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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ต้นกล้าแห่งความยั่งยืน 

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ TTA 
TTA	 ถือเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่มีการกระจายการ
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน
ประกอบไปด้วย	5	กลุ่มธุรกิจหลัก	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ	
กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง	 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 และกลุ่มการลงทุนอื่น	 ซึ่ง	 TTA	
ตระหนักดีถึงการสร้างมูลค่าเชิงบวกให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ	
แต่รวมไปถึงการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดย	TTA	มีเป้าหมายและความ
มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 เพื่อสร้าง
มูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมตลอด
กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

โดยในปี	 2562	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะ
กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	(Sustainable	Development	Committee)
ขึ้น	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	 ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 และ	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษา
จากภายนอกองค์กร	 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการกรอบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	
โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมถึงการกำหนดหน้าที่
ต่างๆ	 ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอาไว้	 เช่น	 การกำหนด
นโยบาย	 กลยุทธ์	 ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่าง	
ยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม		
และสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	
ทุกกลุ่ม	 รวมทั้งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินโครงการต่างๆ	 ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก	 โดยได้อนุมัติจัดตั้งคณะทำงาน	
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Development	Working	Group)
ที่มาจากระดับผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

ลดปรมิาณขยะพลาสตกิ
ทีเ่กดิจากการดำเนนิธรุกจิ
รอ้ยละ30ภายใน3ปี
นบัตัง้แตป่ี2563

อบรมและใหค้วามรู้
พนกังานเรือ่ง

สทิธมินษุยชน100%
ภายในปี2564

ไดร้บัการรบัรองเปน็สมาชกิ
ในโครงการแนวรว่ม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นการทจุรติ

ภายในปี2564

ลดอตัราการลาออก
ของพนกังานในกลุม่

TTA

ดำเนนิการAudit
ของสนิคา้และบรกิาร

รา้นPizzaHutทกุสาขา
และSuppliersทกุราย

(100%)

ลดอตัราการบาดเจบ็
จากการทำงานถงึขัน้

หยดุงาน

1 2 3 4 5 6 

เป้าหมายด้านความยั่งยืนของ TTA 

ของแต่ละกลุ่มธุรกิจขึ้น	 เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดย	
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	

สำหรับปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่สอง	 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทฯ	 ที่ก่อให้เกิด
กระบวนการทบทวน	 และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีแรก	 รายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สื่อให้
เห็นถึงการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือที่
ครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล
(Environmental,	 Social	 and	 Governance	 หรือ	 ESG)	 เพื่อ	
ตอบสนองประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน	
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TTA ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ  
ต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่   
8 พฤศจิกายน 2562 โดยตั้งเป้าหมายให้  
ได้รับการรับรองจาก CAC ภายในปี 2564 


ผลการดำเนินการ 
ที่โดดเด่นในปี 2563 

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง ได้ร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ริเริ่มโครงการ 
“ปั้นคนครัวบนเรือทะเล” เพื่อผลิตบุคลากร
คนครัวบนเรือเดินทะเลในระดับมืออาชีพโดย
ในปี 2563 นับเป็นรุ่นที่ 10 ตั้งแต่ปี 2554 
โดยมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
กว่า 140 คน 

ในปี 2563 TTA ได้ริเริ่มโครงการ TTA 
Zero Waste ขึ้นมา เพื่อลดขยะพลาสติก
ภายในบริษัทฯ ซึ่งสามารถรวบรวมขยะ
พลาสติกได้จำนวน 40 กิโลกรัม และได้ทำ  
การส่งต่อไปยังวัดจากแดง เขตพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ในการ
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากขยะพลาสติก และ
นำไปใช้ในกระบวนการผลิตเชือกต่อไป 
 

สงัคม 

เศรษฐกจิ 

สิง่ 
แวดลอ้ม 
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ต้นกล้าแห่งความยั่งยืน 

อนาคตที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการน้ำและน้ำเสีย 

การปล่อยกาซเรือนกระจก 

การบริหารจัดการพลังงาน 

การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา 

การจัดหาวัตถุดิบ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

การต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชัน 

จุดเริ่มต้น 

เนื่องจากการพัฒนาอย่ างยั่งยืน เป็นประเด็น 

ที่บริษัทฯ และทุกอุตสาหกรรมทั่ว โลกต่ างให้ 

ความสำคัญมากที่สุดประเด็นหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้

จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี เพื่อเป็นการ

เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนา

อย่างยั่งยืน นับว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ที่ได้

สื่อสารความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สู่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ทั้งในบริษัทฯ  

และบริษัทในเครือของ TTA ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การพัฒนาและต่อยอด

โครงการต่างๆ ด้านความยั่งยืนยังสามารถทำให้ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการ

เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของ TTA 

ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

พนักงาน 

ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน 

นักวิเคราะห์การลงทุน 

คู่ค้า 

ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ 

สื่อมวลชน 

สมาคมอุตสาหกรรม 
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ TTA 

ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ได้พิจารณาและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 

1 2 

ผู้มีส่วนได้เสียรอง 
(Secondary Stakeholders) 

ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือทางอ้อม โดยเป็น 

ผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อม 
จากการดำเนินธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์ 

การลงทุน หน่วยงานภาครัฐ 
สื่อมวลชน สภาอุตสาหกรรม 

 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
(Primary Stakeholders) 

ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ 
ทางตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือ เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้สนับสนุนทางด้าน 
การเงิน ชุมชนโดยรอบถิ่นที่ประกอบ 
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

 

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผูม้สีว่นไดเ้สยี ชอ่งทางในการสรา้งการมสีว่นรว่ม ตวัอยา่งของประเดน็ 
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 -	 การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี	 -	 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 -	 กิจกรรมพบปะนักลงทุนรายไตรมาส	 -	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	
	 -	 การเยี่ยมชมกิจการ	 -	 การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนิน	
	 -	 เปิดช่องทางในการสื่อสาร	ผ่านสื่อต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์บริษัทฯ	 	 ธุรกิจ	
	 	 อีเมล	โทรศัพท์	และอื่นๆ -	 การลงทุนในธุรกิจต่างๆ	
	 -	 การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	 -	 การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและ	
	 	 (Whistle	Blowing)	 	 การพัฒนาธุรกิจ		 	


ลูกค้า	 -	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า	(Call	Center)	 -	 คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและ		
	 	 	 	 บริการ


พนักงาน	 -	 Intranet	We-Connect	Letter	อีเมล	คลิปวิดีโอ	กรุ๊ปแชท	 -	 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	
	 	 ของพนักงานบริษัทฯ	 -	 ค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการ	
	 -	 กิจกรรม	CEO	Coffee	Talk	 -	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน	
	 -	 กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีของพนักงาน	และกิจกรรมท่องเที่ยว	
	 	 ประจำปีของพนักงานบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	
	 -	 การประเมิน	MAX	Evaluation	


คู่ค้า	 -	 งานพบปะและสัมมนาประจำปี	 -	 สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
	 -	 โทรศัพท์	อีเมล	 -	 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
	 -	 การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 -	 การส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้า	


ขั้นตอนการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ TTA 
 



128 รายงานประจำปี TTA 2563 

 ผูม้สีว่นไดเ้สยี ชอ่งทางในการสรา้งการมสีว่นรว่ม ตวัอยา่งของประเดน็ 
ผู้สนับสนุนทางด้าน	 -	 Company	visit	 -	 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด	
การเงิน	 -	 โทรศัพท์	อีเมล	 -	 ความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่าง	
	 	 	 	 ครบถ้วนถูกต้อง	ตรงตามกำหนดเวลา	
	 	 	 -	 การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง	
ชุมชน	 -	 โทรศัพท์	อีเมล	 -	 การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ		
	 -	 การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็นและ	 	 มีความปลอดภัย	และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี	
	 	 ข้อเสนอแนะ	 -	 การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	
นักวิเคราะห์การลงทุน	 -	 การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส	 -	 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ
	 -	 การเยี่ยมชมกิจการ	 	 และทันเวลา	
	 -	 เปิดช่องทางในการสื่อสาร	ผ่านสื่อต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์บริษัทฯ	 -	 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 	 อีเมล	โทรศัพท์	และอื่นๆ	 -	 การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและ	
	 	 	 	 การพัฒนาธุรกิจ	
หน่วยงานภาครัฐ	 -	 การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	 -	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อกำหนด		
	 	 และข้อเสนอแนะ	 	 ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 -	 การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	
	 	 	 -	 การปอ้งกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
สื่อมวลชน	 -	 โทรศัพท์	อีเมล	 -	 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ
	 -	 การพบปะประจำปีของฝ่ายองค์การสัมพันธ์	 	 และทันเวลา	
สมาคมอุตสาหกรรม	 -	 การเปดิชอ่งทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน	ขอ้คดิเหน็	และขอ้เสนอแนะ	 -	 การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ	
	 -	 โทรศัพท์	อีเมล	 	 สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด	


การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของ TTA 
บริษัทฯ	 ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนตาม
แนวทางของ	 Global	 Reporting	 Initiative	 (“GRI”)	 โดยคำนึงถึง
ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย	
ควบคู่ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ	
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร	โดยบริษัทฯ	มีขั้นตอนการประเมินดังนี้	

1. การระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ
	 บริษัทฯ	 ได้ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้งสิ้น	 14	 ประเด็น	 จากการ

รวบรวมแนวโน้มความยั่งยืนของโลก	 และประเด็นที่บริษัทชั้นนำ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ	 นอกจากนี้	 ยังพิจารณา
ถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการดำเนินธุรกิจของ	 TTA		
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง	 10	 กลุ่ม	 รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วน	
ได้เสียที่มีต่อ	TTA	


2. การจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญ
	 การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ	 (Materiality	

Prioritization)	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินประเด็น
ที่มีนัยสำคัญ	(Materiality	Assessment)	ตามมาตรฐานของ	GRI	
เพื่อสร้างทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะ
ทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 ว่าจะตอบ
สนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสียได้
หรือไม่	 รวมทั้ง	 เพื่อรับทราบมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วน	
ได้เสีย	 เพื่อนำมากำหนดเป็นเนื้อหาในการรายงานความยั่งยืน	

ได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการจัดลำดับประเด็น
ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญนี้ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ของปี	 2562	 โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง	 10	 กลุ่ม
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ผู้บริหาร	 รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ		
เข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ในประเด็นดังกล่าว	 เพื่อนำมา
วิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญและจัดทำแผนผังสรุป
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ	 (Materiality	 Matrix)	 เพื่อระบุ
ความสำคัญของแต่ละประเด็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอก	


3. การตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
	 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญของ	
TTA	 นอกจากนี้	 ยังได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติประเด็นดังกล่าว	 เพื่อทวนสอบประเด็นที่มี	
นัยสำคัญต่อบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 รวมทั้งความสำคัญต่อผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก	


4. การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ
	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร	

บริษัทฯ	 ได้มีแผนงานในการติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่
สำคัญ	 รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มี
ความสำคัญมาก	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐาน	
ในการรายงาน	 โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็น	
ดังกล่าว	รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	
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ผลการประเมิน 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญของ TTA การมีส่วนร่วม 

กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการระบุประเด็น 
ที่มีนัยสำคัญ 
 คณะกรรมการการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืนได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
มาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญในแผนผังสรุป 
ก่อนที่จะนำไปผ่ านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทของ TTA โดยประเด็นด้าน
ความยั่งยืนเหล่านี้ มีระดับความสำคัญด้าน
ความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ  
สิ่งแวดล้อมที่ แตกต่ างกันออกไป โดย
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรให้ความสำคัญมากได้แก่ 
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั สทิธมินษุยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน การต่อต้าน  
การทุจริตและคอร์รัปชัน การจัดการ  
ของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ คุณภาพ  
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

หลักเกณฑ์การรายงาน ช่องทางการสื่อสาร 
 TTA ได้ให้ความสำคัญต่อมุมมองและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ จึงได้เปิดรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป
โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
สอบถามข้อมูล ตามช่องทางต่อไปนี้ 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
อาคารอรกานต์ ชั้น 7 เลขที่ 26/26-27 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330  

โทรศัพท์: +66 (0) 2250-0569  

Email: COR@thoresen.com 

 สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผย
ผลการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของ  
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจ  
ให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง   
31 ธันวาคม 2563 
 
 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานให้มี  
ความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของมาตรฐาน GRI ในระดับตัวชี้วัดหลัก 
(Core Option) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (Food Processing Sector Supplement) นอกจากนั้น 
บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลให้ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
หรือ SDGs และรายงานข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแบบประเมิน 
Thailand Sustainability Investment (“THSI”) หรือ หุ้นยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ด้านเศรษฐกิจ 
สร้างความเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 ทำให้การขนส่งมีราคาถูกลง	
ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการให้บริการสั้นลง	 ในวันที่ตัวกลางใน
การดำเนนิการตา่งๆ	 กถ็กูลดความสำคญัลงเรือ่ยๆ	 การใช	้ Block	 Chain
ในการติดตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	
ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามเวลาในการส่งสินค้าหรือความคืบหน้า	
ในการให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทไม่
สามารถคำนึงถึงเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริการ
ห่วงโซ่อุปทานได้	 แต่บริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการของบริษัท
ด้วย	 เช่น	 ประเด็นเรื่องแรงงาน	 และผลกระทบเชิงลบทางด้านสังคม	
อันเป็นผลจากการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน		
ดังนั้น	 ผู้มีส่วนได้เสียจึงคาดหวังให้บริษัทต่างๆ	 บริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค	
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดค่าใช้
จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตและช่วยส่งเสริมคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน	
บริษัทสามารถติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทัน
ท่วงที	 ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อส่วนรวม	 และผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ในทางกลับกัน	
การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้บริษัทสูญเสีย
ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	สูญเสียภาพลักษณ์	ฐานลูกค้าอาจ
ลดลง	จนอาจเกิดความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจได้	

