรียน 

ลูกค้าต่างประเทศ 23 ข้อร้องเรียน  ในปี 2564 มีการส่งมอบหม้อแปลง Lot ใหญ่ จึงแยกเป็นข้อร้องเรียนตามจำานวนที่ส่งมอบ รวมถึงมีข้อ

ร้องเรียนที่เป็นหม้อแปลงที่ใกล้หมดระยะประกัน  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้าได้ 99%  และไม่มีข้อร้องเรียน

ด้านบริการจากลูกค้า 

 2.	 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล  ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ารั่วไหล
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เพื่อยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย กรณีอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอันเนื่องมาจากคุณภาพ

สินค้าไม่ได้มาตรฐานต้องเป็นศูนย์

ผลการดำาเนินงาน	:	ยังไม่เคยเกิดกรณีผู้ใช้งานได้รับอันตรายการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย

	 การรับฟังความคิดเห็น
 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้เปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการ

ทดสอบ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ตลอดจนนำาข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงอันนำาไปสู่การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป  

 โดยในปี  2564  เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 บริษัทฯ คำานึงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรการของ 

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ คำานึงถึงการกำาหนดให้มีขนาดและกลุ่มผู้เยี่ยมชมในจำานวนไม่มากโดยมีการบริการให้ลูกค้าเยี่ยมชม

กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในกลุ่ม ลูกค้าและองค์กรต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันการ

ศึกษา เป็นต้น

 การเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมหม้อแปลง	
 บริษัทฯ ได้จัดทำาวารสารด้านวิชาการภายใต้ชื่อ  “TIRATHAI Journal”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้า ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, ผู้ที่สนใจ การจัดทำาไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่สงวนลิขสิทธิ์ใน

การจะนำาเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ บรรณาธิการและทีมงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

วิทยานิพนธ์ที่มีคุณค่าทางด้านวิศวกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งเทคนิคการใช้งานและการบำารุงรักษาหม้อแปลง  

นวัตกรรมใหม่ๆ  กิจกรรมด้าน CSR ต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาการบริหารนอกตำาราซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไม่

เคยสอน  เป็นต้น  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจสุขภาพผู้อ่าน  ปกและเนื้อหาในหนังสือจึง

จัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรด้วยกระบวนการปลอดสารพิษ  และใช้หมึกพิมพ์ที่ผลิตจากน้ำามันถั่วเหลือง โดย

ในปี  2564  ได้แจกจ่ายไปยังพนักงาน ลูกค้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีการจัดพิมพ์เป็นฉบับที่ 28-31 และแจกจ่ายเป็นจำานวนทั้งสิ้น 3,514  เล่ม รวมทั้งยังมี

การเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไชต์ www.tirathai.co.th
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	 การสำารวจความพึงพอใจ	
 บริษัทฯ ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาเฝ้าดูการทดสอบ (Witness Test) โดยมีเป้าหมายความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า 90% ในประเด็น ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวนการขาย  ความพึงพอใจต่อกระบวนการผลิตและทดสอบ  ความพึงพอใจ

ต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม โดยในปี 2564 ผลการสำารวจความพึงพอใจ  ของลูกค้าที่เข้ามาเฝ้าดูการทดสอบ 

(Witness Test) รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ที่  94 % สำาหรับผลการสำารวจความพึงพอใจรวม ของบริษัทฯ ในกระบวนการอื่นๆ ภาพรวมอยู่ที่ 94 %
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 ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร จัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันและกำาหนด 

ระดับความปลอดภัยต่อการใช้ข้อมูลภายในจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง กระบวนการหรือการกระทำาทั้งหมดที่จำาเป็น เพื่อทำาให้ องค์กร

ปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกัน ต่อการ

อาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำาลาย การจารกรรมและความผิดพลาดต่างๆ โดยคำานึงถึงองค์ประกอบพื้นฐาน ของความปลอดภัยของ

ข้อมูล ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความ คงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และ

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)

 บริษัทฯ ส่งเสริมการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการมีแนวปฏิบัติ มีเครื่องมือ มีมาตรฐานที่ใช้ดำาเนินการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และให้ความสำาคัญกับระบบ

ความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจ 

 วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จำาเป็นอย่างครบถ้วน 

เพื่อการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างยั่งยืน

 การบริหารจัดการ	 : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กรและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำาหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้งคณะทำางานจัดการเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็น พิจารณา และให้เสนอแนะ เพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และมีการกำาหนดระบบควบคุมข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสาร อย่าง

เคร่งครัด มิให้ถูกเปิดเผยสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จำาเป็น

ต้องควบคุมดูแลและให้การรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 เป้าหมายปี	2564	: 

 1. ดำาเนินการเตรียมความพร้อม ทบทวนกระบวนการการทำางานให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 2. กำาหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แต่ละกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำาเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ

ไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ผลลัพธ์	: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดทำาสำาเร็จ

  1. นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

  2. นโยบายการตรวจสุขภาพเข้าทำางาน

  3. นโยบายการรับสมัครงาน

  4. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำาหรับผู้เข้ามาติดต่อ

  5. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำาหรับคู่ธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  6. นโยบายการประชุมผู้ถือหุ้น

  7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำาหรับถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อการประชาสัมพันธ์

  8. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำาหรับผู้เข้ามาติดต่อ

  9. นโยบายกล้องวงจรปิด

 เป้าหมายปี	2565	-	2570	:	

 1 เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงานด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 2 ไม่ดำาเนินการที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
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 การพัฒนาบุคลกรอย่างยั่งยืน
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรบุคคล” คือหัวใจหลักในการสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการยกระดับ

ศักยภาพพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลายและการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดีภายในองค์กร

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ภายใต้นโยบายการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ที่มุ่งพัฒนา 

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำางาน ตลอดจน 

จัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายกำาหนด

	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถทำางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับตำาแหน่งงานตามสายงาน 

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างจิตสำานึกในการทำางานเป็นทีม เปี่ยมด้วย

คุณภาพ รักษาคุณธรรม และคำานึงถึงลูกค้า อันจะนำาไปสู่การเติบโตและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมาย
 1. พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำางาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 ผลการดำาเนินงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างจิตสำานึกในการ

ทำางานเป็นทีม เปี่ยมด้วยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และคำานึงถึงลูกค้า อันจะนำาไปสู่การเติบโตและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และฝึกอบรมพนักงานในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย โดยบริษัทฯ มีโครงการ

ฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมตำาแหน่งงาน อายุงาน และความรับผิดชอบ เช่น กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการส่วนและหัวหน้างาน กลุ่ม

พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน
 ในปี 2564  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีพนักงานประจำาทั้งสิ้น 509 คน ได้รับการอบรม 383 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 ใช้งบในการ

ฝึกอบรมทั้งสิ้น 408,042.71 บาท โดยแยกเป็น

 • ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน หัวหน้าแผนก  จำานวน  85 คน  ได้รับการอบรม  60 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59

 • ระดับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ  จำานวน  76 คน  ได้รับการอบรม  67 คน คิดเป็นร้อยละ 88.16

 • ระดับพนักงานสนับสนุน          จำานวน 119 คน  ได้รับการอบรม  63 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.94

 • ระดับพนักงานปฏิบัติการ   จำานวน 229 คน  ได้รับการอบรม 193 คน คิดเป็นร้อยละ 84.28

โดยแยกประเภทการฝึกอบรม ดังนี้ 

 • ด้านความรู้ (Knowledge)    จำานวน 353 ชั่วโมง 

 • ด้านทักษะ (Skill)    จำานวน  54 ชั่วโมง  

 • ด้านทัศนคติ (Attitude)   จำานวน   6 ชั่วโมง

ประเด็นสำาคัญด้านสังคมที่ยั่งยืน
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จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม ปี2564

ผู้บริหาร  ผู้จัดการส่วน

หัวหน้าแผนก 

(Management Level)

วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ

(Engineering & Specialists) 

พนักงานสนับสนุน

(support Functions)

พนักงานระดับปฏิบัติการ

(Operating Functions)

1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)  

2. การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร (Public Training)  

3. การอบรมในการปฏิบัติงาน (On The Job Training)

รวม

15.91 ชั่วโมง

15.60 ชั่วโมง

7.80 ชั่วโมง

13.37 ชั่วโมง

22

24

257

303

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างความย่ังยืนอย่าง

มั่นคง

มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความชำานาญเพื่อรองรับความต้องการใน

อนาคต สร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ เพื่อรักษาองค์ความรู้และ

ประสบการณ์และพัฒนาในองค์กร

มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อรองรับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในเชิงเทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้พนักงาน

สามารถตามปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านรูปแบบการอบรม 

On the Job Training และ Coaching

442

67

1,934

2,443

ระดับของพนักงาน

ประเภทการฝึกอบรม จำานวนหลักสูตร * จำานวนผู้เข้าอบรม (คน)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม

เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน
เป้าหมายของการจัดหลักสูตร

 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรถิรไทย ภายใต้การกำากับดูแลโดยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำาการพัฒนาและ

ฝึกอบรมบุคลากรตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และเปลี่ยนแปลงของการดำาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้า

อบรมได้รับความรู้ที่ สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House 

Training) 2. การจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) 3. การอบรมในการปฏิบัติงาน (On The Job Training) โดยในปี 2564 มีราย

ละเอียดดังนี้

หมายเหตุ * จำานวนผู้เข้าอบรมนับซ้ำา

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าของตำาแหน่งในสายงาน และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจที่มี

การแข่งขันสูง โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ตลอด

จนกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการประเมินปัจจัยด้านความสำาเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

	 การมีส่วนร่วมกับสังคม
 บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม และดำาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม แบ่งปันผลกำาไรส่วนหน่ึงเพือ่

ตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชนและสังคมเติบโตคู่กันอย่างยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มาโดย
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ตลอด อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตลอดปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ 

ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน ดำาเนินการควบคุมและยับยั้ง

การแพร่กระจายของโรคฯ ส่วนหนึ่งคือการรณรงค์เรื่อง D-M-H-T-T ของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ซึ่งถือเป็นสังคมกลุ่มย่อยของ

พนักงานและชุมชน  ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้พยายาม ดำาเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ทุกชีวิตในบริษัทฯ และสังคม

ครอบครัวของพนักงานในบริษัทฯ ปลอดภัย มีมาตรฐานและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการให้มีมาตรการต่างๆ ตามโครงการ

ต่างๆ ดังนี้

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น “สถานประกอบการ สำานักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน สะอาด ปลอดภัย 

ป้องกันโรค COVID19 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 2. การให้พนักงานและชุมชนรอบข้างรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้รับวัคซีนเพื่อร่วม สร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

 3. สร้างภุมิคุ้มกันและวิธีการป้องกันโรค ให้เกิดขึ้นกับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

 เป้าหมาย

 1. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างสมดุลระหว่างมาตรการ ทางด้านสาธารณสุข และมาตรการทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้

สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 ผลการดำาเนินงาน

 1. จัดทำา แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรค ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จนได้รับ

การรับรอง เป็น “สถานประกอบการ สำานักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID19 เมื่อวัน

ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังความมั่นใจให้แก่พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ รวมทั้ง

ชุมชนรอบข้าง ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ

 2. เข้าร่วมโครงการวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) เพื่อช่วยเหลือภาคสังคมและเศรษฐกิจ โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อฉีดให้กับพนักงานของบริษัทฯ ผู้เก่ียวข้องกับพนักงาน ตัวแทนชุมชนและ ร่วมสมทบวัคซีนให้กับบุคคลผู้

ด้อยโอกาสอีก 10% เพื่อร่วมสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยเริ่มฉีดเข็มแรกเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เข็มที่สอง 

ฉีด 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รวมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับพนักงาน ตัวแทนชุมชน เข้ารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) จำานวน 712 คน
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 3. ร่วมลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Factory Sandbox ระหว่าง กระทรวงแรงงาน บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) และ

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางด้านสาธารณสุข และมาตรการ

ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีขั้น

ตอนได้แก่ 

  3.1 ดำาเนินการจัดทำาหรือจัดหาสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อของสถานประกอบการ หรือ FAI (Factory Accommodation Isola-

tion) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำานวนลูกจ้าง หรือจัดให้เพียงพอกับจำานวนผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ 

  3.2 ดำาเนินการจัดทำาหรือจัดหาสถานที่กักตัวสำาหรับผู้มีความเสี่ยงสูง FQ (Factory Quarantine) ของสถานประกอบการ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนลูกจ้าง หรือจัดให้เพียงพอกับจำานวนผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานประกอบการ 

  3.3 ตรวจคัดกรองเชื้อCOVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) จำานวน 1 ครั้ง ให้กับลูกจ้าง

ทั้งหมดในสถานประกอบการ และสุ่มตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ตามเกณฑ์การควบคุมโรค โดยจำานวนการสุ่มและระยะเวลาของการ

สุ่มตรวจให้เป็นไปตามสถานการณ์การระบาดในสถานประกอบการ 

  3.4 ทำา Bubble & Seal สำาหรับกลุ่มเสี่ยงสูง

  3.5 สนับสนุนให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่ตรวจไม่พบเชื้อCOVID-19

  3.6 ดำาเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal และ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด 
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 กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับสังคมอื่นๆ
	 โครงการ	แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิศวกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้นิสิต 

นักศึกษาได้สัมผัสกับกระบวนการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distribution Transformer) และหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ (Power Transformer) โดยในปี 2563 มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟ

ฟ้า รวมถึงระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จนถึงระดับปริญญาโท จำานวนทั้งสิ้น 264  คน อาทิเช่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาร

ลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นต้น

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษา

ได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยในปี 2563 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 68 คน จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น 690,228 บาท

 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้โครงการดังกล่าวนี้ต้องหยุดชะงักไป 1 

ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำาโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไป

	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและให้ความสำาคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยปฏิบัติต่อผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งถือเป็น

รากฐานสำาคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า นับเป็นปัจจัยสำาคัญของ

ธุรกิจในสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

 2. เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

 เป้าหมาย

 1. จำานวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นศูนย์

 2. จำานวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เป็นศูนย์

 ผลการดำาเนินงาน

 1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุนและคู่ค้า 

เป็นศูนย์

 2) คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ การเปิดเผย หรือถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น

 3)  บริษัทฯ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับพนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำาที่อาจ

เป็นการละเมิดสิทธิ

 ผลลัพธ์	การดำาเนินงาน

 1. จำานวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นศูนย์

 2. จำานวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เป็นศูนย์

	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม

โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม ตลอดจนคำานึงถึงสุขภาพและ

ความปลอดภัยในการทำางาน ดังนั้น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน การให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดง

ศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำางานอย่างเท่าเทียม ถือเป็นค่านิยมองค์กรที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน

และต่อเนื่อง
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 1. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่นำาความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ 

ฐานะชาติตระกูล สถานะทางการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน  

 2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ ควบคู่กับ

การพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลและ

ปฏิบัติต่อพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์โดยคำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสำาคัญ

 3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ การประกัน

สุขภาพ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ รถรับส่งพนักงาน อาหารกลางวันและอาหารเย็นในการทำางานล่วงเวลาฟรี และมีการตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี “โครงการครอบครัวถิรไทยใส่ใจดูแลกัน” โดยมอบสิ่งของให้กับพนักงานที่คลอดบุตรและเจ็บป่วยทั้งหมดรวม 

10 ราย เป็นเงิน 10,540 บาท

 4. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพนักงานทุกระดับ โดยได้มีการกำาหนดระเบียบการขออนุญาตลาศึกษาต่อ ตาม

ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้พนักงานมีการเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย

อนุญาตให้พนักงานลาศึกษาต่อ หรืออบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 5. บริษัทฯ จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินและวางแผนการใช้เงิน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 

มีนาคม 2549  ซึ่งในปี 2564 มีสมาชิกทั้งหมด 212 คน มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 34,566,950 บาท

