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กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ 
บริษัทฯ	 ถือเป็นบริษัทฯ	 เพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่มีการกระจาย
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยพอร์ตการลงทุนใน
ปัจจุบันประกอบไปด้วย	7	กลุ่มธุรกิจหลัก	ได้แก่	บริษัท	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	
สิงคโปร์	 พีทีอี	 แอลทีดี	 (กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ)	 บริษัท	 เมอร์เมด		
มาริไทม์	จำกัด	(มหาชน)	(กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง)	บริษัท	พีเอ็ม	
โทรีเซน	 เอเชีย	 โฮลดิ้งส์	 จำกัด	 (มหาชน)	 (กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร)	 บริษัท	 พีเอช	 แคปปิตอล	 จำกัด	 และบริษัท	 สยามทาโก้	
จำกัด	 (กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	 บริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิส
เซส	 จำกัด	 (มหาชน)	 (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน)	 และ
บริษัท	 เอเชีย	 อินฟราสตรักเชอร์	 แมเนจเม้นท์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	
(กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ)	 ซึ่งบริษัทฯ	 ตระหนักดี
ถึงการสร้างมูลค่าเชิงบวกให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ	 แต่รวมไป
ถึงการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 โดยบริษัทฯ	 มีเป้าหมายและความมุ่งมั่น
ที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 เพื่อสร้างมูลค่าให้
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

โดยในป	ี2562	คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Committee)	 ขึ้น
โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	 อีกทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร	
เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการกรอบการพัฒนาอย่าง	
ยั่งยืนสำหรับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ	 โดยกรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมถึงการกำหนดหน้าที่ต่างๆ	ของคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเอาไว้	 เช่น	 การกำหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 ตลอด
จนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับ	
การดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	
มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 รวมทั้งผลักดันให้
เกิดการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ	 ภายใต้
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก	 โดยได้อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

(Sustainable	 Development	 Working	 Group)	 ที่มาจากระดับ	
ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจขึ้น	 เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น	ทั่วทั้ง
องค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยคณะกรรมการ	
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง	

สำหรับปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่สาม		
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทฯ	 ที่ก่อให้เกิด
กระบวนการทบทวน	 และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน	
อย่างต่อเนื่อง	 รายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สื่อให้เห็น	
ถึงการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือที่
ครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล
(Environmental,	 Social	 and	 Governance	 หรือ	 ESG)	 เพื่อตอบ
สนองประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน	


การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
เข็มทิศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 
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426.4 เมกกะวัตต์ชั่วโมง 
ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	
1,789,798.38 บาท 
จำนวนเงินที่สามารถประหยัดได้จากการใช้
ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์	

ข้อมูลของ	AIM	

70 เครื่องหมาย 
จำนวนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	


ข้อมูลของ	PMTA	



อัตราเป็น 0 ใน 
-	ความถี่ของการบาดเจ็บ	(IFR)	
-	ความร้ายแรงของการบาดเจ็บ	(ISR)	
-	การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR)	
-	จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน	


ข้อมูลของบริษัทฯ	



การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

PEOPLE : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต PLANET : การอนุรักษ์โลก 

13 กิจกรรม หรือ กว่า 1,500 คน 
ที่ได้รับการส่งเสริม	 และเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
อาหารที่ปลอดภัย	


ข้อมูลของกลุ่มบริษัท	



29,346,706 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ำสูญเสียที่ลดได้	
146,733,530 บาท 
จำนวนเงนิทีส่ามารถลดไดจ้ากการลดนำ้สญูเสยี	

ข้อมูลของ	AIM	



1,652 ขวด 
ปริมาณขวดพลาสติกที่บริจาคให้วัดจากแดง
นำไปผลิตเป็นผ้าไตรจีวร	

ข้อมูลของบริษัทฯ	
114.2 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณขยะประเภทพลาสติกที่สามารถลดได้	

ข้อมูลของโทรีเซน	ชิปปิ้ง	

1.89 : 1 
สัดส่วนจำนวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง	
1 : 1 
สัดส่วนจำนวนพนักงานชายที่ได้รับ	
การอบรมต่อพนักงานหญิง	

ข้อมูลของบริษัทฯ	

4,604 tCo2e 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่สามารถลดได้	



ข้อมูลของเมอร์เมด	

PROSPERITY : การสร้างความเจริญก้าวหน้า 

3,637 คน 
จำนวนพนักงาน	ไม่รวมคนประจำเรือ	

ข้อมูลของกลุ่มบริษัท	



0 ราย 
จำนวนการจ้างงานผู้พิการ	

ข้อมูลของบริษัทฯ	



PEACE : การสร้างสันติภาพ 

หลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	 เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนำไปกำหนดมาตรฐานเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในการ
กำกับดูแลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนการควบคุมดูแลความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร
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เนื่องจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่

บริษัทฯ และทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความ

สำคัญมากที่สุดประเด็นหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี เพื่อเป็นการ

เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนา

อย่างยั่งยืน นับว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ที่ได้

สื่อสารความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่

ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ทั้งในบริษัทฯ   

และบริษัทในเครือของ TTA ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การพัฒนาและต่อยอด

โครงการต่างๆ ด้านความยั่งยืนยังสามารถทำให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ  

มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

ไปพร้อมๆกัน 

ทิศทางสู่ความยั่งยืน 

อนาคตที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการน้ำและน้ำเสีย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การบริหารจัดการพลังงาน 

การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา 

การจัดหาวัตถุดิบ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

การต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชัน 

จุดเริ่มต้น 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของ TTA 

ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

พนักงาน 

ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน 

นักวิเคราะห์การลงทุน 

คู่ค้า 

ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ 

สื่อมวลชน 

สมาคมอุตสาหกรรม 
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บริษัทฯ	 กำหนดเนื้อหารายงานฉบับนี้บนพื้นฐานการดำเนินงานของ
องค์กรในภาพรวมและประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ภายใต้มุมมองของผู้มี	
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยมีกรอบในการจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจดัทำรายงานความยัง่ยนืในระดบัสากล	GRI	 Sustainability
Reporting	Standards	(GRI	Standards)	แบบทางเลือกหลัก	(Core	
Option)	 และมีขอบเขตการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม
ครอบคลุมข้อมูลของบริษัทฯ	 และ	 3	 หน่วยธุรกิจเป็นหลัก	 ได้แก่		
บริษัท	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 สิงคโปร์	 พีทีอี	 แอลทีดี	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 (กลุ่ม
ธุรกิจขนส่งทางเรือ)	 บริษัท	 พีเอช	 แคปปิตอล	 จำกัด	 (PHC)	 (กลุ่ม
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)	 และบริษัท	 เอเชีย	 อินฟราสตรักเชอร์	
แมเนจเม้นท์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 (AIM)	 (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจ
บริหารทรัพยากรน้ำ)	 ทั้งนี้ยังมีข้อมูลของกลุ่มธุรกิจอื่นปรากฏในราย
งานความยั่งยืนฉบับนี้	 เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วย
ธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ	กัน	

ขั้นตอนการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ TTA 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ซึ่งมาจาก	 5	 กลุ่มธุรกิจหลัก	
ของบริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทของการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง	
นอกจากนี้ได้มีการสร้างกิจกรรมการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น	
เพื่อเข้าถึงความสนใจและความคาดหวังที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
สังคม	 และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 โดยคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้พิจารณาและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น	 2	 กลุ่ม	
ได้แก่	

•	 ผู้มีส่วนได้เสียหลัก	 (Primary	 Stakeholders)	 ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
และบริษัทในเครือ	 เช่น	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 ลูกค้า	 พนักงาน	 คู่ค้า		
ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน	 ชุมชนโดยรอบถิ่นที่ประกอบธุรกิจของ	
บริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	เป็นต้น	

• ผู้มีส่วนได้เสียรอง	 (Secondary	 Stakeholders)	 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ	 หรือบริษัทในเครือโดยอ้อม	 โดยเป็นผู้ได้รับประโยชน์
หรือผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ	 เช่น	 นักวิเคราะห์	
การลงทุน	หน่วยงานภาครัฐ	สื่อมวลชน	สภาอุตสาหกรรม	เป็นต้น	


จากการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 สามารถจัดลำดับความสำคัญกับกลุ่ม	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 4	 กลุ่มแรก	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 พนักงาน	
ลูกค้า	 และคู่ค้าที่ต้องเข้าไปสื่อสารและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิด	 เพื่อให้ได้ประเด็นที่ให้ความสนใจและคาดหวัง	 พร้อมการตอบ
สนองอย่างมีประสิทธิภาพ	

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
การดำเนนิงานกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีถอืเปน็เรือ่งสำคญัทีบ่รษิทัฯ	 ไดด้ำเนนิการ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยการนำข้อมูลการ	
ดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ	
บริษัทฯ	 นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์อื่นๆ	 เช่น	 การศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจ	 (Business	
environment	 scanning)	 การจัดทำฐานข้อมูลก่อนการลงทุน	 (BIG	
data)	 และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน	
(Intelligent	 risks)	 เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความ	

คณะกรรมการการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ซึ่งมาจาก 5 กลุ่มธุรกิจหลัก  
ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามบริบทของการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ได้มีการสร้างกิจกรรมการเชื่อมโยงกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น เพื่อเข้าถึงความสนใจและ 
ความคาดหวังที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ได้พิจารณาและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1 2 

ผู้มีส่วนได้เสียรอง 
(Secondary 

Stakeholders) 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
(Primary 

Stakeholders) 

ขั้นตอนการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ TTA 
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คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 สร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและ
คุณค่าจากการดำเนินธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานระหว่างกลุ่มบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสีย	

กระบวนการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
1.	 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและจัดลำดับโดยพิจารณาจาก	3	เกณฑ์	

•	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท	

•	 กลุ่มบริษัทสร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มี	
ส่วนได้เสียหรือไม่	

•	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืน
ต่อบริษัทฯ	หรือไม่	

2.	 การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย	มีขั้นตอนที่สำคัญ	ดังนี้	
•	 กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	
•	 กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการความคาดหวังของ	

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการดำเนินงาน	
•	 รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของ	

ผู้มีส่วนได้เสีย	
3.	 การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสำคัญ	

•	 พิจารณาความสำคัญของประเด็นความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ความเสี่ยง	 โอกาส	 และความสอดคล้องกับนโยบายและเป้า
หมายขององค์กร	

4.	 การนำผลไปดำเนินการ	
•	 นำผลการวิเคราะห์มากำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน

ความยั่งยืนและจัดทำกลยุทธ์องค์กร	


กรอบการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
เป้าหมาย	 •	 เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ	 อย่าง	
	 	 สม่ำเสมอ	
	 •	 มีการบริหารจัดการ	การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส	และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	 •	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	และทิศทางการดำเนินธุรกิจ	
	 •	 การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน	
	 •	 วิเคราะห์	 ติดตามตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 และจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งใน	
	 	 ระยะสั้น	และความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา	3-5	ปีข้างหน้า	
	 •	 ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล	
	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ	ได้โดยตรง	
	 •	 การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ	อย่างสม่ำเสมอ	
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ความมั่นใจต่อบริษัทฯ	และการลงทุน	
 •	 การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง	
	 •	 การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับตามกฎระเบียบ	
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	1	ครั้ง/ปี	
	 •	 สื่อสารผลการดำเนินงานผ่านแบบ	56-1	One	Report	
	 •	 ติดต่อผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	
	 •	 รายงานผลประกอบการฉบับย่อผ่านวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ไตรมาสละ	1	ครั้ง	
	 •	 เข้าร่วม	Opportunity	day	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไตรมาสละ1	ครั้ง	
 • คำอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการตอ่งบการเงนิผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	 และตลาดหลกัทรพัยฯ์
	 	 ไตรมาสละ	1	ครั้ง	
	 •	 กิจกรรมพบปะนักลงทุนรายไตรมาส	
	 •	 การเยี่ยมชมกิจการ	
	 •	 เปิดช่องทางในการสื่อสาร	ผ่านสื่อต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์บริษัทฯ	อีเมล	โทรศัพท์	และอื่นๆ	
	 •	 การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	(Whistle	Blowing)	
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 •	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	
	 •	 การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	
	 •	 การลงทุนในธุรกิจต่างๆ	
	 •	 การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ	
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ลูกค้า 
เป้าหมาย	 •	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิติรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ	
	 	 ต้องการของลูกค้า	
	 •	 มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า	 บริการและวิธีการขอ	 คำปรึกษา	 วิธีแก้ปัญหา	 และ	
	 	 รับข้อร้องเรียน	
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 รับข้อร้องเรียน	คำแนะนำ/ติชม	จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย	
	 •	 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 เพื่อปรับปรุงและยกระดับการ	
	 	 ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ	มีคุณภาพ	ตาม	มาตรฐานสากล	
	 •	 รับทราบแนวโน้มของสินค้า	และเทคโนโลยีใหม่	
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 แบบประเมินความพึงพอใจหลังการขาย	
	 •	 รับข้อร้องเรียน	 คำแนะนำ/ติชม	 จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย	 อาทิ	 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	
	 	 ลูกค้า	(Call	Center)	โทรศัพท์	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	อีเมลตลอด	24	ชั่วโมง	
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	

พนักงาน 
เป้าหมาย	 •	 เข้าใจความต้องการของพนักงานและอำนวยความสะดวก	 เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข		
	 	 รวมถึงส่งเสริม	การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	
	 •	 สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ	 เพื่อให้พนักงานรับทราบความ	
	 	 เคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
	 •	 มีสวัสดิการ	 และค่าตอบแทนต่างๆ	 ที่เป็นธรรม	 รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและได้รับ	
	 	 การดูแลด้านอาชีวอนามัย	ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง • สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ	 ตลอดเวลา	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	
  อย่างต่อเนื่อง	
	 •	 จัดให้มีช่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็น	ข้อร้องเรียน	
	 •	 ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
 •	 จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม	
	 •	 ระบบ	I-CONNECT	อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น	
	 •	 การประเมินผลการทำงานอย่างเป็นธรรม	
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	
	 •	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในบริษัทเท่ากับศูนย์	
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	และระบบออนไลน์ภายในบริษัทฯ	
	 •	 แบบสำรวจความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน	
	 •	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	(Whistleblower)	
	 •	 Intranet	We-Connect	Letter	อีเมล	คลิปวิดีโอ	กรุ๊ปแชทของพนักงานบริษัทฯ	
	 •	 กิจกรรม	CEO	Coffee	Talk	
	 •	 กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีของพนักงาน	 และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัทฯ	 และ	
	 	 บริษัทในเครือ	
	 •	 การประเมิน	MAX	Evaluation	
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	
	 •	 ค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการ	
	 •	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน	

คู่ค้า 
เป้าหมาย	 •	 สร้างคุณค่าต่อการดำเนินงานของคู่ค้า	
	 •	 สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้	 ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มี	
	 	 ประสิทธิภาพสูงสุด	
	 •	 ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของคู่ค้า	
	 •	 สนับสนุนให้คู่ค้ามีความรู้	ความเข้าใจและทักษะ	เพื่อให้การทำงานปลอดภัย	
 • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์	มีความโปร่งใส	และเป็นธรรม	ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง
	 	 ในราคาที่ยุติธรรม	 อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	 และทิศทางการดำเนิน	
	 	 ธุรกิจในอนาคต	
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การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 สนับสนุนองค์ความรู้การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และมีธรรมาภิบาล	 (ESG)	 เพื่อ	
	 	 ยกระดับการดำเนินงานของคู้ค้า	และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	
	 •	 แบ่งปันองค์ความรู้	และเทรนด์ใหม่ๆ	ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของคู่ค้า	
	 •	 สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน	ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย	
	 •	 จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	 และดำเนินการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า	 เช่น	 การตรวจ	
	 	 ประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 •	 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ	 คำปรึกษา	 รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ	
	 	 รับข้อร้องเรียนต่างๆ	
	 •	 รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ		
	 	 ร่วมกัน	
	 •	 ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวัง	
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท	
	 •	 คู่ค้าได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	 •	 ความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน	 
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 การขึ้นทะเบียนคู่ค้า	
	 •	 สื่อต่างๆ	ของบริษัทฯ	เช่น	เว็บไซต์	วารสารนักลงทุนสัมพันธ์	
	 •	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	(Whistleblower)	ของบริษัทฯ	
	 •	 แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้า	
	 •	 งานพบปะและสัมมนาประจำปี	 
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
	 •	 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
	 •	 การส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้า	

 
ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน 

 
เป้าหมาย • เปดิเผยขอ้มลูสำคญัตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	เพือ่ใหท้ราบถงึสถานะการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	อยา่งสมำ่เสมอ
	 •	 มีการบริหารจัดการ	การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส	และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	 •	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	และทิศทางการดำเนินธุรกิจ	
	 •	 การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล	
	 •	 การแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่างสม่ำเสมอ	 
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ •	 ความมั่นใจต่อบริษัทฯ	และการลงทุน	
	 •	 การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง	  
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 Company	visit	
	 •	 โทรศัพท์	อีเมล	  
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด	
	 •	 ความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง	ตรงตามกำหนดเวลา	
	 •	 การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง	 

ชุมชน สังคม  
เป้าหมาย	 •	 เคารพสิทธิชุมชน	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ	
	 •	 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม	
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	และทันต่อเหตุการณ์	
	 •	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 เป็นคู่คิด	ให้คำปรึกษา	และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ	โดยใช้ศักยภาพของบริษัทฯ	
	 •	 ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	 เพื่อป้องกัน	 ผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	 และ	
	 	 สิ่งแวดล้อม	
	 •	 สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และทันต่อเหตุการณ์		
	 	 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน	และสังคม	 



106 รายงานประจำปี 2564 • แบบ 56-1 One Report • TTA 

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	สังคม	
	 •	 ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	
	 •	 สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่	
	 •	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ	 
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	 •	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	(Whistleblower)	ของบริษัทฯ	
	 •	 โทรศัพท์	อีเมล	  
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ	มีความปลอดภัย	และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี	
	 •	 การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	

 
นักวิเคราะห์การลงทุน 

 
เป้าหมาย • เปดิเผยขอ้มลูสำคญัตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	เพือ่ใหท้ราบถงึสถานะการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	อยา่งสมำ่เสมอ
	 •	 สนับสนุนข้อมูลตามที่นักวิเคราะห์การลงทุนต้องการ	 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล	
	 •	 เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์การลงทุนสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ	ได้โดยตรง	
	 •	 การแจ้งข่าวสารแก่นักวิเคราะห์การลงทุนผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ	อย่างสม่ำเสมอ	 
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ความมั่นใจต่อบริษัทฯ	และการลงทุน	
	 •	 การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง	  
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส	
	 •	 การเยี่ยมชมกิจการ	
 •	 เปิดช่องทางในการสื่อสาร	ผ่านสื่อต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์บริษัทฯ	อีเมล	โทรศัพท์	และอื่นๆ	 
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	และทันเวลา	
	 •	 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	 •	 การมีผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจ	

 
หน่วยงานภาครัฐ 

 
เป้าหมาย	 •	 เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส	และเป็นเลิศ	
	 •	 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและนำเสนอแนวทางที่ดี	เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 ร่วมให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ	ของภาครัฐ	
	 •	 สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ	และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี	เพื่อให้ภาครัฐนำไปเผยแพร่	
	 •	 สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และทันต่อเหตุการณ์		
	 	 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ	
	 •	 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม	
	 •	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด	
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ	เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ •	 ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ	
	 •	 ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 ดำเนินการไม่ถูกต้อง	 อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี		
	 	 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 แบบ	56-1	One	Report	
	 •	 รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ในการทำงานระดับวิชาชีพ	
	 •	 สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์	อีเมล	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 •	 การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	 
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อกำหนด	ที่เกี่ยวข้อง	
	 •	 การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	
	 •	 การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 
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สื่อมวลชน  
เป้าหมาย • เปดิเผยขอ้มลูสำคญัตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	เพือ่ใหท้ราบถงึสถานะการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	อยา่งสมำ่เสมอ 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล	
	 •	 เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ	ได้โดยตรง	
	 •	 การแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่างสม่ำเสมอ	 
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ความมั่นใจต่อบริษัทและการลงทุน	
	 •	 การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง	  
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 โทรศัพท์	อีเมล	
	 •	 การพบปะประจำปีของฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	และทันเวลา	

 
สมาคมอุตสาหกรรม 

 
เป้าหมาย	 •	 เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส	และเป็นเลิศ	
	 •	 ให้ความร่วมมือ	และนำเสนอแนวทางที่ดี	เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	 •	 ร่วมให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ	
	 •	 สร้างการมีส่วนร่วม	และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี	
	 •	 สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และทันต่อเหตุการณ์		
	 	 ตลอดจนรับฟัง	ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน	
	 •	 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับสมาคมอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม	
	 •	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด	
	 •	 ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมอุตสาหกรรม	 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการ	
	 	 ดำเนินงาน	  
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	 •	 ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ	
	 •	 ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 ดำเนินการไม่ถูกต้อง	 อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี		
	 	 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี	่ •	 การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	
	 •	 โทรศัพท์	อีเมล	  
ตัวอย่างของประเด็น	 •	 การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด	
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บริษัทฯ	 ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนตาม
แนวทางของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	โดยคำนึงถึงระดับ
อิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย	 ควบคู่ไปกับ
ระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
ของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 โดย
บริษัทฯ	มีขั้นตอนการประเมินดังนี้	

1. การระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ 
	 บริษัทฯ	 ได้ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้งสิ้น	 14	 ประเด็น	 จากการ

รวบรวมแนวโน้มความยั่งยืนของโลก	 และประเด็นที่บริษัทชั้นนำ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ	 นอกจากนี้	 ยังพิจารณา
ถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้	10	กลุม่	รวมถงึความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ที่มีต่อกลุ่มบริษัท	


2. การจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญ 
	 การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ	 (Materiality	

Prioritization)	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินประเด็น
ที่มีนัยสำคัญ	(Materiality	Assessment)	ตามมาตรฐานของ	GRI	
เพื่อสร้างทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะ
ทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 ว่าจะตอบ
สนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสียได้
หรือไม่	 รวมทั้งเพื่อรับทราบมุมมองและความสนใจของผู้มีส่วนได้
เสีย	 เพื่อนำมากำหนดเป็นเนื้อหาในการรายงานความยั่งยืนได้
อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ	 ได้ดำเนินการจัดลำดับประเด็น
ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญนี้	 โดยขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้ง	10	กลุ่มจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้บริหาร	รวมทั้งพนักงานของ	
บริษัทฯ	 เข้าร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ในประเด็นดังกล่าว	 เพื่อ
นำมาวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นที่มีนัยสำคัญและจัดทำ
แผนผังสรุปประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ	(Materiality	Matrix)	
เพื่อระบุความสำคัญของแต่ละประเด็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอก	
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3. การตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ 
	 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญของ	
บริษัทฯ	 นอกจากนี้	 ยังได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติประเด็นดังกล่าว	 เพื่อทวนสอบประเด็นที่มี	
นัยสำคัญต่อบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 รวมทั้งความสำคัญต่อ	
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	


4. การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ 
	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร	

บริษัทฯ	 ได้มีแผนงานในการติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่
สำคัญ	 รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มี
ความสำคัญมาก	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานใน
การรายงาน	 โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว
รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง	


การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการระบุประเด็นที่มี  
นัยสำคัญ 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะทำงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียมาจัดลำดับความสำคัญของ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญในแผนผังสรุป	 ก่อนที่จะนำไป
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ	 โดยประเด็นด้าน
ความยั่งยืนเหล่านี้	 มีระดับความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป	 โดยประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรให้ความสำคัญมาก	 ได้แก่	 ความปลอดภัย	
และอาชีวอนามัย	สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน	การต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน	 การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์	
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์	
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สิ่งแวดล้อม 

สังคม 

เศรษฐกิจ 

หลักเกณฑ์การรายงาน ช่องทางการสื่อสาร 
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อมุมมองและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ จึงได้เปิดรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่ง
ยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัด
ไปโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
อาคารอรกานต์ ชั้น 7 เลขที่ 26/26-27 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ : +66 (0) 2250-0569  

Email : COR@thoresen.com 

 สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผย
ผลการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีขอบเขตการรายงานผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมครอบคลุมข้อมูลของบริษัทฯ และ 3 หน่วยธุรกิจเป็นหลัก
ได้แก่ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (โทรีเซน ชิปปิ้ง)   
(กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ) บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (PHC) 
(กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) และบริษัท เอเชีย อินฟรา สตรักเชอร์ 
แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (AIM) (กลุ่มการลงทุนอื่น-ธุรกิจ
บริหารทรัพยากรน้ำ) โดยมีการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลของกลุ่มธุรกิจอื่นปรากฏใน  
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ  
ทุกหน่วยธุรกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน 
 
 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานให้มี
ความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของมาตรฐาน GRI แบบทางเลือกหลัก 
(Core Option) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Food Processing Sector Supplement) นอกจากนั้น 
บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลให้ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs และรายงานข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแบบประเมิน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประเด็นที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ 
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ 
1. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 บริษัทฯ	 จะจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ	 (Supplier	Code	of	Conduct)	 ครอบคลุมแนวทาง

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้า	การคัดเลือกคู่ค้า	และหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า	
ผลการดำเนินงาน	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ	(Supplier	Code	of	Conduct)	

ในเดือนพฤศจิกายน	 2564	และได้ดำเนินการสื่อสารไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ	 โดยมีคู่ค้าลงนามรับทราบ
ในจรรยาบรรณ	 คู่ค้าแล้วทั้งสิ้นร้อยละ	 40	 และในปี	 2565	 บริษัทฯ	 ตั้งเป้าหมายให้คู่ค้าของบริษัท	
ลงนามรับทราบมากกว่าร้อยละ	50	

บริษัทที่ดำเนินการ TTA


2. การจัดหาวัตถุดิบ 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์กระดาษจากแหล่งป่าปลูกในอัตราที่เพิ่มขึ้นในปี	 2564	 และตั้งเป้าเพิ่มขึ้นจนถึง

ร้อยละ	100	ภายในปี	2565	
แนวทางการดำเนินงาน	 ประเมินและตรวจสอบคู่ค้าถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบของบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องได้รับใบรับรอง

มาตรฐานจาก	สภาควบคุมป่าไม้	 (Forest	Stewardship	Council:	FSC)	โครงการสำหรับการเทียบ
เคียงการรับรองป่าไม้	(Program	for	the	endorsement	of	Forestry	Certification:	PEFC)	หรือ
การรับรองความริเริ่มด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน	(Sustainable	Forestry	Initiative:	SFI)	

ผลการดำเนินงาน	 เริ่มการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์กระดาษจากแหล่งป่าปลูกในปี	2564	
บริษัทที่ดำเนินการ	 PHC	


3. คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 •	ส่งมอบอาหารที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดของร้านอาหารทุกสาขา	 ตั้งแต่	

 กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ	 ตรวจสอบแหล่งที่มา	 ห่วงโซ่การผลิต	 รวมถึงกระบวนการจัดส่ง
	 ขั้นตอนการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 ไปจนถึงการส่งมอบอาหารมื้ออร่อยที่สะอาด	 ปลอดภัย		
	 ถูกสุขอนามัยสู่ลูกค้าทุกคน	

	 •	ลดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าจากปี	2563	
 •พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยของอาหาร	 และคู่ค้าทุกรายต้องได้รับการตรวจสอบ	

 ผ่านมาตรฐานที่แบรนด์กำหนด	
แนวทางการดำเนินงาน	 •	ฝ่ายประกันคุณภาพติดตามให้ทุกสาขาของร้านอาหารได้รับการตรวจมาตรฐานตามเงื่อนไขของ	

	 เจ้าของเฟรนไชส์ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายของความปลอดภัยอาหาร	
	 •	กรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 ทางสาขาต้องทำการแก้ไขพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุ	 แนวทางการ	

	 ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกร่วมกับทางฝ่ายประกันคุณภาพ	
ผลการดำเนินงาน	 •	ทุกสาขาของร้านพิซซ่า	 ฮัท	 ได้รับการตรวจมาตรฐานครบตามเงื่อนไขจากผู้ตรวจสอบภายนอก	

	 ที่ทางเจ้าของเฟรนไชส์กำหนด	
	 •	พบข้อร้องเรียนของลูกค้าในปี	 2564	 จำนวน	 282	 ข้อร้องเรียน	 ซึ่งลดลงจาก	 416	 ข้อร้องเรียน		

	 ในปี	2563	จากทุกสาขาทั่วประเทศ	
 •พนกังานไดร้บัการอบรมความปลอดภยัอาหารรอ้ยละ	 100	 และคูค่า้จำหนา่ยวตัถดุบิผา่นการตรวจสอบ	

 และรับรองร้อยละ	100	
บริษัทที่ดำเนินการ	 PHC	


เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละประเด็นสำคัญ 
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4. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	 โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการแก่

ลูกค้า	สร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า	รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์	และการบริการ	

แนวทางการดำเนินงาน	 •	นำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล	 (Personalization)	 เพื่อสร้างกิจกรรมในเรื่อง	
	 การส่งเสริมการขายให้ถูกหลักและตรงต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด		
	 จนถึงวางแผนงานด้านการตลาด	และการขายได้อย่างเหมาะสม	

	 •	ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง		
	 SMS	เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าการบริการให้ดียิ่งขึ้น	

	 •	ผลักดันการทำงาน	 และแผนงานให้ไปในทิศทางเพื่อเน้นย้ำเรื่อง	 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	
	 และความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์	 ตลอดปี	 2565	 เพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า		
	 ตลอดจน	ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น	

บริษัทที่ดำเนินการ	 PHC	


5. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 •	บริษัทฯ	 จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	

	 ภายในปี	2564	
 •พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายหลังการอบรม

	 โดยได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	90	
แนวทางการดำเนินงาน	 •	ดำเนินการออกนโยบายและมาตรการอื่นๆ	 เช่น	 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญและ	

	 การเลี้ยงรับรอง	 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การ	
	 สนับสนุน	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในงานทรัพยากรบุคคล	 เป็นต้น	 เพื่อให้	
	 สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	 และบังคับใช้กับ	
	 ทุกแผนกในองค์กร	 รวมถึงบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมทุกบริษัท	 และสื่อสารนโยบายดังกล่าว		
	 ผ่านระบบ	 Intranet	 สำหรับพนักงาน	 และอีเมล	 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 รวมถึงคู่ค้าของ	
	 บริษัทให้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 ต้องทำการ	
	 แก้ไขพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุ	แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกร่วมกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

	 •	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ	 รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน		
	 คอยตรวจสอบ	 และประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการ	
	 ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้	 รวมทั้งมีการรณรงค์การ	
	 ต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยจัดทำวีดีโอคลิปของผู้บริหารเผยแพร่ในองค์กร	 รวมทั้งการจัดทำสติกเกอร์		
	 “No	 Corruption”	 ให้กับพนักงานโดยเดินแจกถึงโต๊ะทำงานของทุกคน	 มีการจัดอบรมให้กับ	
	 พนักงานเข้าใหม่เพื่อให้รับทราบและเข้าใจนโยบายของบริษัท	

	 •	วางแผนที่จะจัดอบรมให้กับพนักงานปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้งทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์		
	 โดยเริ่มตั้งแต่ปี	 2564	 เป็นต้นไป	พร้อมกันนี้หลังจากอบรมดังกล่าว	 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน	
	 ได้เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบ	
	 ก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน	 ซึ่งหากมีพนักงานยังไม่เข้าใจในประเด็นใด	 บริษัทฯ	
	 จะทำการจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อไป	

ผลการดำเนินงาน •บริษัทฯ	 และ	 PHC	 ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 (CAC)	 จากการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	 เมื่อวันที่
	 30	กันยายน	2564	และวันที่	20	กรกฎาคม	2564	ตามลำดับ	

	 •	พนักงานของบริษัทฯ	 มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	
	 ภายหลังการอบรม	โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	97.85	

บริษัทที่ดำเนินการ	 TTA	และ	PHC	
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 
6. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 พนักงานเข้ารับการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานมากกว่าร้อยละ	80	
แนวทางการดำเนินงาน บริษัทฯ	 จัดให้มีการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน	 โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้

ความสามารถของบริษัทฯ	รวมทั้งมีการยกตัวอย่างกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้พนักงานได้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนมายิ่งขึ้น	 การอบรมจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์	 และดำเนินการแบ่งรอบ
การอบรมตามความเหมาะสมของพนักงานแต่ละหน่วยงาน	 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อพนักงานใน
การเข้ารับการอบรม	ทั้งนี้ยังได้มีการจัดทำแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม	เพื่อทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานอีกด้วย	

ผลการดำเนินงาน	 พนักงานเข้ารับการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานร้อยละ	 85	 และผลการ
ทดสอบภายหลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	97.85	

บริษัทที่ดำเนินการ	 TTA	และ	PMTA	ส่วนสำนักงาน	


7. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความสามารถ	 มีศักยภาพ	 และมี

ความสุขในการทำงาน	 เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมมากกว่า	
15	หลักสูตรตลอดทั้งปี	2564	

แนวทางการดำเนินงาน •บริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานคนประจำเรือ	 โดยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับ	
 สายงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้	 ความเชี่ยวชาญให้แก่พนักงานคนประจำเรือ	 รวมถึง	
	 การจัดทำแผนการพัฒนาด้านตำแหน่งงาน	สวัสดิการ	รวมไปถึงกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ	ให้แก่	
	 พนักงานคนประจำเรือ	เพื่อส่งเสริมทั้งด้านทักษะการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร	

	 •	บริษัทมีแผนกฝึกอบรมลูกเรือ	 ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญของพนักงานคน	
	 ประจำเรือ	 โดยการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับสถานการณ์และข้อกำหนดสากล	 รวมถึง	
	 มีการประเมินและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม	

ผลการดำเนินงาน	 ในปี	2564	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	บริษัทได้มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำเรือ
ผ่านระบบ	 Zoom	และหลักสูตร	 E-Learning	 เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน	ซึ่งสามารถจัดการอบรมได้มากกว่า	15	หลักสูตรตลอดทั้งปี	2564	


	 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานประจำเรือที่สำคัญ	มีดังนี้	
	 หลักสูตรขั้นตอนการใช้บังเกอร์	&	คาปูชิโน่เอฟเฟค	(Bunker	Procedure	&	Cappuccino	Effect),	

หลักสูตร	NS	Enterprise	หลักสูตรการทำความสะอาดห้องเก็บสัมภาระ	(Cargo	Hold	Cleaning),	
หลักสูตรการละเมิดลิขสิทธิ์และการโจรกรรมอาวุธ	 (Piracy	 and	 Armed	 Robbery),	 หลักสูตรคู่มือ
ความปลอดภัยการโหลดคอนเทนเนอร์	 (Container	Loading	Guide	and	Safety),	หลักสูตร	PSC	
Awareness,	หลักสูตรแผนภูมิอิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล	(Electronic	Chart	and	Information	
System	 (EDIS)),	 หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง	 (Risk	 Assessment),	 หลักสูตร	 IMO	 2563	
กำมะถันต่ำ	(IMO	2020	Low	Sulphur	Cap),	หลักสูตรการทอดสมอที่ปลอดภัย	(Safe	Anchoring	
(SA)),	 หลักสูตรการตรวจสอบเหตุการณ์และการวิเคราะห์สาเหตุ	 (Incidents	 investigation	 and	
root	 causes	 analysis),	 หลักสูตรการสร้างตระหนักเรื่องความปลอดภัย	 (Safety	 Awareness),	
หลักสูตรประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ	 (The	 International	
Safety	Management	Code	(ISM	Code)),	หลักสูตรคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย	(Safety	
Management	 System	 Manual	 (SMS)),	 หลักสูตรประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือ	 และท่าเรือระหว่างประเทศ	 (International	 Ship	 and	 Port	 Facility	 Security	
Code	 (ISPS	 Code)),	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	 (Safety	 Officer),	 หลักสูตรเทคนิค
วิศวกรรมทางทะเล	 (Marine	 Engineering	 Techniques),	 หลักสูตรการจัดการเรือ	 (ทีมสะพาน	 3	
วัน)	Ship	Handling	(Bridge	Team	3	days),	หลักสูตรน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือเดินทะเล	(Marine	
Lubricating	Oil	Training),	หลักสูตรสร้างความคุ้นเคยกับเรือ	(Shipboard	Familiarization)	

บริษัทที่ดำเนินการ	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	
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8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 รายงานอุบัติเหตุของบริษัทฯ	เท่ากับ	0	ครั้ง	
แนวทางการดำเนินงาน	 •	ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานมีการตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานที่	

 ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน	
	 •	กิจกรรม	5	ส	ประกอบไปด้วย	สะสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	และสร้างนิสัย	มุ่งการนำไปสู่	

	 พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานและมุ่งไปสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์	
ผลการดำเนินงาน	 ในปี	2564	รายงานอุบัติเหตุของบริษัทฯ	เท่ากับ	0	ครั้ง	
บริษัทที่ดำเนินการ TTA


9. การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 กลุ่มบริษัท	TTA	จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน	และสังคมอย่างน้อย	1	กิจกรรม	
แนวทางการดำเนินงาน	 กลุ่มบริษัท	TTA	เชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งใน

ภาคธุรกิจ	 ภาคสังคม	 และภาคเศรษฐกิจระดับประเทศ	 กลุ่มบริษัทจึงหาโอกาสในการพัฒนาและมี
ส่วนร่วมกับชุมชนอยู่ตลอด	ทั้งการดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้	รวมถึงการช่วยเหลือตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น	

ผลการดำเนินงาน	 กลุ่มบริษัท	TTA	จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมครอบคลุมด้านส่งเสริมการศึกษา	ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี	 และด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศลรวมทั้งสิ้น	 26	 กิจกรรม	
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ	การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม	

บริษัทที่ดำเนินการ	 กลุ่มบริษัท	TTA	


การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
10. การบริหารจัดการพลังงาน 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ	 เช่น	 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	

(Solar	 Rooftop),	 โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ/ของเหลือใช้ต่างๆ	 ให้ได้ปีละ	 1	 เมกะวัตต์	 ในระยะแรก	
(เริ่มปี	 2564)	 และจะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในทุกๆ	 ปี	 จนกว่าจะครบเป้าหมาย	 5	 เมกะวัตต์ในปี	
2566	 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น	 พร้อมกับและลดการใช้
พลังงานจากฟอสซิลลง	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

แนวทางการดำเนินงาน	 1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์	 (Solar	Rooftop)	 เพิ่มขึ้น		
	 โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในการจัดสร้างโครงการโซล่า	 รูฟทอฟ	 บนพื้นที่ของลูกค้า	 และขายไฟฟ้า	
	 ให้กับลูกค้า	เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก	

	 2.	 จัดหาโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่นๆ	 เช่น	 โรงไฟฟ้าจากขยะและของ	
	 เหลือใช้	 เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า	 และยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ	
	 ให้แก่ชุมชนอีกด้วย	

ผลการดำเนินงาน	 มีโครงการลงทุนจำนวน	 2	 โครงการ	 มูลค่ารวม	 34.51	 ล้านบาท	 กำลังการผลิต	 1.29	 เมกะวัตต์		
โดยทั้ง	 2	 โครงการบริษัทฯ	 ได้เริ่มลงทุนก่อสร้างในช่วงไตรมาส	 3	 ของ	 ปี	 2564	 และคาดว่าจะ
สามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้ในต้นปี	 2565	 ซึ่งหากเริ่มมีการจำหน่าย
ไฟฟ้าได้แล้ว	จะทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	

บริษัทที่ดำเนินการ	 UMS	
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11. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	 บริษัทมีนโยบายและมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก	 ในทุกพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าของบริษัทให้บริการ	 โดยกำหนดเป้าหมายรวมถึงการกำหนด
กลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยยึดหลักเกณฑ์	 และปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลอย่างเคร่งครัด	 ตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ	 จากเรือภาคผนวกที่	 6	 (MARPOL	 Annex	 VI)	
ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับ	 เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ	 จัดทำขึ้นในกรอบขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ	 (IMO:	 International	 Maritime	 Organization)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด	
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	และสภาพแวดล้อม	รวมถึงสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน	

แนวทางการดำเนินงาน	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	 มีการดำเนินงานโดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ	 IMO	อย่างเคร่งครัด	
โดยบริษัทมีหน่วยงาน	Marine	 Department	 ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งมีจัดการที่สำคัญ	ดังนี้	

	 •	ใช้ซอฟแวร์	IMO	Data	Collection	System	(DCS)	เพื่อบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
	 ของเรือทุกลำ	เพื่อวางแผนการเดินเรือในโหมด	ECO	ซึ่งช่วยลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	

	 •	ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ	 IMO	 อย่างเคร่งครัดโดยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำ	 (LSFO)		
	 เพื่อลดปริมาณกำมะถันในเชื้อเพลิงที่เรือใช้	(Sulfur	Cap	2020)	

ผลการดำเนินงาน	 สามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ใด้ต่ำกว่าร้อยละ	 0.5	 ตามข้อกำหนดใหม่ขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	

บริษัทที่ดำเนินการ	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	


12. การจัดการน้ำและน้ำเสีย 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม	
แนวทางการดำเนินงาน	 พัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
ผลการดำเนินงาน	 โรงงานของบาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	PMTA	มีอัตราการบำบัดสูงสุด	450	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วถึงจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบสาธารณะ	กากตะกอน	 (Sludge)	ซึ่งได้จากการ
บำบัดจะถูกนำมาใช้ใหม่ในกระบวนการการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากสารเคมีที่เหลืออยู่	 โดยขีดความ
สามารถของโรงงานบำบัดน้ำเสียของบาคองโคนั้นดีกว่าที่นิคมอุตสาหกรรม	Phu	My	I	กำหนดเอาไว้
และดีกว่ามาตรฐานตามกฎหมายของประเทศเวียดนามในการบำบัดสารเจือปน	

บริษัทที่ดำเนินการ	 PMTA	

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์	สภาวะโลกร้อน	ภาวะภัยแล้ง	รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่อง
มาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม	 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการบริหาร
จัดการน้ำอย่างครบวงจรให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานรวม
ไปถึงยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียอีกด้วย	โดยการดำเนินงาน
ของบริษัทยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด	

แนวทางการดำเนินงาน	 บริษัทมีหน่วยงาน	 Technical	 Department	 ที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียให้เป็นไปตาม	
ข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่างประเทศ	 และจัดทำแผนในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	โดยในปี	2564	บริษัทได้มีการดำเนินงาน
ด้านการจัดการที่สำคัญดังนี้	

	 •	บริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำอับเฉาเรือ	 (BWT)	 บนเรือครบทั้ง	 24	 ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 ในปี	 2563	 ซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีนี้จะช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น	
	 ที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อยลงสู่ทะเล	
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	 •	กำหนดมาตรการลดการปล่อยของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมันปนเปื้อน	 โดยกำหนดให้มีการติดตั้ง	
 เครื่องกรองน้ำมัน	 (Oily	 Water	 Separator)	 เพื่อกรองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อนจะ	
	 ปล่อยลงสู่ทะเล	 โดยเรือทุกลำจะมีเครื่องกรองน้ำมันติดตั้งไว้	และมีการใช้ระบบกรองน้ำมัน	ออกจาก	
	 น้ำเสียทุกครั้ง	นอกจากนี้	ยังทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการกรองน้ำมันแล้ว	ก่อนปล่อย	
	 ลงสู่ทะเลอีกขั้นตอนหนึ่ง	 เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนทิ้งลงสู่ทะเล	 และเพื่อช่วยอนุรักษ์	
	 สิ่งแวดล้อมของทะเล	

ผลการดำเนินงาน	 บริษัทยังคงมุ่นมั่นในการรักษามาตรฐานด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	 โดยยังคงรักษาระดับ
ปริมาณน้ำมันที่เหลือปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียที่จะปล่อยสู่ทะเลให้น้อยกว่าร้อยละ	15	ppm	ตามเกณฑ์ที่
กำหนด	 และสืบเนื่องจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้		
โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน	 หรือ	
International	 Oil	 Pollution	 Prevention	 Certificate	 (IOPP	 Certificate)	 จากการปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด	

บริษัทที่ดำเนินการ	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	


13. การจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม	
แนวทางการดำเนินงาน	 พัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
ผลการดำเนินงาน	 บาคองโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	 PMTA	 ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อดำเนินการจัดการ

ของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายอันเกิดจากการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ของประเทศเวียดนาม	และยังมีการวางระบบการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลการปล่อยของเสีย
ในอากาศ	 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซต่างๆ	 จะถูกควบคุมตลอด	 24	 ชั่วโมงโดยระบบตรวจวัด	
สิ่งแวดล้อม	


	 ในปี	 2564	บาคองโคได้นำน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิต	 ซึ่งทำให้ต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงลดลง	 และยังช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ที่มีผลกระทบต่อ	
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย	

บริษัทที่ดำเนินการ	 PMTA	

เป้าหมายของการดำเนินงาน	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 มุ่งเน้นในการจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี

การจัดทำแผนการจัดการขยะเพื่อจัดเก็บและลดปริมาณขยะบนเรืออย่างเป็นระบบ	 รวมถึงการจัด
อบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียบนเรือ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลง	
MARPOL	และช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน	

แนวทางการดำเนินงาน	 บริษัทได้มีแผนการดำเนินงานโดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	บริษัทยังได้
จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์	 โดยการจัดทำ	
“โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติกของบริษัท”	 โดยบริษัทมีการจัดทำโปสเตอร์
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเรือ	และพนักงานที่สำนักงาน	ได้ทราบถึงผลกระทบของขยะ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	และวิธีการช่วยรักษ์โลก	เช่น	การใช้ถุงผ้า	การแยกขยะ	การจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ	ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี	2563	และต่อเนื่องมาในปี	2564	