TTA	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ	 จึงมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่
กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค	
บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	
จงึไดม้กีารจดัทำจรรยาบรรณคูค่า้ของบรษิทัฯ	(Supplier	Code	of	Conduct)	
ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ภายในปี	2564	รวมทั้ง
บริษัทฯ	 ได้ออกระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	รวมถึงหลักเกณฑ์
การคัดเลือกคู่ค้า	 โดยเป็นการพิจารณาทั้งการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ผู้ให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 และที่สำคัญต้องให้
ความสำคัญต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ	
กฎข้อบังคับสากลต่างๆ	ด้วย	ทั้งนี้	มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และปฏิบัติตามกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดให้คู่ค้าของ	
บริษัทฯ	ลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ	และยินยอมให้มี
การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและการให้บริการว่าเป็นไปตาม	
ข้อกำหนดของบริษัทฯ	 รวมถึงการจัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบ
ภายในสำหรับทุกบริษัทในเครือ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือข้อบังคับตามที่กำหนดของบริษัทฯ	 อาทิ	 บริษัทในเครือ	
TTA	 ที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคู่ค้าของเจ้าของแฟรนไชส์	 หรือบริษัทในเครือ	 TTA	
ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเดินเรือ	 จำเป็นต้องมีบริษัทตรวจสอบจาก
ภายนอกที่ได้รับการรับรองมาร่วมตรวจสอบด้านการดำเนินงานเพื่อ	
ให้เป็นไปตามหลักข้อปฏิบัติสากลด้วย	
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โครงการเด่น 
Pizza	Hut	Asia	Pacific	Business	Unit	(APFBU)	ได้จัดงานประชุมผู้ประกอบการ	ภายใต้ชื่อ	Virtual	Pizza	Hut	Fast-Track	R.E.D	ขึ้นเมื่อ
วันที่	17	-	20	พฤศจิกายน	2563	ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในเครือของยัม	(Yum)	ทั่วโลกเข้าร่วม	โดยจุดประสงค์หลักของการ
จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อการแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของพิซซ่า	ฮัท	และวิสัยทัศน์สำหรับปี	2564	ร่วมกัน	ในการประชุมครั้งนี้ยังได้
เน้นถึงเรื่องกุญแจสำคัญในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 (SCM)	 และการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ	 รวมถึงพิธีการมอบรางวัลให้
กับผู้ประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนในเครือของยัมอีกด้วย	 และยังได้มีการจัดการอบรมด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับเหล่าผู้ประกอบการปีละ
หนึ่งครั้งด้วยเช่นกัน	


ที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้าน
อาหารและตรวจสอบด้านคุณภาพตามนโยบายของ	Yum!	เช่นกัน	

ในการจัดหาวัตถุดิบ	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง	 เพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	รวมทั้งจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	 โดยเป็นบุคคลคนละกลุ่ม	
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ	 เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อ	
จัดจ้างให้มีความโปร่งใสอีกด้วย	 สำหรับพิซซ่า	 ฮัทและทาโก้	 เบลล์	
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	(Procurement	Manager)	ทำหน้าที่
ในการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ	 รวมถึงติดตามตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็น
ไปตามมาตรฐานของ	Yum!	

บริษัทฯ	มีการดำเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบกับคู่ค้าของบริษัทฯ	โดย
การออกใบรับรองให้กับคู่ค้าเพื่อหลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจโดย
ปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจและไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 พิซซ่า	 ฮัท	 มีการออกใบรับรองให้กับคู่ค้า
น้ำมันปาล์ม	 โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคู่ค้า	 (Due	 Diligence)	 ก่อน
ออกใบรับรอง	 นอกจากนั้นพิซซ่า	 ฮัทยังได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท	
SCG	ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการผลิต
กล่องบรรจุภัณฑ์ให้กับพิซซ่า	 ฮัท	 โดยบรรจุภัณฑ์นี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ผลิตจากต้นไม้จากป่าปลูก	 ไม่ทำลายป่า

การจัดหาวัตถุดิบ 

TTA	 และบริษัทในเครือโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม	 ให้ความใส่ใจในการจัดหาวัตถุดิบเป็นอย่างมาก	
เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องคำนึงถึง	
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก	 เพราะหมายถึงการได้รับ	
ความไว้วางใจจากลูกค้า	 นอกจากนั้น	 ต้องคำนึงถึงการจัดหาวัตถุดิบ
จากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 กลุ่มคู่ค้า
ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
สำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ	ที่ได้ประกาศใช้ในปี	2562	

บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย	
จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย	 พิซซ่า	 ฮัท
และทาโก้	เบลล์	ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของ	YUM!	ต้องปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับของการเป็นบริษัทแฟรนไชส์	 ซึ่งรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบต้อง
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนด	 รวมทั้งแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบก็ถูกกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน	 โดยพิซซ่า	 ฮัทและทาโก้	 เบลล์
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาน้ำมันปาล์มและบรรจุภัณฑ์จากป่าปลูก
ของ	 Yum!	 อีกทั้งทาโก้	 เบลล์ยังมีนโยบายการใช้กระดาษที่ผลิตด้วย
ต้นไม้จากป่าปลูก	 โดยไม่มีการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ	 จึงไม่ทำลาย	
สิ่งแวดล้อม	นอกจากนั้น	ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ	วัตถุดิบทุกชนิด
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ธรรมชาติ	และสามารถย่อยสลายได้	นอกจากนั้น	บริษัทยังดำเนินการ
ตรวจสอบราคาและคู่ค้าเป็นประจำทุกปี	เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมา
ใช้ในกระบวนการผลิตนั้นมีคุณภาพ	 ปลอดภัย	 และไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	
 

คุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ 

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นหนึ่งในปัจจัย
สำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	 โดยในปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความสนใจด้านสุขภาพและนิยมสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพรวมถึง
สินค้าออร์แกนิคมากขึ้น	 ขณะเดียวกันขีดจำกัดด้านสุขภาพของ	
ผู้บริโภค	 เช่น	 การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเสี่ยงจากการ	
แพ้อาหารบางประเภทก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงให้มากขึ้น	
เช่นกัน	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการมากกว่าปริมาณของสินค้า
และบริการที่มอบให้กับผู้บริโภคมากขึ้น	

การให้บริการอาหารที่ไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจะ	
ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต	 สุขอนามัย	 และความปลอดภัยของผู้บริโภค	
และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท	 การแก้ไขปัญหา	
ดังกล่าวนอกจากต้องใช้ระยะเวลาและต้นทุนแล้ว	 หากถึงขั้นต้องยุติ
การประกอบกิจการ	 จะมีผลกระทบต่อพนักงานที่ต้องตกงาน	 ขาดรายได้
เข้าไปจุนเจือครอบครัว	 ดังนั้น	 การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความ
ปลอดภัยของอาหารจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการแก้ปัญหา	 นอกจาก
ทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีแล้ว	 ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและมีการ
บริโภคสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน	

บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจด้านอาหารในลักษณะแฟรนไชส์ของร้านอาหาร
พิซซ่า	ฮัทและทาโก้	เบลล์	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงต้องมีความรับผิดชอบใน
การส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
สุขภาพต่อผู้บริโภค	 บริษัทมีนโยบายควบคุมความปลอดภัยของอาหาร	
โดยผู้จัดการร้านทุกสาขาต้องได้รับใบอนุญาตผู้สัมผัสอาหารจาก
กระทรวงสาธารณสุข	 และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอาหาร
ปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 รวมทั้งมี	
นโยบายด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารตาม	
ข้อกำหนดของ	 YUM!	 ซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์	 (Franchise	 Policy)	
บริษัทมีการจัดอบรมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้แก่	
พนักงานร้านทุกคน	 ทั้งในรูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์	 เช่น	
พนักงานต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าไปในบริเวณประกอบอาหารและ
ก่อนสัมผัสอาหาร	 เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรุงภายในร้านมีความ
สะอาดและปลอดภัยก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า	รวมถึงการฝึกอบรมให้กับ
คู่ค้าในรูปแบบห้องเรียนและการฝึกสอนให้รายบุคคลทุกปี	 เพื่อให้คู่ค้า
มีความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่ผลิตให้กับ

บริษัท	 โดยในปี	 2563	 พนักงานในร้านพิซซ่า	 ฮัทและทาโก้	 เบลล์	
ทุกคนได้ผ่านการอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วและมีคู่ค้าที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย	
ร้อยละ	 100	 ของคู่ค้าของร้านพิซซ่า	 ฮัททั้งหมด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	
ยังได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผักจากผู้ผลิตที่จัดทำ	 Good	 Agricultural
Practice	 Standard	 (“GAP”)	 และมีนโยบายการควบคุมความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารอีกด้วย	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานการฝึกอบรมด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
 ด้านคุณภาพและความ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
 ปลอดภัยของอาหาร 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
	 พนักงาน	 100	 100	 100	
	 คู่ค้า	 100	 100	 100	


ทั้งพิซซ่า	 ฮัทและทาโก้	 เบลล์มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	 เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค	
บริษัทฯ	 จึงมีเป้าหมายดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย	
ร้านอาหารของบริษัทฯ	 รวมถึงคู่ค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี	 และ	
ร้านอาหารของบริษัทฯ	 จะต้องได้รับการตรวจสอบประมาณปีละ	 5	 ครั้ง
โดยในการดำเนินการตรวจสอบร้านอาหารของบริษัทจะได้รับการ	
ตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน	 จำนวน	 3	 ครั้ง	 และตรวจสอบ
โดยบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการรับรองและมีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ที่เจ้าของแฟรนไชส์เป็นผู้มอบหมายมา	 จำนวน	 2	 ครั้ง	 เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาของแต่ละร้านและทำการแก้ไขปรับปรุง	 และสืบเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19	ในปี	2563	ทำให้บางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ควบคุม	
และไม่อนุญาตให้มีการเข้าสู่พื้นที่บริเวณดังกล่าวในช่วงเดือนที่กำหนด	
ทำให้ร้านอาหารทุกร้านมีการตรวจสอบบัญชีแล้วเสร็จเพียง	 3-4	 ครั้ง
ต่อปี	ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่	

ร้านพิซซ่า	 ฮัท	 มีผู้จัดการร้านในแต่ละสาขาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและมีหน้าที่ในการดำเนินการ
ตรวจสอบ	 นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยแห่ง
ประเทศไทย	 (Food	 Safety	 Thailand	 Committee)	 ซึ่งประกอบไป
ด้วย	Supply	QA	จำนวน	2	คน	และ	Restaurant	QA	จำนวน	4	คน	
โดยมีการประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ	 ซึ่งจะนำไปหารือเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการ	 และนำไปเสนอ
ต่อ	 Leadership	 Team	 ทีมจัดการร้าน	 และแผนกต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานรวมถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารก่อนส่งถึงผู้บริโภค	 นอกจากนี้	 สำหรับ	 Pizza	 Hut	 ยังมี
ข้อมูลด้านโภชนาการ	 (Nutrition	Transparency)	 เปิดเผยบนเว็บไซต์
เพื่อเป็นข้อมูลสารอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย	
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กระบวนการตรวจสอบร้านอาหารของ Pizza Hut 
























นอกจากนี	้ บรษิทัฯ	 ไดก้ำหนดชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นคณุภาพและความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร	 ผา่นชอ่งทางตา่งๆ	 ไดแ้ก	่ Call	 Center
หมายเลขโทรศัพท์	1150	เว็บไซต์ของบริษัท	www.pizzahut.co.th	และทาง	Social	Media	ที่	www.facebook.com/pizzahutthailand	ซึ่งหาก
มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	หน่วยงาน	Call	Center	จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในขั้นต้น	และรายงาน
ต่อหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบ	 เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการแก้ไขและดำเนินการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดย
ฝ่ายปฏิบัติการ	


กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
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ตารางแสดงจำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ	

 จำนวนข้อร้องเรียน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 (ครั้ง)  
จำนวนข้อร้องเรียน	 622	 430	 416	
ที่ได้รับทั้งหมด	 
จำนวนข้อร้องเรียน	 622	 430	 416	
ที่ได้รับการแก้ไข	



การบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์

ลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ	 หากปราศจากลูกค้า
ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น	 การเรียนรู้พฤติกรรมของ
ลูกค้าจะช่วยให้บริษัทเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้	
ปัจจุบันคนไทยกว่า	70%	ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ได้ดีขึ้น	 เช่น	 การสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับประชาสัมพันธ์บริษัท
และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางหน้าเว็บไซต์		
รวมถึงการใช้	Big	Data	เข้ามาช่วยในการวางกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ	 และบริษัทในเครือถือเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้า	 ซึ่งจำเป็น	
ต้องวิเคราะห์ความต้องการและตอบสนองลูกค้าอย่างตรงจุด	 ดังนั้น	
การบริหารจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทฯ	 และบริษัท	
ในเครือได้รับความไว้วางใจ	 สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้	 รวมถึง
ทำให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ	 มากขึ้น	 ถือเป็นการ
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ	

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	 บริษัทฯ	 ได้
กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า	 ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม	ปี	 2552	
และมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม	ปี	2561	ดังนี้	
•	 ส่งมอบการให้บริการ	และสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ	
•	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ	 ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน

และในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า	
•	 ปฏิบัติตามข้อกำหนด	และเงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด	
•	 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ	 และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มา

ซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า	
•	 รักษาความลับของลูกค้า	 และหลีกเลี่ยงการใช้ความลับดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด	

ทั้งนี้	 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
http://th.thoresen.com/corporate-governance.html	

ในด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 เช่น	พิซซ่า	 ฮัทซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์
มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 โดยพิซซ่า	 ฮัท

ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูล	 Big	 Data	 เพื่อนำ
เสนอสินค้าใหม่ๆ	 และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ตรงจุด	 รวมทั้งมีการจัดแคมเปญของรายการอาหารหรือสินค้าตาม
กลุ่มลูกค้าอีกด้วย	 โดยมีผู้จัดการร้านและหน่วยงานส่วนกลางของ	
พิซซ่า	 ฮัททำหน้าที่ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	

พิซซ่า	 ฮัท	 ได้ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดย
วิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง	 SMS	 โดยจำนวนที่ทำการ
ประเมินและสำรวจสอดคล้องและเป็นไปตามที่	Yum!	กำหนด	ในการ
ทำแบบสอบถามมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรสชาติอาหาร	 ภาพลักษณ์	
ราคา	 และความพึงพอใจอื่นๆ	 โดยข้อมูลการทำการวิจัยตลาด	 (Market
Research)	 จากฝ่ายการตลาดและเอาท์ซอร์ส	 (Outsource)	 ของ	
พิซซ่า	 ฮัทแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีผลความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ที่	
77	สำหรับปี	2562	และ	79	ในปี	2563	