 6. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการร้องทุกข์สำาหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ตามข้อบังคับการทำางาน พ.ศ. 2551 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์อันนำาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน และ ในหมู่พนักงานด้วยกันเอง โดยมีการ

กำาหนดวิธีการร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาคำาร้องทุกข์ การยุติข้อร้องทุกข์ และการได้รับความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น

 7. จำานวนพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ี้

1.  บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน)

2.  บริษัท ไทยฟิน จำากัด

3.  บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำากัด

4.  บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำากัด

 (โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เมืองหงสา  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว)

5.  บริษัท แอล. ดี. เอส. เมทัลเวิร์ค จำากัด

รวม

จำานวนพนักงานแยกประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจำา

พนักงานสัญญาจ้าง

432

56

16

36

202

742

677

65

154

11

7

3

50

225

215

10

364

53

17

37

152

623

573

50

145

11

5

4

36

201

191

10

บริษัท

31 ธันวาม 2563

31 ธันวาม 2563

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

 8) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยปราศจากการแทรกแซง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงสนับสนุนการหารือและความร่วม

มือกับคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของพนักงาน
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 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนนั้น จะ

มีการใช้สารเคมี เครื่องมือ เครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีพนักงานเป็นทรัพยากรสำาคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และในการปฏิบัติงาน

นั้น ถือว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญอันดับแรก และบริษัทฯ เข้าข่ายประเภทสถานประกอบกิจการที่จะต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

ตามข้อกำาหนดของกฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน พ.ศ. 2549 ซึ่งการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญลำาดับต้นๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสีย

ที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำาโครงการรณรงค์

ด้านความปลอดภัย (Safety Campaign Program) โดยเริ่มดำาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการในระยะ 5 ปี แรก

เป็นการส่งเสริม 5 ส. ด้านความปลอดภัย ดำาเนินการตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โครงการระยะที่ 2 จนถึง

ปัจจุบันเป็นการปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่หน้างานโดยตัวของพนักงานเอง โดยการประยุกต์ใช้หลักการของ CCCF (Completely Check 

Completely Find-Out) และ Kaizen มาใช้ในการดำาเนินโครงการ โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากตัวพนักงานและนำาไปสู่

การปรับปรุงเพื่อขจัดความเสี่ยงในการทำางานให้ลดลง

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย และเกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดีในองค์กร

 2. เพื่อลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยง มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็น 0

 3. เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน

 การบริหารจัดการ

 บริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานด้วยมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย  

ISO 45001:2018 โดยมีการกำาหนดนโยบาย ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการ โดยจัดให้มี

บุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนโครงการ

ด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและเกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร

 เป้าหมาย	: 1. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยในการทำางานสอดคล้องตามกฎหมาย 100 %

 ผลลัพธ์	: ปี 2564 มีผลการตรวจวัดที่สอดคล้องตามกฎหมาย 100 % ได้ตามเป้าหมาย

 เป้าหมาย	: 2. มีการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงในการทำางานในโครงการ Safety Campaign Program อย่างน้อย 60 เรื่อง

 ผลลัพธ์	: ในปี 2564 มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยจากพนักงานทั้งหมด 63 เรื่อง ได้ตามเป้าหมาย  

 เป้าหมาย	: 3. อุบัติเหตุจากการทำางานเป็นศูนย์ ( Zero Accident )

 ผลลัพธ์	: ปี 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ไม่ได้ตามเป้าหมาย

	 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 และมีการตรวจติดตามจากผู้ให้การรับรอง 

9 เดือน ครั้ง โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ. ) ซึ่งมีการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

ครบถ้วน โดยมีการกำาหนดนโยบายและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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	 นโยบายความปลอดภัย
 มีการกำาหนดนโยบายครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ได้แก่ ชุมชน, ผู้บริโภค, ผู้ถือหุ้น, 

พนักงาน,  ผู้ส่งมอบ Supplier, ภาครัฐ โดยมีการกำาหนดกรอบของการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

 1. ลดผลกระทบจากความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเพิ่มสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

 2. วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

 3. ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการทุกระบบ
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	 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย, ตามมาตรฐานสากล และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงานฯ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพลังงาน 

และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 97 รายการ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความปลอดภัยทั้งหมด 64 

รายการ และผลการประเมินความสอดคล้องในปี 2564 บริษัทฯ สามารถดำาเนินการได้สอดคล้องตามกฎหมายทุกรายการ

 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานด้านความปลอดภัยฯ
 บริษัทฯ มีการดำาเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่กฎหมายกำาหนด และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำางานที่

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในพื้นที่การปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมามีผลการตรวจวัดที่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมาย

กำาหนดทุกรายการ 100 %
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	 ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในพื้นที่การทำางานที่มีเสียงดัง

	 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่การทำางานที่มีความเสี่ยง

	 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในพื้นที่การทำางานที่มีความเสี่ยง
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	 ผลการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำางาน

	 โครงการด้านความปลอดภัย
 บริษัทฯ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำาโครงการรณรงค์ด้าน

ความปลอดภัย ( Safety Campaign Program ) โดยเริ่มดำาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการในระยะ 5 ปีแรกเป็นการ

ส่งเสริม 5 ส. ด้านความปลอดภัย ซึ่งดำาเนินการตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โครงการระยะที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

เป็นการปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่หน้างานโดยตัวของพนักงานเอง โดยการประยุกต์ใช้หลักการของ CCCF (Completely Check Completely 

Find-Out) และ Kaizen มาใช้ในการดำาเนินโครงการ โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากตัวพนักงานและนำาไปสู่การปรับปรุง

เพื่อขจัดความเสี่ยงในการทำางานให้น้อยลง รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์เรื่องของอุบัติเหตุเป็น 0 ( Zero Accident ) ผ่านโครงการ Safety Campaign 

Program อีกด้วย

 โดยในปี 2564 มีการตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทำางาน อย่างน้อย 60 

เรื่อง ซึ่งมีผลการดำาเนินงานโครงการดังนี้
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จุดที่ทำาการตรวจ มาตราฐานดัชนีที่ตรวจวัด
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2562
8/4/2562 10/4/2563 8/5/2564

2563 2564 หน่วย



               รายงานความยั่งยืนปี 2564     67    

 มีการดำาเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยจากพนักงานทั้งหมด 63 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยแบ่งระดับของความ

เสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงดังนี้

 1. Rank A ทั้งหมด 22 เรื่อง (การปรับปรุงความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ทำาให้ ตาย พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ)

 2. Rank B ทั้งหมด 23 เรื่อง (การปรับปรุงความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ทำาให้ บาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน)

 3. Rank C ทั้งหมด 18 เรื่อง (การปรับปรุงความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ทำาให้ บาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่ถึงขั้นหยุดงาน))

 และมีหน่วยงานที่อุบัติเหตุเป็น 0 ( Zero Accident ) ทั้งหมด 27 หน่วยงาน จากทั้งหมด 34 หน่วยงาน คิดเป็น 79.41 %

	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
 ในปี 2564 มีจำานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2563 โดยในปี 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง แบ่งเป็นเกิดที่โรงงาน 

1 ทั้งหมด 4 ครั้ง เกิดที่ โรงงาน 2 ทั้งหมด 2 ครั้ง และเกิดที่โรงงาน 3 ทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้มีการสอบสวนเพื่อหา

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และมีการกำาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 จากกราฟสถิติอุบัติเหตุจะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นจำานวนครั้งของการเกิด

อุบัติเหตุ, อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนทั้งงบประมาณและ

บุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีขององค์กรผ่านโครงการรณรงค์ด้านความ

ปลอดภัย ( Safety Campaign Program) ดำาเนินงานโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 
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และหน่วยงานความปลอดภัยฯ ของบริษัทฯ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีการค้นหาอันตรายจากการทำางานเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อขจัดความเสี่ยงในการทำางานให้หมดไป เพื่อสร้างสังคมที่ดีด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
	 โครงการ	Circular	Economy

 เม่ือวันพุธ ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ในการนำาเศษของเสีย (ขี้เลื่อย, เศษไม้) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมตาม

แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ภายใต้โครงการ Application of Industry-urban Symbiosis and Green Chemistry for Low 

Emission and Persistent Organic Pollutants Free Industrial Development in Thailand ซึ่งจัดโดย สถาบันน้ำาและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น 1 ในโรงงานนำาร่อง เมื่อปี 2563 

ที่ได้ส่งเศษของเสีย (ขี้เลื่อย ,เศษไม้) เพื่อนำาไปแปรรูปให้เป็น Product ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าการเป็นเศษของเสีย และในครั้งนี้ได้มีการนำา

เศษขี้เลื้อยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้หลากหลายตามความต้องการ พร้อมทั้งน้ำาที่ได้จากการต้มเพื่อฆ่าเชื้อเศษขี้เลื่อย 

ได้นำามาเป็นส่วนผสมในการทำาสบู่ด้วย ทั้งนี้ในการจัดโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งโครงการฯ นี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะช่วยให้บริษัทฯ มีการจัดการขยะเศษของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้

สามารถนำาไปแปรรูปเพื่อให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ดีกว่าการส่งไปกำาจัด พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเศษของ

เสียพร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบอีกด้วย
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 ภาพกิจกรรม Workshop การนำาขี้เลี่อยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แผ่นรองแก้วอินทรีย์แบบย่อยสลายได้เอง และ กำายาน

จากขี้เลื่อย

 

	 ภาพกิจกรรม	Workshop	การผลิตสบู่จากส่วนผสมของขี้เลื่อย
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ระบบดูดความชื้น ภายในโรงงานช่วยให้เกิด

การควบคุมสภาวะในการทำางานที่ดี อากาศ

เย็นจากระบบดูดความชื้น ส่งผลให้พนักงาน

ในพื้นที่มีสภาวะการทำางานที่สบาย

ระบบการอบที่ทันสมัยแห่งเดียวของโลก  

Combine Vapour Phase & Low Frequency

ช่วยลดมลพิษเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงของ

การอบไส้หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งช่วยในการ

ประหยัดพลังงานในการอบ

ทำาให้ฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการ

อบโดยระบบ Vapour Phase มีคุณภาพ และ

มีระบบบำาบัดอากาศแบบอัตโนมัติในตัว 

ช่วยให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีในสถานที่

ทำางาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ห ม้ อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ้ า ฉ ล า ก เ ขี ย ว ซึ่ ง เ ป็ น

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำามาเปรียบ

เทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำาหน้าที่อย่าง

เดียวกัน เป็นการส่งสารให้ผู้บริโภคทราบว่า 

หม้อแปลงไฟฟ้าของถิรไทยเน้นคุณค่าทางสิ่ง

แวดล้อม

ประเด็นสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อม

วงจรการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของถิรไทย
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	 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนคือเป้าหมายในการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนอย่าง

ผาสุก ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยใช้หลักการ 3Rs และ Clean Technology การ

พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design - Eco Product) การให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco Label) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนในสังคม ชุมชน 

และสภาพแวดล้อม

 ถิรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิต ปรับปรุงระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง

นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าได้บริโภค

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบ

กิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบในอนาคต เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่ง

ผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

 2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำางาน กระบวนการผลิต ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 การบริหารจัดการ 
 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001, นโยบายสิ่งแวดล้อม, กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การตรวจวัดค่า

มาตรฐานต่าง ๆ ที่กฎหมายกำาหนด, การจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยพิจารณาด้านคุณภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่

จะซื้อ

 เป้าหมาย	: 1. ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อกำาเนิดมลพิษมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

 ผลลัพธ์	:	ปี 2564 ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนดทุกรายการ

 เป้าหมาย	: 2. ข้อร้องเรียนจากชุมชน กรณีได้รับผลกระทบด้านมลภาวะจากกิจกรรมของบริษัทฯ

 ผลลัพธ์	: ปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียน จากชุมชน (หนังสือรับรองจากสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู)

 ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ได้นำาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้กับองค์กรตั้งแต่ปี 2549 และได้มีการปรับปรุงระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการตรวจติดตามการรับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) 

เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งระบบ ปัจจุบันได้รับการรับรอง Certificate Number : EMS06034/253
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เอกสารรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ( MASCI)
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	 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 คุณภาพน้ำาทิ้ง

 บริษัทฯ ไม่มีการใช้น้ำาในกระบวนการผลิต น้ำาเสียที่เกิดขึ้นมาจากการใช้น้ำาในการอุปโภค เช่น โรงอาหาร, ห้องน้ำา เป็นต้น  และถิร

ไทยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู น้ำาเสียที่เกิดขึ้นมีการส่งเข้าระบบบำาบัดส่วนกลางของการนิคม โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ได้มอบหมายให้บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอลเมนทอล เทคโนโลยี จำากัด เป็นผู้ดูแลและตรวจวัดคุณภาพน้ำาเสียของบริษัทฯก่อนที่จะส่งเข้า

สู่ระบบบำาบัดส่วนกลางเดือนละ 2 ครั้ง และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา บริษัท เพนทะเคิ่ล โพลูเทค จำากัด ให้เข้ามาดำาเนินการตรวจวัด

คุณภาพน้ำาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีผลการตรวจวัดที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งของบริษัทฯ	ในปี	2562-2564	โรงงาน	1

กราฟเปรียบเทียบผลคุณภาพน้ำาทิ้งปี	2562-2564		ค่า	(BOD)	และ	(COD)	โรงงาน	1

กราฟผลคุณภาพน้ำาทิ้งปี	2562-2564	ค่า	(pH)	โรงงาน	1

พารามิเตอร์ตรวจวัด

คุณภาพน้ำาทิ้งโรงงาน 1 มาตราฐาน

ผลตรวจ

1/62
16/5/2562 23/11/2562 8/5/2564 7/12/256428/10/256310/4/2563

2/62 1/64 2/642/631/63 หน่วย

Total Suspended Solids

Total Dissolved Solids

(TDS)

Fat Oil and Grease

Total Kjeldahl Nitrogen

33

503

6.2

2

8.2

297

2.4

5.3

14.3

462

4

21

33

502

4.8

43

27

523

1.7

41

19

471

3.9

33

200

3,000

10

100

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
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ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งของบริษัทฯ	ในปี	2562-2564	โรงงาน	2

กราฟเปรียบเทียบผลคุณภาพน้ำาทิ้งปี	2562-2564		ค่า	(BOD)	และ	(COD)	โรงงาน	2

กราฟผลคุณภาพน้ำาทิ้งปี	2562-2564		ค่า	(pH)		โรงงาน	2

พารามิเตอร์ตรวจวัด

คุณภาพน้ำาทิ้งโรงงาน 2 มาตราฐาน

ผลตรวจ

1/62
16/5/2562 23/11/2562 8/5/2564 7/12/256428/10/256310/4/2563

2/62 1/64 2/642/631/63 หน่วย

Total Suspended Solids

Total Dissolved Solids

(TDS)

Fat Oil and Grease

Total Kjeldahl Nitrogen

12

294

4.8

27

11.5

388

8.8

82

10.4

472

7

51

56.3

486

8.5

51

29

402

1

35

29

481

4.6

53

200

3,000

10

100

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
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ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งของบริษัทฯ	ในปี	2562-2564	โรงงาน	3

กราฟเปรียบเทียบผลคุณภาพน้ำาทิ้งปี	2562-2564		ค่า	(BOD)	และ	(COD)	โรงงาน	3

กราฟผลคุณภาพน้ำาทิ้งปี	2562-2564		ค่า	(pH)		โรงงาน	3

พารามิเตอร์ตรวจวัด

คุณภาพน้ำาทิ้งโรงงาน 2 มาตราฐาน

ผลตรวจ

1/62
16/5/2562 23/11/2562 8/5/2564 7/12/256428/10/256310/4/2563

2/62 1/64 2/642/631/63 หน่วย

Total Suspended Solids

Total Dissolved Solids

(TDS)