ผลการดำเนินงาน	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ได้รับประกาศนียบัตรจาก	Shore	Facility	ซึ่งเป็นการยืนยันว่า	บริษัทได้มีการจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยในปี	 2564	 กองเรือโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ยังคง	
ดำเนินการ	 “โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อขยะพลาสติกของบริษัท”	 อย่างต่อเนื่อง		
มีการจัดเก็บแยกขยะประเภทพลาสติก	 โดยมีการบริหารจัดการที่ดี	 เป็นระบบ	 ส่งผลให้ปริมาณขยะ
ประเภทพลาสติกที่ใช้บนเรือลดลง	 จากปี	 2563	 โดยปริมาณขยะประเภทพลาสติกลดลงจาก	 128.5	
ลูกบาศก์เมตร	เหลือเพียง	114.2	ลูกบาศก์เมตร	หรือลดลงร้อยละ	11	

บริษัทที่ดำเนินการ	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	
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การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

การจัดการ 
ด้านความยั่งยืน 
ในมิติเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 ทำให้การขนส่งมีราคาถูกลง	
ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการให้บริการสั้นลง	 ในวันที่ตัวกลางใน
การดำเนินการต่างๆ	 ถูกลดความสำคัญลงเรื่อยๆ	 การใช้	 Block	
Chain	 ในการติดตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น	 ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามเวลาในการส่งสินค้าหรือความคืบหน้า
ในการให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัท	
ไม่สามารถคำนึงถึงเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานได้	 กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ	 อาทิ	
ความเสี่ยงด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน	 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลน
วัตถุดิบและสินค้าคงคลัง	 ความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ	 รวม
ถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการกำกับดูแลกิจการ	
(Environmental	 Social	 and	 Governance:	 ESG)	 ที่อาจเกิดจาก
การดำเนินงานของคู่ค้า	 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังจำเป็นต้องคำนึงถึง
ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทานของสินค้า
และบริการของกลุ่มบริษัทด้วย	 เช่น	 ประเด็นเรื่องแรงงาน	 และผล
กระทบเชิงลบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 อันเป็นผลจากการ
บริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน	ดังนั้น	ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงคาดหวังให้กลุ่มบริษัทบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงปัจจัย
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ	 เพื่อส่ง
เสริมให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	จึงมีแนวทางในการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า	
การควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของคู่ค้าจนถึงกระบวนการ
ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 ยังสามารถติดตาม	
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น	 และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	 ตลอดจนการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า
ด้วยความโปร่งใสตอบสนองต่อแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน	
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลด	
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตและช่วยส่งเสริมคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน	
ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อส่วนรวม	และผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม	 การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพอาจทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆ	 สูญเสียภาพลักษณ์	 ฐานลูกค้าอาจลดลง	 จนอาจเกิดความ	
ล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจได้	

บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ	 จึงมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่
กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค	
บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	
จึงได้มีการจัดทำจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ	 (Supplier	 Code	 of	
Conduct)	 รวมทั้งได้ออกระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	 รวม
ถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า	 โดยการดำเนินงานของคู่ค้าต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับ
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับ
สากลต่างๆ	 ด้วย	 ทั้งนี้	 มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการตรวจสอบ
ให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ปฏิบัติตามกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดให้คู่ค้าของบริษัทฯ	
ลงนามรับทราบจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ	 และ
ยินยอมให้มีการเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและการให้บริการว่า
เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ	 รวมถึงการจัดให้มีการดำเนินการ
ตรวจสอบภายในสำหรับทุกบริษัทในเครือ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับตามที่กำหนดของบริษัทฯ	 อาทิ	
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคู่ค้าของเจ้าของเฟรนไชส์	 หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
ด้านการเดินเรือ	 จำเป็นต้องมีบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการ
รับรองมาร่วมตรวจสอบด้านการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักข้อ
ปฏิบัติสากลด้วย	
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แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้า 
1.	 จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า	 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 ทั้งในด้านคุณภาพ	 ราคา	 และการให้บริการ	 เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ	

2.	 จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ	 ไม่เอาเปรียบคู่ค้า	
และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ชัดเจน	เปิดเผยและปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเท่าเทียมกัน	 รวมถึงรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะของ	
คู่ค้า	

3.	 จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส	 เป็นธรรม	 ตรวจสอบได้	 ปฎิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 รวมถึงมี
การบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในกิจการที่ดี	

4.	 จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน	 โดยคำนึงถึง	
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม	ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	และธรรมภบิาล
หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 (Environmental,	 Social	 and	
Governance	:	ESG)	รวมถึงการกำกับดูแลคู่ค้าให้ดำเนินการตาม
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ	 (Supplier	 Code	 of	 Conduct)	
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	


การคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ 
เมื่อมีความจำเป็นต้องมีการจัดหาสินค้าและบริการ	 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ทำการคัดเลือกคู่ค้าจากรายชื่อคู่ค้าที่ขึ้นทะเบียน	 (Approved	
Supplier	List)	และดำเนินการ	ดังต่อไปนี้	
1.	 ให้ข้อมูลความต้องการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่ถูกต้องชัดเจน	

เพียงพอ	 เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
จัดหาครั้งนั้น	 เพื่อให้โอกาสคู่ค้าที่มีคุณสมบัติได้นำเสนอสินค้า
และ/หรือบริการอย่างเท่าเทียม	

2.	 การคัดเลือกขั้นแรกยึดหลักการพิจารณา	 โดยให้ความสำคัญกับ
คุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ	 ราคาที่เหมาะสม	 รวมถึงข้อ
กำหนดอื่นๆ	 ที่จำเป็น	 โดยคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกขั้นแรกต้อง	
จัดทำแบบประเมินตนเอง	 ซึ่งครอบคลุมด้านสินค้าและบริการ	
ด้านการดำเนินธุรกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดหาใน	
ขั้นตอนถัดไป	

3.	 เจ้าหน้าที่จัดซื้อพิจารณาแบบประเมินตนเองจากคู่ค้า	 ร่วมกับ
คุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ	 ราคา	 และข้อกำหนดอื่นๆ	 ที่
จำเป็น	
•	 คะแนนมากกว่าร้อยละ	 70	 ถือว่าผ่านการประเมิน	 ให้

รวบรวมผลนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	
•	 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ	 70	 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน	 ให้	

เจ้าหน้าที่จัดซื้อแจ้งผลกับคู่ค้า	 และร่วมกันกำหนดแนวทาง
การป้องกันประเด็นที่อาจส่งผลกระทบด้านความยั่งยืนกับ
บริษัทฯ	

4.	 คู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะถูกกำหนดสถานะว่าเป็นคู่ค้าหลัก	หรือ
คู่ค้ารอง	โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า	

5.	 หลังจากได้เข้าร่วมทะเบียนคู่ค้าแล้ว	 คู่ค้าจะต้องผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานรายปี	 (Yearly	Performance	Evaluation)
ผ่านแบบประเมินคู่ค้าโดยบริษัทฯ	 เป็นผู้ประเมิน	 ร่วมกับแบบ
ประเมินตนเองของคู่ค้า	 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน	 อีกทั้งใน
ระหว่างปี	บริษัทฯ	สามารถร้องเรียนและนำเสนอปัญหาที่เกิดจาก
การใช้งานหรือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการกำกับดูแล

องค์กรได้	 โดยบริษัทฯ	 จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พิจารณา
ดำเนินการแก้ไขปัญหา	 และให้คำแนะนำประกอบกับวางแผน
พัฒนาศักยภาพคู่ค้าร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานและ	
คู่ค้าก่อนการประเมินอีกครั้ง	


หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า 
บริษัทฯ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเภทคู่ค้า	ซึ่งทำให้บริษัทฯ	
สามารถวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ
อย่างเป็นระบบ	 รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจำแนกหลักเกณฑ์ในการ	
จัดกลุ่มคู่ค้า	ดังนี้	
1. คู่ค้าหลัก (Critical Supplier) 
 คู่ค้าที่มีมูลค่าสัญญาสูง	คู่ค้าที่มียอดการใช้จ่ายสูง	สินค้าทดแทนยาก

และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต
และมีความเสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง	 โดยบริษัทฯ	 กำหนดให้
คู่ค้ากลุ่มนี้มีการประเมินผลการทำงานทุกปีผ่านแบบประเมินคู่ค้า
โดยบริษัทฯ	 เป็นผู้ประเมิน	 ร่วมกับแบบประเมินตนเองของคู่ค้า	
และ/หรือเยี่ยมชมพื้นที่การปฏิบัติงาน	 (On	Site	Audit)	 โดยผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ	
สิ่งแวดล้อม	 และการประเมินการตรวจสอบด้านการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน	

2. คู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier) 
	 คู่ค้าที่มียอดการใช้บริการปานกลางหรือมูลค่าสัญญาต่ำ	 และมี

ความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางหรือความเสี่ยงต่ำ	 ซึ่งบริษัทฯ	 กำหนด
ให้มีการประเมินผลการทำงานเป็นประจำทุกปีผ่านแบบประเมิน	
คู่ค้าโดยบริษัทฯ	 เป็นผู้ประเมิน	 ร่วมกับแบบประเมินตนเองของ	
คู่ค้า	และการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	


ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า 
ปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน	 คือ	
การประเมินความเสี่ยง	 โดยเบื้องต้นบริษัทฯ	มีระบบจัดการความเสี่ยง
ของคู่ค้า	 ประกอบด้วย	 การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน	 การ
ตอบแบบประเมินคู่ค้าโดยบริษัทฯ	 และแบบประเมินตนเองของคู่ค้า	
เพื่อระบุคู่ค้าที่มีความสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน	 และเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	 โดยแต่ละประเด็นมี
รายละเอียด	ดังนี้	
1.	 ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบ	เป็นต้น	
2.	 ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	 มลพิษทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน	 การใช้น้ำและปล่อย
น้ำเสีย	การใช้พลังงาน	การจัดการของเสีย	วัตถุดิบ	หรืออุปกรณ์ที่
มีสารพิษ	และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นต้น	

3.	 ประเด็นความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	เช่น	การทุจริต	การหลีกเลี่ยง
ภาษี	 การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	 และทรัพย์สินทาง
ปัญญา	เป็นต้น	

4.	 ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม	 เช่น	 การจัดการด้านแรงงาน	 สิทธิ
มนุษยชน	สุขภาพและความปลอดภัย	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	
เป็นต้น	





��� รายงานประจำปี 2564 • แบบ 56-1 One Report • TTA 

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่จะช่วย
ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินงาน	 บริษัทมุ่ง
เน้นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด	 รวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำเนิน
ธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น	 การวางแผนหาทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 และการกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น	อีกทั้งคำนึงถึงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพใน
การดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าทุกกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยบูรณาการ
ประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งด้านการกำกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	
ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาองค์กรและคู่ค้าให้เติบโต
ไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน	

PHC 
Supplier Audit Standards (มาตรฐานการตรวจสอบคู่ค้า)
PHC	ซึ่งเป็นธุรกิจเฟรนไชส์ของบริษัท	ยัม	แบรนด์ส	อิงค์	จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคู่ค้าของเจ้าของเฟรนไชส์	 เพื่อตอบ
สนองภารกิจของบริษัท	 ยัม	 แบรนด์ส	 อิงค์	 ในการเป็นแบรนด์ที่	
ชื่นชอบของผู้บริโภคและส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าร้อยละ	 100	
ดังนั้นการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้	 PHC	 จะถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารในทุกขั้นตอน	 เริ่มต้นด้วยการ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	 กระบวนการผลิตที่ดี	 การจัดเก็บผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป	 รวมไปถึงการขนส่ง	 และการกระจายสินค้าไปยังร้าน	 PHC	
มาตรฐานเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารจากคู่ค้า	 มุ่งเน้น
ไปที่การสร้างคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในทุกกระบวน	
การผลิต	 โดยคู่ค้าต้องได้รับการประเมินในมาตรฐานเดียวกัน	 ซึ่งการ
ตรวจสอบดังกล่าวถูกดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองและ
อนุมัติแล้วเท่านั้น	 และได้มีการแบ่งการตรวจสอบคู่ค้าตามประเภท	
เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด	ดังนี้	
1.	 Food	Safety	Audit	คือ	การตรวจสอบที่ครอบคลุมในเรื่องความ

ปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยที่เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนด	
2.	 Quality	 System	 Audit	 คือ	 การตรวจสอบในเรื่องประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้า	และระบบการควบคุมคุณภาพของซัพพลายเออร์	
3.	 Distribution	 Audit	 คือ	 การตรวจสอบในเรื่องคุณภาพของคลัง

สินค้า	 มาตรฐานในการจัดเก็บสินค้าว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ
ประเภทสินค้า	 การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสินค้าที่จัดเก็บ	
และการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพของการขนส่งผลิตภัณฑ์ว่า
ขนส่งภายใต้ข้อกำหนดของสินค้านั้น	 เช่น	 เรื่องอุณหภูมิ	 ความ
สะอาดของรถ	สุขอนามัยของพนักงานขนส่ง	ขั้นตอนการจัดสินค้า
ขึ้นและลงจากรถขนส่ง	เป็นต้น	

4.	 Packaging	 Audit	 คือ	 การตรวจสอบที่ครอบคลุมข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารที่เฉพาะเจาะจง	

5.	 GFSI	 (Global	 Food	 Safety	 Initiative)	 Certification	 ซึ่งเป็น
มาตรฐานระดับนานาชาติที่จัดทำขึ้น	 โดยวัตถุประสงค์ในการสร้าง
มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหาร	 และสุขอนามัย	 ในกรณี
ที่คู่ค้ามีการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพและได้รับผลการประเมิน	
GFSI	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของทาง	 PHC	 สามารถใช้
เอกสารดังกล่าวแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบตามมาตรฐานของ	
PHC	ได้	



การตรวจสอบออนไลน์จากระยะไกล (YUM! Remote Audit) 
การตรวจสอบที่โรงงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินประสิทธิภาพของ
คู่ค้าตามเกณฑ์การตรวจสอบ	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19	 และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศ
ตลอดเวลา	 ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางและการเข้าไปตรวจ
สอบที่โรงงาน	 การตรวจสอบออนไลน์จากระยะไกลจึงเป็นตัวเลือกที่
เข้ามาทดแทนได้เป็นอย่างดีในปี	 2564	 นี้	 การตรวจสอบระยะไกลจะ
ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบของบริษัท	 ยัม	แบรนด์ส	 อิงค์	 ซึ่งโปรแกรม
นี้ได้รับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ	 และรายละเอียดขั้นตอน
ต่างๆ	 ให้เสมือนกับการตรวจสอบที่โรงงาน	 อย่างไรก็ดีการตรวจสอบ
เอกสาร	 จะใช้การส่งและบันทึกหน้าจอที่ใช้ร่วมกันในขณะตรวจ	
เพื่อความโปร่งใส	 ดังนั้นการตรวจสอบออนไลน์จึงเป็นวิธีการที่นำ
เทคโนโลยีมาใช้ให้ได้ซึ่งข้อมูลและหลักฐานที่ครบถ้วนเป็นรูปธรรมจาก
ระยะไกล	 และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตจะสามารถปฏิบัติและผลิตสินค้า	
ได้ตรงตามเกณฑ์ของบริษัท	 ยัม	 แบรนด์ส	 อิงค์	 อยู่เสมอ	 หรือหากมี	
สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง	ก็สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที	

AIM 
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	 เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบไป
ทั่วโลก	 ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน	 หรือภาคธุรกิจ	 เนื่องจากสภาวะ
ตลาด	 รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป	 เพื่อให้บริษัทสามารถ
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง	 นอกจากจะต้องปรับตัวเพื่อ
ตั้งรับกับสภาวการณ์ใหม่ๆ	 แล้ว	 ยังต้องใช้	 “การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน”	 มาบริหารความสัมพันธ์	 และกระบวนการทำงานร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น	 ได้
บริการที่มีคุณภาพ	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า	 พร้อมทั้งยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	 ดำเนิน
ธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	 ดังนั้นบริษัทจึงอยู่
ระหว่างการศึกษาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีศักยภาพร่วม
กับคู่ค้าทุกกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ	กัน	


การจดัหาวตัถดุบิ 
 
กลุ่มบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 มีความมุ่งมั่นใน
การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากผู้ผลิตที่มีความ	
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และให้ความใส่ใจในการจัดหา
วัตถุดิบเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมอาหาร
จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก	 เพราะ
หมายถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า	 นอกจากนั้น	 ต้องคำนึงถึง
การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ	
สิ่งแวดล้อม	 กลุ่มคู่ค้าซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ต้อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
บริษัทมีการทำงานโดยยึดกรอบนโยบายด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ	
สินค้า	 รวมถึงการจัดหาจัดจ้างผู้ให้บริการ	 โดยมุ่งเน้นคุณภาพ	 ความ
รวดเรว็	 การบรหิารจดัการตน้ทนุทีด่	ี เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร
และเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น	 และมีประสิทธิภาพสูงสุด	
และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	
โดยมุ่งหวังในการพัฒนาองค์กรและคู่ค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง	
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ทั้งนี้บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจการขนส่งทางทะเล	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม	 ทั้งด้านมลภาวะทางน้ำ	 และ/หรือ		
ทางอากาศ	 ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ	 รวมถึงการพัฒนาแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และช่วยลดผลกระทบด้าน	
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้มากที่สุด	 บริษัทได้เปลี่ยน
มาใช้น้ำมันเตากำมะถันต่ำ	 (low	 sulphur	 fuel	 oil)	 แทนน้ำมันเตา
กำมะถันสูง	(high	sulphur	fuel	oil)	รวมถึงการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง
เพือ่ใชใ้นการเดนิเรอื	 บรษิทัจะพจิารณาตามแผนการเดนิเรอืในแตล่ะเทีย่ว
โดยดูจากปริมาณน้ำมัน	 ประเภทน้ำมัน	 และท่าเรือที่จะใช้เติมน้ำมัน	
รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด	

PHC และ STC 
PHC	และ	STC	ซึ่งเป็นธุรกิจเฟรนไชส์ของบริษัท	ยัม	แบรนด์ส	อิงค์	
ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการเป็นบริษัทเฟรนไชส์	 ซึ่งรวมถึงการ
จัดหาวัตถุดิบต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เจ้าของเฟรนไชส์กำหนด	
รวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบก็ถูกกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน	 โดย	 PHC	
และ	STC	ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาน้ำมันปาล์มและบรรจุภัณฑ์
จากป่าปลูกของบริษัท	 ยัม	 แบรนด์ส	 อิงค์	 อีกทั้ง	 STC	 ยังมีนโยบาย
การใช้กระดาษที่ผลิตด้วยต้นไม้จากป่าปลูก	 โดยไม่มีการใช้ไม้จากป่า
ธรรมชาติ	จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม	นอกจากนั้น	 ในกระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ	 วัตถุดิบทุกชนิดที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจสอบด้านคุณภาพตาม
นโยบายของบริษัท	ยัม	แบรนด์ส	อิงค์เช่นกัน	

ในการจัดหาวัตถุดิบ	 บริษัทได้มีแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการสรรหา
วัตถุดิบและการจัดซื้อจัดจ้าง	 เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด	 รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัด
ซื้อจัดจ้าง	 โดยเป็นบุคคลซึ่งคนละกลุ่มกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ	
เพือ่ดำเนนิการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งใหม้คีวามโปรง่ใสอกีดว้ย	สำหรบั
PHC	 และ	 STC	 ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	 (Procurement	
Manager)	 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ	 รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท	ยัม	แบรนด์ส	อิงค์	

บริษัทมีการดำเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบ
กับคู่ค้าของบริษัท	 โดยการออกใบรับรองให้
กับคู่ค้าเพื่อหลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจ
โดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 รวมถึง
การไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม	เชน่	PHC	ยงัดำเนนิธรุกจิรว่มกบั
บริษัท	 เอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับความไว้วางใจ
ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ	
สิ่งแวดล้อม	 โดยผลิตจากต้นไม้จากป่าปลูก	
ไม่ทำลายป่าธรรมชาติ	 และสามารถย่อย
สลายได	้ ทัง้นี	้ การประเมนิและตรวจสอบคูค่า้
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องมีมาตรฐาน
ผา่นการรบัรอง	ไดแ้ก	่สภาควบคมุปา่ไม	้(Forest	Stewardship	Council:
FSC)	โครงการสำหรบัการเทยีบเคยีงการรบัรองปา่ไม	้ (Program	for	 the
Endorsement	of	Forestry	Certification:	PEFC)	หรือ	การรับรอง

ความริเริ่มด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Forestry	 Initiative:	
SFI)	 และนอกจากนั้น	 บริษัทยังดำเนินการตรวจสอบราคาและคู่ค้า
เป็นประจำทุกปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น
มีคุณภาพ	ปลอดภัย	และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

AIM 
การให้บริการการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	 งานวางท่อ	 และซ่อมแซม
ท่อประปา	 มีวัสดุและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในกระบวนการทำงาน	 ได้แก่	
ท่อ	 ท่อประปาทุกประเภท	 เช่น	 ท่อพีวีซี	 ท่อ	 HDPE	 เป็นต้น	 และ
อุปกรณ์ประกอบติดตั้งประปา	เช่น	ข้อต่อ	ข้องอ	เป็นต้น	บริษัทจะจัด
ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ดังกล่าวจากโรงงานผู้จำหน่ายที่ผ่านการรับรอง
จากการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง	 โดยจะพิจารณา
ถึงการแข่งขันทางด้านราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน	และการให้ความ
สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	


คณุภาพและความปลอดภยัของ
สนิคา้และบรกิาร 
 
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นหนึ่งในปัจจัย
สำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	 โดยในปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความสนใจด้านสุขภาพและนิยมสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพรวมถึง
สินค้าออร์แกนิคมากขึ้น	 ขณะเดียวกันขีดจำกัดด้านสุขภาพของ	
ผู้บริโภค	เช่น	การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเสี่ยงจากการแพ้
อาหารบางประเภท	 ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงให้มากขึ้นเช่นกัน	
ดังนั้น	 ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการมากกว่าปริมาณของสินค้าและ
บริการที่มอบให้กับผู้บริโภคมากขึ้น	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
โทรีเซน	 ชิปปิ้งมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการบริการให้มี
คุณภาพที่ดี	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
และรวดเร็ว	 ทั้งนี้บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการ
ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลทั้งในส่วนสินค้ากลุ่มหลัก	
อาทิ	 ถ่านหิน	 แร่/สินแร่	 และเมล็ดธัญพืช	 และในส่วนของสินค้าแห้ง
เทกองกลุ่มย่อย	 อาทิ	 เหล็ก	 ปุ๋ย	 ซีเมนต์	 ผลผลิตทางการเกษตร	 และ
อื่นๆ	 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท	 จึงสามารถ
สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดี
ว่าจะได้รับการบริการที่ดี	และมีประสิทธิภาพสูงสุด	