  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ตัวชี้วัด ในการใช้บริการของลูกค้า 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
%	OSAT	(GES)	 72	 77	 79	


หมายเหตุ	:	OSAT	คือ	อัตราแสดงความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า	


นอกจากนั้นพิซซ่า	 ฮัทมีช่องทางสำหรับให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแสดง
ความคิดเห็นผ่านทาง	Call	Center	เบอร์โทรศัทพ์	1150	หรือเว็บไซต์
ของบริษัท	 www.pizzahut.co.th	 ซึ่งพิซซ่า	 ฮัททำการเก็บข้อมูล	
การร้องเรียนของลูกค้า	 เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป		
ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนด้านการให้บริการของร้าน	 ผู้จัดการร้านจะ
ทำการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ	 โดยจะทำการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา	 สถานที่ที่ เกิดข้อร้องเรียน	 จำนวนครั้งที่ เกิด	
ขอ้รอ้งเรยีน	และทำการวดัผลการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน	ซึง่จากการดำเนนิงาน
ที่ผ่านมาพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสุขภาพและความปลอดภัยจาก	
การใช้บริการของร้านพิซซ่า	 ฮัท	 ทั้งนี้	 สามารถดูขั้นตอนการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนได้ในหัวข้อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ	

นอกจากนี้	 พิซซ่า	 ฮัทยังมีการจัดแข่งขันสำหรับทุกสาขาทั่วประเทศใน
ด้านของการเพิ่มระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	 เช่นเดียวกับ
ปัจจัยด้านอื่นๆ	 ที่มีความสำคัญต่อการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า	 เช่น	 ความเร็วในการบริการ	 ความเป็นมิตรของพนักงาน		
ทางบริษัทยังได้จัดการอบรมแบบเต็มวันสำหรับโครงการ	 GES		
(ภาพรวมของโครงการและประเด็นเรื่องสุขลักษณะ)	 และการฝึก
ปฏิบัติพิเศษเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โควิด-19	 ในการให้ความร่วมมือกับ
การควบคุมโรคภายในประเทศ	 และเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า
ลูกค้าจะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะจากเราไป	
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เทคโนโลย ีนวตักรรม  
และการวจิยัและพฒันา 

ความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจโลก	 ก่อให้เกิดความท้าทายใน
การดำเนินธุรกิจมากขึ้น	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจ
สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ	 ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มฐานลูกค้าให้กับ
บริษัทฯ	พร้อมทั้งช่วยประหยัดต้นทุนอันเกิดจากการดำเนินงานอีกด้วย	

บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร	และกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ	 อย่างต่อ
เนื่อง	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้ใน	
การขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษัทฯ	 ทำให้การ
ขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วและตรงเวลา	 สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ	 และมอบหมายให้
หน่วยงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีของบริษัทฯ	 ดำเนินการศึกษา
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน	 เช่น	 การติด
กล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันโจรสลัด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นความ
สำคัญในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 และการปฏิบัติตาม	
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อ	
สิ่งแวดล้อม	 โดยได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาเรือ	 (Ballast	
Water	Treatment)	จาก	Supplier	ที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา
ให้กับเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำอับเฉาเรือสะอาด
และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยู่เสมอ	 นอกจากนี้		
ยังมีการนำซอฟต์แวร์	 NS	 Enterprise	 สำหรับการบริหารจัดการด้าน	
Operation	 &	 Maintenance	 มาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการจัดซื้อ	
การซ่อมบำรุงตามตารางและซ่อมบำรุงใหญ่	 การจัดการบุคลากร	 ซึ่ง
ช่วยรวบรวมข้อมูลศูนย์กลางของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 ยังมีการอบรม	
ให้กับผู้ใช้งาน	 (user)	 พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อเพิ่มความสะดวกใน	
การใช้งานให้ง่ายขึ้น	และพัฒนาระบบต่างๆ	ตามข้อกำหนดสากล	

ในส่วนของธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า	ฮัท	และทาโก้	เบลล์นั้น	ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และหน่วยงานด้านการสื่อสาร	
และเทคโนโลยี	 มีหน้าที่ในการวิจัย	 ค้นคว้า	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์		
รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการให้
บริการ	 ซึ่งพิซซ่า	 ฮัท	 ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตที่ช่วยลด
ต้นทุน	 และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยผ่านการใช้	
Food	 Application	 มีการร่วมมือกับแกร็บฟู้ด	 (Grab	 Food)	 และ	
ฟู้ดแพนด้า	 (Food	Panda)	 เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้กับลูกค้าใน
การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น	 พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาระบบ	 POS	
เช่น	Wallet	QR	Code	มาตั้งแต่ปี	2562	เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตใน
สังคมไร้เงินสด	 (Cashless	 Society)	 ที่กำลังมีการเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็วไปในทิศทางคล้ายกันทั่วโลก	 และระบบ	 POS	 รูปแบบใหม่นี้ก็
ถูกนำไปใช้กับร้านค้าทุกสาขาในเดือนตุลาคม	 2563	 นอกจากนี้	 ยังมี
การพัฒนาระบบ	 Big	 Data	 เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า	 และ
ใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ของมูลของลูกค้า	
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี	2563	

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 สำหรับธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า	 ฮัท	 ได้มีการ
ศึกษา	Global	Trends	โดยทดลองกับลูกค้าจริง	รวมถึงศึกษา	Global	
Success	ของธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า	ฮัทในประเทศต่างๆ	ด้วย	โดยได้
ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีความหลากหลายทาง
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น	และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต	มีการใช้ข้อมูลของ
ผู้ให้บริการส่งอาหาร	 เช่น	 แกร็บฟู้ด	 (Grab	 Food)	 ในการวิเคราะห์
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า	 เช่น	 อาหารชุดเล็กที่สามารถ
ทานคนเดียว	 สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าเพราะขนส่ง
สินค้าได้ตรงเวลา	 และยังเป็นการช่วยขยายการเติบโตให้กับคู่ค้า	
ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้	 นอกจากนั้น	 พิซซ่า	 ฮัท	 มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตโดยการใช้เตาที่มีขนาดเล็กลง	 ซึ่งนอกจากช่วยลด
ปริมาณน้ำมันใช้แล้ว	 ยังช่วยประหยัดค่าไฟ	 และลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน	
รวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในการผลิตความร้อนที่ใช้ในการทำพิซซ่าเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และรสชาติของอาหาร	และมีการตรวจสอบจนถึงผู้ผลิตและเกษตรกร	

โครงการเด่น 
โครงการร่วมมือทางการค้าในรูปแบบของ Co-Branding  
ขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มคุณค่าแบรนด์
พิซซ่า	 ฮัทและเลย์	 จับมือร่วมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 เพื่อร่วม
กันชูกลยุทธ์	 brand	 collaboration	 และเพื่อปล่อยแคมเปญ	 “Pizza	
Hut	 x	 Lay’s”	 เป็นความร่วมมือของทั้งสองแบรนด์อาหาร	 ในการ	
สรรสร้างเมนูใหม่ขึ้นมา	 ได้แก่พิซซ่าหน้าสุดพิเศษจากทางพิซซ่า	 ฮัท	
เช่น	 เมนู	 3	 ชีสกรอบขอบเลย์	 ที่เข้ากันได้ดีกับรสที่เป็นที่นิยมตลอดกาล
อย่างฮอกไกโดชีสซูเปอร์ฮาวายเอี้ยน	โดยมีขอบเป็นชีสถึง	3	ชั้น	ผสม
ผสานอย่างลงตัวกับมันฝรั่งทอดจากเลย์	 โดยทางเลย์เองก็ได้ออกรสชาติ
สุดพิเศษออกมาด้วยเช่นกัน	 เช่น	 รสชีสพิซซ่า	 และรสซีฟู้ดชีสพิซซ่า
กลยุทธ์การจับมือร่วมกันในครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งทางพิซซ่า	 ฮัท
และเลย์	 เนื่องจากทั้งสองสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์	 ขยายฐาน
ลูกค้าใหม่	และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในหมู่ลูกค้าได้	
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พิซซ่าฮัทและซองซอสมะเขือเทศแบบต่อเนื่อง5ซอง
พิซซ่า	 ฮัท	 ให้ความใส่ใจในการพัฒนาและการจัดการราคาวัตถุดิบ	 ดังนั้น	 พิซซ่า	 ฮัทจึงได้พัฒนาซองซอสมะเขือเทศชนิดใหม่	 ที่ติดกันต่อเนื่อง		
5	 ซองกับบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างบริษัท	 ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์	 จำกัด	 ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้พิซซ่า	 ฮัทสามารถลดการใช้ซองพลาสติกและ	
ลดค่าใข้จ่ายได้อีกด้วย	

 ซองซอสมะเขือเทศรูปแบบเดิม ซองซอสมะเขือเทศแบบต่อเนื่อง 5 ซอง 




การต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน 

การทุจริตยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลก	 ทุกองค์กรจึงควรให้ความ
สำคัญและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 การคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น	 กำไรขององค์กร
ย่อมจะลดลงหากราคาสินค้าเท่าเดิม	 ในทางกลับกันถ้าเราเพิ่มราคา
สินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น	ความต้องการสินค้านั้นๆ	ก็อาจลดลงไปด้วย	
ถ้าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
นอกจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว	 ยังทำให้ภาพ
ลักษณ์ของบริษัทดีขึ้น	 รวมถึงความต้องการสินค้าก็อาจเพิ่มขึ้นตาม
ลำดับ	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคงยินดีที่จะร่วมงาน	 หรือ
ลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทฯ	สามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ	 มีนโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ปี	 2553	 ล่าสุดได้มีการแก้ไขนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะ	 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจ
ในปัจจุบัน	 โดยสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมของนโยบายดังกล่าวได้ที่	
http://th.thoresen.com/corporate_governance.html	 นอกจากนี้	
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	 เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต	 (Thailand’s	 Private	 Sector	 Collective	 Action	
Against	 Corruption	 หรือ	 CAC)	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยื่นประกาศ
เจตนารมณ์กับ	 CAC	 เมื่อวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2562	 ที่ผ่านมา	 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส	
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	 มีการดำเนินธุรกิจที่
คำนึงถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ	 อยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองต่อไป	 โดยตั้งเป้าหมายให้ได้
รับการรับรองจาก	CAC	ภายในปี	2564	


เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	 บริษัทฯ	 ได้มีการออกนโยบาย
และมาตรการอื่นๆ	 เช่น	 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ
และการเลี้ยงรับรอง	 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาค
และการให้การสนับสนุน	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในงานทรัพยากรบุคคล	 โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
และสามารถเผยแพร่ได้ในช่วงต้นปี	 2564	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับแก้ไขของบริษัทฯ	 และบังคับใช้กับ
ทุกแผนกในองค์กร	 รวมถึงบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมทุกบริษัท	 โดยได้
ทำการสื่อสารนโยบายดังกล่าวทั้งภายในภายนอกองค์กร	 ผ่านระบบ	
Intranet	 สำหรับพนักงาน	 และอีเมล	 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน	
รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ	ให้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง	 ทำการประเมิน
ความเสี่ยงทางธุรกิจ	 รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	 คอยตรวจสอบ	
และประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ	 เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันได้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการรณรงค์การต่อต้าน
คอร์รัปชัน	 โดยจัดทำวีดีโอคลิปของผู้บริหารเผยแพร่ในองค์กร	 รวมทั้ง
การจัดทำสติกเกอร์	 “No	Corruption”	 ให้กับพนักงานโดยเดินแจกถึง
โต๊ะทำงานของทุกคน	 มีการจัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้รับ
ทราบและเข้าใจนโยบายของบริษัทฯ	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ได้มีการ
วางแผนที่จะจัดอบรมให้กับพนักงานปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์	 โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี	 2564	 เป็นต้นไป	
พร้อมกันนี้หลังจากอบรมดังกล่าว	 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้
เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 บริษัทฯ	 ได้วางแผนให้
พนักงานทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน	
ซึ่งหากมีพนักงานยังไม่เข้าใจในประเด็นใด	 บริษัทฯ	 จะทำการจัดการ
อบรมเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อไป	
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บริษัทฯ	 ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชันไว้
หลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 จดหมาย	 อีเมล	 หรือสามารถร้องเรียนได้
โดยตรงผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 เป็นต้น	 ซึ่งหากมีข้อร้องเรียน
ด้านทุจริตคอร์รัปชัน	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบเบื้องต้น	 และรายงานต่อไปยังคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ	 รวมถึงบทลงโทษต่อไป		
ในกรณีมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจริง	
โดยปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ยังไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัป
ชันใดๆ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์ทุจริต
คอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกๆ	ปี	


ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบกรณีเกิดการคอร์รัปชัน
•	 เว็บไซต์	www.thoresen.com	
•	 อีเมล	whistleblowing@thoresen.com	
•	 ทางไปรษณีย์	ที่ตู้	ป.ณ.12	ปณฝ.	ไทยพาณิชย์	แขวงลุมพินี		
	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน	

 จำนวนข้อร้องเรียน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 (ครั้ง)  
จำนวนข้อร้องเรียนด้าน	 0	 0	 0	
ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับ	 
จำนวนข้อร้องเรียนด้าน	 0	 0	 0	
ทุจริตคอร์รัปชันที่	
ตัดสินแล้วว่ามีความผิด	




โครงการเด่น 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ได้มีการริเริ่มโครงการ	 IA	 แจ้งเตือนข่าว	 :	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ	
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)	 เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 อีกทั้งเพื่อเป็นการ
สื่อสารช่องทางการร้องเรียนต่างๆ	 เช่น	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	 เพื่อที่จะสามารถรายงานพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ	
ที่อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้	
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
จิตสำนึกรับผิดชอบ 

การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ	ตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นั้น	อาจมีกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทฯ	 ดำเนินการอยู่	
บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 เพื่อลดผลกระทบ	
ดังกล่าวที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ	 มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่ม
ดำเนินงานใหม่ๆ	 รวมทั้งหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด	
นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้วัตถุดิบที่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	และการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด	
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	เช่น	กิจกรรมปลูกป่า	

บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม	
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อม	 และหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 จึงได้มีการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง
มาตรฐานสากล	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีการสื่อสาร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร	 โดยมีประเด็นสำคัญทาง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	4	ประเด็น	คือ	การบริหารจัดการของเสีย
และวงจรผลติภณัฑ	์การบรหิารจดัการพลงังาน	การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
และการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	 โดย	 TTA	 มีเป้าหมายระยะยาว	
ที่จะลดขยะพลาสติกที่เกิดจากการดำเนินงานลงร้อยละ	 30	 ภายใน		
3	ปี	จากจำนวนขยะที่จัดเก็บได้ในปี	2563	
 

การบรหิารจดัการพลงังาน 

ในปัจจุบันความต้องการทางด้านพลังงานของโลกมีแนวโน้มที่เพิ่มสูง
มากขึ้น	เนื่องมาจากผู้บริโภคมีความต้องการพลังงานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด	
และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพลังงานถือเป็นต้นทุนและปัจจัยหลักของ
การดำเนินธุรกิจ	 หากบริษัทฯ	 สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่าง	
มีประสิทธิภาพแล้วนั้น	 จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลด	
ผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมโลกได้เช่นกัน	

บริษัทฯ	 มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้พลังงาน	
ในอาคารอย่างมีประสิทธิผลและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการ
ปฏิบัติงาน	เช่น	การเลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	LED	ซึ่งเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยปิดไฟในช่วงพัก	
กลางวัน	เพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย	

ในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน	 บริษัทฯ	 ได้มอบหมาย	
ให้แผนกธุรการดูแลการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในอาคาร
สำนักงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมองหาพลังงาน
ทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งลดมลพิษเพื่อส่งเสริม	
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในองค์กรทั้งในบริษัทฯ	 และ
บริษัทในเครือ	 เช่น	 ในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างพิซซ่า	 ฮัท	 มีการเลือกใช้
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อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในร้าน	 เช่น	 การเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสว่างเป็น	 LED	 สำหรับร้านที่ก่อสร้างใหม่ทุกสาขา	 และสำหรับ
ร้านเดิมจะมีการทยอยเปลี่ยนทดแทนในตำแหน่งที่ชำรุด	 นอกจากนี้	
ยังได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในร้าน	 เช่น	 เครื่องปรับอากาศ	 เตาอบ	
และเตาทอด	 ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น	 และลดปริมาณของเสีย
จากการผลิตได้ด้วย	 สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรืออย่างชิปปิ้ง	 ได้มี	
การปรับเปลี่ยนหลอดไฟทั้งในอาคารสำนักงานและเรือขนส่งสินค้าให้
เป็นแบบ	 LED	 ซึ่งจะปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป	
ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน	โดยในปี	2563	เรือทุกลำได้รับการเปลี่ยน
เป็นหลอดไฟระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	 นอกจากนี้	 ในเรือขนส่ง
สินค้ายังได้มีการใช้ระบบควบคุมน้ำมันหล่อลื่น	 (Alpha	 Lubricator)	
ของเชื้อสูบเครื่องจักรใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์	 Mewist	 Duct	 บริเวณ
หางเสือเรือ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์	ประหยัดพลังงานใน
การเดินเรือแต่ละครั้ง	 และประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	 ในขณะ
เดียวกัน	 ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งอย่างเมอร์เมด	 มาริไทม์	 มีการ	
อัปเดตอุปกรณ์และข้อกำหนดต่างๆ	 เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการใช้
พลังงาน	
 
โครงการเด่น  
โครงการประหยัดการใช้พลังงาน 
ในปี	 2563	 พิซซ่า	 ฮัทได้มีการจัดวางรูปแบบร้านใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อยลง	
โดยมีพื้นที่อยู่ระหว่าง	 80	 -	 100	 ตารางเมตร	 เพื่อที่จะสามารถ
ประหยัดและลดการใช้พลังงานต่างๆ	 ได้	 เช่น	 เครื่องปรับอากาศ		
แสงไฟ	เปน็ตน้	นอกจากนี	้พซิซา่	ฮทัยงัไดม้กีารตดิตัง้	“เครือ่งปรบัอากาศ
ชนิดติดเพดาน”	 เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในร้านสาขาทดลอง	 ซึ่ง
สามารถช่วยปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในครัวได้	 นอกจากนี้		
ยังมีรูปแบบการประหยัดพลังงานรูปแบบอื่นๆ	 ที่ทางพิซซ่า	 ฮัทได้ใช้	
ในการก่อสร้างและพัฒนาร้าน	 โดยการใช้วัสดุที่สามารถช่วยในการลด
การใช้พลังงานได้	 เช่น	 ไม้เทียม	 (Fiber	 cement	 /	Artificial	wood)	
เป็นต้น	


การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศ	
ทั่วโลกให้ความสนใจเช่นเดียวกับประเทศไทย	 ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change:	
UNFCCC)	ในปี	2537	และได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมรับรองพิธีสารเกียวโต
(Kyoto	Protocol)	 ในปี	 2545	 จนกระทั่งมาถึงข้อตกลงปารีส	 (Paris	
Agreement)	 ที่ภาคีสมาชิกกำหนดความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในระดับโลกในการจัดการควบคุมการใช้ก๊าซ
เรือนกระจก	 สำหรับประเทศไทยนั้น	 ได้มีการตั้งเป้าหมายการมีส่วน
ร่วมของประเทศ	 (Nationally	Determined	Contributions	 :	NDC)	
ใน	 3	 สาขา	 ได้แก่	 1)	 สาขาพลังงานและขนส่ง	 2)	 สาขาของเสีย		
และ	 3)	 สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม	 โดยตั้งเป้าที่จะลดก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้ร้อยละ	20-25	ภายในปี	2573	

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ	 จนมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันใน	
การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก	 โดยการควบคุม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละ
อุตสาหกรรมที่เข้มงวด	 และได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ของภาค
เอกชนไทย	 ซึ่งรวมถึง	 TTA	 ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนใน
ธุรกิจที่หลากหลาย	 เช่น	 ธุรกิจขนส่งทางเรือที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเรือนกระจก	 ในขณะเดียวกัน	 การดำเนินธุรกิจดังกล่าวยังส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน	
 
ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานประจำปี	 2563	 ฉบับนี้	
ครอบคลุมถึงธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ	 และธุรกิจที่
บริษัทฯ	 มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง	 และมีอำนาจในการ
บริหารจัดการ	 ประกอบด้วย	 ธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการ	
นอกชายฝั่ง	
 
แนวทางการบริหารจัดการ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมน้อยที่สุด	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	 ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายและ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม	 มีการกำหนด
เป้าหมายและวางกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 มีการคิดค้น
นวัตกรรมเข้ามาช่วย	โดยมีหน่วยงาน	Marine	Department	ทำหน้าที่
ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมกับกำหนดแนวทางการจัดการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการหาพลังงานทางเลือกควบคู่กันไป	
นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายให้บริษัทต่างๆ	 ที่บริษัทฯ	 เข้าไป
ลงทุนมีการกำหนดมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้
เป็นไปตามกฎข้อบังคับของอุตสาหกรรมนั้นๆ	 อย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วย
บรรเทาปัญหานี้ร่วมกับสังคม	




1�0 รายงานประจำปี TTA 2563 



มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทฯ	มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	ดังนี้	
 
 กิจกรรมที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน เป้าหมายปี 2564 
 
•	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ดำเนินการลดมลพิษทางอากาศ

จากเรืออย่างเคร่งครัด	 ตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือภาค

ผนวกที่	 6	 (MARPOL	Annex	 VI)	 ซึ่งเป็นกฎ

ข้อบังคับ	เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศ

จากเรือ	 จัดทำขึ้นในกรอบองค์การทางทะเล

ระหว่างประเทศของ	 (IMO	 :	 International	

Maritime	 Organization)	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ	 และสภาพ

แวดล้อม	 รวมถึงสถานการณ์โลกร้อน	 ณ	

ปัจจุบัน	 ในทุกพื้นที่ที่ เรือขนส่งสินค้าของ	

บริษัทฯ	ให้บริการ	

• ใชซ้อฟแวร	์IMO	Data	Collection	System	(DCS)

เพื่อบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ของเรือทุกลำ	 เพื่อวางแผนการเดินเรือในโหมด	

ECO	ซึง่ชว่ยลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด้

•	 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ	 IMO	อย่างเคร่งครัด

โดยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำ	

(LSFO)	 เพื่อลดปริมาณกำมะถันในเชื้อเพลิงที่

เรือใช้	(Sulfur	Cap	2020)	 	



•	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 มุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเตามแผน	 รวมถึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ

ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน	 ISO	 ฉบับล่าสุด	

และข้อกำหนดอื่นๆ	อย่างเคร่งครัด	

•	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้รับประกาศนียบัตรของการ

บังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากเรือของบริษัทฯ	 จากการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ	 MRV	 (Monitoring,	 Reporting,	

Verification)	ของสหภาพยุโรป	ซึ่งประกอบไป

ด้วยการเก็บข้อมูล	 การรายงานผลและการ

ตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้เกี่ยวกับปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือ	แต่ละลำ	

•	 สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์

หรือสารอื่นๆ	 ที่เป็นตัวการในการก่อให้เกิดก๊าซ	

เรือนกระจก	 ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยละ	

3.5	ตามข้อกำหนดปัจจุบัน	

•	 สามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ให้	

ต่ำกว่าร้อยละ	 0.5	 ตามข้อกำหนดใหม่ของ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 ที่จะบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	











•	 ปี	 2562	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 สามารถลด

ปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก	 (Scope	 1)	

ได้ร้อยละ	 22	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	 และหาก

เทียบกับปี	2560	สามารถลดลงได้ร้อยละ	19	

•	 ปี	 2562	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 สามารถลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Scope	2)	

ได้ร้อยละ	 42	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	 และเมื่อ

เทียบกับปี	2560	สามารถลดลงได้ร้อยละ	39	

•	 ปี	 2563	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 สามารถลด

ปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก	 (Scope	 1)	

ได้ร้อยละ	 6	 เมื่อเทียบกับปี	 2562	 และหาก

เทียบกับปี	2561	สามารถลดลงได้ร้อยละ	27	

•	 ปี	 2563	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 สามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Scope	 2)	 ได้ร้อยละ	

19	 เมื่อเทียบกับปี	 2562	 และเมื่อเทียบกับ	

ปี	2561	สามารถลดลงได้ร้อยละ	54	

•	 เดินหน้าปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ของ	IMO	อย่างต่อเนื่อง	







































-	



1�1รายงานประจำปี TTA 2563 

โครงการเด่น 

1. แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกองเรือ  
 โทรีเซน ชิปปิ้ง 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน	 จากผลการศึกษาของ	 IMO	 ในปี	 2557	 พบว่า	 การขนส่ง	
ทางเรือมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 คิดเป็นร้อยละ	 2.2	 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	 ซึ่ง	 TTA	 ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกล่าว	 จึงได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และ	
ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
1.	 การสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

การตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลำ	
2.	 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของกองเรือ	
•	 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำกว่าและ

ทดลองใช้น้ำยาพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง	 เพื่อช่วยให้เกิด
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลดความสิ้นเปลืองของน้ำมัน
เชื้อเพลิงลง	

•	 ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น	 (Alpha	
Lubricator)	 เพื่อลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงใน
กระบอกสูบ	

•	 บำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม	 เพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพ	

•	 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพาสปอร์ตสีเขียว	 (Green	
Passport	Certification)	มาใช้กับเรือ	


ผลจากความมุ่งมั่นและความพยายามในลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้รับประกาศนียบัตร
ของการบังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของ	
บริษัทฯ	ตามกฎระเบียบ	MRV	(Monitoring,	Reporting,	Verification)
ของสหภาพยุโรป	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 การเก็บข้อมูล	 การรายงานผล	
แล ะก า ร ต ร ว จ วั ด ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ เ กี่ ย ว กั บ ป ริ ม าณก า รปล่ อ ย	
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ	 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ดังกล่าวนอกจากจะสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังทำให้ลูกค้า	
รายสำคัญทั่วโลกไว้วางใจในการเลือกใช้บริการขนส่งทางเรือกับ	

 กิจกรรมที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน เป้าหมายปี 2564 

•	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 มีระบบการตรวจสอบ

พลังงาน	 (Energy	 Review	System)	 ซึ่งจะ

ทำการทบทวนคุณภาพของระบบและความ

ก้าวหน้าทุกๆ	 ปี	 รวมถึงมีการจ้างบริษัทภาย

นอกมาทำการตรวจประเมินคุณภาพของ

ข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	



• เมอรเ์มด	 มารไิทม	์ มแีผนทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพ	

ในการใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

ลดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ	 ตลอด

จนติดตั้งแผงโซลาเซลล์	 เพื่อนำมาใช้เป็น

พลังงานทดแทนบนเรือ	



•	 ปี	2562	เมอร์เมด	มาริไทม์	สามารถลดปริมาณ	

การใช้พลังงานไฟฟ้าลงเหลือ	 1,362,689	 วัตต์	

จาก	2,132,565	วัตต์ในปี	2561	

•	 ปี	2563	เมอร์เมด	มาริไทม์	สามารถลดปริมาณ	

การใช้พลังงานไฟฟ้าลงเหลือ	 1,061,667	 วัตต์	

จาก	1,343,241	วัตต์ในปี	2562	





•	 ปี	2562	เมอร์เมด	มาริไทม์	ใช้น้ำมันในการผลิต	

กระแสไฟฟ้าใช้ในกองเรือลดลงร้อยละ	 38	 เมื่อ

เทียบกับปี	 2561	 ทำให้สามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงเหลือ	 796	 ตัน	

จาก	1,247	ตัน	ในปี	2561	และลดปริมาณการ

ปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ลงเหลือ	 831	ตัน	 จาก	

1,302	ตันในปี	2561	

•	 ปี	2563	เมอร์เมด	มาริไทม์	ใช้น้ำมันในการผลิต

กระแสไฟฟ้าใช้ในกองเรือลดลงร้อยละ	 6	 เมื่อ

เทียบกับปี	 2562	 ทำให้สามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงเหลือ	 67	 ตัน	