Fat Oil and Grease

Total Kjeldahl Nitrogen

12.2

364

3.9

62

10.1

470

2.2

95

<5.0

418

1.2

71

12

658

3.2

82

7

456

1

62

6

443

4.6

97

200

3,000

10

100

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
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	 คุณภาพอากาศ
 บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีการระบายอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกบริษัทฯ อาทิเช่น กระบวนการอบไส้หม้อแปลงไฟฟ้า, 

กระบวนการผลิตฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบบำาบัดอากาศที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษก่อนที่

จะทำาการระบายอากาศออกสู่ภายนอก โดยบริษัทฯ ได้ทำาการว่าจ้างผู้รับเหมา บริษัท เพนทะเคิ่ล โพลูเทค จำากัด ให้เข้ามาทำาการตรวจวัด

คุณภาพอากาศตามจุดที่กำาหนดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีผลการตรวจวัดที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริษัทฯ	ในปี	2562-2564

พารามิเตอร์พื้นที่ มาตรา

ผลตรวจ

1/2562
16/5/2562 23/11/2562 8/5/2564 7/12/256428/10/256323/5/2563

2/2562 1/64 2/642/25631/2563 หน่วย

Particulate (ฝุ่นละออง) 

Particulate (ฝุ่นละออง) 

Particulate (ฝุ่นละออง) 

Particulate (ฝุ่นละออง)

Sulfur dioxide

Particulate (ฝุ่นละออง)

Sulfur dioxide

Particulate (ฝุ่นละออง)

Sulfur dioxide

Particulate (ฝุ่นละออง)

Sulfur dioxide

Particulate (ฝุ่นละออง)

Sulfur dioxide

Oxidcs Of Nitrogen

Carbon monoxide

Particulate (ฝุ่นละออง)

Sulfur dioxide

Oxidcs Of Nitrogen

Carbon monoxide

ปล่อง Bag House Filter แผนกกระดาษ

โรงงาน 1

ปล่อง Gilding 1 แผนกกระดาษ โรงงาน 1

ปล่อง Gilding 2 แผนกกระดาษ โรงงาน 1

ปล่องเตาอบ แผนกเตาอบ โรงงาน 2

ปล่องเตาอบ No.1 แผนกเตาอบ โรงงาน 3

ปล่องเตาอบ No.2 แผนกเตาอบ โรงงาน 3

ปล่องเตาอบ No.3 แผนกเตาอบ โรงงาน 3

ปล่อง Burner No.1 แผนกเตาอบ โรงงาน 3

ปล่อง Burner No.2 แผนกเตาอบ โรงงาน 3

0.7

2.1

0.5

1.2

13.1

1.4

1.3

1.8

1.3

1

1.3

3.6

1.3

1.9

10

3.9

1.3

4.2

13

2.1

3.8

0.4

0.5

1.3

1

1.3

0.7

1.3

0.9

1.3

0.9

1.3

1

24

1

1.3

1

27

0.4

0.8

0.3

348.7

1.3

1.3

1.3

1

1.3

2.3

1.3

1.5

1.3

1

16

4.1

1.3

1

20

0.9

0.5

0.5

377.5

1.3

0.4

1.3

0.5

1.3

0.5

1.3

0.5

1.3

2.1

1

0.6

1.3

1

6

1.7

3.1

1

3.4

0

0.6

0

0.6

0

2.1

0

2

1.1

0.1

16

33.9

1

0.1

15

0.8

1.2

0.8

0.8

0

6.5

0

2.5

0

1.3

0

6.4

1.3

7.3

1

82.6

1.3

36.7

27

400

400

400

400

500

400

500

400

500

400

500

320

60

200

690

60

200

690

200

mg/m3

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3
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	 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย, ตามมาตรฐานสากล และข้อกำาหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหลักๆ 

ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงานฯ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพลังงาน และ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 97 รายการ และมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านส่ิงแวดล้อมท้ังหมด 33 รายการ 

และผลการประเมินความสอดคล้องในปี 2564 บริษัทฯ สามารถดำาเนินการได้สอดคล้องตามกฎหมายทุกรายการ
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	 ข้อร้องเรียนจากชุมชน

หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ออกโดย สำานักงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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 การประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ มิใช่การเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกต่อไป ซึ่งมีผล

ทำาให้การใช้วัตถุดิบ น้ำา และพลังงานลดลง มลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นลดลง เกิดความปลอดภัยในการทำางาน และยังส่งผลดีต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบดีขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงต่อการรับ

ผิดชอบในอนาคต และยังเกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและ

ยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบอีกด้วย

 การลดของเสียในกระบวนการผลิตและการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เป็นกิจกรรมหลักของทางบริษัทฯ ที่จะ

ทำาการลดเศษและของเสียในกระบวนการผลิต คือการผลิตชิ้นงานโดยใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุดและไม่ก่อให้เกิดชิ้นงานเสีย ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้เหล็กซิลิคอน การใช้กระดาษฉนวน การใช้ลวดทองแดง ทั้งทองแดงเส้นและบาร์ทองแดง การใช้น้ำามันหม้อแปลง รวมถึงการนำา Silicon 

Scrap ที่เหลือจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Power Transformer) ไปใช้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distribution Transformer) 

ได้ ภาษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเรียกว่า Eco Symbiosis หมายถึงการนำาเศษของเสียของโรงงานแห่งหนึ่งนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอีกแห่ง

หนึ่งได้นั่นเอง และหากทำาได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานต่างๆ ได้ตั้งไว้แล้ว ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก็จะมีปริมาณที่ลดลงหรือไม่

เกิดขึ้นเลย  และถ้าจำาเป็นที่จะต้องมีขยะที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็จะต้องมีการรวบรวม คัดแยก และนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร

 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการจัดการขยะจากโรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

 3. เพื่อให้การจัดการขยะได้ตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของหม้อแปลงไฟฟ้า

 การบริหารจัดการ

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, นโยบายสิ่งแวดล้อม, กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การ

จัดการขยะด้วยหลัก 3Rs, กระบวนการคัดเลือกติดตามและตรวจสอบผู้รับกำาจัดของเสีย, การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ของการกำาจัดของเสียต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมาย	: 1. ลดขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สัดส่วนเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต ลดลง 20 % (kg./kVA) 

 ผลลัพธ์	: ในปี 2564 ดำาเนินการได้ตามเป้าหมาย สามารถลดขยะอันตรายลงได้ 32 % (kg./kVA)

 เป้าหมาย	: 2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี หรือการลักลอบทิ้งขยะ

 ผลลัพธ์	: ในปี 2564ไม่มีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก

 เป้าหมาย	:	3. สร้างวัฒนธรรมสีเขียวโดยปลูกฝังให้พนักงานรู้จักการคัดแยกขยะ

 ผลลัพธ์	: ในปี 2564 สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมาย

 1.	การคัดเลือกผู้รับกำาจัด
 การคัดเลือกผู้ดำาเนินการรวบรวม ขนส่ง บำาบัด และกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นภารกิจหลักของแผนกธุรการและ

บริการ และ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่จะต้องดำาเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา ขออนุญาต การตรวจสอบโรงงานที่รับกำาจัดและ

บำาบัดในพื้นที่จริงของโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมามีการดำาเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำาหนด

รายชื่อผู้ดำาเนินการรวบรวม ขนส่ง บำาบัดและกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของถิรไทยในปี 2564

บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำากัด

 รวบรวมกำาจัด : น้ำามันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB, ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 วิธีการกำาจัด : 049 (นำากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ), 042 (ทำาเชื้อเพลิงผสม )

 รวบรวมกำาจัด : ทินเนอร์ใช้แล้ว

 วิธีการกำาจัด : 051 (เข้ากระบวนการนำาตัวทำาละลายกลับมาใหม่)

 รวบรวมกำาจัด : ภาชนะบรรจุภัณฑ์โลหะ 200 ลิตร

 วิธีการกำาจัด : 049 (นำากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ)

การจัดการของเสียวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (ขยะ)
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 รวบรวมกำาจัด : เศษทองแดง, เศษเหล็ก

 วิธีการกำาจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

บริษัท เวส 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

 รวบรวมกำาจัด : เศษวัสดุปนเปื้อนน้ำามัน (เฉพาะที่ไม่ปนเปื้อนสาร Polychlorinated Biphenyls :PCBs),        