PHC และ STC 
การให้บริการอาหารที่ไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจะส่ง
ผลเสียต่อคุณภาพชีวิต	 สุขอนามัย	 และความปลอดภัยของผู้บริโภค	
และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท	 การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนอกจากต้องใช้ระยะเวลาและต้นทุนแล้ว	 หากถึงขั้น
ต้องยุติการประกอบกิจการ	 จะมีผลกระทบต่อพนักงานที่ต้องตกงาน	
ขาดรายได้เข้าไปจุนเจือครอบครัว	 ดังนั้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยของอาหารจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการแก้ปัญหา	
นอกจากทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีแล้ว	 ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
และมีการบริโภคสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	
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บริษัทประกอบธุรกิจด้านอาหารในลักษณะเฟรนไชส์ของร้านอาหาร	
พิซซ่า	 ฮัท	 และ	ทาโก้	 เบลล์	 ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีความรับผิดชอบใน
การส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านสุขภาพ
ต่อผู้บริโภค	 บริษัทฯ	 มีนโยบายควบคุมความปลอดภัยของอาหาร	 โดย	
ผู้จัดการร้านทุกสาขาต้องได้รับใบอนุญาตผู้สัมผัสอาหารจากกระทรวง
สาธารณสุข	 และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอาหารปลอดภัย
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 รวมทั้งมีนโยบาย
ด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารตามข้อกำหนด
ของบริษัท	 ยัม	 แบรนด์ส	 อิงค์	 ซึ่งเป็นเจ้าของเฟรนไชส์	 (Franchise	
Policy)	 นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการบรรลุตามข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง	เช่น	มาตรฐาน	ISO	ต่างๆ,	มาตรฐานอุตสาหกรรม	(มอก.)	
และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพการให้บริการอย่างต่อ
เนื่อง	 บริษัทมีการจัดอบรมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้
แก่พนักงานภายในร้านทุกคน	 ทั้งในรูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออน

ไลน์	 เช่น	 พนักงานต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อเข้าไปในบริเวณประกอบ
อาหารและก่อนสัมผัสอาหาร	 เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรุงภายใน
ร้านมีความสะอาดและปลอดภัยก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า	 เป็นต้น		
รวมถึงการฝึกอบรมให้กับคู่ค้าในรูปแบบห้องเรียนและการฝึกสอนให้
รายบุคคลทุกปี	 เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับสินค้าที่ผลิตให้กับบริษัท	

โดยในปี	2564	พนักงานในร้าน	พิซซ่า	ฮัท	และ	ทาโก้	เบลล์	ทุกคนได้
ผ่านการอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและมีคู่ค้าที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย	
ร้อยละ	100	ของคู่ค้าของร้าน	พิซซ่า	 ฮัท	ทั้งหมด	นอกจากนี้	 บริษัท
ยังได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผักจากผู้ผลิตที่จัดทำ	 Good	 Agricultural
Practice	Standard	(GAP)	และมีนโยบายการควบคุมความปลอดภัย
ทางด้านอาหารอีกด้วย	


ตารางแสดงผลการดำเนินงานการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

 และความปลอดภัยของอาหาร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พนักงาน	 	 100	 100	 100	
คู่ค้า	 	 100	 100	 100	



PHC	 และ	 STC	 มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและ	
มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	 เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค	 บริษัทฯ	 จึง	
มีเป้าหมายดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านอาหารของ	
บริษัทฯ	 รวมถึงคู่ค้าทุกรายเป็นประจำทุกปี	 และสาขาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบให้ผ่านตามข้อกำหนดมาตรฐาน	 ประกอบด้วย	 มาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร	 มาตรฐานแบรนด์	 และมาตรฐานกฎหมายภาย
ในประเทศฯ	 เฉลี่ยปีละ	2.25	ครั้ง	 โดยบริษัทตรวจสอบจากภายนอกที่
ได้รับการรับรองและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารที่เจ้าของเฟรนไชส์เป็นผู้มอบหมายมา	
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละร้านและทำการแก้ไขปรับปรุง	

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ในปี	2564	ทำให้บางพื้นที่กลายเป็น
พื้นที่ควบคุม	 และไม่อนุญาตให้มีการเข้าสู่พื้นที่บริเวณดังกล่าวในช่วง
เดือนที่กำหนด	ทำให้ร้านอาหารบางร้านมีการตรวจสอบมาตรฐานแบบ
ทางไกล	(ตรวจสอบแบบออนไลน์จากระยะไกล)	ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่	

ร้าน	 พิซซ่า	 ฮัท	 มีผู้จัดการร้านในแต่ละสาขาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและมีหน้าที่ในการดำเนินการ
ตรวจสอบ	 นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการอาหารปลอดภัย	 (Food	
Safety	 Committee)	 ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
วัตถุดิบจำนวน	 2	 คน	 และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพส่วนของร้าน
อาหารจำนวน	2	คน	โดยมีการประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ	ซึ่งจะ
นำไปหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการ	
และนำไปเสนอต่อหัวหน้าทีม	 ทีมจัดการร้านและแผนกต่างๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานรวมถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งถึงผู้บริโภค	 นอกจากนี้	 สำหรับ		
พิซซ่า	ฮัท	ยังมีข้อมูลด้านโภชนาการ	(Nutrition	Transparency)	เปิด
เผยบนเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลสารอาหารให้กับผู้บริโภคอีกด้วย	


กระบวนการตรวจสอบร้านอาหารของพิซซ่า ฮัท 















กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ตารางแสดงจำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ	

 จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมด	 430	 416	 282	
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	 430	 416	 282	


นอกจากนี้	 บริษัทได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 ได้แก่	
Cal l	 Center	 หมายเลขโทรศัพท์	 1150	 เว็บไซต์ของบริษัท	
www.pizzahut.co.th	และทาง	Social	Media	ที	่www.facebook.com/	
pizzahutthailand	 ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความ
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ผู้ดำเนินการตรวจสอบในขั้นต้น	 และรายงานต่อหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ
การเพื่อดำเนินการตรวจสอบ	 เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วจะ
ดำเนินการแก้ไขและดำเนินการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยฝ่ายปฏิบัติการ	
จากนั้นบริษัทจะสรุปประเด็นข้อร้องเรียน	 เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ำในอนาคตต่อไป	

PHC ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & 
Health Administration: SHA)	ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ
สำหรับผู้ประกอบการ	หรือข้อกำหนดเบื้อง
ต้นที่สถานประกอบการพึงมี	 เพื่อป้องกัน
ไวรัสโควิด-19	 ซึ่งมาจากมาตรการด้าน
สาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้า
ทางการท่องเที่ยว	โดยกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำสัญลักษณ์	 SHA	 เพื่อ	
รับรองคุณภาพของสถานประกอบการนั้นๆ	และเมื่อได้รับสัญลักษณ์แล้ว
ผู้ประกอบการจะถูกประเมิน	 รวมถึงมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงาน	
ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นระยะอีกด้วย	 ซึ่งผู้บริโภค
มั่นใจได้ว่า	 PHC	 เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ดำเนินการปรับปรุง
สถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย	

PHC ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงานจัดการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
เนื่องจากผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร	 นับว่าเป็นบุคคลสำคัญในการ
จัดหาวัตถุดิบ	 ปรุง	 ประกอบอาหาร	
และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย	
รวมถึงมีคุณค่าทางโภชนาการ	 จำเป็น
ต้องมีความรู้	 ความเข้าใจ	 หลักการ
สุขาภิบาล	และสุขวิทยาส่วนบุคคล	รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง	พนักงาน
ของ	PHC	ถือเป็นผู้สัมผัสอาหารที่ต้องผ่านการอบรมดังกล่าว	PHC	จึง
แสดงความประสงค์ขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยเพื่อเป็นหน่วยงาน	
การจัดการอบรม	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 2564	
ส่งผลให้	PHC	สามารถฝึกอบรมพนักงานของ	PHC	เองได้อย่างเต็มที่	
และพนักงานของ	 PHC	 สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
สามารถบริการอาหารที่สะอาด	 ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค	 รวมถึงมีการ
บริหารจัดการที่ดีในสถานที่จำหน่ายอาหารอีกด้วย	

AIM 
บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ	 ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่าง	
มีส่วนร่วมและยั่งยืน	 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย		
โดยงานหลักของบริษัทคือ	 การบริหารทรัพยากรน้ำ	 ซึ่งจะสามารถ	
ลดปริมาณน้ำสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้ความรู้และประสบการณ์	
ที่เชี่ยวชาญของบริษัท	


การบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์
 
ลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ	 หากปราศจากลูกค้า
ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น	 การเรียนรู้พฤติกรรมของ
ลูกค้าจะช่วยให้บริษัทเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้	

ปัจจุบันคนไทยกว่าร้อยละ	 70	 ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน	 จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้ดีขึ้น	 เช่น	 การสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับ
ประชาสัมพันธ์บริษัท	 และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์	 รวมถึงการใช้ข้อมูลที่มีทั้งหมดเข้ามาช่วยในการ
วางกลยุทธ์ของบริษัท	

กลุ่มบริษัทถือเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้า	 ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ความ
ต้องการและตอบสนองลูกค้าอย่างตรงจุด	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการ
ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจ	 สามารถ
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้	 รวมถึงทำให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าและบริการ
จากกลุ่มบริษัทมากขึ้นถือเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับกลุ่มบริษัท	

บริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า	 ซึ่งกำหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม		
ปี	 2552	 และมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี	 2565	 โดยภาย
หลังการแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจทุกครั้ง	 บริษัทจะดำเนินการสื่อสารให้
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง	พร้อมกับจัดให้มีการทดสอบ
ความรู้	 ทั้งนี้	 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์ของ	
บริษัทฯ	www.thoresen.com	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพที่ดี	
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว	 ในปีที่ผ่านมาโทรีเซน	 ชิปปิ้งยังคงมุ่นเน้นในการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม	 รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่	 เพื่อต่อยอดโอกาสในการขยาย
ธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	 การสร้างความสัมพันธ์อันดี		
การให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ดี	 มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว		
ถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	 อีกทั้งบริษัทยังมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น	เพื่อให้
ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีเกิดความพึงพอใจสูงสุด	

PHC และ STC 
ในด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 เช่น	 PHC	 ซึ่งเป็นธุรกิจเฟรนไชส์		
มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 โดย	 PHC	
ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูล	 เพื่อนำเสนอสินค้า
ใหม่ๆ	 และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด		
รวมทั้งมีการจัดแคมเปญของรายการอาหารหรือสินค้าตามกลุ่มลูกค้า
อีกด้วย	 โดยมีผู้จัดการร้านและหน่วยงานส่วนกลางของ	 PHC	 ทำ
หน้าที่ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

PHC	 ได้ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยวิธีการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง	 SMS	 โดยจำนวนที่ทำการ
ประเมินและสำรวจสอดคล้องและเป็นไปตามที่บริษัท	 ยัม	 แบรนด์ส	
อิงค์กำหนด	 ในการทำแบบสอบถามมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรสชาติ
อาหาร	 ภาพลักษณ์	 ราคา	 และความพึงพอใจอื่นๆ	 โดยข้อมูลการ
ทำการวิจัยตลาด	(Market	Research)	จากฝ่ายการตลาดและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร	 (Outsource)	 ของ	 PHC	 แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามี	
ผลความพึงพอใจในการให้บริการดังนี้	
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 ตัวชี้วัด ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
%	OSAT	(GES)	 	 77	 79	 83	


หมายเหต	ุ:	 OSAT	Overall	Satisfaction	คือ	อัตราแสดงความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า	
	 GES	คือ	Guest	Experience	Survey	
	 คะแนนที่รายงาน	คือ	ร้อยละของลูกค้าที่เข้าทำแบบทดสอบที่	rate	พีงพอใจอย่างยิ่ง	



ทางธุรกิจ	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มฐานลูกค้าให้กับ
กลุ่มบริษัทฯ	พร้อมทั้งช่วยประหยัดต้นทุนอันเกิดจากการดำเนินงานอีก
ด้วย	 กลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร	 และกำหนดกลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท
อย่างต่อเนื่อง	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
บริษัทมีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งสินค้าที่
เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งทางเรือ	 ทำให้การขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วและ
ตรงเวลา	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น	 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ในการดำเนินธุรกิจ	 และมอบหมายให้หน่วยงานด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดำเนินการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพื่อนำมาใช้ในการ
ดำเนินงาน	 เช่น	 การติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันโจรสลัด	 นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี	 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
ที่จะเกิดขึ้น	 โดยได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาเรือ	 (Ballast	
Water	 Treatment)	 จากคู่ค้าที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาให้กับ
เรือขนส่งสินค้าของบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำอับเฉาเรือสะอาดและ	
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยู่เสมอ	 นอกจากนี้	 ยังมี
การนำซอฟต์แวร์	 NS	 Enterprise	 สำหรับการบริหารจัดการด้านการ
ดำเนินงานและการบำรุงรักษามาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการจัดซื้อ	
การซ่อมบำรุงตามตารางและซ่อมบำรุงใหญ่	 การจัดการบุคลากร	 ซึ่ง
ช่วยรวบรวมข้อมูลศูนย์กลางของบริษัท	 นอกจากนี้	 ยังมีการอบรม	
ให้กับผู้ใช้งาน	 (user)	 พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ	
ใช้งานให้ง่ายขึ้น	และพัฒนาระบบต่างๆ	ตามข้อกำหนดสากล	

PHC และ STC 
ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร	 PHC	 และ	 STC	 นั้น	 ได้มอบหมายให้
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 หน่วยงานด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยี	 มีหน้าที่ในการวิจัย	 ค้นคว้า	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 รวมถึง
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ	ซึ่ง
PHC	 ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน	 และเพิ่ม
ความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยผ่านการใช้	 Food	 Application	
มีการร่วมมือกับแกร็บฟู้ด	 (Grab	 Food)	 และฟู้ดแพนด้า	 (Food	
Panda)	 เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้กับลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าได้
ง่ายขึ้น	 พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาระบบ	 POS	 เช่น	 E-Wallet	 หรือ
การชำระเงินผ่าน	QR	Code	มาตั้งแต่ปี	 2562	 เพื่อตอบสนองการใช้
ชีวิตในสังคมไร้เงินสด	 (Cashless	 Society)	 ที่กำลังมีการเติบโตขึ้น

สำหรับ	 STC	 เองก็มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเช่นเดียวกัน
โดยให้ลูกค้าสามารถส่งแบบประเมินตามรายละเอียดในท้ายใบเสร็จ	
โดยมีการตั้งตำถามในหลายมิติ	 เช่น	 ความพึงพอใจของสินค้า	 บริการ	
ความสะอาด	มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19	เป็นต้น	

นอกจากนั้น	 PHC	มีช่องทางสำหรับให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นผ่านทาง	 Call	 Center	 เบอร์โทรศัพท์	 1150	 หรือเว็บไซต์ของ
บริษัท	www.pizzahut.co.th	ซึ่ง	PHC	ทำการเก็บข้อมูลการร้องเรียน
ของลูกค้า	 เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป	 ในกรณีที่เกิดการ
ร้องเรียนด้านการให้บริการของร้าน	 ผู้จัดการร้านจะทำการวิเคราะห์
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ	 โดยจะทำการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา	 สถานที่ที่ เกิดข้อร้องเรียน	 จำนวนครั้งที่ เกิดข้อร้องเรียน		
จากนั้นบริษัทจะสรุปประเด็นข้อร้องเรียน	 เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ำในอนาคตต่อไป	 และทำการวัดผลการแก้ไขข้อร้องเรียนซึ่งจาก
การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า	 ไม่มีข้อร้องเรียนในด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากการใช้บริการของร้าน	พิซซ่า	ฮัท	

นอกจากนี้	PHC	ยังมีการจัดแข่งขันสำหรับทุกสาขาทั่วประเทศในด้าน
ของการเพิ่มระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	 เช่นเดียวกับปัจจัย
ด้านอื่นๆ	ที่มีความสำคัญต่อการส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า	เช่น	
ความเร็วในการบริการ	ความเป็นมิตรของพนักงาน	เป็นต้น	ทางบริษัท
ยังได้จัดการอบรมแบบเต็มวันสำหรับโครงการ	 GES	 (ภาพรวมของ
โครงการและประเด็นเรื่องสุขลักษณะ)	 และการฝึกปฏิบัติพิเศษเกี่ยวกับ
วิกฤตการณ์โควิด-19	 ในการให้ความร่วมมือกับการควบคุมโรคภายใน
ประเทศ	 และเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับอาหารที่มี
ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะจากบริษัท	

AIM 
บริษัทมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตามกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
ดำเนินธุรกิจการตลาดที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
และลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุม
กระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน	


เทคโนโลย ีนวตักรรม  
และการวจิยัและพฒันา 

ความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 สามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจโลก	 ก่อให้เกิดความท้าทายใน
การดำเนินธุรกิจมากขึ้น	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจ
สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ	 ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
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อย่างรวดเร็วไปในทิศทางคล้ายกันทั่วโลก	 และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
บริษัท	และนำระบบ	POS	 (Point	of	Sales)	รูปแบบใหม่มาใช้	 เพื่อ
รองรับการเติบโตธุรกิจอาหารในรูปแบบใหม่ๆ	ทั้งด้านการขายและช่อง
ทางการรับชำระเงิน	 นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนาระบบข้อมูลภายใน	
เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า	 และใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมา
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า	 (Customer	 Relationship	
Management)	

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น	 กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง	สำหรบัธรุกจิรา้นอาหาร	พซิซา่	ฮทั	ไดม้กีารศกึษา
เทรนด์โลกโดยทดลองกับลูกค้าจริง	 รวมถึงศึกษาความสำเร็จระดับโลก
ของธุรกิจร้านอาหาร	 PHC	 ในประเทศต่างๆ	 ด้วย	 โดยได้ร่วมมือกับ
ลูกค้าในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์	
มากขึ้น	 และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต	 มีการใช้ข้อมูลของผู้ให้
บริการส่งอาหาร	 เช่น	 แกร็บฟู้ด	 (Grabfood)	 ไลน์แมน	 (Line	Man)	
ฟู้ด	 แพนด้า	 (Foodpanda)	 ในการวิเคราะห์ความต้องการและ

พฤติกรรมของลูกค้า	 เช่น	 อาหารชุดเล็กที่สามารถทานคนเดียว	 เป็นต้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าเพราะขนส่งสินค้าได้
ตรงเวลา	 และยังเป็นการช่วยขยายการเติบโตให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของ
บริษัท	 PHC	 มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยการใช้เตาทอดที่มี	
ขนาดเล็กลง	 ซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำมันใช้แล้ว	 ประหยัดค่าไฟ	 และ	
ลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน	 รวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตความร้อนที่ใช้ในการทำพิซซ่า	
เพื่อพัฒนาคุณภาพและรสชาติของอาหาร	 และมีการตรวจสอบจนถึง	
ผู้ผลิตและเกษตรกร	

AIM 
บริษัทนำเทคโนโลยีชั้นสูง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา
และสามารถดื่มได้แบบเคลื่อนที่	 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์	 โดยได้มี
โอกาสนำระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ได้	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	ไปช่วย
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในช่วง	
ปี	2554	เช่น	จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดอยุธยา	จังหวัดสงขลา	เป็นต้น	


การทุจริตยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลก	 ทุกองค์กรจึงควรให้ความ
สำคัญและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 การคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น	 กำไรขององค์กร
ย่อมจะลดลงหากราคาสินค้าเท่าเดิม	 ในทางกลับกันถ้าเราเพิ่มราคา
สินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น	ความต้องการสินค้านั้นๆ	ก็อาจลดลงไปด้วย	
ถ้ากลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
นอกจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว	 ยังทำให้	
ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทดีขึ้น	 รวมถึงความต้องการสินค้าก็อาจเพิ่มขึ้น
ตามลำดับ	 กลุ่มบริษัทเชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคงยินดีที่จะร่วมงาน	
หรือลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง	

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ	 มีนโยบายการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ปี	 2553	 และได้มีการแก้ไขนโยบาย	
ดังกล่าวเป็นระยะ	 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจ
ในปัจจุบัน	 โดยสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมของนโยบายดังกล่าวได้ที่	
www.thoresen.com	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังมีมติอนุมัติ
ให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ	
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Thailand’s	 Private	
Sector	 Collective	 Action	 Against	 Corruption	 หรือ	 CAC)	 ซึ่ง

การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 









บริษัทฯ	 และ	 PHC	 ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์กับ	 CAC	 เมื่อวันที่	 8	
พฤศจิกายน	2562	และ	25	กุมภาพันธ์	2563	ตามลำดับ	ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	

บริษัทฯ	 ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 จากการพิจารณาของคณะกรรมการ	
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	 เมื่อวันที่	 30	 กันยายน	
2564	 นอกจากนี้บริษัทยังขอความร่วมมือคู่ค้าให้ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 และเชิญชวนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	

บริษัทฯ	 ได้กำหนดช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต
คอร์รัปชันไว้หลากหลายรูป
แบบ	เช่น	จดหมาย	อีเมล	หรือ
สามารถร้องเรียนได้โดยตรง
ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
เป็นต้น	 ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน	 หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	 จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเบื้องต้น	 และรายงาน	
ต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ	รวมทั้ง
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บทลงโทษต่อไป	 ในกรณีมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นกรณีที่มีการทุจริต
คอร์รัปชันจริง	 โดยปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ยังไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์
การทุจริตคอร์รัปชันใดๆ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้มี
เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกๆ	ปี	

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

ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 จำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จำนวนข้อร้องเรียนด้าน	 0	 0	 0	
	 ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับ	
จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน 0 0 0
	 ที่ตัดสินแล้วว่ามีความผิด	


โทรีเซน ชิปปิ้ง 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแล
กิจการที่ดี	 มีคุณธรรมควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม	 โดยถือหลักการดำเนินธุรกิจตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เป็น
ธรรม	 โปร่งใส	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียใน
ทุกภาคส่วน	

PHC 
“ความสำเร็จที่ยั่งยืน	 จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมใจในการบริหาร	 และ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส	 ยุติธรรม	 ตรวจสอบได้	 และมุ่งมั่นประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	 ไม่ว่าจะมีใครหรือกลไกในการเฝ้าระวัง
อยู่หรือไม่ก็ตาม”	

สารจาก	คุณวุฒิชัย	รัตนสุมาวงศ์	ผู้จัดการทั่วไป	
บริษัท	พีเอช	แคปปิตอล	จำกัด	


PHC	 ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 จากการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2564		
ตามลำดับ	

AIM 
บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 โดยยึดมั่นใน
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	ตามหลกับรรษทัภบิาล
ที่ดี	 ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ของ
บริษัทเพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ	
แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกัน
คอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท	 และเพื่อให้การตัดสินใจ
และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต	
คอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ	
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การจัดการ 
ด้านความยั่งยืน 
ในมิติสังคม 

ในปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	
โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและชุมชน	 ดังนั้น	 การบูรณา
การสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ	
ซึ่งสิทธิมนุษยชนสามารถหลอมรวมผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่
แตกต่างกัน	 รวมถึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานได้	
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ	 คู่ค้า	 ลูกค้า	
ชุมชน	รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ 
บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของหลักสิทธิ
มนุษยชน	 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานในระดับสากล	 และ
กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ	 มีการดำเนินธุรกิจ	 โดยบริษัทฯ	 มีข้อ
บังคับและระเบียบเกี่ยวกับการทำงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี		

สทิธมินษุยชน 
และการปฏบิตัดิา้นแรงงาน 

พ.ศ.	 2553	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้นใน	
ปี	2562	โดยอ้างอิงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล	เช่น	ข้อ
ตกลงแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Global	 Compact:	
UNGC)	 และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (The	 International	 Labor	
Organization	(ILO)	Declaration	on	Fundamental	Principles	and
Rights	 at	 Work)	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	
ของบริษัทฯ	 ครอบคลุมทั้งพนักงาน	 บริษัทร่วม	 คู่ค้าทางธุรกิจ	 (คู่ค้า	
ผู้รับเหมา)	 ลูกค้า	 รวมไปถึงองค์กรอื่นๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนิน
ธุรกิจของทั้งบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ	มีการดำเนิน
ธุรกิจ	


ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
 
 ประเด็นความเสี่ยง มาตรการป้องกันและการลดผลกระทบ 
ความปลอดภัยและสุขภาพ	 •	 มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรวมถึงเครื่องทุ่นแรง	สำหรับพนักงานตามลักษณะ	
ของพนักงาน	 •	 เผยแพร่แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ของพนักงาน	
แนวปฏิบัติด้านแรงงาน สุขภาพ  •	 จัดทำและสื่อสารจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ	
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ด	ี •	 กำหนดให้คู่ค้ารายใหม่ต้องจัดทำแบบประเมินตนเอง	
ของพนักงานคู่ค้า 
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แนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ 
สำหรับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	 นั้น	 บริษัทฯ	 ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งคณะทำงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการอาวุโสจาก
ทุกกลุ่มธุรกิจและหลากหลายหน่วยงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้	 ยังมีหน้าที่สื่อสารนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต่างๆ	เช่น	พนักงาน	คู่ค้า	ลูกค้า	และผู้มี
ส่วนได้เสีย	 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	 ซึ่งจะ
บังคับใช้ครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 โดยดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์	www.thoresen.com	ยิ่งไปกว่านั้น	 บริษัทฯ	 ยังมีเป้าหมาย
ระยะยาวที่จะสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม	 โดยกำหนดให้พนักงานทั้งหมดหรือ
หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้รับการฝึกอบรมทางด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
ปี	2565	

แนวทางในการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชนตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• พนักงาน 
 บริษัทฯ	 มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติ	

ตรงตามตำแหน่งงาน	 และมอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอันเนื่องด้วย	 เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 อายุ	 สีผิว	
ความพิการ	 ฐานะทางการเงิน	 และชาติตระกูล	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่พนักงานให้ความเคารพซึ่งกัน
และกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ	 การพูดจาหรือ
กระทำใดที่ทำให้รู้สึกว่าถูกล่วงเกินสิทธิ	 ทำให้ได้รับความอับอาย		
ซึ่งการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้ถูกระบุอยู่ ใน	
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 และครอบคลุมไปยังบริษัทย่อย	
อีกด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ในธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งอย่างเมอร์เมด
มีการสนับสนุนความเสมอภาคในสถานที่ปฏิบัติงาน	 โดยได้จัดทำ
นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ	 (Mermaid	
Anti-Harassment	 and	 Discrimination	 Policy)	 เพื่อหลีกเลี่ยง
การคุกคามในทุกรูปแบบ	พร้อมกันนี้	ยังมีความมุ่งมั่นในด้านความ
เท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของพนักงาน	 ในปี	 2564	
เมอร์เมดมีตัวแทนพนักงานเพศชายร้อยละ	78	และเพศหญิงร้อยละ
22	 การแยกส่วนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเป็นตัวแทนของเพศหญิง
ร้อยละ	 24	 ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	 กลุ่มอายุที่มากที่สุดใน
บริษัท	 คือ	 พนักงานที่มีอายุระหว่าง	 30	 -	 50	 ปี	 (ร้อยละ	 47)		
รองลงมาคือพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า	30	ปี	(ร้อยละ	39)	

 
ความหลากหลาย

 ร้อยละ 

 กรรมการ ผู้บริหาร ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งหมด 
เพศ	 ชาย	 100	 100	 76	 78	
	 หญิง	 0	 0	 24	 22	
กลุ่มอายุ	ต่ำกว่า	30	 0	 0	 42	 39	
	 30-50	ปี	 17	 67	 47	 47	
	 มากกว่า	50	ปี	 83	 33	 11	 14	

และในปี	2564	เมอร์เมดมีพนักงานหลากหลายประเทศ	ประกอบด้วย	



 















	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้หญิง	

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ	 เคารพและสนับสนุนความเสมอภาคแก่พนักงานหญิง	
ในองค์กรให้เท่าเทียมกับพนักงานชาย	 ผ่านการสร้างโอกาสความ
เจริญก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียม	 เคารพซึ่งกันและกัน	 และ
ไม่เลือกปฏิบัติ	 ตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่างจากความหลาก
หลายทางเพศในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้า	









สัดส่วนพนักงานชาย-หญิง  
รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
จำนวนพนักงานชาย	 38	 29	 28	
จำนวนพนักงานหญิง	 66	 52	 53	
จำนวนพนักงานพิการ	 0	 0	 0	
รวม	 104	 81	 82	

 
• คู่ค้า 
	 เพื่อเป็นการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

และให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็น
ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดทำ
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าแล้วในปี	 2564	 ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ	 และบริษัท
ย่อย	รวมถึงคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน	 รวมทั้งคาดหวังให้คู่ค้าสนับสนุน	 เคารพ	
และปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล	 และเพื่อให้แน่ใจว่า
จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	


	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ	

รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงมีกระบวนการรับเรื่อง

 พนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด ผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด 
 ร้อยละ 64 ร้อยละ 5 
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ร้องเรียนหรือร้องทุกข์โดยการปรึกษาหารือกับหัวหน้างานเป็น
อันดับแรก	 หากยังแก้ปัญหาไม่ได้	 พนักงานสามารถเสนอข้อร้อง
เรียนข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป	
โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายใน	 7	 วัน	หากขั้นตอนที่	 2	 ไม่เป็นผล	พนักงานสามารถ
ยื่นต่อฝ่ายบริหารภายใน	7	วัน	เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง	 ซึ่งฝ่ายบริหารพร้อมจะพิจารณา
และดำเนินการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม	 โดยผลการ
พิจารณาในขั้นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด	


กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 





















กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
1.	 ระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจทั้ง	

ที่เกิดขึ้นแล้วและอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต	 และระบุผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

2.	 ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและประเมินผลกระทบที่อาจ
จะเกิดขึ้น	

3.	 ออกแบบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน	

4.	 นำมาตรการเบื้องต้นไปปฏิบัติใช้สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
5.	 ติดตามผลและทบทวนกระบวนการ	
6.	 จัดให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน	 ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับ
ซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย	ดังนั้น	บริษัทจึง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งครอบคลุมแนวทางการ
ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษชนด้วย	

PHC 
การอบรมในหัวข้อ Leading with Heart (“LwH”) 
PHC	 ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ	 Leading	 with	 Heart	 ที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงความตระหนักรู้และการฝึกทักษะด้านอารมณ์	 (Soft	
Skills)	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในความเป็นผู้นำ	 ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความเคารพในทุกระดับ	 โดย	 ณ	 สิ้นปี	 2564	 ได้มีการจัดอมรม		
2	ครั้ง	โดยมีพนักงานในระดับ	Restaurant	General	Manager	ได้รับ
การอบรมหลกัสตูรดงักลา่วแลว้	132	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	91	ของพนกังาน
ระดับผู้จัดการร้าน	 โดยในปี	 2565	 PHC	 ตั้งเป้าหมายที่จะครอบคลุม
จำนวนผู้จัดการร้านทั้งหมด	


พนักงานส่งเรื่องร้องเรียนโดยปรึกษากับหัวหน้า พนักงานส่งเรื่องร้องเรียนโดยปรึกษากับหัวหน้า 

เสนอข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร	
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป	

ผู้บังคับบัญชาสอบสวน	
และพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียน	

ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข ใช่ ไม ่

เสร็จสิ้นกระบวนการ	

ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข ใช ่ไม่ 

พนักงานยื่นข้อร้องเรียนต่อฝ่ายบริหาร	

ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ	
สอบสวนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง	

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง	

ผลการพิจารณา	

15	วัน	

เสร็จสิ้นกระบวนการ	

7	วัน	

AIM 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	 ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับ
ซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย	 ดังนั้น	 บริษัทจึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งครอบคลุมแนวทางการดำเนิน
งานด้านสิทธิมนุษชนด้วย	
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การบรหิารจดัการทรพัยากร
มนษุย ์

กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน	
และการจัดการทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จ
ขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ	
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี	 มีสวัสดิการรองรับ	 จะช่วย
ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรมากขึ้น	 และทำให้องค์กรพัฒนาไปได้มากขึ้นในอนาคต	
นอกจากนั้น	 โครงการหรือหลักสูตรการอบรมพนักงานของบริษัทฯ	
ช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน	 ซึ่ง
สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ	ต่อไปในอนาคตได้	

แนวทางบริหารและการจัดการ 
กลุ่มบริษัทมีแผนพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุก
ระดับให้มีความเป็น	“คนดี	คนเก่ง”	โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับ
สายงานของบุคลากร	 พร้อมกับการให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	
ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อให้
พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความสุข	 สร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานโดยการให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน	 โบนัส	 ประกัน
สุขภาพ	สวัสดิการ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ค่าทำงานล่วงเวลา	จำนวน
วันลาพักร้อนที่เพิ่มขึ้นตามอายุงาน	 และรางวัลพนักงานที่ทำงานกับ
บริษัทฯ	ในระยะยาวอย่างเหมาะสม	ในระดับที่แข่งขันได้	โดยคาดหวัง
ผลลัพธ์ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและลดอัตราการลาออก	
ของพนักงาน	

บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ	 และบริษัท	
ในเครอื	 มหีนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล	 และเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนตลอดจน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้	ดังนี้	

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 
บริษัทฯ	มีแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาพนักงาน	และ
มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	 รวมทั้งจัดทำแผน
พัฒนารายบุคคล	 (Individual	 Development	 Plan)	 ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล	
•	 จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

•	 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนสำหรับทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่
พนักงาน	

•	 การอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
•	 การสนับสนุนให้พนักงานได้สมัครเรียนหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ที่

จัดโดยสถาบันอื่นๆ	 เช่น	 หลักสูตร	 “TFRS9	 และมาตรการผ่อน
ปรนทางบัญชีจาก	COVID-19”	จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	



ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ  
 การดำเนินงาน ผลการดำเนินงานด้านการ 
  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
ด้านการฝึกอบรมพนักงาน 

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย	 4.82	 10.37	 3.78	

	 (ชั่วโมง/คน/ปี)	

จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร	 4	 1	 5	

	 ความยั่งยืน	(คน)	

จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร		 2	 2	 3	

	 S01-S06	(คน)	

จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร		 -	 2	 3	

	 THSI	Coaching	  
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จำนวนพนักงานที่ผ่านการประเมิน	 100	 100	 100	

	 ผลการปฏิบัติงานจากการเข้าร่วม	

	 โครงการ	MAX	Performance		

	 Plan	(ร้อยละ)	  
ด้านการรักษาและจูงใจพนักงาน /1 

อัตราการลาออกของพนักงาน	(ร้อยละ)	 53.84	 30.38	 23.6	

จำนวนพนักงานที่ลาออก	 56	 27	 19	

อัตราการจ้างพนักงานใหม่	(ร้อยละ)	 54.80	 19	 22	

จำนวนพนักงานใหม่	 57	 15	 18	

/1	 ทั้งนี้อัตราพนักงานที่ลาออกและจ้างใหม่ได้คำนวณรวมพนักงานประจำ		
	 พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	และพนักงานโอนย้าย	


แรงงานที่ขาดทักษะจะมีผลโดยตรงต่อธุรกิจ	 เมอร์เมดตระหนักดีถึง
ความสำคัญของการอบรมและพัฒนาพนักงาน	 บริษัทจะมีการทบทวน
ผลงานของพนักงานทุกปี	 และจะแบ่งปันและปรับปรุงพนักงานในด้าน
การพัฒนาให้ดีขึ้น	 นอกจากผลงานของพนักงาน	 เมอร์เมดยังตรวจ
สอบและหารือกับพนักงานเกี่ยวกับสถานะของแต่ละแผนก	 เพื่อให้
แน่ใจว่าเรามีการทำงานเป็นทีมที่ดี	การสอบสวนจะมีขึ้นหากองค์กรพบ
ว่ามีความขัดแย้งในบริษัท	ดังนั้นบริษัทจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของเมอร์เมด ปี 2564 
 
   จำนวนชั่วโมง ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 
   การฝึกอบรมเฉลี่ย ทีไ่ดร้บัการทบทวนผลงานและ 
 กลุ่ม  ที่พนักงานได้รับ ทบทวนการพัฒนาอาชีพ 
 พนักงาน ประเภท ในระหว่างปี 
	 เพศ	 ชาย	 0.40	 100	
	 	 หญิง	 0.50	 100	
	กลุ่มอายุ	 ต่ากว่า	30	 0.00	 100	
	 	 30-50	 0.60	 100	
	 	 มากกว่า	50	 1.00	 100	
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เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงพนักงานทุกคนมากยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 จึงจัดให้มี
ช่องทางในการนำส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือตู้ปณ.	สำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม	 และมีช่องทางร้องเรียนผ่านสหภาพแรงงานของบริษัท	
นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน	 LINE	
สำหรับพนักงาน	เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โครงการและสวัสดิการต่างๆ	อีกด้วย	

โครงการ Long-Service Awards 
บริษัทฯ	 ตระหนักและเห็นคุณค่าของพนักงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ
มาโดยตลอด	 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน	 บริษัทฯ	 จึงมอบ
รางวัลอายุการทำงานครบรอบ	5	ปี	10	ปี	15	ปี	20	ปี	เป็นจำนวนเงิน	
10,000	 20,000	 40,000	 60,000	 และ	 80,000	 บาทตามลำดับ		
โดยพนักงานที่ครบรอบอายุงานครบ	 30	 และ	 35	 ปี	 ได้รับรางวัล	
100,000	บาท	


การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของ
ลูกจ้าง 
•	 จัดทำและปรับปรุงคู่มือระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน		
พ.ศ.	2541	และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	2548	รวม
ถึงกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

•	 จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้	
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ	

•	 การจัดสวัสดิการการดูแลครรภ์และการลาคลอด	 โดยที่พนักงาน
สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวได้
เช่นเดียวกัน	

• จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี
•	 กำหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล

มีวันพักผ่อนประจำสัปดาห์และวันลาพักร้อนประจำปี	

การประเมินที่เป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม 
•	 กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีของพนักงานทุกระดับ	 (MAX	 Performance	
Evaluation)	 โดยผ่านขั้นตอน	 MAX	 Performance	 ได้แก่	 การ
วางแผนและกำหนดเป้าหมายประจำปี	(Performance	Planning)	
ติดตามและทบทวนปฏิบัติงานระหว่างปี	 (Mid-Year	 Review)	
และติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งปี	 (Year-End	 Review)	
ทั้งนี้	 กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานมีการพูดคุยเรื่องการ
ปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาความรู้อย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้งต่อปี	
ตาม	MAX	Performance	Cycle	

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

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
โทรีเซน	ชิปปิ้ง	 เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อออนไลน์	สังคมออนไลน์	
ซึ่งทำให้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนประจำเรือกับพนักงาน
ประจำออฟฟิศมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้คนประจำเรือผ่อน
คลายและมีความสุขในช่วงระหว่างการปฏิบัติงานในท้องทะเล	 บริษัท
จึงมีการจัดทำโครงการ	 กิจกรรม	 ผ่านสังคมออนไลน์	 โดยการจัดทำ
โครงการรูปแบบต่างๆ	ให้พนักงานประจำเรือได้ร่วมกิจกรรม	ได้แก่	


โครงการ Easy English 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพคนเรือ	 โดยการจัดทำ
โครงการ	 “Easy	 English”	 เพื่อให้คนประจำเรือได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
ผ่านรูปแบบโครงการที่มีความสนุก	 น่าสนใจ	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	โดยผ่าน
ช่องทางไลน์แอปพลิเคชั่น	“Thor	English”	
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โครงการ Shares PIC Click Like 
บริษัทเล็งเห็นถึงความตั้งใจและเสียสละของพนักงานประจำเรือที่
ปฏิบัติงานบนเรือ	 โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโรคระบาด	 โควิด-19	 บริษัท
จึงได้จัดทำโครงการส่งภาพถ่ายระหว่างปฏิบัติภารกิจบนเรือ	 “Shares	
PIC	 Click	 Like”	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคน
ประจำเรือ	 ผ่านช่องทาง	 Facebook	 -	 Thoresen	 Crew	 เพื่อเสริม
สร้างขวัญและกำลังใจ	 รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนประจำเรือ
และพนักงานประจำสำนักงาน	

โครงการ Thoresen Tiktok Dance Clip Challenge 














บริษัทมีความห่วงใยลูกเรือที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ยาก
ลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	 เป็นระยะเวลานาน	
บริษัทจึงจัดทำโครงการ	 “Thoresen	Tiktok	Dance	Clip	Challenge”
เพื่อให้พนักงานประจำเรือมีกิจกรรมที่สนุก	 ผ่อนคลาย	 ลดภาวะ
ความเครียดในการปฏิบัติงานบนเรือเป็นระยะเวลานาน	

PHC 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้าน
เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ	 บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 จึงมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาพนักงาน	
ซึ่งเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัทให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร	 โดยบริษัทมีหลักสูตรในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานประจำสาขา	 เพื่อการเลื่อน
ตำแหน่งงานตามความรู้	ความสามารถที่เพิ่มขึ้น	

AIM 
นายรัชตะ ฐิตยานุรักษ์ รับรางวัลในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ
แห่งปี 2564 
ศ.ดร.เกษม	 จันทร์แก้ว	 องคมนตรี	 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณ	 บุคคลคุณภาพแห่งปี	 2564	 (Quality	 Persons	 of	 the	
Year	 2021)	 และบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี	 2564	 ในภาคธุรกิจ
ต่างๆ	 จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
(มสวท.)	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2564	


อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 
บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ	
แม้ว่าจะมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆ	 สนับสนุนก็ตาม	 บุคลากรก็
เปรียบดั่งสินทรัพย์อันมีค่าที่สุดของบริษัทฯ	 ดังนั้นเรื่องความปลอดภัย
จึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ	 คำนึงถึงอยู่เสมอ	 เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนถงึการขนสง่สนิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภค	 จะตอ้งมคีวามปลอดภยัในทกุขัน้ตอน
ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยของพนักงานเท่านั้น	 แต่รวมถึงผู้รับเหมา	

นายรชัตะ	ฐติยานรุกัษ	์กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	 เอเชยีอนิฟราสตรกัเชอร	์ แมเนจเม้นท์	 จำกัด	หรือ	AIM	และ	Chief	Operation	Officer	บริษัท	
ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จำกัด	 (มหาชน)	 หรือ	 UMS	 เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ	 “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี	 2564	 สาขาพลังงานและ
สาธารณูปโภค	จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(มสวท.)	