จาก	 1,061	 ตันในปี	 2562	 ทั้งยังสามารถลด

ปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ลงเหลือ	

70	ตัน	จาก	1,108	ตันในปี	2562	

-	















•	 เมอร์เมด	มาริไทม์	อยู่ระหว่างการศึกษา	การติด

ตั้งแผงโซลาเซลล์	 เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนบนเรือ	
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โทรีเซน	ชิปปิ้ง	โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการเดินเรือไปในเขตพื้นที่
ที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด	 เช่น	 เขตพื้นที่	 ECA	 (Emission	 Control	
Area)	ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ	นอกจากนี้	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ยังได้
รับประกาศนียบัตรในการบันทึกการใช้เชื้อเพลิงของเรือขณะเดินทางไป
ยุโรป	 EUMRV	 และ	 IMODCS	 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า	 เรือของบริษัทฯ	
มีการตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อย	 CO2	 ตาม
มาตรฐานระดับสากล	

2. แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด มาริไทม์ 
เมอร์เมด	 มาริไทม์	 ได้รายงานเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 นับ
ตั้งแต่ปี	 2559	 เป็นต้นมา	 และมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ชัดว่าระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ครอบคลุมบริบทด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง	ในระหว่างปี	บริษัทฯ	ได้จัดประชุมกลุ่มผู้บริหารเพื่อทบทวน
ผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและด้านการจัดการ
พลังงาน	 ซึ่งหากการดำเนินงานที่เหมาะสมตามข้อกำหนดต่างๆ	 จะยิ่ง
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ	 บรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 อันนำไปสู่การลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น	

ในอนาคต	เมอรเ์มด	มารไิทม	์ยงัคงมุง่มัน่พฒันาแผนการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด	 ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ในการนำ
พลังงานหมุนเวียนมาใช้	เช่น	การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์	


การจดัการนำ้และนำ้เสยี 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	
จากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์	 การตัดไม้ทำลายป่า	 ส่งผลให้	
อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น	 ภาวะภัยแล้งมีมากขึ้น	 การขาดแคลนน้ำ	
สูงขึ้น	 ดังนั้นการดูแลรักษา	 จัดหาและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าจึง	
เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง	 การบริหารจัดการน้ำอย่าง	
ครบวงจรที่ดี	 นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการซื้อน้ำดิบมาใช้ใน
กระบวนการผลิตแล้ว	 ยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียและลดค่าใช้จ่าย	
ในการบริหารจัดการน้ำเสียอีกด้วย	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญในการ	
ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบาย	
ด้านสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งสามารถติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
(http://th.thoresen.com/corporate_	 governance.html)	 รวมถึง
บริษัทในเครือยังได้มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน	

สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	 ได้มีมาตรการ
บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล	 โดยโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 มีมาตรการ
บำบัดน้ำอับเฉาเรือ	 (Ship’s	 Ballast	 Water)	 รวมทั้งมีการติดตั้ง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและพันธุ์	
ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อยลงสู่ทะเลเสมอ	
โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำอับเฉาเรือ	 (BWT)	 บนเรือทั้ง		
24	ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี	2563	

TTA	 ถือว่าเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการ
ด้านการขนส่งทางเรือและการบริการด้านวิศวกรรมใต้ทะเล	 ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อทรัพยากรน้ำอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ำเสียลงทะล	

ดังนั้น	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	และเมอร์เมด	มาริไทม์	จึงได้ทำการจัดตั้งหน่วย
งาน	 Technical	 Department	 เพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำและน้ำ
เสีย	นอกจากนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่าง
ประเทศ	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยของเสียที่
เกิดจากคราบน้ำมันปนเปื้อน	 โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องกรอง
น้ำมัน	 (Oily	 Water	 Separator)	 เพื่อกรองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานจากน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล	 โดยเรือทุกลำจะมีเครื่อง
กรองน้ำมันติดตั้งไว้	 และมีการใช้ระบบกรองน้ำมันออกจากน้ำเสีย	
ทุกครั้ง	 นอกจากนี้	 ยังได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการ
กรองน้ำมันแล้ว	 ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอีกขั้นตอนหนึ่ง	 เพื่อให้แน่ใจว่า
จะไม่มีสิ่งปนเปื้อนลงสู่ทะเล	 และเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล		
ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านมา	 พบว่า	 ปริมาณน้ำมัน	
ทีเ่หลอืปนเปือ้นอยูใ่นนำ้เสยีทีจ่ะปลอ่ยสูท่ะเล	มนีอ้ยกวา่รอ้ยละ	15	ppm
และสืบเนื่องจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย
อย่างต่อเนื่อง	 ทำให้	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน	 หรือ	 International	 Oil	
Pollution	 Prevention	 Certificate	 (IOPP	 Certificate)	 จากการ
ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 และ	
โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ยังได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินงาน
บนเรือก่อนปล่อยลงสู่ทะเล	 (เครื่องกรอง)	 ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ
และมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ	(Surveyor)	

สำหรับธุรกิจอาหาร	เช่น	พิซซ่า	ฮัท	และ	ทาโก้	เบลล์	จะมีการติดตั้ง
เครื่องดักจับไขมันก่อนปล่อยน้ำสู่ระบบท่อรวมของห้างสรรพสินค้าและ
มีหน่วยงานสาธารณสุขจากภายนอกสุ่มตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ	
ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	 PMTA	 ได้มีการว่าจ้าง	
ผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อเข้ามาช่วยในการจัดการของเสีย	รวมทั้งได้มี
การวางระบบบำบัดน้ำเสีย	 การดำเนินการตรวจสอบ	 การติดตามผล	
และการรายงานการบริหารจัดการของเสียและน้ำเสียต่อภาครัฐ	


การจดัการของเสยีและ 
วงจรผลติภณัฑ ์

ปัจจุบันจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการ
สินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น	 และเกิดการบริโภคที่สูงขึ้น	 นำไปสู่ปัญหา
การบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหา
สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก	โดยในปี	พ.ศ.	2593	หรือในอีก	30	ปี
ข้างหน้า	 คาดว่าของเสียทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น	 3.40	 ล้านตัน		
และพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกถือเป็นแหล่งกำเนิด	
ของเสียมากที่สุดในโลก	 โดยจะเพิ่มขึ้น	 2-3	 เท่า	 จากปริมาณของเสีย
ในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการของเสียที่ดีและมีประสิทธิภาพ	
จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ทางด้านธุรกิจขนส่ง	
ทางเรือของบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศ	 และลดปริมาณของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล	 ซึ่งจะช่วยทำให้
ทะเลสะอาดขึ้น	 อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ	
นอกจากนี้	 การบริหารจัดการของเสียที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่บริษัทฯ	 ทำให้ลูกค้าต้องการใช้บริการของบริษัทฯ	 มากขึ้น	
เนื่องจากปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มให้ความสำคัญในด้าน	
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการของเสียมากขึ้น	
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บริษัทฯ	 คำนึงถึงการบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์และ	
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีความมุ่งมั่นในการ
ดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการบริหารจัดการ
ของเสีย	 เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า	
พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง	 โดย
บริษัทฯ	 มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการ
บริหารจัดการของเสีย	 (โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	 http://th.thoresen.com/corporate_	
governance.html)	 อกีทัง้ยงัสนบัสนนุและสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัฯ
ใช้หลัก	4Rs	ในการบริหารจัดการของเสียในองค์กร	ตามหลัก	4Rs	

•	 Reduce	(การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น)	
•	 Reuse	(การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ)	
•	 Recycle	(การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่)	
•	 Replace	(การใช้ทรัพยากรที่ทดแทนกันได้)	

การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 4R 
















ยิ่งไปกว่านั้น	 บริษัทฯ	 มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ	 ติดตาม	
และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่	
การแยกประเภท	 การจัดเก็บ	 การขนส่ง	 และการกำจัด	 รวมถึงมีการ
ตรวจสอบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นและส่งไปกำจัดอีกด้วย	 ทำให้
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และ	
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเสียของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	
ยังสามารถนำของเสียที่ผ่านการคัดแยก	 เช่น	 กล่องกระดาษ	 กระดาษ
ใช้แล้ว	น้ำมันใช้แล้ว	และอื่นๆ	ไปจำหน่ายหรือเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นๆ

ในส่วนของโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 และเมอร์เมด	 มาริไทม์มีแผนการจัดการ
ขยะเพื่อจัดเก็บและลดปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ	 และมีการจัดอบรม
พนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียบนเรือ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติตามข้อตกลง	MARPOL	และช่วยสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่พนักงาน	

ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	 PMTA	 ได้มีการว่าจ้าง	
ผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อเข้ามาจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตราย	

และไม่เป็นอันตรายอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม	
ให้สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม	 นอกจากนี้	 PMTA	
ได้มีการวางระบบการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลการปล่อย	
ของเสียในอากาศ	 โดยมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการกำจัดขยะและบำบัด	
น้ำเสียรวมถึง	 คนงานและการฝึกอบรมอยู่ที่ประมาณ	 10-15,000	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ต่อเดือน	 และ	 PMTA	 ยังได้ดำเนินการตรวจสอบ	
ติดตามผล	และรายงานการบริหารจัดการของเสียต่อภาครัฐอีกด้วย	

ตั้งแต่ปี	 2562	 PMTA	 ได้มีการดำเนินโครงการนำยางที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่า	 ทำให้ต้นทุนการใช้	
เชื้อเพลิงของบริษัทลดลง	 และช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ที่มี	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

โครงการเด่น 
โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติกของ
บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง 
ในปี	 2563	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้มีโครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและ	
ลดการก่อพลาสติก	 โดยมีการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้กับพนักงานเรือ	และพนักงานที่สำนักงาน	ได้ทราบถึงผลกระทบของ
ขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 และวิธีการช่วยรักษ์โลก	 เช่น	 การใช้ถุงผ้า		
การแยกขยะ	 การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	 ทั้งนี้	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง		
ได้รับประกาศนียบัตรจาก	 Shore	 Facility	 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า	
บริษัทฯ	 ได้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อ	
สิ่งแวดล้อม	
TTA 

Reduce 
การลดการใช้หรือ 
ใช้น้อยเท่าที่จำเป็น 

Replace 
การใช้ 

ทรัพยากร 
ที่ทดแทน 
กันได ้

Reuse 
การนำ 
ทรัพยากร 
กลับมาใช้ซ้ำ 

Recycle 
การนำทรัพยากร 
กลับมาใช้ใหม ่
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โครงการ TTA Zero Waste 
TTA	ริเริ่มจัดโครงการ	“TTA	Zero	Waste”	ขึ้นในปีนี้	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานบริหารจัดการขยะและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	ตามหลัก	
3R	 :	 Reduce,	 Reuse	 และ	 Recycle	 อันเป็นหนึ่งในแนวทางที่ง่ายที่สุด	 ที่พนักงานสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะภายในสำนักงานและรักษา	
สิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน	

บริษัทฯ	 ได้จัดวางถังขยะชุดใหม่ในห้องรับประทานอาหารและจัดทำป้าย	 Infographic	 ขึ้นเพื่ออธิบายถึงประเภทของถังขยะ	 แบ่งเป็น	 ขยะเปียก	
ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล	และขยะอันตราย	และเพื่อให้พนักงานทุกคนสะดวกต่อการแยกขยะ	

นอกจากนี้	ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ภาพ	infographic	หน้าจอคอมพิวเตอร์	โปสเตอร์	3R	ฯลฯ	ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
กระตุ้นให้พนักงานจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมและช่วยกันลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิล	 เช่น	 กิจกรรมการเดินทรูปเพื่อ
พบปะพนักงานแต่ละแผนก	กิจกรรม	“ขยะนำโชค”	ชวนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	กิจกรรม	“Go	Greener	Bingo”	เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ซ้ำ
เพื่อลดขยะ	

โครงการ	 “TTA	 Zero	Waste”	 ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ	 พนักงานให้ความร่วมมือในการแยกขยะก่อนทิ้ง	 และสามารถรวบรวม
ปริมาณขยะรีไซเคิล	ประเภทขวดพลาสติกได้ถึง	11	กิโลกรัม	กระป๋องอะลูมิเนียม	2	กิโลกรัม	และขวดแก้ว	3.7	กิโลกรัม	ในช่วงเดือนสิงหาคม	-	
พฤศจิกายน	2563	
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สังคม 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

สทิธมินษุยชน 
และการปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
 
ในปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	
โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและชุมชน	 ดังนั้น	 การบูรณาการ
สิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ	 ซึ่ง
สิทธิมนุษยชนสามารถหลอมรวมผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่	
แตกต่างกัน	 รวมถึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานได้	
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ	 คู่ค้า	 ลูกค้า	
ชุมชน	รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจของ	TTA	

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA 
TTA	 มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานในระดับสากล	 และกฎหมายของ
ประเทศที่	 TTA	 มีการดำเนินธุรกิจ	 โดยบริษัทฯ	 มีข้อบังคับและระเบียบ
เกี่ยวกับการทำงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน	 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 ตลอดจน	
กฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้นในปี	 2562	 โดย
อ้างอิงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล	 เช่น	 ข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ	 (United	Nations	Global	Compact:	UNGC)	และ
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศ	(The	International	Labor	Organization	(ILO)
Declaration	on	Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work)	
เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	 ครอบคลุม	
ทั้งพนักงาน	 บริษัทร่วม	 คู่ค้าทางธุรกิจ	 (คู่ค้า	 ผู้รับเหมา	 และลูกค้า)	
รวมไปถึงองค์กรอื่นๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของทั้ง
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ	มีการดำเนินธุรกิจ	


แนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA 
สำหรับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ	 TTA	 นั้น	 บริษัทฯ	 ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งคณะทำงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการอาวุโสจาก
ทุกกลุ่มธุรกิจและหลากหลายหน่วยงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์	 ในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	ยังมีหน้าที่สื่อสารนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 พนักงาน	 คู่ค้า	 ลูกค้า	
และผู้มีส่วนได้เสีย	 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายระยะสั้นในปี	 2563	 ที่จะประกาศ
นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	ซึ่งได้บังคับใช้ครอบคลุมไปถึงบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ	 โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการจัดทำและประกาศใช้ไป
แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม	 2562	 โดยดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	
http://th.thoresen.com/corporate_governance.html	 ยิ่งไป	
กว่านั้น	 บริษัทฯ	 ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะสื่อสารและให้ความรู้แก่
พนักงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม	 โดย
กำหนดให้พนักงานทั้งหมดหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้รับการฝึก
อบรมทางด้านสิทธิมนุษยชนภายในปี	 2565	 โดยทางพิซซ่า	 ฮัท	 ได้มี
การจัดอบรมหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานไปแล้วในปี	
2562	และมพีนกังานประจำของพซิซา่	ฮทัจำนวน	12.39%	(คดิเปน็	3.85%
จากพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง)	 ได้เข้าร่วมอบรมนี้ไป
แล้วในปี	2563	
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แนวทางในการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชนตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• พนักงาน 
TTA	 มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติ	
ตรงตามตำแหน่งงาน	 และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอันเนื่องด้วย	 เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 อายุ	 สีผิว		
ความพิการ	ฐานะ	และชาติตระกูล	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบายที่
จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่พนักงานให้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ	 การพูดจาหรือกระทำใดที่ทำให้รู้สึกว่า	
ถูกล่วงเกินสิทธิ	 ทำให้ได้รับความอับอาย	 ซึ่งการบริหารจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้ถูกระบุอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	
และครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยอีกด้วย	ยิ่งไปกว่านั้น	 ในธุรกิจให้บริการ
นอกชายฝั่งอย่างเมอร์เมด	 มาริไทม์	 มีการสนับสนุนความเสมอภาค	
ในสถานที่ปฏิบัติงาน	 โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดและ
การเลือกปฏิบัติ	 (Mermaid	Anti-Harassment	and	Discrimination	
Policy)	 เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามในทุกรูปแบบ	พร้อมกันนี้	 ยังมีความ
มุ่งมั่นในด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของ	
พนักงาน	 โดยในปี	 2563	 มีสัดส่วนผู้หญิงเป็น	 35%	 ของพนักงาน
ทั้งหมดจากทุกเชื้อชาติ	

แผนภูมิแสดงสัดส่วนจำนวนพนักงานในองค์กรแยกตามเพศ


















• คู่ค้าธุรกิจ 
เพื่อเป็นการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและ	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	 ได้มีการจัดทำจรรยาบรรณ
สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ	และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ในปี	 2564	ดังที่
กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวมถึงคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน	 รวมทั้งคาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจ
สนับสนุน	 เคารพ	 และปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล	 และ
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ	รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์โดยการปรึกษาหารือกับหัวหน้างานเป็นอันดับแรก	 หากยังแก้
ปัญหาไม่ได้	 พนักงานสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้างต้นเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป	 โดยผู้บังคับบัญชาจะต้อง
สอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน	7	วัน	หากขั้นตอนที่	
2	 ไม่เป็นผล	 พนักงานสามารถยื่นต่อฝ่ายบริหารภายใน	 7	 วัน	 เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง	 ซึ่ง
ฝ่ายบริหารพร้อมจะพิจารณาและดำเนินการด้วยความถูกต้องและเป็น
ธรรม	โดยผลการพิจารณาในขั้นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด	
 
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
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พนักงานส่งเรื่องร้องเรียนโดยปรึกษากับหัวหน้าพนักงานส่งเรื่องร้องเรียนโดยปรึกษากับหัวหน้า

เสนอข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร	
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป	

ผู้บังคับบัญชาสอบสวน	
และพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียน	

ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข ใช่ไม่

เสร็จสิ้นกระบวนการ	

ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข ใช่ไม่

พนักงานยื่นข้อร้องเรียนต่อฝ่ายบริหาร	

ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ	
สอบสวนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง	

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง	

ผลการพิจารณา	

15	วัน	

เสร็จสิ้นกระบวนการ	

7	วัน	
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โครงการเด่น 
การอบรมในหัวข้อ Leading with Heart (“LwH”) 
พิซซ่า	ฮัท	 ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ	Leading	with	Heart	ที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความตระหนักรู้และการฝึกทักษะด้านอารมณ์	 (Soft	Skills)	
เพื่อการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ	ซึ่งครอบคลุมถึงเพื่อนพนักงาน	โดย	ณ	สิ้นปี	2562	ได้มีการจัดอมรม	2	ครั้ง	โดยมีพนักงานในระดับ	RSC	
(Restaurant	Support	Center	และ	Store	Level	 ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว	 50	คน	คิดเป็น	 6.87%	ของพนักงานที่มีสถานะเป็น
พนักงานประจำและยังคงทำงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เป็นจำนวน	728	คน	และคิดเป็น	1.82%	ของทุกประเภทพนักงาน	(ประจำและ
สัญญาจ้างชั่วคราว)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เป็นจำนวน	2,752	คน	และคาดว่าภายในปี	2563	พนักงานในระดับ	AC	และ	RC	จะได้รับ	
การอบรมทั้งหมด	






การบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์

TTA	 และบริษัทในเครือตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐาน	
ที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	 และการจัดการทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้
วัดความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ	การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี	มีสวัสดิการ
รองรับ	 จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกให้เข้ามาร่วม
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้น	 และทำให้องค์กรพัฒนาไปได้มากขึ้น
ในอนาคต	 นอกจากนั้น	 โครงการหรือหลักสูตรการอบรมพนักงาน	
ของบริษัทฯ	 ช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ทำงาน	ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ	ต่อไปในอนาคตได้	

แนวทางบริหารและการจัดการ 
TTA	 และบริษัทในเครือมีแผนพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับให้มีความเป็น	 “คนดี	 คนเก่ง”	 โดยมีการฝึกอบรม	
ในหลกัสตูรทีต่รงกบัสายงานของบคุลากร	 พรอ้มกบัการใหโ้อกาสกา้วหนา้
ในหน้าที่การงาน	ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิต
ส่วนตัวเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความสุขและ
ความสนุกในการทำงาน	 มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยการให้
ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน	 โบนัส	 ประกันสุขภาพ	 สวัสดิการ	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 ค่าทำงานล่วงเวลา	 จำนวนวันลาพักร้อนที่เพิ่ม
ขึ้นตามอายุงาน	 และรางวัลพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ	 ในระยาว
อย่างเหมาะสม	 ในระดับที่แข่งขันได้	 โดยคาดหวังผลลัพธ์ให้บุคลากรมี	
ความผูกพันต่อองค์กรและลดอัตราการลาออกของพนักงาน	
 

TTA	 ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ	 และบริษัท	
ในเครอื	 มหีนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล	 และเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนตลอดจน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้	ดังนี้	

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ TTA 
TTA	 มีแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาพนักงาน	 และมี	
นโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	 รวมทั้ง	 จัดทำแผน
พัฒนารายบุคคล	 (Individual	 Development	 Plan)	 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล	
•	 จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม	 หลักสูตร	 และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

•	 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนสำหรับทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่
พนักงาน	

•	 การอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เช่น	 หลักสูตร	
Preliminary	to	Corporate	Sustainability	ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	

•	 การสนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ที่
จัดโดยสถาบันอื่นๆ	เช่น	
-	 หลักสูตร	 “Anti-Corruption	 the	 Practical	 Guide	

(ACPG)”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
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-	 หลักสูตร	 “Corruption	 Risk	 and	 Control	 Workshop	
(CRC)”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	


การให้ความคุ้มครองทางสังคม	 การคุ้มครองสภาพการทำงานของ
ลูกจ้าง
•	 จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามความ

เหมาะสมกบัสถานการณพ์ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	 พ.ศ.	 2541
และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2548	 รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

•	 จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้	
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ	

•	 การจัดสวัสดิการการดูแลครรภ์และการลาคลอด	 โดยที่พนักงาน
สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวได้
เช่นเดียวกัน	

•	 จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมี	
ศักดิ์ศรี	

•	 กำหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล
มีวันพักผ่อนประจำสัปดาห์และวันลาพักร้อนประจำปี	


การประเมินที่เป็นระบบ	โปร่งใส	และเป็นธรรม
•	 กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีของพนักงานทุกระดับ	 (MAX	 Performance	 Evaluation)
โดยผ่านขั้นตอน	 MAX	 Performance	 ได้แก่	 การวางแผนและ
กำหนดเป้าหมายประจำปี	(Performance	Planning)	ติดตามและ
ทบทวนปฏิบัติงานระหว่างปี	 (Mid-Year	 Review)	 และติดตาม
และสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งปี	 (Year-End	 Review)	 ทั้งนี้	
กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานมีการพูดคุยเรื่องการปฏิบัติงาน
และแผนการพัฒนาความรู้อย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 ตาม	 MAX	
Performance	Cycle	

•	 มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงโดยพนักงานจะต้องเข้ารับ
การอบรมในโครงการที่เรียกว่า	Performance	Plan	ซึ่งการอบรม
มี	2	ครั้ง	แต่ละครั้งมีระยะเวลา	3	เดือน	












เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่าง	
มีประสิทธิภาพและเข้าถึงพนักงานทุกคนมากยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 จึงจัดให้	
มีช่องทางในการนำส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ		

โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือตู้ปณ.	 สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม	 และมีช่องทางร้องเรียนผ่านสหภาพแรงงานของ
บริษัท	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน	
LINE	 สำหรับพนักงาน	 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์โครงการและสวัสดิการต่างๆ	อีกด้วย	

ผลการดำเนินงานของTTA


ด้านสัดส่วนพนักงานชาย-หญิงในปี 2563 
รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
•	 สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงาน	 59%	 63%	 64%	
	 ทั้งหมด	
•	 สัดส่วนพนักงานหญิงที่อยู่ในระดับ	 3%	 4%	 5%	
	 ผู้บริหารต่อพนักงานทั้งหมด	


ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินงาน ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรบุคคล 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ด้านการฝึกอบรมพนักงาน
•	 จำนวนชั่วโมงการอบรม	 5.33	 6.33	 4.82	 10.37	
	 เฉลี่ย	(ชั่วโมง/คน/ปี)	
•	 จำนวนผู้ผ่านการอบรม	 -	 -	 4	 1	
 หลักสูตรความยั่งยืน	(คน)*
•	 จำนวนผู้ผ่านการอบรม	 -	 -	 2	 2	
	 หลักสูตร	S01-S06	(คน)*	
•	 จำนวนผู้ผ่านการอบรม	 -	 -	 -	 2	
 หลกัสตูร	THSI	Coaching 
ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
•	 จำนวนพนักงานที่ผ่าน	 100	 100	 100	 100	
	 การประเมินผลการปฏิบัติ	
	 งานจากการเข้าร่วม	
	 โครงการ	MAX		
	 Performance	Plan	(%)	 
ด้านการรักษาและจูงใจ
พนักงาน**
•	 อัตราการลาออกของ	 45.65	 29.54	 53.84	 30.38	
	 พนักงาน	(%)	
•	 จำนวนพนักงานที่ลาออก	 42	 26	 56	 27	
•อัตราการจ้างพนักงานใหม	่ 44.56	 27.27	 54.80	 19	
	 (%)	
•	 จำนวนพนักงานใหม่	 41	 24	 57	 15	

*	 เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และจำกัดการ	
	 ลงทะเบียนรอบละ	2	ท่าน/บริษัท/ครั้ง	เท่านั้น	
**	 ทั้งนี้อัตราพนักงานที่ลาออกและจ้างใหม่ได้คำนวณรวมพนักงานประจำ		
	 พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	และพนักงานโอนย้าย	
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โครงการเด่น 
โครงการ Long-Service Awards 
TTA	 และบริษัทในเครือ	 จัดให้มีโครงการ	 Long-Service	 Awards	
เพือ่เปน็แรงจงูใจใหพ้นกังานทำงานกบับรษิทัฯ	ในระยะยาว	โดยในป	ี2563
บริษัทฯ	 มีการเปลี่ยนแปลงรางวัลจากสร้อยคอทองคำเป็นเงินรางวัล	
ซึ่งยังคงมอบให้พนักงานที่ทำงานครบจำนวน	 10,	 15,	 20,	 25	 และ		
30	ปี	ตามลำดับ	จำนวนเงินรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน	เริ่มจาก	
20,000	 บาทไปจนถึงสูงสุด	 100,000	 บาท	 สำหรับในปีที่ผ่านมา		
มีพนักงานได้รับรางวัล	1	คน	เป็นเงินรางวัลจำนวน	20,000	บาท	
 

กิจกรรมพาท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ครอบครัวของโทรีเซน ชิปปิ้ง 
โทรีเซน	ชิปปิ้ง	จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์	กรุงเทพฯ	ขึ้น	เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกันและสร้างสายความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน	 โดยพนักงาน	 92	 คน	 พร้อมด้วยครอบครัวได้มีความสุขเพลิดเพลินในชมสัตว์หลากหลาย
ชนิด	และสนุกกับกิจกรรมมากมาย	เช่น	การป้อนอาหารยีราฟ	และชมการแสดงความสามารถของสัตว์ต่างๆ	เป็นต้น	


อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

TTA	 ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ	 แม้ว่า
จะมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆ	 สนับสนุนก็ตาม	 บุคลากรก็	
เปรียบดั่งสินทรัพย์อันมีค่าที่สุดของบริษัทฯ	ดังนั้น	เรื่องความปลอดภัย
จึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ	 คำนึงถึงอยู่เสมอ	 เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค	 จะต้องมีความปลอดภัยในทุก	
ขั้นตอน	 ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยของพนักงานเท่านั้น	 แต่รวมถึง	
ผู้รับเหมา	 ผู้รับเหมาช่วง	 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ด้วย	 การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้
บุคลากรทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี	 มีประสิทธิภาพในการทำงาน	 และ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 หากมีการดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมที่ดี		
จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	 และพนักงานมีสุขภาวะที่ดี	
เป็นต้น	


TTA	 และบริษัทในเครือจึงมีนโยบายดูแลให้พนักงาน	 ผู้รับเหมา		
ผู้รับเหมาช่วง	 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 มีสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยมากที่สุด	 โดยยึดถือ	
ข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ		
ซึ่งประกอบด้วย	
•	 กฎหมายกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร

และจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน	ปี	2549	

•	 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน	ปี	2554	

•	 พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ	 ปี	 2554	 เรื่องกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร	จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ	 เกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยปี	2555	
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นอกจากนี้	 ยังมีแนวทางปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน	ดังนี้	
•	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	 ให้ความ

สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากวัตถุ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่บุคลากรปฏิบัติงานบนเรือ	 จึง
ได้จัดวางมาตรการด้านความปลอดภัย	 โดยอ้างอิงตามข้อกำหนด	
W.H.M.I.S.	 ว่าด้วยสารป้องกันอันตรายในสถานประกอบการ	
(Workplace	Hazardous	Materials	Information	System)	

•	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ	ที่กำหนด
โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 (International	 Maritime	
Organization)	หรือ	IMO	อย่างครบถ้วน	อาทิ	
-	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตใน

ทะเล	(Safety	of	Life	at	Sea)	หรือ	SOLAS	
-	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ	

(Maritime	 Regulations	 for	 Prevention	 of	 Pollution)	
หรือ	MARPOL	

-	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการ
รับรองคุณสมบัติคนประจำเรือ	 และการเข้ายามของคน
ประจำเรือ	 (Standards	 for	 Training	 Certification	 and	
Watchkeeping)	 หรือ	 STCW	 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล	
(Maritime	Labour	Convention)	หรือ	MLC	

-	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการ
น้ำหนักถ่วงเรือและตะกอน	 ค.ศ.	 2004	 (International	
Convention	 for	 the	 Control	 and	 Management	 of	
Ships’	Ballast	Water	and	Sediments	2004)	อนุสัญญานี้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	8	กันยายน	2560	

-	 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้า
อนัตราย	(International	Maritime	Dangerous	Goods	Code)
หรือ	IMDG)	

-	 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้า
เทกองแบบแข็ง	 (International	 Maritime	 Solid	 Bulk	
Cargoes	Code)	หรือ	IMSBC	

-	 ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่าง
ประเทศ	 (International	 Safety	 Management	 Code)	
หรือ	ISM	Code	

-	 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และท่าเรือระหว่างประเทศ	(International	Ship	and	Port	
Safety)	หรือ	ISPS	


•	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเล		

มีการจัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพ	 ความมั่นคง	 ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	 (Safety	 Health	
Environment	 Qual i ty	 and	 Security)	 หรือ	 SHEQS	
management	system	ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน	ISM	และได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน	ISO	9001,	ISO	14001	และ	OHSAS	
18001	 รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อที่ควรปฏิบัติระหว่าง

ประเทศทีก่ำหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ	 (International
Maritime	Organization)	หรือ	IMO	

 
กฎระเบียบและข้อกำหนดเหล่านี้มีการบังคับใช้ทั้งบนเรือและที่
สำนักงานใหญ่เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเดินเรือ	 เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
และสูญเสียชีวิต	 และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ	
สิ่งแวดล้อม	

เป้าหมายและกลยุทธ์ 
บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย		
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	 โดยมีความมุ่งมั่นใน
การลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น	0	(zero	accident)	
โดย	 TTA	 และบริษัทในเครือ	 มีเป้าหมายในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน	คือ	
•	 ลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน	
•	 ลดอัตราเสียชีวิตจากการดำเนินงานของพนักงาน	

โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้	
•	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อให้

บุคลากรทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น
เป็นอันดับหนึ่ง	

•	 ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย	 แสดง
ให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ	 คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน	
ผู้รับเหมา	 และบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการ	
ปฏิบัติงาน	

•	 จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและจัดอบรมให้	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย		
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	 เพื่อให้บริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	

•	 วิเคราะห์ทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้น	 รวมถึง
ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 เพื่อ
กำหนดข้อบังคับใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	


แนวทางการบริหารจัดการ 
1.	 ควบคุมความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกแห่งและทุกขั้นตอน

การปฏิบัติงาน
	 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ประกอบการถือเป็น	

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบสำคญัอยา่งยิง่ของทกุคน	 ไมว่า่จะเปน็ผูบ้รหิาร
พนักงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับช่วง	และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถาน
ประกอบการ	 ทั้งที่สำนักงานใหญ่	 บนเรือขนส่งสินค้า	 บนแท่นขุด
เจาะน้ำมัน	ฯลฯ	ไม่ว่าจะเป็น	งานลำเลียงสินค้าลงเรือ	งานสำรวจ
ขุดเจาะน้ำมัน	 งานซ่อมบำรุง	 ฯลฯ	 จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
เรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้รัดกุม	 เพื่อลดความรุนแรงหรือป้องกันไม่ให้
เกิดการบาดเจ็บในงานที่จะทำ	 เช่น	 ถุงมือ	 หมวกนิรภัย	 แว่นตา
หรือหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี	เป็นต้น	
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2.	 จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 แต่ละบริษัทในเครือ	 TTA	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยขึ้นมา	 (Occupational	 Health	 and	 Safe	
Working	Environment	Committee)	ประกอบด้วยผู้แทนในระดับ	
ผู้บังคับบัญชาและผู้แทนในระดับพนักงาน	 เพื่อร่วมกันสำรวจ
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย	 รวมถึงพิจารณานโยบาย
จัดทำแผนงาน	 และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยใน	
การทำงาน	 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	 การประสบอันตราย		
การเจ็บป่วย	 หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการ
ทำงาน	 หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน	 ผู้รับเหมา
และบุคคลภายนอกที่ เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้สถาน	
ประกอบกิจการของบริษัท	


 นอกจากนี้	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	 ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

ของเรือทุกลำประกอบด้วยหัวหน้าส่วน	 นายประจำเรือจากแต่ละ
แผนก	 โดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า	 7	คน	ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมี
รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาและ	
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือทุกลำของบริษัทได้
มีการบริหารจัดการ	 และดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานบนเรือ	


3.	 วางมาตรการควบคุมความเสี่ยง
	 TTA	 มีการสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง	 เพื่อประเมินผลกระทบและทบทวนมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้รัดกุมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	


	 ในขณะที่	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บนเรือสินค้าสำรวจอุบัติเหตุและจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง
โดยอ้างอิงสถิติด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย		
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	
ที่เชื่อถือได	้อาทิเช่น	HOPM/12	และ	SOPM/04	


	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ยังมีการจัด	Tool	Box	Meeting	โดยในแต่ละครั้ง

ที่จะมีการปฏิบัติงานจะมีการประชุมย่อยเพื่อเตรียมงาน	 ทำการ
ประเมินความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	 ศึกษาแนวทาง	
การป้องกัน	 จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	 เช่น	
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน	 เพื่อส่งเสริมเรื่องความ
ปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	และเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงานอีกด้วย	


	 นอกจากนี้	 ยังถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบน

เรือสินค้า	 ที่จะต้องอบรมและอธิบายนโยบายด้านความปลอดภัย
ให้บุคลากรทุกคนบนเรือทราบ	 โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ที่จะต้องระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวัตถุอันตราย	 ตลอดจนการประเมิน	
ข้อจำกัดด้านร่างกายของตนเองและน้ำหนักของสินค้าอย่าง	
เหมาะสม	รวมถงึเทคนคิการขนสง่ลำเลยีงสนิคา้อยา่งถกูวธิ	ีเพือ่ความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนเองและความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง	



	 สำหรับเมอร์เมด	 มาร์ริไทม์	 มีการจัดทำระบบจัดการความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย	 (Health	 and	 Safety	 Risk	
Management	 System)	 และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยก่อนที่บุคลากรจะเริ่ม
ปฏิบัติงานโครงการใหม่ทุกครั้งผ่านการจัดการประชุมด้านความ
ปลอดภัย	 การปฐมนิเทศ	 และ	 ‘tool	 box	 talks’	 โดยเจ้าหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วนของเรือทุกชิ้นอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามเดือน	 เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเป็นไป
ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของพาณิชยนาวี	
(Merchant	 Shipping	 Notices)	 รวมทั้ง	 จะต้องเดินสำรวจทั้ง
บริเวณปฏิบัติงาน	และบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยลงแบบฟอร์ม
MSS-SHEQS-FRM-105	 Minutes	 of	 Safety	 Committee	
Meeting	 แบบฟอร์ม	 MSS	 Operational	 Offices	 แบบฟอร์ม	
MSS	 Workshops	 and	 Warehouses	 และแบบฟอร์ม		
MSS	 Vessels	 เป็นประจำทุกเดือน	 เพื่อนำไปวางแผนมาตรการ
ด้านความปลอดภัยต่อไปและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่าง	
ต่อเนื่องในอนาคต	


4.	 การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
	 บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ร่วมมือกันในการดำเนินการและส่งเสริม

ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 โดยจะต้องช่วย
ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่
ที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต	 หากพบความ
บกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ	 ต้องรีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน		
ผู้พบเห็นเหตุการณ์จะต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาในทันที	 เพื่อ
ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และรายงานต่อไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องตามลำดับ	 และเมื่อพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน	
มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 ให้หยุด	
ปฏิบัติงานบริเวณนั้นทันที	 แล้วรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด	


	 เพื่อให้มาตรการด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม	

มีมาตรฐานสูงสุด	TTA	ยังมีแผนการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่กำหนดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 และคณะกรรมการ
อาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบ
การต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	 รวมทั้งระบุปัญหา	
อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบปี	 เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	 เพื่อให้มั่นใจว่า	
การดำเนินนโยบายอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร	


5.	 การพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 โดยจัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่	

ผู้บริหารและพนักงานตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและ
สอดคล้องกับกฎหมาย	 เช่น	 วิธีการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยใน
สถานประกอบการ	 การป้องกันอันตรายจากโรคจากการทำงาน	
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ตามข้อบังคับ	IMDG	Code	เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล	 (International
Maritime	 Dangerous	 Goods	 Code	 หรือ	 IMDG-Code.	
IMDG-Code)	 เป็นต้น	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับ
ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ	


6.	 การส่งเสริมสุขภาพที่ดี
	 โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้าใหม่	 การตรวจ

สุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงในงานและ
เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน	 เช่น	 การตรวจ
สมรรถภาพของปอด	และหวัใจ	การตรวจสอบสมรรถภาพทางการไดย้นิ
นอกจากนี้	 ยังดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย	 เช่น	
การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจัดพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งเป็น
ห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน	


7.	 การป้องกันและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน
	 โดยกำหนดให้ทุกบริษัทในเครือ	 TTA	 มีระบบการบริหารจัดการ

และกำกับดูแลผู้รับเหมา	 (Contractor	 Management	 System)	
ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมา	 การบริหารจัดการผู้รับเหมา
ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบ	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน	
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบ
การและในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	

 
ผลการดำเนินงาน 
โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ดำเนินการเก็บสถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีรายละเอียดดังนี้	ดังนี้	

  ผลการ ผลการ 
 ประเภทสถิติ ดำเนินงาน ดำเนินงาน เป้าหมาย 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
การละเมิด	ISM	Code	 0	NC/1	 4	NC/3	 0	

	 	 	 Observation	 Observation	 
การละเมิด	ISPS	 0	NC/	2	 0	NC/0	 0	

	 	 	 Observations	 Observation	


เมอร์เมด	 มาริไทม์	 เก็บสถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 โดย	 เมอร์เมดฯ	 ตั้งเป้าหมายที่จะลด
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 (LTIFR)	 ของพนักงานให้
น้อยกว่า	0.06	ในแต่ละปี		

ในปี	2562/2563	เมอร์เมดฯ	มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ	ดังต่อไปนี้	

  ผลการ ผลการ 
 ประเภทสถิติ ดำเนินงาน ดำเนินงาน เป้าหมาย 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	 0	 0	 <0.65	

ถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR)		

ของพนักงาน	 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจน	 0	 0	 0	

ถึงขั้นเสียชีวิต	(Fatalities)	 
การถูกจำกัดลักษณะ	 0	 0	 <2	

การทำงาน	(Restricted		

Work	Case	:	RWC)	 
การรับการรักษาทางการแพทย์		 11	 2	 <2

(Medical	Treatment		

Case	:	MTC)	 
การรับการปฐมพยาบาล	(First		 5.95	 12.86	 <2	

Aid	Injury	Frequency	:		

FAIF) 



โครงการเด่น 
โครงการประกวดยอดเชฟนาวี  
(Menu of the Month / Menu of the Year) 
โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติบนเรือขนส่ง
สินค้า	 โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่จะต้องได้คุณภาพและถูกหลัก
อนามัยที่ดี	 จึงได้จัดให้มีการประกวดการทำอาหารบนเรือขึ้น	 โดยเชฟ
และผู้ช่วยเชฟจากเรือทุกลำสามารถส่งเมนูอาหารเข้าร่วมประกวดได้
ทุกเดือน	 ผู้ชนะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินรางวัล	 รวมทั้งเป็นตัวแทน	
ในการประกวดประจำปีต่อไป	 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ		
ความแปลกใหม่ของเมนู	 ความยากง่าย	 ความคิดสร้างสรรค์	 และ
วัตถุดิบที่ใช้ที่มีคุณภาพ	ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด	

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เชฟได้สร้างสรรค์เมนู
อาหารที่มีความหลากหลาย	 ทั้งทางด้านรสชาติ	 วัตถุดิบ	 และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ	 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรบนเรือ	 โดย
การจัดประกวดแข่งขันยอดเชฟนาวีดำเนินการมาแล้ว	 3	 เดือน	 ซึ่งได้
รับความร่วมมือทั้งจากเชฟและผู้ช่วยเชฟจากเรือทุกลำ	 และเป็นที่
สนใจแก่บุคลากรบนเรืออีกด้วย
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เมนูที่ชนะการประกวดประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








เมนูประจำเดือน 


















โครงการอบรมบุคลากรพาณิชยนาวี 
โทรีเซน	ชิปปิ้ง	 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง	โดยบุคลากรจะ
ต้องให้ความร่วมมือในการอบรมและจัดเก็บข้อมูลใน	Training	Record	Book	