   โชลเว้นท์ปนน้ำา

 วิธีการกำาจัด : 042 (ทำาเชื้อเพลิงผสม)

ห้างหุ้นส่วนจำากัด รวม เอส.รีไซเคิล 2000

 รวบรวมกำาจัด : เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษทองเหลือง, เศษข้ีกลึงทองแดง, เศษข้ีกลึงทองเหลือง, เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม

 วิธีการกำาจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

บริษัท ศราธรเมทอล จำากัด

 รวบรวมกำาจัด : เศษเหล็ก

 วิธีการกำาจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

บริษัท ธนัชชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

 รวบรวมกำาจัด : เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม, เศษทองเหลือง

 วิธีการกำาจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

บริษัท ดีสมใจสแครปยาร์ด จำากัด

 รวบรวมกำาจัด : เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษทองเหลือง, เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม

 วิธีการกำาจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

ห้างหุ้นส่วนจำากัด โพธิ์เจริญทรัพย์

 รวบรวมกำาจัด : เศษทองแดง, เศษเหล็ก, เศษทองเหลือง, เศษขี้กลึงทองแดง, เศษขี้กลึงทองเหลือง,     

   เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม, เศษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้

 วิธีการกำาจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน)

 รวบรวมกำาจัด : เศษไม้, เศษขี้เลื่อย

 วิธีการกำาจัด : 049 (นำากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ)

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำากัด

 รวบรวมกำาจัด : เศษเหล็ก, เศษทองแดง, เศษทองเหลือง, เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม , เศษบรรจุภัณฑ์ที่   

   เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้, เศษขี้กลึง, ทองแดง, 

   เศษขี้กลึงทองเหลือง

 วิธีการกำาจัด :  011 (คัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ)

 การขนส่ง และกำาจัดของเสีย (ขยะ) ดำาเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพ่ือไปกำาจัดในต่างประเทศการดำาเนินการต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ และผู้รับกำาจัด ในรอบปี 2564 เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด
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 2.	การตรวจสอบติดตามผู้รับกำาจัด
 บริษัทฯ มีการติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดการผู้ดำาเนินการรวบรวม ขนส่ง บำาบัดและกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็น

ประจำาทุกปีโดยดำาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามแผนงานที่กำาหนด

ภาพการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการขยะที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

	 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
 -	ปริมาณขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต	ต่อหน่วยการผลิต	kVA

 บริษัทฯ มีการส่งกำาจัดขยะอันตรายกับ บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) ซึ่งใน

ปี 2564 มีปริมาณรวมขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจากทั้ง 3 โรงงานมีปริมาณที่ลดลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะ

อันรายรวมทั้งสิ้น 169.74 ตัน และในปี 2564 มีปริมาณขยะอันตรายรวมทั้งสิ้น 93.61 ตัน ปริมาณขยะอันตรายลดลงไป 76.13 ตัน
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 ในปี 2564 มีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตลง 20 % ต่อหน่วยการผลิต ซึ่งจากกราฟแสดงให้

เห็นได้ว่าปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิตของบริษัทฯ ในปี 2564 มีปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิตที่ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากทางบริษัทฯ

ได้มีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R โดยการนำาของเสียไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 -	การจัดการซากผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หมดอายุ
 นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์

 เม่ือหม้อแปลงไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานแล้วถิรไทยมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถส่งหม้อแปลงกลับมายังโรงงานเพื่อเข้าสู่

กระบวนการคัดแยก และส่งกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่กฎหมายกำาหนด โดยลูกค้าที่ต้องการส่งหม้อแปลงไฟฟ้าที่หมดอายุกลับ

มายังโรงงานของถิรไทยจะต้องเซ็นยินยอมด้วย และจะต้องดำาเนินการจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้ามาที่โรงงานของถิรไทยเอง

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมากำาจัดที่โรงงาน ถิรไทย
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 -	การดำาเนินการคัดแยกขยะตามหลัก	3Rs	เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว
 ถิรไทยมีการดำาเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายใต้โครงการ “ขยะยิ้ม” โดยมีการเริ่มดำาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 ถึง

ปัจจุบัน โครงการขยะยิ้ม เป็นการแยกประเภทของขวดที่เกิดจากการบริโภคของพนักงานในส่วนของโรงงานและสำานักงาน โดยทำาการแยก

ขวดออกเป็น 3 ประเภท คือ ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ และขวดพลาสติก โดยจะนำาข้อมูลปริมาณน้ำาหนักที่สามารถคัดแยกได้ไปคำานวนเป็น

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยจะมีถังขยะยิ้ม ประจำาอยู่ในแต่ละจุดของโรงงาน โดยนำาข้อมูลการคัดแยกขวดที่สามารถทำาได้ไปคำานวนเป็นคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์เทียบเท่าซึ่งมีผลการดำาเนินงานดังนี้

 จากการดำาเนินโครงการในการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในบริษัทฯ ยังขยายาผลให้พนักงานนำาวิธีการแยกขยะไปปฏิบัติที่บ้านอีก

ด้วยจากผลการสำารวจในปี 2564 มีดังนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังให้พนักงานมีการคัดแยกขยะ 80 %

 จากกราฟจะเห็นได้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมามีผลการดำาเนินงานของการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวที่มีการปลูกฝังให้พนักงานเกิดการคัด

แยกขยะจนถึงที่บ้าน โดยมีผลการดำาเนินงานอยู่ที่ 89.47 % ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยในอนาคตจะมีการกำาหนดเป้าหมายเพิ่ม

สูงขึ้นอีก ที่ 90 % และ 100 %ตามลำาดับ

 -	โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด	3R
 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้สถาบันน้ำาและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ดำาเนินโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จาก วัสดุที่ไม่ใช้ แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R ซึ่ง บริษัทฯ ได้เข้าร่วม

โครงการในครั้งนี้ โดยมี ผู้ประกอบการโรงงานนำาร่องที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงงาน และในโครงการนี้ทางบริษัทฯ

ได้ทำาการ ส่งเศษของเสีย (ขี้เลื่อย ,เศษไม้) เพื่อนำาไปแปรรูปให้เป็น Product ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าการเป็นเศษของเสีย พร้อมทั้งสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแปรรูปเศษของเสีย คือ RDF TYPE 2 (เชื้อเพลิงอัดก้อน) และจากการเข้าร่วมโครงการส่งผล

ให้ บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R
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 ผลการดำาเนินงานในปี 2563-2564 มีการนำาขี้เลื่อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ทั้งสิ้น 4,550 กิโลกรัม โดยมีการส่งกำาจัดขี้เลื่อยท่ีไม่

สามารถนำาไปใช้ได้ปริมาณ 8,000 กิโลกรัม ด้วยวิธี 049 (นำากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ) ให้กับบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด 

(มหาชน) โดยโครงการ 3R สามารถนำาขี้เลื่อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ 56.8 %

 ข้อมูลปริมาณขยะจากรายงาน แบบ สก.3 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำาหรับผู้ก่อกำาเนิดสำาหรับสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำาปี 2563-2564
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 ในสภาวะปัจจุบันประเด็นสำาคัญท่ีกำาลังเป็นกระแสอยู่ในขณะน้ีก็คือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก Climate  change ปัญหา 

ภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ความรุนแรงของสภาพอากาศ การ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ภัยพิบัติธรรมชาติ วิกฤตการณ์น้ำาและอาหาร ผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกระทำาของน้ำามือมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุนี้เองจึงทำาให้ทุกภาค

ส่วนหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยภาคอุตสาหกรรมเองในฐานะที่เป็นภาคส่วนที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในปริมาณมากได้ตระหนักและมีการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

 บริษัทฯ จึงจำาเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายใน

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานลง ซึ่งการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Foot-

print for Organization : CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำาเนินงานขององค์กรและคำานวณออกมาในรูป

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำาไปสู่การกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยดำาเนินการร่วมในโครงการ “การจัดการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply Chain De-carbonization) เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