ผู้รับเหมาช่วง	ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ด้วย	การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่าง	
มีประสิทธิภาพ	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากรทุกคนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี	 มีประสิทธิภาพในการทำงาน	 และมีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 หากมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมที่ดี	 จะช่วยลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	และพนักงานมีสุขภาวะที่ดี	เป็นต้น	




�3�รายงานประจำปี 2564 • แบบ 56-1 One Report • TTA 

บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีว
อนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	 โดยมีความมุ่งมั่นในการลด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น	 0	 (zero	 accident)	 โดย
บริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 มีเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน	คือ	
•	 ลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน	
•	 ลดอัตราเสียชีวิตจากการดำเนินงานของพนักงาน	

โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้	
•	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านปลอดภัยในสถานประกอบการให้

บุคลากรทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น
เป็นอันดับหนึ่ง	

•	 ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย	 แสดง
ให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ	 คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน	
ผูร้บัเหมา	และบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งในทกุขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

•	 จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและจัดอบรมให้	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย	อาชีว
อนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	

• วิเคราะห์ทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	 รวมถึงประเมิน
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 เพื่อกำหนดข้อ
บังคับใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	


แนวทางการบริหารจัดการ 
1. ควบคุมความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกแห่งและทุกขั้น

ตอนการปฏิบัติงาน 
	 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานที่ประกอบการถือเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญอย่างยิ่งของทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็น	
ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้รับเหมา	 ผู้รับช่วง	 และบุคคลภายนอกที่เข้า
มาในสถานประกอบการ	 ทั้งที่สำนักงานใหญ่	 บนเรือขนส่งสินค้า	
บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน	 ฯลฯ	 ไม่ว่าจะเป็น	 งานลำเลียงสินค้าลงเรือ	
งานสำรวจขุดเจาะน้ำมัน	 งานซ่อมบำรุง	 ฯลฯ	 จะต้องปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 ต้องใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้รัดกุม	 เพื่อลดความรุนแรง
หรือป้องกันไม่ได้เกิดดการบาดเจ็บในงานที่จะทำ	 เช่น	 ถุงมือ	
หมวกนิรภัย	 แว่นตาหรือหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี	
เป็นต้น	


2. จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขึ้นมา	(Occupational	Health	and	Safe	Working	Environment
Committee)	 ประกอบด้วยผู้แทนในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้แทน
ในระดับพนักงาน	 เพื่อร่วมกันสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่ไม่ปลอดภัย	 รวมถึงพิจารณานโยบาย	 จัดทำแผนงาน	 และ
กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน	 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ	 การประสบอันตราย	 การเจ็บป่วย	 หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน	 หรือความไม่ปลอดภัยใน
การทำงานของพนักงาน	 ผู้รับเหมา	 และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติติงานหรือเข้ามาใช้สถานประกอบกิจการของบริษัท	



3. วางมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
	 มีการสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและ

ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง	 เพื่อประเมินผลกระทบและทบทวนมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้รัดกุมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 ในขณะที่	 โทรีเซน		
ชิปปิ้ง	 กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเรือสินค้า
สำรวจอุบัติเหตุและจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงโดยอ้างอิง
สถิติด้านความบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่เชื่อถือได	้อาทิเช่น	
HOPM/12	และ	SOPM/04	


	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ยังมีการจัด	Tool	Box	Meeting	โดยในแต่ละครั้ง

ที่จะมีการปฏิบัติงานจะมีการประชุมย่อยเพื่อเตรียมงาน	 ทำการ
ประเมินความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	 ศึกษาแนวทางการ
ป้องกัน	 จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	 เช่น	 การ
จัดเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน	 เพื่อส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	 และเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย	


	 นอกจากนี้	 ยังถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบน

เรือสินค้า	 ที่จะต้องอบรมและอธิบายนโยบายด้านความปลอดภัย
ให้บุคลากรทุกคนบนเรือทราบ	 โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ที่จะต้องระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวัตถุอันตราย	ตลอดจนการประเมินข้อ
จำกัดด้านร่างกายของตนเองและน้ำหนักของสินค้าอย่างเหมาะสม	
รวมถึงเทคนิคการขนส่งลำเลียงสินค้าอย่างถูกวิธี	 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนเองและความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง	


	 สำหรับเมอร์เมดมีการจัดทำระบบจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ

และความปลอดภัย	 (Health	 and	 Safety	 Risk	 Management	
System)	 และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องอธิบายถึงวิธีการ
ปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยักอ่นทีบ่คุลากรจะเริม่ปฏบิตังิานโครงการใหม่
ทุกครั้งผ่านการจัดการประชุมด้านความปลอดภัย	 การปฐมนิเทศ	
และ	 ‘tool	 box	 talks’	 โดยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะต้อง
ตรวจสอบชิ้นส่วนของเรือทุกชิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามเดือน	
เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
และข้อบังคับของพาณิชย์นาวี	 (Merchant	 Shipping	 Notices)	
รวมทั้ง	 จะต้องเดินสำรวจทั้งบริเวณปฏิบัติงาน	 และบันทึกข้อมูล
ด้านความปลอดภัยลงแบบฟอร์ม	 MSS-SHEQS-FRM-105	
Minutes	 of	 Safety	 Committee	 Meeting	 แบบฟอร์ม	 MSS	
Operational	 Offices	 แบบฟอร์ม	 MSS	 Workshops	 and	
Warehouses	 และแบบฟอร์ม	MSS	 Vessels	 เป็นประจำทุกเดือน
เพื่อนำไปวางแผนมาตรการด้านความปลอดภัยต่อไปและดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอนาคต	


4. การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
	 บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ร่วมมือกันในการดำเนินการและส่งเสริม

ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 โดยจะต้องช่วย
ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่
ที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต	 หากพบความ
บกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ	 ต้องรีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที	
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน		
ผู้พบเห็นเหตุการณ์จะต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาในทันที	 เพื่อ
ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และรายงานต่อไปยัง	
ผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ	 และเมื่อพบว่าสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานมีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 ให้หยุด
ปฏิบัติงานบริเวณนั้นทันที	 แล้วรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด	


 เพื่อให้มาตรการด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม	

มีมาตรฐานสูงสุด	 บริษัทฯ	 ยังมีแผนการประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายทีก่ำหนดและมกีารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง	 และคณะกรรมการ
อาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
ตอ้งทำรายงานผลการปฏบิตังิานประจำป	ีรวมทัง้ระบปุญัหา	อปุสรรค
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่ครบปี	 เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 การดำเนิน
นโยบายอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร	


5. การพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
	 โดยจัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่	

ผู้บริหารและพนักงานตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงาน	
และสอดคล้องกับกฎหมาย	เช่น	วิธีการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
ในสถานประกอบการ	 การป้องกันอันตรายจากโรคจากการทำงาน	
การปฐมพยาบาล	 เบื้องต้น	 ข้อบังคับ	 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	และหัวใจ	การตรวจสอบสมรรถภาพทางการ
ได้ยิน	นอกจากนี้	ยังดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย	
เช่น	 การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจัดพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่ง
เป็นห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน	


7. การป้องกันและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน 
 โดยกำหนดใหท้กุบรษิทัในเครอื	และบรษิทัฯ	มรีะบบการบรหิารจดัการ

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


กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายดูแลให้พนักงาน	 ผู้รับเหมา	 ผู้รับเหมาช่วง	
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูก	
สุขอนามัยและมีความปลอดภัยมากที่สุด	 โดยยึดถือข้อกำหนดทาง
กฎหมายและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ	ซึ่งประกอบด้วย	

•	 กฎหมายกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน	ปี	2549	

•	 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน	ปี	2554	

•	 พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ	 ปี	 2554	 เรื่องกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร	 จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ	 เกี่ยว
กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี	2555	


นอกจากนี้	 ยังมีแนวทางปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน	ดังนี้	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
เป็นหลัก	 โดยการมีนโยบายการบริหารจัดการที่เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับสากล	 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากวัตถุอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่บุคลากรปฏิบัติงานบนเรือ	

โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	 ให้ความ
สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากวัตถุ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่บุคลากรปฏิบัติงานบนเรือ	 จึงได้
จัดวางมาตรการด้านความปลอดภัย	 โดยอ้างอิงตามข้อกำหนด	
W.H.M.I .S.	 ว่าด้วยสารป้องกันอันตรายในสถานประกอบการ	
(Workplace	Hazardous	Materials	Information	System)	

โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ	ที่	กำหนดโดย
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 (International	 Maritime	
Organization)	หรือ	IMO	อย่างครบถ้วน	อาทิ	
•	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล	

(Safety	of	Life	at	Sea)	หรือ	SOLAS	
•	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ	

(Maritime	 Regulations	 for	 Prevention	 of	 Pollution)	 หรือ	
MARPOL	

•	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการ
รับรองคุณสมบัติคนประจำเรือ	 และการเข้ายามของคนประจำเรือ	
(Standards	 for	 Training	 Certification	 and	Watchkeeping)	
หรือ	 STCW	 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล	 (Maritime	 Labour	
Convention)	หรือ	MLC	

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

•	 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้า
อันตราย	 (International	Maritime	Dangerous	Goods	Code)	
หรือ	IMDG)	

•	 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าเทกอง
แบบแข็ง	 (International	 Maritime	 Solid	 Bulk	 Cargoes	
Code)	หรือ	IMSBC	
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Room	with	Crew	Injury	and	Rescued	by	Helicopter	ฯลฯ	โดย
แต่ละเดือนจะมีการอบรมทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะของ
ผู้ปฏิบัติงาน	โดยบุคลากรบนเรือจะต้องได้รับการอบรมทุกหลักสูตร	ซึ่ง
นายเรือจะมีบทบาทสำคัญให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์	
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง	




























การฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำ
เรือ	 ถือเป็นข้อบังคับที่บุคลากรประจำเรือต้องปฏิบัติเมื่อลงปฏิบัติงาน
ในเรืออย่างเป็นทางการ	 และการดำเนินงานเช่นนี้	 เป็นการยืนยันว่า	
บุคลากรที่ประจำเรือทุกลำของโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญขณะปฏิบัติงาน	
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	

เมอร์เมด 
ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเล	 มีการจัดตั้งระบบการ
จัดการคุณภาพ	 ความมั่นคง	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อมแบบบูรณาการ	(Safety	Health	Environment	Quality	and	
Security)	 หรือ	 SHEQS	 management	 system	 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน	 ISM	และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	 ISO	9001,	 ISO	
14001	และ	OHSAS	18001	รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อที่ควร
ปฏิบัติระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	
(International	 Maritime	 Organization)	 หรือ	 IMO	 เมอร์เมด	 เก็บ
สถิติข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ	

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

•	 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่าเรือระหว่างประเทศ	 (International	 Ship	 and	Port	 Safety)	
หรือ	ISPS	


กฎระเบียบและข้อกำหนดเหล่านี้	 มีการบังคับใช้	 ทั้งบนเรือและที่
สำนักงานใหญ่	 เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเดินเรือ	 เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
และสูญเสียชีวิต	 และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่ง
แวดล้อม	

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของเรือทุกลำประกอบด้วย
หัวหน้าส่วน	นายประจำเรือจากแต่ละแผนก	โดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า	7	
คน	 ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนิน
งานส่งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าเรือทุกลำของบริษัทได้มีการบริหารจัดการ	 และดูแลด้านความ
ปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมี
การจัด	Tool	Box	Meeting	โดยในแต่ละครั้งที่จะมีการปฏิบัติงานจะมี
การประชุมย่อยเพื่อเตรียมงาน	ทำการประเมินความเสี่ยงและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น	 ศึกษาแนวทางการป้องกัน	 จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	เช่น	การจัดเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน	เพื่อ
ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	 และเพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานอีกด้วย	
 
  ประเภทสถิติ  
 
ผลการดำเนินงาน

 การละเมิด ISM Code การละเมิด ISPS  
 ความไม่  ความไม่ 
 สอดคล้อง ข้อสังเกต สอดคล้อง ข้อสังเกต  
ปี	2562	 0	 1	 0	 2	
ปี	2563	 4	 3	 0	 0	
เป้าหมายปี 2564 0 0 0 0
ปี	2564	 1	 0	 0	 0	
เป้าหมายปี 2565 0 0 0 0

โครงการอบรมบุคลากรพาณิชยนาว ี
โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากรประจำเรืออย่างต่อเนื่อง	 โดย
บุคลากรจะต้องให้ความร่วมมือในการอบรมและจัดเก็บข้อมูลใน	
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	
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สิ่งแวดล้อม	 โดย	 เมอร์เมดตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 (LTIFR)	 ของพนักงานให้น้อยกว่า	 0.65	 ในแต่ละปี	
ทั้งนี้	ในปี	2562-2564	เมอร์เมดมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ	ดังต่อไปนี้	

 ประเภทสถิติ ผลการดำเนินงานปี ผลการดำเนินงานปี เป้าหมายปี ผลการดำเนินงานปี  
  2562 2563 2564 2564  
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR)		 0	 0	 <0.65	 0	
	 ของพนักงาน	
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต	(Fatalities)	 0	 0	 0	 0	
การถกูจำกดัลกัษณะการทำงาน	(Restricted	Work	Case:	RWC)	 0	 0	 <2	 0	
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม	(Total	Recordable		 -	 -	 -	 0.34	
	 Injury	Rate	(TRIR))	/1

หมายเหตุ/1			อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมเริ่มเก็บข้อมูลในปี	2564	



PHC 
เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ	 จึง
ปกป้องสุขภาพ	ดูแลอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของพนักงานเป็นอย่างดี	 เพื่อลดความเสี่ยงและสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร	 ทั้งนี้บริษัทอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลอาชีวอนามัย	 และความปลอดภัย
ของพนักงาน	

AIM 
การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย	 บริษัทจึงมุ่งมั่นบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้าน	
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลอาชีวอนามัย	และความปลอดภัยของพนักงาน	



การพฒันาและมสีว่นรว่มกบั
ชมุชน 
 
บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจ	 ภาคสังคม	 และภาคเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ	 ในการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 หากบริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชน	 และร่วมพัฒนาชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ	จะทำให้บริษัทฯ	สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น	 ได้รับ
ความร่วมมือ	หรือการอำนวยความสะดวกจากชุมชน	เป็นต้น	

กลุ่มบริษัทมีนโยบายปลูกจิตสำนึกแห่งการคืนกลับสู่สังคมให้เป็นหนึ่ง
ในวัฒนธรรมองค์กร	 ซึ่งมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี	 2558	 โดยสามารถดู
รายละเอียดพันธกิจขององค์กรเพิ่มเติมได้ที่	 www.thoresen.com	
นโยบายนี้ครอบคลุมถึงผู้บริหารและพนักงานทั้งในบริษัทฯ	 และบริษัท
ในเครือ	 การคืนสู่สังคมไม่ได้จำกัดเพียงเงินบริจาค	 แต่รวมถึงเวลา	
แรงงาน	 กระบวนการทำงาน	 และการสำนึกรู้รับผิดชอบต่อชุมชน	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับ
ภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ	 รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อ

ชุมชนที่บริษัทฯ	เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	นอกจากนั้น	การสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าแก่ชุมชน	 สังคม	 และประเทศต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกฝ่าย	 กลุ่มบริษัทนําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	
Development	 Goals)	 ให้ครอบคลุมในทุกมิติ	 ตั้งแต่ด้านส่งเสริมการ
ศึกษา	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ
ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล	 พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความ
ตระหนักรู้และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 จนนําไปสู่การร่วม
สร้างสังคมสู่ความยั่งยืน	

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงหน้าที่และ	 ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม		
อีกทั้งได้กำหนดนโยบายปลูกจิตสำนึกแห่งการคืนกลับสู่สังคมให้เป็น
หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติต่อสังคมชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	
ไว้ในพันธกิจขององค์กรเพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้บริหารและพนักงาน	 ได้
ยึดหลักปฏิบัติ	ดังนี้	
1.	 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ชุมชน	 และ	

สิ่งแวดล้อมส่วนรวม	
2.	 คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์

สังคมอย่างสม่ำเสมอ	
3.	 ไม่กระทำการใดๆ	 ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 และ

สภาพแวดล้อม	
4.	 ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ	

สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	
5.	 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย	และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล	

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 
บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	 พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย	 อีกทั้ง	
บริษัทฯ	 ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรม
ภายในอย่างต่อเนื่อง	 โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้
ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้	
1.	 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจน

ผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม	
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2.	 การมอบวัสดุอุปกรณ์	 ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์	 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน	 อาทิ	 การบริจาค	 คอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์
การกีฬา	 เสื้อผ้าและอาหารให้แก่เด็กนักเรียนยากจนหรือชุมชนที่
ยังขาดแคลน	 บริษัทฯ	 มองว่าการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น	 อาจมิได้ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ	 เพียง	
อย่างเดียว	แต่ต้องพึ่งพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเช่นกัน	


โครงการเด่น 
1. ด้านส่งเสริมการศึกษา 
	 บริษัทฯ	 และบริษัทในเครือให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน	โดยมีเป้าหมายสําคัญ	คือ	การ
สร้างบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาอาชีพพาณิชย์นาวีให้แก่ประเทศไทย	


 โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย ์
	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมนักเรียนของศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวี	 โดยจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
เดินเรือพาณิชย์	 เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ	 ในโครงการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	ที่จัดขึ้น	ณ	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	
จังหวัดสมุทรปราการ	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐาน
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน	 หลักการปฏิบัติตน	
และนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าให้
แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จะเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับ	
เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ	 ในปี	 2564	 มีนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์นาวี	 ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน	
เดินเรือพาณิชย์เพิ่มขึ้นกว่าปี	2563	


 ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานประจำเรือ 
	 นับเป็นปีที่	 19	 ติดต่อกัน	 สำหรับโครงการ	 Thoresen	Maritime	

Awards	 ที่โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
บุตรพนักงานประจำเรือที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี	
ซึ่งไม่เพียงเป็นการดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน
แต่ยังช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
ได้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป	 และในปี	 2564	 มี
บุตรพนักงานได้รับทุนจำนวน	 43	 คน	 รวมเป็นเงินทุนการศึกษา	
ทั้งสิ้น	344,000	บาท	
















 ปีที่ดำเนินการ จำนวนทุนการศึกษา จำนวนเงิน (บาท) 
	 2564	 43	 344,000	
	 2563	 31	 248,000	
	 2562	 30	 240,000	


 กิจกรรม Maritime Awards ปี 2564 
	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปี	ตั้งแต่ปี	2546	เป็นต้นมา	วัตถุประสงค์

เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานประจำเรือ	 ที่มีผลงานดีเด่นในปี
ปัจจุบัน	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพทั้งในส่วนของ
พนักงานประจำเรือ	 และตัวเรือ	 ตลอดไปจนถึงพนักงานใน
สำนักงานของบริษัทฯ	 และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ	
ส่งเสริมความสัมพันธ์	 ระหว่างพนักงานประจำเรือกับพนักงาน
ประจำสำนักงานของบริษัทฯ	 โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร
หลานของพนักงานประจำเรือชั้นลูกเรือที่มีผลการเรียนดี	 ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 กำหนด	 เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของ
เยาวชน	 และลดภาระค่าครองชีพบางส่วนให้กับพนักงานบนเรือ	
ในปีนี้การจัดงานได้จัดผ่าน	 Online	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
ของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	
และสื่อสารเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง	 Social	 Medias	 ของ	
ทางบริษัทฯ	
























 โครงการพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์นาวีร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษา 
	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 กับ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 ในโครงการความร่วมมือทาง
ด้านการเรียนการสอน	 รวมถึงการจัดทำหลักสูตรและวิพากษ์
หลักสูตรทางด้านพาณิชย์นาวีและการเดินเรือให้แก่สถาบันการ
ศึกษาต่างๆ	 อาทิ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	 ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ
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หลักสูตรดังกล่าว	 ให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรสาย
พาณิชย์นาวีของอุตสาหกรรมเดินเรือเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน	 ซึ่งได้
รับการยอมรับและชื่นชมจากสถาบันที่ร่วมโครงการ	


 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 
	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 จัดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกๆ	 ปี	

เพื่อให้นักศึกษาสายพาณิชย์นาวีได้ฝึกงานในสถานประกอบการ
จริงและเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรม
เดินเรือของประเทศไทย	ในปี	2564	บริษัทได้รับนักศึกษาจากศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวีเข้าฝึกงานฝ่ายห้องเครื่องและฝ่ายเดินเรือเป็น
จำนวนกว่า	 70	 คน	 โดยนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีจะได้รับ
โอกาสเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป	 ในปีที่ผ่านมา	 มีนักศึกษาที่ผ่าน
การฝึกงานได้กลับมาร่วมงานกับบริษัททั้งหมด	 45	 คน	 ซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร	 ลดขั้นตอนของการสัมภาษณ์งาน	
ประหยัดต้นทุนในการลงประกาศงานตามเว็บไซต์หางาน	 และ
ประหยัดเวลาด้านการฝึกงาน	


 โครงการ 3ม. ของบริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด และบริษัท 

สยามทาโก้ จำกัด 
 เนือ่งดว้ยพนัธกจิของบรษิทัทีต่อ้งการคนืกลบัสูส่งัคม	 และสิง่แวดลอ้ม

บริษัท	พีเอช	แคปปิตอล	จำกัด	ซึ่งเป็นผู้บริหารเฟรนไชส์ร้าน	PHC
ในประเทศไทย	 และบริษัท	 สยามทาโก้	 จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้บริหาร	
เฟรนไชส์ร้าน	 ทาโก้	 เบลล์	 ในประเทศไทย	 เข้าร่วมโครงการ	 3ม.	
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานวิทยาลัย	
อี.เทค	 วิทยาลัยอาชีวะฉะเฉิงเทรา	 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์
บริหารธุรกิจ	 และบริษัทชั้นนำในประเทศ	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ทำงานและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา
โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการว่างงานของสังคม	 และ	
การจ้างงานที่ผิดกฎหมายแรงงาน	 ทั้งในเรื่องการจ่ายค่าแรงขึ้นต่ำ
และการจ้างงานอายุต่ำกว่า	18	ปี	อีกด้วย	


















	 บริษัทเริ่มรับนักศึกษาฝึกงานจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภาคตะวันออก	 และมีแผนการขยายไปในภูมิภาคต่างๆ	
ทั่วประเทศในอนาคต	โดยนักศึกษาระดับชั้น	ม.6	ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกของบริษัทจะเข้ารับการฝึกงานอย่างจริงจังที่ร้านพิชซ่า	

ฮัทสาขาต่างๆ	 และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ต่อชั่วโมงการ
ทำงาน	 ค่าที่พักต่อเดือนและทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา	 2	 ปีที่
ฝึกงาน	 การเข้าร่วมโครงการ	 3ม.	 เปิดโอกาสให้บริษัทได้คัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพ	 เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรของบริษัทได้เมื่อ
เรียนจบหลักสูตร	และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในสังคม	












 ในปี	2564	มีนักศึกษาจากโครงการนี้เข้ามาฝึกงานที่ร้าน	PHC	และ

ร้านทาโก้	 เบลล์	 จำนวน	 65	 คน	 และ	 15	 คนตามลำดับ	 โดย	
นักศึกษาทำสัญญาจ้างงานและสัญญาฝึกอาชีพหลักสูตรระยะยาว	
2	 ปี	 สามารถทำงานได้เต็ม	 8	 ชั่วโมงต่อวันใน	 6	 วันต่อสัปดาห์	
และสามารถจัดช่วงเวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม	 ซึ่งเมื่อจบ
หลักสูตรแล้วมีโอกาสเติบโตเป็นผู้จัดการทีมได้	


2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 
 โครงการ “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล” 










	 บริษัทมีความใส่ใจในสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือ	

ขนส่งสินค้า	 โดยอาหารสำหรับพนักงานปฏิบัติงานบนเรือจะต้องมี
คุณภาพและถูกหลักอนามัย	และได้รับการจัดเตรียมโดยผู้ประกอบ
อาหารมืออาชีพ	ที่มีใบรับรองคุณสมบัติ	โดยผ่านการทดสอบจนจบ
หลักสูตรจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง	 ซึ่งประกอบด้วย	 การจัด
เก็บอาหารบนเรือ	 และการจัดเตรียมอาหารทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 ยังจะต้องเข้าใจในความสำคัญของวัฒนธรรม	
ศาสนา	 และสังคม	 ในแง่ของเวลาในการรับประทานอาหารร่วม
กันด้วย	 ดังนั้น	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช	 ริเริ่มโครงการ	 “ปั้นคนครัวบนเรือทะเล”	 มาตั้ง
แต่ปี	 2554	 มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
(ปวส.)	 สาขาประกอบอาหารในเรือเดินทางระหว่างประเทศตาม
หลักโภชนาการขึ้นมา	 เพื่อผลิตบุคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลใน
ระดับมืออาชีพ	 ซึ่งมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นระยะ
เวลา	 2	 ปี	 และเมื่อจบการศึกษาแล้ว	 นักศึกษาสามารถเลือก
ทำงานต่อกับโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้ทันที	 หลักสูตรนี้เป็น	 1	 ใน	 50	



�3�รายงานประจำปี 2564 • แบบ 56-1 One Report • TTA 

3. ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 
 “โครงการ TTA Group ตุ๊กตุ๊กบรรทุกอิ่ม...คาราวานสร้างความสุข” 

























สาขาที่ได้รับคำชื่นชมจากกระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา	
เพราะไม่เพียงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานกับบริษัทแต่ยัง
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจชิปปิ้งอีกด้วย	
ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด	 11	 รุ่น	 จำนวนกว่า	
160	คน	


	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินงานในโครงการ	 “ปั้นคน

ครัวบนเรือทะเล”	 ให้มีความยั่งยืนต่อไป	 โดยบริษัทมีส่วนสำคัญใน
การผลักดันและพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง	 ดังจะเห็นได้จาก
สื่อต่างๆ	 เช่น	 รมว.แรงงาน	 สั่ง	 “คิกออฟเปิดครัว”	 ฝึกกุ๊กป้อน