โครงการอบรมบุคลากรพาณิชยนาวี	 ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการดูแลและรักษาสภาพ
แวดล้อมบนเรือของบุคลากรบนเรือให้เป็นมืออาชีพ	ซึ่งหลักสูตรเนื้อหา
ในการอบรมจะมุ่งเน้นประเด็นกฎหมายของแต่ละประเทศ	 เช่น	 ISM	
STCW	 SOLAS	 และ	 MAPOL	 ตลอดจนการสร้างความคุ้นเคยกับ
การใช้อุปกรณ์	 ขั้นตอนการทำงาน	 การป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม	
รวมไปถึงยังมีการซ้อมการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย	 ได้แก่	
การอบรม	ISPS	Drills,	Grounding	and	Oil	spill,	Fire	 in	Engine	
Room	with	Crew	Injury	and	Rescued	by	Helicopter	ฯลฯ	โดย
แต่ละเดือนจะมีการอบรมทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะของ
ผู้ปฏิบัติงาน	โดยบุคลากรบนเรือจะต้องได้รับการอบรมทุกหลักสูตร	ซึ่ง
นายเรือจะมีบทบาทสำคัญให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์	
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง	

การฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร	
ประจำเรือ	 ถือเป็นข้อบังคับที่บุคลากรประจำเรือต้องปฏิบัติเมื่อลง
ปฏิบัติงานในเรืออย่างเป็นทางการ	 และการดำเนินงานเช่นนี้	 เป็นการ
ยืนยันว่า	 บุคลากรที่ประจำเรือทุกลำของโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญขณะ
ปฏิบัติงานท่ามกลาง	สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	
 

PHOTOREPORTFIREDRILL
SHIPNAME:M.V.THORINTEGRITYCALLSIGN;9V9627MMS:566274000
CARRIEDOUTONDATE;16OCTOBER2019TIME:1042-1105LT(GMT-0400)
ATNORTHATLANTICOCEANPOSITIONLAT38’45.9’N,LONG064’28.7’W



154 รายงานประจำปี TTA 2563 

การพฒันาและมสีว่นรว่มกบัชมุชน 

TTA	 ตระหนักดีว่า	 ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจ	 ภาคสังคม	 และภาคเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ	 ในการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 หากบริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชน	 และร่วมพัฒนาชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ	จะทำให้บริษัทฯ	สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น	 ได้รับ
ความร่วมมือ	หรือการอำนวยความสะดวกจากชุมชน	เป็นต้น	

ขอบเขตการรายงาน 
การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในรายงานฉบับนี้	
ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่ดำเนินการโดย	 TTA	 และ
บริษัทในเครือ	 ประกอบด้วย	 ธุรกิจขนส่งทางเรือ	 ธุรกิจบริการนอก
ชายฝั่ง	 และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผย
ผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมธุรกิจอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 ในรายงานเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในปีต่อไป	

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกัน 
TTA	และบริษัทในเครือมีนโยบายปลูกจิตสำนึกแห่งการคืนกลับสู่สังคม
ให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร	 ซึ่งมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี	 2558		
โดยสามารถดู ร ายละ เอี ยดพันธกิ จขององค์ กร เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่		
http://th.thoresen.com/business_vision.html	 นโยบายนี้
ครอบคลุมถึงผู้บริหารและพนักงานทั้งในบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	
การคืนสู่สังคมไม่ได้จำกัดเพียงเงินบริจาค	 แต่รวมถึง	 เวลา	 แรงงาน	
กระบวนการทำงาน	 และการสำนึกรู้รับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และ
สิ่งแวดล้อม	 โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับภาคสังคม
และภาคเศรษฐกิจ	 รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่
บริษัทฯ	 เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	 นอกจากนั้น	 การสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าแก่ชุมชน	สังคม	และประเทศ	ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกฝ่าย	 TTA	 และบริษัทในเครือนําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(Sustainable	 Development	 Goals)	 ให้ครอบคลุมในทุกมิติ	 ตั้งแต่
ด้านส่งเสริมการศึกษา	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล	
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้และความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ	จนนําไปสู่การร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน	


โครงการเด่น 
1. ด้านส่งเสริมการศึกษา 
	 TTA	 และบริษัทในเครือให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 โดยมีเป้าหมายสําคัญ	 คือ	 การสร้างบุคลากรที่มีความรู้	
ความสามารถ	 และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพพาณิชยนาวีให้
แก่ประเทศไทย	


 โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมนักเรียนของศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวี	 โดยจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
เดินเรือพาณิชย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	ที่จัดขึ้น	ณ	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	

จังหวัดสมุทรปราการ	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐาน
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน	 หลักการปฏิบัติตน	
และนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าให้
แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จะเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับ	
เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ	 ในปี	 2563	 มีนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์นาวีที่เข้าร่วมอบรมในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดิน
เรือพาณิชย์	จำนวน	150	คน	


 โครงการทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานประจำเรือ
	 นับเป็นปีที่	 18	 ติดต่อกัน	 สำหรับโครงการ	 Thoresen	Maritime	

Awards	 ที่โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
บุตรพนักงานประจำเรือที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี	
ซึ่งไม่เพียงเป็นการดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ	
พนักงาน	 แต่ยังช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
บุตรพนักงานได้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป	 และใน
ปี	 2563	 มีบุตรพนักงานได้รับทุนจำนวน	 31	 คน	 รวมเป็นเงินทุน
การศึกษาทั้งสิ้น	248,000	บาท	


ผลการดำเนินงาน


 ปีที่ดำเนินการ จำนวนทุนการศึกษา จำนวนเงิน  
	 2563	 31	 248,000	
	 2562	 30	 240,000	
	 2561	 31	 248,000	
	 2560	 21	 210,000	














 โครงการพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์นาวี
 ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษา
	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 กับ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 ในโครงการความร่วมมือทาง
ด้านการเรียนการสอน	 รวมถึงการจัดทำหลักสูตรและวิพากษ์
หลักสูตรทางด้านพาณิชยนาวีและการเดินเรือให้แก่สถาบันการ
ศึกษาต่างๆ	 อาทิ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	 ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ
หลักสูตรดังกล่าว	 ให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรสาย
พาณิชย์นาวีของอุตสาหกรรมเดินเรือเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน	 ซึ่งได้
รับการยอมรับและชื่นชมจากสถาบันที่ร่วมโครงการ	
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 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน
	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 จัดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกๆ	 ปี	

เพื่อให้นักศึกษาสายพาณิชย์นาวีได้ฝึกงานในสถานประกอบการ
จริงและเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรม
เดินเรือของประเทศไทย	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับนักศึกษาจาก
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเข้าฝึกงานฝ่ายห้องเครื่องและฝ่ายเดินเรือเป็น
จำนวนกว่า	 70	 คน	 โดยนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีจะได้รับ
โอกาสเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	มีนักศึกษาที่ผ่าน
การฝึกงานได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทฯ	ทั้งหมด	20	คน	
















 โครงการ3ม.
	 บริษัท	 พีเอช	 แคปปิตอล	 จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้บริหารแฟรนไชส์ร้าน	

พิซซ่า	ฮัท	 ในประเทศไทย	 เข้าร่วมโครงการ	3ม.	ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน	 วิทยาลัย	 อี.เทค	 และ
บริษัทชั้นนำในประเทศ	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา	 โครงการนี้ยังมี
ส่วนช่วยลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมายแรงงาน	 ทั้งในเรื่อง
การจ่ายค่าแรงขึ้นต่ำและการจ้างงานในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า	 18	 ปี		
อีกด้วย	


	 บริษัทฯ	 มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานในปี	 2562	 เป็นปีแรก	 โดย

เริ่มจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก	และ
มีแผนการขยายไปในภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศในอนาคต	 โดย	
นักศึกษาระดับชั้น	 ม.6	 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัทจะเข้า
รับการฝึกงานอย่างจริงจังที่ร้านพิชซ่า	 ฮัทสาขาต่างๆ	 และได้รับ	
ค่าตอบแทนเป็นรายได้ต่อชั่วโมงการทำงาน	 ค่าที่พักต่อเดือนและ
ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา	2	ปี	ที่ฝึกงาน	การเข้าร่วมโครงการ	
3ม.	 เปิดโอกาสให้บริษัทได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ	 เพื่อ
พัฒนาเป็นบุคลากรของบริษัทได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร	



	 ในปี	2562	มีนักศึกษาจากโครงการนี้เข้ามาฝึกงานที่ร้านพิซซ่า	ฮัท	จำนวน	50	คน	และเพิ่มเป็น	113	คน	ในปี	2563	โดยนักศึกษาทำสัญญา
จ้างงานและสัญญาฝึกอาชีพหลักสูตรระยะยาว	 2	 ปี	 สามารถทำงานได้เต็ม	 8	 ชั่วโมงต่อวันใน	 6	 วันต่อสัปดาห์	 และสามารถจัดช่วงเวลา
ทำงานได้ตามความเหมาะสม	ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วมีโอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการทีมได้	
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2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 
 โครงการ“ปั้นคนครัวบนเรือทะเล”
	 TTA	 มีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือขนส่ง

สินค้า	 โดยอาหารสำหรับพนักงานปฏิบัติงานบนเรือจะต้องมี
คุณภาพและถูกหลักอนามัย	และได้รับการจัดเตรียมโดยผู้ประกอบ
อาหารมืออาชีพที่มีใบรับรองคุณสมบัติ	 โดยผ่านการทดสอบจนจบ
หลักสูตรจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง	 ซึ่งประกอบด้วยการจัดเก็บ
อาหารบนเรือ	 และการจัดเตรียมอาหารทั้งภาคทฤษฎีและ	
ภาคปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 ยังจะต้องเข้าใจในความสำคัญของ
วัฒนธรรม	 ศาสนา	 และสังคม	 ในแง่ของเวลาในการรับประทาน
อาหารร่วมกันด้วย	 ดังนั้น	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 จึงได้ร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	 ริเริ่มโครงการ	 “ปั้นคนครัวบนเรือ
ทะเล”	 มาตั้งแต่ปี	 2554	 มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สาขาประกอบอาหารในเรือเดินทางระหว่าง
ประเทศตามหลักโภชนาการขึ้นมา	เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบนเรือ
เดินทะเลในระดับมืออาชีพ	 ซึ่งมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ	
ภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา	 2	 ปี	 และเมื่อจบการศึกษาแล้ว		
นักศึกษา	 สามารถเลือกทำงานต่อกับโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้ทันที	
หลักสูตรนี้เป็น	 1	 ใน	 50	 สาขาที่ได้รับคำชื่นชมจากกระทรวง
ศึกษาธิการและอาชีวศึกษา	 เพราะไม่เพียงผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพเข้าทำงานกับบริษัทแต่ยังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงานในธุรกิจชิปปิ้งอีกด้วย	 ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบ
หลักสูตรทั้งหมด	10	รุ่น	จำนวนกว่า	140	คน	















3. ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 
 พิซซ่า ฮัท ส่งกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

สู้ไวรัสโคโรนา
	 พิซซ่า	 ฮัท	 1150	 โดยบริษัท	 พีเอช	 แคปปิตอล	 จัดโครงการ	

“Pizza	 Hut	 มอบพิซซ่าจากใจ	 ร่วมสู้ภัย	 COVID-19”	 นำพิซซ่า
หลากหลายเมนูไปมอบให้แก่ทีมแพทย์	 พยาบาลและเจ้าหน้าที่		
ที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ที่สถาบันบำราศนราดูร	 และ	
จัดส่งพิซซ่าอีก	 2,000	 กล่อง	 ให้แก่โรงพยาบาล	 40	 แห่งทั่ว
ประเทศ	 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลคนไทย	
ทุกคนให้รอดพ้นจากการระบาดของไวรัสโคโรนา	

 





















TTAมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการ
TTA	 ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์	 ให้แก่นายโสฬส	 ประสงค์ศิลป์	 กรรมการ
มูลนิธิคนพิการไทย	 เพื่อสนับสนุน	 “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ”	
ของมูลนิธิคนพิการไทย	 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งต่อโอกาส
ให้ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษา	 การทำงาน	 และการเข้าสังคมร่วมกับ	
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	














โครงการเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นไตรจีวรพระ
ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเป็นที่นิยมในสังคมของเราเนื่องจาก	
พกพาง่าย	 มีขนาดและรูปทรงมากมาย	 ราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย	
ขวดพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่ม	 ส่วนใหญ่ทำจากโพลีเอทิลีน	
เทอพาเลท	(PET)	ซี่งเป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้
พลาสติกชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้ครั้งเดียวเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อ
การเติบโตของแบคทีเรียหากนำกลับมาใช้ใหม่	
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จากรายงานของกลุ่ม	 Ocean	 Conservancy	 ซึ่ งตั้ งอยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตขยะพลาสติกใน
มหาสมุทรสูงเป็นอันดับ	5	ของโลก	ดังนั้น	นอกเหนือจากการรักษาสิ่ง
แวดล้อมที่ดีในสำนักงาน	 TTA	 แล้ว	 TTA	 จึงร่วมกับอาคารอรกานต์
เพื่อแนะนำโครงการ	 TTA	 Zero	Waste	 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการ
ลดขยะพลาสติกในอาคารอรกานต์	


TTA	 ทำการจัดตั้งกล่อง	 รับบริจาคขวด	 PET	 พร้อมป้ายข้อมูล
โครงการในพื้นที่บริเวณ	 ชั้น	 G	 อาคารอรกานต์	 2	 จุด	 เป็นเวลาสอง
เดือน	 ไม่เพียงแต่พนักงาน	 TTA	 เท่านั้น	 แต่พนักงานทุกคนในอาคาร	
รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการภายในอาคารอรกานต์สามารถมีส่วนร่วมใน
โครงการรีไซเคิลขวด	PET	ได้เช่นกัน	


ขวดพลาสติก	 PET	 ที่รวบรวมได้จากสำนักงาน	 TTA	 และอาคารอรกานต์โดยรวบรวมได้ประมาณ	 40	 กิโลกรัม	 TTA	 ได้นำไปส่งมอบให้กับ	
วัดจากแดง	อำเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	เพื่อแปรรูปเป็นใยสังเคราะห์และใช้ผลิตผ้าผืนเพื่อตัดเย็บชุดผ้าไตรจีวร	(ขวดพลาสติกหนึ่ง
กิโลกรัมสามารถผลิตเป็นผ้าไตรจีวรพระได้ครบเซ็ตจำนวน	1	ชุด)	
 