และห่วงโซ่คุณค่า” ต่อยอดสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นการลดต้นทุนทางตรงของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

 2. เพื่อเก็บมูล Carbon footprint ปีฐานเพื่อใช้ในการประเมินเปรียบเทียบ Carbon footprint ของปีต่อไป และนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. บุคลากรในบริษัทฯ มีการตื่นตัวและทันต่อสถานการณ์โลกในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ

 การบริหารจัดการ	

 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001, ISO14064-3, เกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ อบก. และ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

 เป้าหมาย	:	 1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 3 ประเภทลดลงจากปีฐาน 5% ภายในปี 2570

 ผลลัพธ์	:	จาก ปี 2560 - 2563 ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.40 % ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย

 ในปี 2565 จะมีการปรับข้อมูลปีฐานจากปี 2560 มาเป็น 2564 แทน โดยจะมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมดังนี้

 เป้าหมาย	:	2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยผลิต MVA ลดลง 5% จากปีฐาน

 กระบวนการจัดทำารายงานคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร
 การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ปล่อยจากการดำาเนินงานขององค์กรและคำานวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  อันจะนำาไปสู่การกำาหนดแนวทางการบริหาร

จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯจะมุ่งหวังที่จะปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ให้ลดลงอย่างน้อย 5 % ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2570 โดย

จะใช้ข้อมูลบัญชีรายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำาปี 2559 เป็นปีฐานและผลการดำาเนินงานในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ถือเป็นการลดต้นทุนทางตรงของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

 1. กำาหนดขอบเขต (boundary) การคำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

 2. กำาหนดกิจกรรมหลักขององค์กรที่ต้องรวบรวมข้อมูลสำาหรับการคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1,2 และ 3)

 3. การจัดทำา Verification sheet สำาหรับการคำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 5. แนวทางการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 6. การจัดทำารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อทำาการทวนสอบและขึ้นทะเบียนกับ อบก.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
 บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการผลิต และจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพรวมถึงการมีส่วนช่วยบรรเทา

ปัญหาภาวะโลกร้อน ผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในองค์กรลง ซึ่งการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำาเนินงานขององค์กรและคำานวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอันจะนำาไปสู่การกำาหนดแนวทาง

การบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมุ่งหวังที่จะปรับปรุงกระบวนการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ให้ลดลงอย่างน้อย 5 % ให้ได้ภายในปี 

พ.ศ. 2570  โดยจะใช้ข้อมูลบัญชีรายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำาปี 2559 เป็นปีฐาน

โดย บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) เร่ิมทำาโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

ขององค์กรเมื่อปี 2560 โดยยื่นขอการรับรองจากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ในปี 2560 เช่น

เดียวกัน หมายเลขการรับรองเลขที่ TGO CFO FY17-067 ซึ่งคุณ

สุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์และบริหารสำานักงาน รับมอบจาก ดร. คุรุจิต นาครทรรพ 

ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน

“ ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำาปี 2560 ” เมื่อวันอังคาร ที่ 

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำาเนินการทวนสอบและขอ

ข้ึนทะเบียนเพื่อขอการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) อบก. อีกครั้งหนึ่ง
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บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร

การปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยปีละ 3,060.085 kg.CO2eq.

 เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2570 ลดลงอย่างน้อย 5 % เมื่อเทียบต่อหน่วยการผลิตโดยบริษัทฯ ได้มี

โครงการและกิจกรรมการลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยในปี 2565 นี้บริษัทฯ มีแผนที่

จะปรับปีฐานจากปี 2560 มาเป็นปี 2564 แทน 

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ( Thailand Carbon Neutral Network : TCNN ) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติมโตอย่าง

ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่

ปรากฎในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงกับแคมเปญ Race to zero จาก UN-

FCCC ต่อไป

 1.	กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด	3R
 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้สถาบันน้ำาและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ดำาเนินโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จาก วัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R ซึ่งบริษัท ถิรไทย จำากัด 

(มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการโรงงานนำาร่องที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงงาน และใน

โครงการนี้ทางบริษัทได้ทำาการส่งเศษของเสีย (ขี้เลื่อย ,เศษไม้) เพื่อนำาไปแปรรูปให้เป็น Product ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าการเป็นเศษของ

เสีย พร้อมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแปรรูปเศษของเสียคือ RDF TYPE 2 (เชื้อเพลิงอัดก้อน) และจากการ

เข้าร่วมโครงการส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R 
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 มีการนำาขี้เลื่อยไปใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้  โดยมีการแลกเปลี่ยนของเสียเพื่อนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการให้ความร้อนกับเตา

ระบบอบไอน้ำาในกระบวนการย้อมสีผ้าของ บริษัท ธนไพศาล จำากัด ซึ่งในปี 2563 - 2564 มีปริมาณทั้งสิ้น 4,550 กิโลกรัม สามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากของเสีย

 โครงการจัดทำาระบบการขนส่งวัตถุดิบระหว่างโรงงาน	TRT	Express
 โครงการจัดทำาระบบการขนส่งวัตถุดิบระหว่างโรงงาน ( TRT Express ) เกิดจากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขนส่งวัตถุดิบในการ

ผลิตที่ติดขัดและล่าช้า เนื่องจากที่ตั้งของโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์เบ็ตเตล็ดตั้งอยู่ห่างจากโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง (Power trans-

former) ระยะทาง 1 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution transformer) ระยะทาง 3.5 

กิโลเมตร โดยใน 1 วันรถขนส่งวัตถุดิบจะวิ่งอย่างน้อย 5 เที่ยวต่อวัน ลักษณะการทำางานคือมีการโทรขอรถขนส่งเป็นครั้งๆ  และบางครั้ง

ต้องขนส่งของแค่ 1 พาเลทใน 1 เที่ยว และรถขนส่งต้องวิ่งทั้งวันตามคิวงานที่ทางหน่วยงานต่างๆโทรมาขอรถ ซึ่งจากการประเมินแล้วเกิด

ความสูญเปล่าและในการขนส่งมีการใช้พลังงานเผาไหม้ชนิดเคลื่อนที่ซึ่งส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็น

ที่มาของการจัดทำาระบบการขนส่งวัตถุดิบระหว่างโรงงาน ( TRT Express ) ขึ้นมา

 

 โดยข้อมูลการใช้น้ำามันรถอ้างอิงจากแบบฟอร์ม บันทึกการใช้รถประจำาวัน (TF-H0-001) ของแผนกบริการทั่วไปโดยพนักงานขับรถ

เป็นผู้ลงบันทึก ใน 1 เดือน รถ 6 ล้อใช้น้ำามันในการวิ่งขนส่งของ 601 ลิตรโดยเฉลี่ย ตกวันละ 20 ลิตร ลดเที่ยวในการวิ่งลงได้ 3 เที่ยวต่อ

วันคิดเป็น 12 ลิตรสามรถลดการใช้น้ำามันดีเซลในการขนส่งวัตถุดิบระหว่างโรงงานลงได้ 4,380 ลิตร/ปี สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกประเภทที่ 1 ได้ 11.859 Ton CO2 eq.