ธุรกิจเดินเรือทะเล	 โดยโครงการนี้มี เป้าหมายหลักเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพแรงงาน	 เสริมสร้างคุณภาพให้แก่ธุรกิจเดินเรือทะเล	
ธุรกิจเดินเรือทะเลถือเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่
สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจำนวนมาก	 อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจ
เดินเรือทะเลก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศด้วย	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ธุรกิจ
เดินเรือทะเลหยุดออกเรือ	 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นมาก	 มี
สัญญาณบวกทั้งนโยบายการเปิดประเทศและตัวเลขของผู้ได้รับ
วัคซีน	 ภาคธุรกิจต่างเตรียมขับเคลื่อนเดินหน้า	 หลายบริษัท
ขาดแคลนคนครัวบนเรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	



	 บริษัทฯ	ร่วมกับบริษัท	 โฟร์	วัน	วัน	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำกัด	ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม	“TTA	Group	ตุ๊กตุ๊ก...บรรทุกอิ่ม”	 โดยร่วมกันจัดทำ	
ถุงยังชีพ	มูลค่ากว่า	1.5	ล้านบาท	และใช้รถตุ๊กตุ๊ก	จำนวน	65	คัน	ขนส่งไปมอบให้แก่ประชาชน	1,500	ครอบครัวที่อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัด
ทั้งในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ	 โครงการนี้ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนขับรถตุ๊กตุ๊ก	 ซึ่งเป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดรายได้จาก	
นักท่องเที่ยวและได้รับผลกระทบจากนโยบายล็อกดาวน์	แต่ยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	อีกด้วย	
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 บริษัทฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการ 
	 บริษัทฯ	 ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับเด็กเพื่อสนับสนุน	 “โครงการ

ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ”	 ของมูลนิธิคนพิการไทย	 ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต	 ส่งต่อโอกาสและอำนวยความสะดวกให้เยาวชนผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกายได้เข้าถึงการศึกษาและใช้ชีวิตร่วมกับ	
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	














 โครงการเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นไตรจีวรพระ 























	 นอกเหนือจากการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในสำนักงานแล้ว	 บริษัทฯ	

จึงร่วมกับอาคารอรกานต์	 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ	 บริษัทฯ	
เพื่อจัดโครงการ	 บริษัทฯ	 Zero	 Waste	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 เพื่อ
ร่วมกันลดขยะพลาสติกในอาคารอรกานต์	 บริษัทฯ	 ทำการจัดตั้ง
กล่องรับบริจาคขวด	 PET	 พร้อมป้ายข้อมูลโครงการในพื้นที่
บริเวณ	 ชั้น	 G	 อาคารอรกานต์	 เป็นเวลาสองเดือน	 ไม่เพียงแต่
พนักงาน	 บริษัทฯ	 เท่านั้น	 แต่พนักงานทุกคนในอาคาร	 รวมถึง	

ผู้ที่มาใช้บริการภายในอาคารอรกานต์สามารถมีส่วนร่วมใน
โครงการรีไซเคิลขวด	 PET	 ได้เช่นกัน	 ขวดพลาสติก	 PET	 ที่
รวบรวมได้จากโครงการนี้	 บริษัทฯ	 ได้นำไปส่งมอบแก่วัดจากแดง	
อำเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เพื่อแปรรูปเป็น	
ใยสังเคราะห์และใช้ผลิตผ้าผืนเพื่อตัดเย็บชุดผ้าไตรจีวร	 (ขวด
พลาสติก	60	ขวดสามารถผลิตเป็นผ้าไตรจีวรพระ	1	ชุด)	


	 บริษัทฯ	 ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคขวดพลาสติก	 PET	 เพื่อนำไป

รีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวรพระในครั้งนี้	 เพราะทุกคนได้ช่วยกันลด
ปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมากเพื่อประเทศไทยของเรา	


 บริษัทฯ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง 
























	 ในปี	 2564	 จังหวัดอ่างทองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องประสบกับ

อุทกภัยรุนแรง	 ซึ่ง	 บริษัทฯ	 ทราบข่าวว่ามีประชาชนที่ได้รับ	
ผลกระทบยังรอการช่วยเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก	 จึงได้จัดทำถุง
ยังชีพที่บรรจุข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 และของใช้อุปโภคที่จำเป็น
จำนวน	 500	 ชุด	 รวมมูลค่ากว่า	 500,000	 บาท	 เพื่อให้พนักงาน	
จิตอาสาของบริษัทฯ	 ลงพื้นที่ไปมอบให้แก่ประชาชนบางส่วนที่
เดือดร้อนหนักในอำเภอไชโย	 จังหวัดอ่างทอง	 โดยหวังว่าจะช่วย
บรรเทาความยากลำบากของแต่ละครอบครัวได้บ้างในช่วงเวลา
วิกฤติเช่นนี้	


 บริษัทฯ แจก P80 PLUS SPRAY ดูแลสุขภาพพนักงานช่วง  

โควิด-19 ระบาด 
	 ช่วงปีที่ผ่านมา	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ยังคงดำเนินต่อไป	

ทั่วประเทศ	 บริษัทฯ	 มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย
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ของพนักงานทุกคน	 จึงได้แจกสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสาร
สกัดลำไย	 “P80	 PLUS	 SPRAY”	 ให้พนักงานไว้ใช้ดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองในช่วง	Work	from	Home	











 Pizza Hut มอบพิซซ่าจากใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19 
























 พิซซ่า	ฮัท	1150	โดยบริษัท	พีเอช	แคปปิตอล	จำกัด	ส่งมอบพิซซ่า

และเมนูต่างๆ	 ให้แก่ทีมแพทย์	 พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล	
รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
“Pizza	 Hut	 มอบพิซซ่าจากใจ	 ร่วมสู้ภัยโควิด-19”	 เพื่อเติมพลัง
กายและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
หลายแห่ง	เช่น	โรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์
ธัญบุรี	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 นอกจากนี้ยังเข้าร่วม
โครงการ	 “พาณิชย์ลดราคา	 ช่วยประชาชน	 Lot12	 ออนไลน์”		
ของกระทรวงพาณิชย์	โดยลดราคาเมนูเด็ดของ	พิซซ่า	ฮัท	เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงโควิด-19	อีกด้วย	



 พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 พิซซ่า	 ฮัท	 1150	 ยังให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ดำเนิน

โครงการ	 “พาณิชย์ลดราคา!	 ช่วยประชาชน”	 จำหน่ายพิซซ่าใน
ราคาถูกเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 และเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ	อย่างต่อเนื่อง	


 แคมเปญ “WE ALL CAN DO - เราทกุคนทำได”้ จากทาโก ้เบลล ์
 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19	ระลอกที่	3	ในประเทศไทยนั้น

รุนแรงกว่าที่ผ่านๆ	มา	ทาโก้	 เบลล์	ประเทศไทย	จึงร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้เร็ว
ขึ้น	ด้วยการจัดแคมเปญ	“WE	ALL	CAN	DO	-	เราทุกคนทำได้”	
มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ผ่านการฉีดวัคซีนรับส่วนลดสำหรับอิ่มอร่อยกับ
เมนูสุดฮิตอย่างคิกกิ้น	ชิกเก้น	ทาโก้	(Kickin’	Chicken	Taco)	














140 รายงานประจำปี 2564 • แบบ 56-1 One Report • TTA 

 AIM และ STC ส่งกำลังใจให้ฮีโร่ของคนไทย 














	 บริษัท	 เอเชีย	 อินฟราสตรักเชอร์	 แมเนจเม้นท์	 จำกัด	 หรือ	 AIM	

ได้ร่วมกับทาโก้	เบลล์	ประเทศไทย	(STC)	ร้านอาหารเม็กซิกันสไตล์
ได้จัดเตรียมข้าวกล่องและอาหารทาโก้อร่อย	 มอบให้แก่ทีม	
แพทย์	 พยาบาล	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ณ	 ศูนย์รับบริจาค	
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	



 ปันน้ำใจแก่น้องๆ บ้านลูกรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 บริษัท	 เอเชีย	 อินฟราสตรักเชอร์	 แมเนจเม้นท์	 จำกัด	 หรือ	 AIM	

มอบสิ่งของจำเป็นและของใช้เพื่อปกป้องตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อ
โควิด-19	 เช่น	นมผง	ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	หน้ากากอนามัย	และเจล
แอลกอฮอล์	ให้แก่	มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก	(บ้านลูกรัก)	ซึ่งเป็นมูลนิธิ
ที่มีบทบาททั้งการป้องกัน	 แก้ไข	 ฟื้นฟู	 เด็กที่มีปัญหาต่างๆ	 โดยมี
เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่	 จำนวน	 45	 คน	 ซึ่งมีอายุตั้งแต่	
2	เดือน	ถึง	15	ปี

 กิจกรรมด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศลของ UMS และบริษัทในเครือ 

สนับสนุนมอบของขวัญในกับเด็ก	
ในวันเด็กแห่งชาติที่วัดโพธิ์ทอง	

สนับสนุนมอบหน้ากากอนามัยให้กับ	
ชุมชนคลองสะแก	

มอบน้ำดื่มให้กับอำเภอนครหลวง	ร่วมสนับสนุน
การตั้งด่านจุดตรวจเทศกาลปีใหม่	

มอบน้ำดื่มให้ผู้กักตัวผู้ติดไวรัสโควิด-19	 ทำความสะอาดวัดทองทรงธรรม	 มอบเงินสนับสนุนศูนย์พักคอย	
วัดทองทรงธรรม	

สนับสนุนทำโรงทานกับ	
วัดทองทรงธรรม	

ร่วมงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	
และแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน	

ชาวตำบลคลองสะแก	

กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบริษัทฯ	และริมถนน	
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ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 






















บริษัทฯ	ตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นั้น	อาจมีกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทฯ	 ดำเนินการอยู่	
บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ		
มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ	 รวมทั้งหาทางแก้ไข
อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีการกำหนดเป้าหมาย
ในการลดการใช้วัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	การรณรงค์
การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	 และการใช้พลังงาน
ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก	
รบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยผา่นกจิกรรมตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	อยา่งตอ่เนือ่ง
เช่น	กิจกรรมปลูกป่า	เป็นต้น	

บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม	
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อม	 และหาแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 จึงได้มีการดำเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง
มาตรฐานสากล	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีการสื่อสาร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร	 โดยมีประเด็นสำคัญทาง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	4	ประเด็น	คือ	การบริหารจัดการของเสีย
และวงจรผลิตภัณฑ์	 การบริหารจัดการพลังงาน	 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก	และการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ รับผิดชอบต่อ	
สิ่งแวดล้อม	 และตระหนักว่าการบริหารจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบปฏิบัติงาน	 จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้น	 เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สามารถดูรายละเอียด	
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.thoresen.com)	


ค่าน้ำประปา	
(บาท)	

ค่าไฟฟ้า	
(บาท)	

การจัดการ 
ด้านความยั่งยืน 
ในมิติสิ่งแวดล้อม 
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97,780	

152,660	

103,000	

2564

2563

2562

5,743,927	

6,622,578	

5,545,229	

2564

2563

2562

22,050	

41,135	

2564

2563

ค่าใช้จ่าย	
สำหรับของเสีย	
ไม่อันตราย	

(กระดาษ)	(บาท)	
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การบริหารจัดการพลังงาน 
 
ในปัจจุบันความต้องการทางด้านพลังงานของโลกมีแนวโน้มที่เพิ่มสูง
มากขึ้น	เนื่องมาจากผู้บริโภคมีความต้องการพลังงานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด	
และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพลังงานถือเป็นต้นทุนและปัจจัยหลักของ
การดำเนินธุรกิจ	หากบริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วนั้น	 จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลด	
ผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมโลกได้เช่นกัน	

บริษัทฯ	 มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้พลังงาน	
ในอาคารอย่างมีประสิทธิผลและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการ	
ปฏิบัติงาน	เช่น	การเลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	LED	ซึ่งเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีการรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟในช่วงพักกลางวัน	
เพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย	 ในการดำเนินงานด้านการจัดการ
พลังงาน	 บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้แผนกธุรการดูแลการบริหารจัดการ
ด้านพลังงานภายในอาคารสำนักงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีความ	
มุ่งมั่นที่จะมองหาพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง
ลดมลพิษ	เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น	

โทรีเซน ชิปปิ้ง 
สำหรับโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟทั้งในอาคาร
สำนักงานและเรือขนส่งสินค้าให้เป็นแบบ	 LED	 ซึ่งจะปล่อยความร้อน
ออกมาน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป	 ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน	 โดยในปี	
2563	 เรือทุกลำจะต้องได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟระบบดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว	 นอกจากนี้	 ในเรือขนส่งสินค้ายังได้มีการใช้ระบบควบคุม
น้ำมันหล่อลื่น	(Alpha	Lubricator)	ของเชื้อสูบเครื่องจักรใหญ่และติดตั้ง
อุปกรณ์	Mewist	Duct	บริเวณหางเสือเรือ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์	 ประหยัดพลังงานในการเดินเรือแต่ละครั้ง	 และประหยัด
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	

เมอร์เมด 
เมอร์เมดตระหนักดีว่าการใช้พลังงาน	อาทิ	 กระแสไฟฟ้าที่ซื้อหรือผลิต
ขึ้นจากก๊าซ	 กังหันลม	 และเครื่องยนต์ดีเซล	 อาจส่งผลกระทบต่อ	
สิ่งแวดล้อม	 เมอร์เมดระบุแหล่งที่มีการใช้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ว่ามา
จากหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานภาคพื้นทะเลของตนเอง	
บริษัทจึงได้ติดตามปริมาณการใช้พลังงานและผลกระทบในทุกสำนักงาน
และพื้นที่ปฏิบัติงาน	 เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงาน	
ฝ่ ายบริหารได้กำหนดให้บริษัทจัดการการใช้พลั งงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ทันสมัย	 ซึ่งส่ง
ผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือของเมอร์เมดลดลงในปี	
2564	 แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน
ทางเรือเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียก็ตาม	

นอกจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 การปล่อยไนโตรเจน
ออกไซด์	(NOx)	และซัลเฟอร์ออกไซด์	(SOx)	ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และระบบนิเวศของธรรมชาติด้วยเช่นกัน	 เรือของเมอร์เมดปฏิบัติตาม
แนวทางของ	 MARPOL	 (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ป้องกันมลพิษจากเรือ)	 และบริษัทมีมาตรการด้านการป้องกันมลพิษ
เพื่อกำหนดขอบเขตและข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือของบริษัท	
ในการจำกัดการปล่อยมลพิษที่สำคัญบางชนิด	 การพยายามอย่างต่อ
เนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานและลดการใช้น้ำมัน	
เชื้อเพลิงได้นำไปสู่การลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์	
ไดออกไซด์	

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วย 2562 2563 2564  
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	 ลูกบาศก์เมตร	 9,692	 9,079	 8,850	
ซัลเฟอร์ออกไซด์	 ตัน	 1,061	 994	 968	
ไนโตรเจนออกไซด์	 ตัน	 1,108	 1,038	 1,011	

PHC 
ในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่าง	 PHC	 มีการเลือกใช้และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในร้าน	 เช่น	 หลอดไฟแสงสว่าง	 เครื่อง
ปรับอากาศ	เตาอบ	และเตาทอด	ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น	

โครงการประหยัดการใช้พลังงาน 
ในปี	2564	PHC	ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัด
พลังงานภายในร้าน	 เช่น	 การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิดติดเพดาน
แบบระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไป	ตรง
ที่อินเวอเตอร์เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง	 อุณหภูมิจะค่อยๆ	 ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้
หลังจากนั้น	 คอมเพรสเซอร์จะปรับรอบการทำงานลงเพื่อคงอุณหภูมิ
ภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลา	 เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในร้านสาขา	
นอกจากนี้	ยังมีรูปแบบการประหยัดพลังงานรูปแบบอื่นๆ	ที่ทาง	PHC	
ได้ใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาร้าน	 โดยการใช้วัสดุที่สามารถช่วยใน
การลดการใชพ้ลงังานได	้เชน่	ไมเ้ทยีม	(Fiber	cement	/	Artificial	wood)	
การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็น	 LED	 สำหรับร้านที่ก่อสร้างใหม่	
ทุกสาขา	 สำหรับสาขาเดิมจะมีการทยอยเปลี่ยนทดแทนในตำแหน่ง	
ที่ชำรุด	เป็นต้น	

นอกจากนี้ทาง	 PHC	 จะมีการจัดอบรม	 และคู่มือการใช้อุปกรณ์		
การบำรุงรักษา	 การเปิด-ปิด	 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พนักงานถือ
ปฏิบัติในการใช้อุปรณ์ให้ประหยัดพลังงานสูงสุด	

AIM 
ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนโครงการ	Solar	Rooftop	ตามที่พัก
อาศัยและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม	 เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง
เป็นการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว	 และหันมาลงทุนใน
แหล่งพลังงานทางเลือกนี้เพิ่มขึ้น	 บริษัทได้บริหารเรือไฟฟ้าในลำคลอง	
ในกรุงเทพมหานคร	 โดยเริ่มดำเนินการที่คลองผดุงกรุงเกษมช่วยลด
มลภาวะ	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน	
เช่น	 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 สำหรับโรงพยาบาล	 อาทิ	 โรงพยาบาล
สมิติเวช	สุขุมวิท	โรงพยาบาลศรีระยอง	โรงพยาบาลสมิติเวช	ชลบุรี	





143รายงานประจำปี 2564 • แบบ 56-1 One Report • TTA 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
กลุ่มบริษัทได้บริหารจัดการ	 โดยมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงาน	 ลดสาเหตุและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
เรือนกระจก	ดังนี้	

 โอกาสและความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท 
เทคโนโลยี	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเทคโนโลยี	
	 	 ที่อาจจะส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กร	ตลอดจน	 ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ต้องอาศัย	
	 	 ความเสี่ยงที่เกิดจากความคาดหวังของผู้บริโภค	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	
	 	 ต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องใช้	
	 	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการบริหารจัดการ	
ชื่อเสียง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	 ความไม่ชัดเจนของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	
	 	 จากผลิตภัณฑ์	บริการ	และแนวทางการดำเนินธุรกิจ	 สภาพภูมิอากาศ	
	 	 ที่อาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและมูลค่าของผลิตภัณฑ์	
ความเสี่ยงทางกายภาพ	 ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพแบบเฉียบพลัน	 อัตราการขาดงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งอาจเกิดจาก	
	 	 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เช่น	น้ำท่วม		 ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	
	 	 ข้อจำกัดของการขนส่ง	และความลำบากของพนักงาน	
	 	 ในการเดินทาง	เป็นต้น	


การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศ	
ทั่วโลกให้ความสนใจเช่นเดียวกับประเทศไทย	 ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change:	
UNFCCC)	ในปี	2537	และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมรับรองพิธี
สารเกียวโต	 (Kyoto	 Protocol)	 ในปี	 2545	 จนกระทั่งมาถึงข้อตกลง
ปารีส	 (Paris	 Agreement)	 ที่ภาคีสมาชิกกำหนดความร่วมมือในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันระดับโลกในการจัดการควบคุม
การใช้ก๊าซเรือนกระจก	 สำหรับประเทศไทยนั้น	 ได้มีการตั้งเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมของประเทศ	(Nationally	Determined	Contributions	
:	NDC)	ใน	3	สาขา	ไดแ้ก	่1)	สาขาพลงังานและขนสง่	2)	สาขาของเสยี
และ	 3)	 สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม	 โดยตั้งเป้าที่จะลดก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้ร้อยละ	20-25	ภายในปี	2573	


ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ	 จนมีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน
ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก	 โดยการควบคุม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละ
อุตสาหกรรมที่เข้มงวด	 และได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ของภาค
เอกชนไทย	 ซึ่งรวมถึง	 บริษัทฯ	 ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนใน
ธุรกิจที่หลากหลาย	 เช่น	 ในธุรกิจขนส่งทางเรือ	 ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเรือนกระจก	 ในขณะเดียวกัน	 การดำเนินธุรกิจดังกล่าวยังส่ง	
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน	


ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย	 โทรีเซน	
ชิปปิ้ง	และเมอร์เมด	โดย	AIM	อยู่ระหว่างการศึกษาการเก็บข้อมูล	

แนวทางการบริหารจัดการ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อ	
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	 ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายและ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม	 มีการ
กำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและยาว	 มีการคิดค้น
นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการดำเนินงาน	 โดยโทรีเซน	 ชิปปิ้ง		
มีหน่วยงาน	 Marine	 Department	 ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
และดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 พร้อมกับกำหนดแนวทางการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการหาพลังงานทางเลือกควบคู่กันไป	 นอกจากนั้น	
บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายให้บริษัทต่างๆ	 ที่บริษัทฯ	 เข้าไปลงทุนมีการ

กำหนดมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎ
ข้อบังคับของอุตสาหกรรมนั้นๆ	 อย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้	
ร่วมกับสังคม		

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของโทรีเซน ชิปปิ้ง 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ดำเนินการลดมลพิษทางอากาศจากเรืออย่าง

เคร่งครัด	 ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ	
จากเรือภาคผนวกที่	6	(MARPOL	Annex	VI)	ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับ	
เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ	 จัดทำขึ้นในกรอบ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 (IMO:	 International	
Maritime	Organization)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ	 และสภาพแวดล้อม	 รวมถึงสถานการณ์	 โลกร้อน	ณ	
ปัจจุบัน	ในทุกพื้นที่ที่เรือขนส่งสินค้าของบริษัทให้บริการ		
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2.	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ใช้ซอฟแวร์	 IMO	 Data	 Collection	 System	
(DCS)	 เพื่อบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือทุกลำ	
เพื่อวางแผนการเดินเรือในโหมด	 ECO	 ซึ่งช่วยลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้	

3.	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ	IMO	อย่างเคร่งครัดโดย
เปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำ	 (LSFO)	 เพื่อลดปริมาณ
กำมะถันในเชื้อเพลิงที่เรือใช้	(Sulfur	Cap	2020)	


ผลการดำเนินงาน 
1.	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้แผนการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษัทจากการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ	 MRV	 (Monitoring,	 Reporting,	 Verification)	
ของสหภาพยุโรป	 ซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บข้อมูล	 การรายงาน
ผลและการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ		

2.	 สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์หรือสารอื่นๆ	 ที่เป็น
ตัวการในการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	 ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่า
ร้อยละ	3.5	ตามข้อกำหนดปัจจุบัน	

3.	 สามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ให้ต่ำกว่าร้อยละ	0.5	ตาม
ข้อกำหนดใหม่ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	ที่บังคับใช้ตั้ง
แต่วันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	


เป้าหมายปี 2565  
เดินหน้าปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ	IMO	อย่างต่อเนื่อง	


การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด 
บริษัทมุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผน	รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรฐาน	 ISO	 ฉบับล่าสุด	 และข้อกำหนดอื่นๆ	 อย่างเคร่งครัด	
เมอร์เมดได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษมาตั้งแต่ปี	 2559	 เพื่อ
ตอบสนองต่อแผนการมีส่วนร่วมที่ประเทศไทยกำหนดขึ้น	 (NDCs)	
ฉบับปรับปรุงซึ่งเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 เมอร์เมดได้วางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงการลด
การปล่อยมลพิษลงอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อเทียบกับปี	 2563	 การปล่อย
มลพิษของเมอร์เมดในส่วนที่	 1	 ลดลงอย่างมากถึงร้อยละ	 17	 ต่อปี		
ซึ่งเป็นผลมาจากการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก	 อย่างไรก็ตาม	
สืบเนื่องจากการซื้อกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 การปล่อยมลพิษของ
เมอร์เมดในส่วนที่	 2	 จึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 23	 ในปี	 2564	 ทั้งนี้การ
ปล่อยมลพิษของเมอร์เมดของส่วนที่	 1	 และส่วนที่	 2	 ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ	16	

เป้าหมายของเมอร์เมด 
•	 ระยะสั้น	 :	 เมอร์เมด	 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือน

กระจก	(ส่วนที่	1,	2)	ได้ร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	
•	 ระยะยาว	 :	 เมอร์เมด	 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือน

กระจก	(ส่วนที่	1,	2)	ได้ต่อเนื่องทุกปี	


การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันของเมอร์เมด 
 หน่วย 2562 2563 2564  
กระแสไฟฟ้าที่ซื้อ	 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	 1,343,241	 1,061,667	 1,473,503	
ระยะทางการเดินทางทั้งหมด	 กิโลเมตร	 138,177	 96,907	 130,980	
ส่วนที่	1		 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 30,265	 28,351	 23,607	
ส่วนที่	2	(ภายในอาคารสถานที่)	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 733	 588	 723	
ส่วนที่	3	(การเดินทางของพนักงาน	-		 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 24	 17	 22	
			การใช้รถยนต์ของบริษัท)	
ส่วนที่	3	(การเดินทางของพนักงาน	-		 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 -	 -	 9	
			การใช้รถยนต์ของบุคคลภายนอก)		 	

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทางตรง (ส่วนที่ 1) 
การปล่อยมลพิษโดยตรง	 คือ	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ดำเนินการโดยตรงขององค์กร	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง	
(หรือส่วนที่	 1)	 มาจากการใช้เชื้อเพลิง	 เช่น	 ก๊าซธรรมชาติ	 น้ำมัน
เบนซิน	 น้ำมันดีเซล	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมดในส่วนที่	
1	ในช่วงปี	2564	อยู่ที่	23,607	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	และ
ความหนาแน่นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปรับให้เป็นมาตรฐาน
โดยรายไดแ้ละจำนวนพนกังานทัง้หมดอยูท่ี	่ 249.9	 ตนัคารบ์อนไดออกไซด	์
เทียบเท่าต่อล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และ	 153.3	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อพนักงานคนหนึ่งตามลำดับ	


การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม (ส่วนที่ 2) 
องค์ประกอบที่	 2	 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด
เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษโดยอ้อม	 (หรือส่วนที่	 2)	 ซึ่งมาจากการ	
ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมดในส่วนที่	2	(ตาม
อาคารสถานที่)	ในช่วงปี	2564	อยู่ที่	723	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า	 กระแสไฟฟ้าทั้งหมดซื้อมาจากโครงข่ายไฟฟ้า	 ความหนาแน่น	
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปรับให้เป็นมาตรฐานโดยรายได้	
และจำนวนพนักงานทั้งหมดอยู่ที่	 7.7	 ตันคาร์บอนไดออกกไซด์ต่อ	
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และ	 4.7	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อพนักงานคน
หนึ่ง	ตามลำดับ	
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม (ส่วนที่ 3) 
องค์ประกอบที่	 3	 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมดมาจาก
การเดินทางของพนักงาน	 (ส่วนที่	 3)	 การปล่อยมลพิษของเมอร์เมดใน
ส่วนที่	 3	 เป็นผลมาจากการเดินทางของพนักงาน	 รวมถึงคลังสินค้า		
อยู่ที่	22	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ในช่วงปี	2564	ความเข้มข้น
ซึ่งถูกปรับให้เป็นมาตรฐานโดยพนักงานทั้งหมดอยู่ที่	 0.15	 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์	 นอกจากนี้	 เมอร์เมดยังมีการปล่อยมลพิษใน	
ส่วนที่	 3	 อยู่อีก	 8	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งมาจากการ	
เดินทางโดยยานพาหนะของบุคคลภายนอก	

โครงการเด่น 
1.	 แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโทรีเซน	ชิปปิ้ง	
	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก	 ที่ก่อให้เกิด

สภาวะโลกร้อน	 จากผลการศึกษาของ	 IMO	 ในปี	 2557	 พบว่า	
การขนส่งทางเรือมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 คิดเป็น	
ร้อยละ	 2.2	 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	 ซึ่งบริษัทได้
ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว	จึงได้กำหนดมาตรการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	และได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ดังต่อไปนี้		
1.	 การสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือ	
แต่ละลำ	

2.	 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกองเรือ	
•	 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำกว่าและ

ทดลองใช้น้ำยาพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง	 เพื่อช่วยให้
เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลดความสิ้นเปลือง
ของน้ำมันเชื้อเพลิงลง	

•	 ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น	
(Alpha	 Lubricator)	 เพื่อลดความสิ้นเปลืองของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในกระบอกสูบ	

•	 บำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม	
เพื่อสามารถปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพ	

•	 ศึกษาความเป็นไปได้ ในการนำพาสปอร์ตสี เขียว	
(Green	Passport	Certification)	มาใช้กับเรือ	


	 ผลจากความมุ่งมั่นและความพยายามในลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกอยา่งตอ่เนือ่ง	ทำใหโ้ทรเีซน	ชปิปิง้	 ไดร้บัประกาศนยีบตัร
ของการบังคับใช้แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือ	
ของบริษัทฯ	 ตามกฎระเบียบ	 MRV	 (Monitoring,	 Reporting,	
Verification)	ของสหภาพยุโรป	ซึ่งประกอบไปด้วย	การเก็บข้อมูล	
การรายงานผล	และการตรวจวัดผลลัพธ์ที่ได้	 เกี่ยวกับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือแต่ละลำ	 การปฏิบัติตาม	
กฎระเบียบดังกล่าวนอกจากจะสร้างผลกระทบดีกับสิ่งแวดล้อม
แล้ว	 ยังทำให้ลูกค้ารายสำคัญทั่วโลกไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ
ขนส่งทางเรือกับโทรีเซน	ชิปปิ้ง	 โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
เดินเรือไปในเขตพื้นที่ที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด	 อย่างเช่น	 เขตพื้นที่	
ECA	 (Emission	 Control	 Area)	 ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ	
นอกจากนี้	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	ยังได้รับประกาศนียบัตรในการบันทึกการ
ใชเ้ชื้อเพลิงของเรือขณะเดินทางไปยุโรป	EUMRV	และ	IMODCS	
ซึ่งเป็นการยืนยันว่า	 เรือของบริษัทมีการตรวจสอบและรายงานผล
เกี่ยวกับปริมาณการปล่อย	CO

2
	ตามมาตรฐานระดับสากล	




การจดัการนำ้และนำ้เสยี 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้ทรัพยากรของมนุษย์	 การตัดไม้ทำลายป่า	 ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อน
ขึ้น	 ภาวะภัยแล้งมีมากขึ้น	 การขาดแคลนน้ำสูงขึ้น	 การดูแลรักษา	
จัดหาและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า	 จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเป็น
อย่างยิ่ง	 การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรที่ดีนอกจากจะช่วยลด
ต้นทุนการซื้อน้ำดิบมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว	 ยังช่วยลดปริมาณ
น้ำเสียและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียอีกด้วย	 บริษัทฯ		
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	
ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งสามารถติดตามได้จากหน้า
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.thoresen.com)	 รวมถึงบริษัทในเครือได้มี
การกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน	

โทรีเซน ชิปปิ้ง และเมอร์เมด 
สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	 มีมาตรการ
บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล	 โดยโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 มีมาตรการ
บำบัดน้ำอับเฉาเรือ	 (Ship’s	 Ballast	 Water)	 รวมทั้งมีการติดตั้ง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยทำลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับน้ำอับเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อยลงสู่ทะเล
เสมอ	โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำอับเฉาเรือ	(BWT)	บนเรือ
ทั้ง	24	ลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี	2563	

บริษัทถือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 บริการด้าน
การขนส่งทางเรือและบริการวิศวกรรมใต้ทะเล	 ซึ่งส่ง	 ผลกระทบ
โดยตรงต่อทรัพยากรน้ำอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ำเสียลงทะล	 ดังนั้น	
โทรีเซน	ชิปปิ้ง	และเมอร์เมด	จึงได้ทำการจัดตั้งหน่วยงาน	Technical	
Department	 เพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	 นอกจากนี้	
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทะเลระหว่างประเทศ	 โทรีเซน
ชิปปิ้ง	 ได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมัน
ปนเปื้อน	 โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำมัน	 (Oily	 Water	
Separator)	 เพื่อกรองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจากน้ำเสีย
ก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล	 โดยเรือทุกลำจะมีเครื่องกรองน้ำมันติดตั้งไว้	
และมีการใช้ระบบกรองน้ำมันออกจากน้ำเสียทุกครั้ง	 นอกจากนี้		
ยังทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการกรองน้ำมันแล้ว	 ก่อนปล่อย
ลงสู่ทะเลอีกขั้นตอนหนึ่ง	 เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนทิ้งลงสู่
ทะเล	และเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทะเล	ซึ่งจากการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านมา	พบว่า	ปริมาณน้ำมันที่เหลือปนเปื้อนอยู่ในน้ำ
เสียที่จะปล่อยสู่ทะเล	 มีน้อยกว่าร้อยละ	 15	 ppm	 และสืบเนื่องจาก
การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง	
ทำให้	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วย
การป้องกันมลพิษจากน้ำมัน	 หรือ	 International	 Oil	 Pollution	
Prevention	 Certificate	 (IOPP	 Certificate)	 จากการปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 เมอร์เมด	 และโทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ยังได้ติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินงานบนเรือก่อนปล่อยลงสู่ทะเล	
(เครื่องกรอง)	 ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพและมีการตรวจสอบโดย	
ผู้ตรวจสอบ	(Surveyor)	
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เมอร์เมด 
การใช้น้ำของเมอร์เมดประกอบด้วยการใช้ในการปฏิบัติงานทางเรือ
และการดำเนินการของคลังสินค้า	 ในการปฏิบัติงานทางเรือ	 การใช้น้ำ
ทั้งหมดสูงถึง	 16,043	 ลูกบาศก์เมตร	 ในปี	 2564	 โดยมีน้ำที่ถูกสูบขึ้น
มาใช้	 24,262	 ลูกบาศก์เมตร	 และมีการปล่อยน้ำ	 8,219	 ลูกบาศก์
เมตร	 น้ำที่ปล่อยออกนั้นมาจากเรือเอนดูเรอร์ทั้งหมด	 เมอร์เมดไม่ได้
ปฏิบัติงานในภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำจืด	แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดมาจากน้ำที่
ผลิตได้บนเรือ	 คิดเป็นร้อยละ	 49	 ของปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาทั้งหมด	
เรือเอเชียน่าสูบน้ำจากทะเลโดยตรง	

การใช้น้ำของเมอร์เมดในการดำเนินการของคลังสินค้าอยู่ที่	 3,578	 ลูก
บาศก์เมตร	ในปี	2564	เพิ่มขึ้นร้อยละ	24	จากปี	2563	ซึ่งอาจเป็นผล
บางส่วนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ	 การใช้น้ำจำนวนมาก
เกิดขึ้นที่ประเทศไทย	 ส่วนที่เหลือเป็นการใช้น้ำที่ประเทศกาตาร์กับ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 (ร้อยละ	 36)	 เมอร์เมดจัดการปริมาณการใช้
น้ำของตนเองโดยรับประกันการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	 และการ
จัดการน้ำเสียที่ทำให้เกิดขึ้น	

PHC STC และ PMTA 
สำหรับธุรกิจอาหาร	เช่น	PHC	และ	STC	จะมีการติดตั้งเครื่องดักจับ
ไขมันก่อนปล่อยน้ำสู่ระบบท่อรวมของห้างสรรพสินค้าและมีหน่วยงาน
สาธารณสุขจากภายนอกสุ่มตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ	 ในส่วนของ
ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	 PMTA	 ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่มี
ใบรับรองเพื่อเข้ามาจัดการของเสีย	รวมทั้งได้มีการวางระบบการบำบัด
น้ำเสีย	 ดำเนินการตรวจสอบ	 ติดตามผล	 และรายงานการบริหาร
จัดการของเสียและน้ำเสียต่อภาครัฐ	

AIM 
สำหรับธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ	 AIM	 ถือเป็นบริษัทบริหารจัดการน้ำ	
และระบบสาธาณูปโภคครบวงจร	 โดยกิจกรรมหลักของบริษัท	 คือ		
การลดน้ำสูญเสียในระบบประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค	 และ
การประปานครหลวง	นอกจากนี้บริษัท	ยังขยายธุรกิจในปี	2564	ในส่วน
ของการบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม	 และแม่น้ำลำคลอง	 รวมทั้ง
มีส่วนสนับสนุนและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆ	 อาทิ	 การเดินไฟฟ้า
ในคลองผดุงกรุงเกษม	 หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงพยาบาล
ในเครือบริษัท	 กรุงเทพดุสิตเวชการ	 จำกัด	 (มหาชน)	 (BDMS)	 เป็นต้น
ซึ่งธุรกิจที่	AIM	ดำเนินการนั้น	ไม่เพียงเป็นการสร้างมูลค่าเชิงบวกด้าน
เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นเท่านั้น	 แต่ยังครอบคลุมรวมไปถึงการลดผลกระทบ
เชิงลบที่มีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่
ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	 โดย	 AIM	 มีเป้าหมายและ
ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 และ
ตอบแทนสู่สังคม	 และสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท	อาทิเช่น	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ผ่าน	2	มุมมอง	คือ	
การจัดการน้ำ	และน้ำเสีย	และการจัดการพลังงาน	มีรายละเอียด	ดังนี้
1.	 นวัตกรรมตัวกลางชีวภาพ	 เพื่องานด้านการบำบัดน้ำเสียจาก

อุตสาหกรรม	ร่วมกับ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2.	 งานระบบผลิตน้ำประปาที่ใช้พื้นที่และพลังงานน้อยลง	 และการ

บริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	(Non	Revenue	Water)	ร่วมกับการ
ประปานครหลวง	 และการประปาส่วนภูมิภาค	 โดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและสามารถดื่มได้
แบบเคลื่อนที่	

3.	 เพิ่มศักยภาพในการบำบัดน้ำในคลองที่เน่าเสียให้	 สะอาด	 ลดการ
สะสมเชื้อโรค	

4.	 พัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน	 เช่น	 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	
สำหรับโรงพยาบาลต่างๆ	 เช่น	 โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท		
โรงพยาบาลศรีระยอง	โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี	


โดยในปี	 2564	 สามารถลดน้ำสูญเสียจากท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่	
รับผิดชอบ	4	จังหวัด	ได้แก่	ขอนแก่น	อุบลราชธานี	สุราษฎร์ธานี	และ
ภูเก็ต	รวม	29,346,706	ลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นเงิน	146,733,530	บาท	
(คิดค่าน้ำต้นทุนที่	5	บาทต่อลูกบาศก์เมตร)	

โดยในปี	 2564	 สามารถลดการใช้ไฟฟ้า	 โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์	 รวม	 426.4	 เมกกะวัตต์ชั่วโมง	 คิดเป็นเงินมูลค่า	
1,789,798.38	บาท	(คิดค่าไฟฟ้าต้นทุนที่	4	บาทต่อกิโลวัตต์)	



การจดัการของเสยีและวงจร
ผลติภณัฑ ์
 
ปัจจุบันจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการ
สินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น	 และเกิดการบริโภคที่สูงขึ้น	 นำไปสู่ปัญหา
การบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหา
สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก	โดยในปี	พ.ศ.	2593	หรือในอีก	30	ปี
ข้างหน้า	คาดว่าของเสียทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น	3.40	ล้านตัน	และ
พื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกถือเป็นแหล่งกำเนิดของเสีย
มากที่สุดในโลก	 โดยจะเพิ่มขึ้น	 2-3	 เท่า	 จากปริมาณของเสียใน
ปัจจุบัน	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการของเสียที่ดีและมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ในธุรกิจขนส่งทางเรือ
ของบริษัทฯ	 มีความมุ่ งมั่นที่จะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศ	 และลดปริมาณของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล	 ซึ่งจะช่วยทำให้
ทะเลสะอาดขึ้น	 อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ	
นอกจากนี้	 การบริหารจัดการของเสียที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่กลุ่มบริษัท	 ทำให้ลูกค้าต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัทมากขึ้น	
เนื่องจากปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มให้ความสำคัญในด้าน	
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการของเสียมากขึ้น	

บริษัทฯ	 คำนึงถึงการบริหารจัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์และมุ่ง
เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีความมุ่งมั่นในการ
ดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการบริหารจัดการ
ของเสีย	 เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า	
พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง	 โดย
บริษัทฯ	 มีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการ
บริหารจัดการของเสีย	 (โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.thoresen.com	 และสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ	ใช้หลัก	4Rs	ในการบริหารจัดการของ
เสียในองค์กร	ดังนี้	
•	 Reduce	(การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น)	
•	 Reuse	(การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ)	
•	 Recycle	(การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่)	
•	 Replace	(การใช้ทรัพยากรที่ทดแทนกันได้)	
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ยิ่งไปกว่านั้น	 บริษัทฯ	 มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ	 ติดตาม	
และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่การ
แยกประเภท	การจัดเก็บ	การขนส่ง	และการกำจัด	รวมถึงมีการตรวจ
สอบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นและส่งไปกำจัดอีกด้วย	 ซึ่งจะสามารถใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการของเสียของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ยังสามารถ
นำของเสียที่ผ่านการคัดแยก	 เช่น	 กล่องกระดาษ	 กระดาษใช้แล้ว	
น้ำมันใช้แล้ว	และอื่นๆ	ไปจำหน่ายหรือเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นๆ	

โทรีเซน ชิปปิ้ง และเมอร์เมด 
ในส่วนของ	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 และเมอร์เมด	 มีแผนการจัดการขยะเพื่อ
จัดเก็บและลดปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ	 และมีการจัดอบรมพนักงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียบนเรือ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	
การปฏิบัติตามข้อตกลงของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษทางเรือ	 (MARPOL)	 และช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้
แก่พนักงาน	

โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการก่อพลาสติกของ 
โทรีเซน ชิปปิ้ง 
ในปี	 2564	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ได้มีโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและ
ลดการก่อพลาสติก	 โดยมีการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้กับพนักงานเรือ	 และพนักงานที่สำนักงาน	 ได้ทราบถึงผลกระทบ	
ของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 และวิธีการช่วยรักษ์โลก	 เช่น	 การใช้ถุงผ้า	
การแยกขยะ	 การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	 ทั้งนี้	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง		
ได้รับประกาศนียบัตรจาก	Shore	Facility	ซึ่งเป็นการยืนยันว่า	บริษัท
ได้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

















เมอร์เมด 
เมอร์เมดตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล
และได้ระบุแหล่งที่มาของขยะว่าส่วนมากมาจากสำนักงาน	 (ขยะ
ทั่วไป)	 และมาจากพื้นที่ปฏิบัติงานทางทะเล	 (สารเคมี)	 เมอร์เมดทำให้
เกิดทั้งขยะอันตรายและขยะไม่อันตราย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและ
แนวทางปฏิบัติของ	 ISO14000	 สำหรับแผนการจัดการขยะทางเรือ
โดยเฉพาะขยะทั้งหมดในปี	 2564	 เพิ่มขึ้นเป็น	 570	 เมตริกตัน	 โดยมี
น้ำมันที่ใช้แล้ว	 พลาสติก	 และสารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์	 เป็นแหล่ง
ที่มาที่มากที่สุดสามอันดับแรก	 เทียบกับปี	 2563	 เมอร์เมดสามารถลด
ปริมาณขยะในกากตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ขยะไม่อันตราย
จำนวนมากที่เกิดขึ้นบนเรือถูกกำจัดบนชายฝั่งโดยแผนกดูแลของ	
ท่าเทียบเรือ	 ในขณะที่ขยะอันตรายส่วนใหญ่ถูกนำไปฝังกลบ	 นอกจาก
ขยะจากเรือแล้ว	 ขยะจากสำนักงานจำนวน	 288	 เมตริกตัน	 ได้ถูก
ทำให้เกิดขึ้นในปี	 2564	 ประกอบด้วยขยะมูลฝอยต่างๆ	 เช่น	 อาหาร	
กระดาษ	พลาสติก	เป็นต้น	

ปริมาณขยะแบ่งตามประเภทต่างๆ 

















สารดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	

น้ำมันเหลือทิ้ง	

พลาสติก	

น้ำสกปรกในท้องเรือ	

อาหารเน่าเสีย	

กระดาษ	

ตะกอน	

โลหะ	

ไม้	

สีและขยะแยกสี	

ขยะอิเล็กทรอนิกส์	

2563 2564

(ตัน)	
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ปริมาณขยะที่ถูกส่งไปกำจัดโดยการดำเนินการกำจัดขยะ 











 
PMTA 
ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	 PMTA	 ได้มีการว่าจ้าง	
ผู้รับเหมาที่มีใบรับรองเพื่อเข้ามาจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและ
ไม่เป็นอันตรายอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม	 ให้
สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม	นอกจากนี้	PMTA	ได้มี
การวางระบบการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลการปล่อยของเสีย
ในอากาศ	 โดยมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
รวมถึง	 คนงานและการฝึกอบรมอยู่ที่ประมาณ	 10-15,000	 ดอลลาร์
สหรัฐฯ	 ต่อเดือน	 และ	PMTA	 ยังได้ดำเนินการตรวจสอบ	ติดตามผล	
และรายงานการบริหารจัดการของเสียต่อภาครัฐอีกด้วย		

ตั้งแต่ปี	 2562	PMTA	ได้มีการดำเนินโครงการนำยางที่ใช้แล้วกลับมาใช้
เป็นเชื้อเพลิง	ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่า	ทำให้ต้นทุนการใช้เชื้อเพลิง
ของบริษัทลดลง	 และช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ที่มีผลกระทบต่อ	
สิ่งแวดล้อม	

AIM 
บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาการเปิดเผยข้อมูล	 หัวข้อ	 การ
จัดการของเสียและวงจรผลิตภัณฑ์	


การดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีอื่น	
การฝังกลับ	
การเผา	(โดยปราศจากพลังงานหมุนเวียน)	

8.0	

7.0	

6.0	

5.0	

4.0	

3.0	

2.0	

1.0	

0.0	

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

ตัน	ตัน	
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