ข้อมูลการปรับปรุงระบบการขนส่งวัตถุดิบระหว่างโรงงาน (TRT Express)

รายละเอียด

ค่าเที่ยวในการขนส่ง

จำานวนคนที่มาตามของ

ความเส่ียงจากการป่ันซาเล้ง

ความคุ้มค่าต่อเที่ยว

5 เที่ยว / วัน

3-5 คน / วัน

(1-2 ชั่วโมง/คน)

มี

ประเมินไม่ได้

2 เที่ยว / วัน

ไม่มี

ไม่มี

สามารถประเมินได้

ลดการใช้น้ำามันรถ 12 ลิตร / วัน คิดเป็น 312 บาท/

วัน (112,320 บาท / ปี)

ลดชั่วโมงการเสียเวลาทำางานลงได้ประมาณ 112.5 

บาท / วัน(คิดที่ค่าแรงขั้นต่ำา )

ไม่มีความเสี่ยงจากการถูกรถชน

สามารถเก็บข้อมูลเพื่อทา การปรับปรุงการเดินรถได้

ก่อนทำาการปรับปรุง หลังทำาการปรับปรุง คิดเป็นมูลค่าหลังทาการปรับปรุง
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	 2.	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 หม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียว คือ หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับ

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำาหน้าที่อย่างเดียวกัน เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “ถิรไทย” ถือเป็นผู้

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า รายแรก ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว ปัจจุบันถิรไทยได้รับการรับรองหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวทั้งหมด 19 รุ่น จาก

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย Certificate Number : GL2020/052 และ GL2021/031

คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) รับมอบฉลากเขียวจาก

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการ ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

     ซึ่งหม้อแปลงฉลากเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาถึงด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ ก่อนผลิต ขณะที่ทำาการผลิต ขณะ

ขนส่ง ขณะใช้งาน และหลังจากที่หมดอายุการใช้งาน เรียกว่าครอบคลุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่เกิดจนหมดอายุ

การใช้งาน (Life Cycle  Consideration)
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 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคำาสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 50 kVA จำานวน 1,866 เครื่อง ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าแบบปกติและหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวที่อายุการใช้งาน 20 ปี หม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวจะช่วยลด

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ 22,925 Ton CO2 eq.

หม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียว จำานวน 

1,866 เครื่อง ที่ถิรไทยได้รับคำาสั่งซื้อ

จากการไฟฟ้าว่วนภูมิภาค
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 ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เราต้องหันมาปรับเปล่ียน 

การดำารงชีวิต รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากมีการนำาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

ต่างๆ เช่น การระเบิดภูเขาเพื่อนำามาผลิตเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง, การขุดน้ำามันดิบเพื่อนำามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง, การ

ตัดต้นไม้เพื่อนำามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ, การใช้น้ำาในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งการใช้อย่างไม่มีขีดจำากัดอาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

หมดไปจากโลกในที่สุด ซึ่งส่งผลต่อสมดุลของโลก ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ 

 ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของ ถิรไทย ก็มีการใช้ทรัพยากรในส่วนของพลังงานไฟฟ้าในกระบวการผลิต, การใช้น้ำาในการ

อุปโภคและบริโภค, การใช้ก๊าซ LPG. ในกระบวนการอบไส้หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบในอนาคตทั้งในส่วน

ของทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงานทดแทน บริษัทฯ จึงเห็นความสำาคัญของการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดความ

คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อใช้ประโยชน์การจากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด   

 2. เพื่อลดต้นทุนการดำาเนินงานทางธุรกิจ

 การบริหารจัดการ	

บริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 เป้าหมาย	: 1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต kVA. ไม่เกิน 2 kWh./KVA

 ผลลัพธ์	: ปี 2564 สามารถดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ 1.30 kWh./KVA

 เป้าหมาย	: 2. สัดส่วนการใช้น้ำาประปาในการอุปโภคและบริโภคต่อจำานวนพนักงานไม่เกิน 4 ลบ.ม.

 ผลลัพธ์	: ปี 2564 สามารถดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ 3.62 ลบ.ม.

 เป้าหมาย	:	3. การใช้ก๊าซ LPG. ในกระบวนการอบไส้หม้อแปลงไฟฟ้าต่อปริมาณการผลิต kVA จะต้องมากกว่า 30 kVA/kg.(ก๊าซ)

 ผลลัพธ์	: ปี 2564 สามารถดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ 47.44 kVA/kg.

 

 1.	การใช้พลังงาน
 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและสำานักงาน โดยทำาการซื้อไฟจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นหลัก ซึ่งพลังงาน

ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการอบไส้หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหลัก

กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและสำานักงาน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
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กราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต	kVA.

 จากกราฟจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมสภาพ

แวดล้อมในกระบวนการผลิตเพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีคุณภาพมากย่ิงข้ึนโดยการติดต้ังเคร่ืองดูดความชื้นในกระบวนการผลิตทั้งที่โรงงาน

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง (Power Transformer) และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ( Distribution Transformer) โดยบริษัทฯ

มีแผนงานที่จะดำาเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 527.04kw ที่โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง (Power Transformer) เพื่อลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า

	 2.	การใช้น้ำา
 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการใช้น้ำาในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และมีการใช้น้ำาในการอุปโภคและบริโภคของพนักงานเท่านั้น 

โดยใช้น้ำาจากการประปานครหลวงที่ซื้อผ่านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหลัก

กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ำาในปี	2562	-	2564

ปริมาณการใช้น้ำาเฉลี่ยปีละ	24,734	ลบ.ม.
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กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ำาประปา

 จากกราฟจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้น้ำาที่ลดลงเนื่องจากในปี 2563 มีพนักงานในบางหน่วยงาน Work from home เนื่องจากมีการ

ระบาดของโรค Covid-19 โดยพบว่าในปี 2563 มีการใช้น้ำาที่ลดลงจากปี 2562 จำานวน 849 ลบ.เมตร หรือลดลงคิดเป็น 3.3 %

	 3.	การใช้ก๊าซ	LPG.
 บริษัทฯ มีการใช้ก๊าซ LPG. ในกระบวนการผลิต คือใช้สำาหรับเป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำาไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำามันร้อน

ในกระบวนการอบไส้หม้อแปลงไฟฟ้า ใช้สำาหรับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ( Distribution transformer) 

กราฟแสดงปริมาณการใช้ก๊าซ	LPG	ปี	2562	-	2564
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ข้อมูลแสดงปริมาณการใช้ก๊าซ	LPG	/	หน่วยการผลิต

 จากตารางจะเห็นได้ว่ามีการใช้ก๊าซ LPG. ในกระบวนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามกัน ซึ่งสัดส่วน

การใช้ก๊าซต่อปริมาณการผลิตนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณ kVA ของไส้หม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถนำาเข้าอบได้ในแต่ละครั้งที่มีการอบ กรณีเป็นไส้

หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง (Power transformer) จะใช้วิธีการอบคู่เพื่อให้ได้ kVA ในการอบต่อครั้งที่คุ้มค่ามากที่สุด
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 ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านท่ีมีต่อรายงานความย่ังยืนประจำาปี 2564 ของบริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) (“ถิรไทย”)  

เพื่อบริษัทฯ จะนำาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดทำารายงานในปีถัดไป ขอขอบพระคุณสำาหรับความร่วมมือของท่าน

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด

 

o ผู้ถือหุ้น    o คู่ค้า

o นักลงทุน    o หน่วยงานราชการ

o ลูกค้า    o นักวิชาการ

o พนักงาน    o นักเรียน/นักศึกษา

o ชุมชนรอบนิคมฯบางปู  o สื่อมวลชน 

o อื่น ๆ (กรุณาระบุ ......................................................................)

2. ท่านได้รับรายงานฉบับนี้ผ่านช่องทางใด

o การเยี่ยมชมบริษัท

o สัมมนา/นิทรรศการ/บรรยาย 

o พนักงานของบริษัท

o เว็บไซต์ของบริษัท

o อื่น ๆ (กรุณาระบุ ......................................................................)

3. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานฉบับนี้

o เพื่อทำาความรู้จักบริษัท “ถิรไทย”

o เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

o เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมจัดทำารายงานของตนเอง

o เพื่อวิจัย/ ศึกษา 

o อื่น ๆ (กรุณาระบุ .....................................................................)

4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานฉบับนี้

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย    •มาก   •ปานกลาง   •น้อย   •ปรับปรุง

การแสดงภาพ กราฟ ตารางประกอบ  •มาก   •ปานกลาง   •น้อย   •ปรับปรุง

การออกแบบรูปเล่ม    •มาก   •ปานกลาง   •น้อย   •ปรับปรุง

การกำาหนดประเด็นสำาคัญของรายงาน  •มาก   •ปานกลาง   •น้อย   •ปรับปรุง

เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ  •มาก   •ปานกลาง   •น้อย   •ปรับปรุง

ความพึงพอใจต่อรายงานฉบับนี้โดยรวม •มาก   •ปานกลาง   •น้อย   •ปรับปรุง

5. กรุณาระบุข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปรับปรุงรายงานฉบับต่อไป

................................................................................................................................................

แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
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