สารจากกรรมการผู้จัดการ
กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิต
และจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการตลาด Textile ซึ่งสามารถต่อยอดไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเป็นที่รู้จัก
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับองค์กร
จากวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ “ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เป็นความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เป็นการสร้างองค์กร ด้วยความร่วมมืิอของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ให้
ความสำคัญทั้งในเรื่องการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน แม้ว่าในการ
ทำธุรกิจจะมุ่งเน้นที่ผลกำไร แต่จะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ เราจำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านนี้ จึง
ได้กำหนดให้มีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกเขตงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จสูงสุด
สามารถสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียให้ได้มากที่สุด โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นรากฐานนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เข้มแข็งจากภายในและขยายผลสู่ภายนอก
และไปยังเครือข่ายต่างๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจ
ในปี 2559 บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Award 2016) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action
Coalition : CAC) นับเป็นก้าวสำคัญอีกขั้นหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ที่มุ่งมั่นในอันที่จะสร้างสรรค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อการพัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามขีดความสามารถของบริษัท เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท
คำนึงและยึดปฏิบัติและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด
ในโอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา
ธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่
จะเสริมสร้างการดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
นายสุชัย ณรงคนานุกูล
กรรมการผู้จัดการ
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1. ข้อมูลทั่วไปของ TPCORP
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม TPCORP ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรม
สิ่งทอ โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (Non woven fabric) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไม่ทอ
• สิ่งทอเทคนิค หรือ สิ่งทออุตสาหกรรม (Technical Textile/Industrial Textile) : วัสดุที่ใช้
ในอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์ : ผ้าบุหลังคารถยนต์ ผ้าปูพื้นรถยนต์ อุปกรณ์กรองอากาศใน
ห้องเครื่องรถยนต์ ฯลฯ
- อุตสาหกรรมอื่นๆ : แผ่นกรองอากาศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สลิงอ่อน (Soft Sling)
ในอุตสาหกรรมเรือใบ
		 - สิ่งทอสำหรับตกแต่งภายในอากาศยาน : เส้นใยฉาบเบาะที่นั่ง ตาข่ายสำหรับทำกระเป๋าหลัง
เบาะที่นั่ง
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย (Health Care) : หน้ากากอนามัย เข็มขัด
พยุงหลัง พยุงข้อมือและข้อเท้า ชุดคลุมและหมวกคลุมผมสำหรับห้องปลอดเชื้อ ภายใต้
แบรนด์ Welcare
• เคหะสิ่งทอ (Home Textile)
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน : หมอน ผ้าห่ม ผ้ารองกันเปื้อนสำหรับเครื่องนอน ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก : ชุดเครื่องนอน ผ้าอ้อม ฯลฯ
• สิ่งทอทั่วไป (Conventional Textile)
วัสดุสำหรับเครื่องแต่งกาย ชุดชั้นใน และชุดชั้นนอก
- ผ้าไม่ทอ (non woven fabric) : ผ้าฉาบ ผ้ากาว ผ้าซับใน และใยสังเคราะห์ Non woven
- ชิ้นส่วนประกอบ : ฟองน้ำหนุนไหล่ ฟองน้ำดันทรง และเต้าทรง
• ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือการรับจ้างผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
จากเดิมบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นใน แต่เนื่องจากบริษัท
มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (Non woven fabric) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไม่ทอ จึงได้มีการ
โอนขายกิจการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นใน ไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้นและส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม



ที่ตั้งของบริษัทในกลุ่ม TPCORP
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-0071, 0-2294-0073 โทรสาร : 0-2294-0150
บริษัทในกลุ่ม TPCORP

ที่ตั้งโรงงาน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

สวนอุตสาหรรมเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สวนอุตสาหรรมเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเทศอินโดนีเซีย

1.1 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ TPCORP
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัท เท็กซ์ ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
50.994%

บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด

บริษัทร่วม
44.00%

PT. Dynic Textile Prestige

บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด

• ประกอบกิจการประเภทผลิตอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์ เครื่องเขียน
• โดยมีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และศรีราชา โรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมฯ อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

PT. Dynic Textile Prestige

• ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผ้าไม่ทอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป
• โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย


1.2 สายโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (ฺBusiness Value Chain)
คู่ค้า

ผู้จัดหาวัตถุดิบ

(Raw Material Supplier)

TPCORP

ลูกค้า

ออกแบบและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี
การผลิต
ที่ทันสมัย

ควบคุมและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ

ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานสากล

ส่งมอบ
ตรงเวลา

กลุ่ม
อุตสาหกรรม • บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ยานยนต์

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง

• กลุ่มผู้ใช้รถยนต์

• บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
• บริษัทผู้ผลิตชุดชั้นในสตรี เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี
• บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนอนและของใช้เด็กอ่อน
• โรงพยาบาล และบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย
• บริษัทผู้ผลิตเสื้อแจ็คเก็ต และเสื้อกันหนาว
• บริษัทผู้ผลิตรองเท้า

ผู้บริโภค • กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ
- ชุดชั้นในสตรี เครื่องแต่งกาย รองเท้า
- เครื่องนอน ของใช้เด็กอ่อนที่ทำจากสิ่งทอ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย เช่น เข็มขัดพยุงหลัง 

หมวก และชุดคลุมสำหรับห้องปลอดเชื้อ

• กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

- เครื่องนอน/ของใช้ในบ้านที่ทำจาก
สิ่งทอ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น เข็มขัด
พยุงหลัง หน้ากากอนามัย ฯลฯ
- เครื่องนอน ของใช้เด็กอ่อนที่ทำ
จากสิ่งทอ


1.3 สินค้าและผลิตภัณฑ์หลัก
สิ่งทอเทคนิค หรือ สิ่งทออุตสาหกรรม (Technical Textile/Industrial Textile)
• วัสดุสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry)

• วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ (Other Industrial Applications) : แผ่นใยกรองอากาศสำหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และสลิงอ่อน (Soft Sling) สำหรับอุตสาหกรรมเรือใบ



• สิ่งทอสำหรับตกแต่งภายในอากาศยาน : เส้นใยฉาบเบาะที่นั่ง ตาข่ายสำหรับทำกระเป๋าหลัง
เบาะที่นั่ง

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย : หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุมสำหรับ
ห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ



เคหะสิ่งทอ (Home Textile)
• ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน : หมอน ผ้าห่ม ผ้ารองกันเปื้อนสำหรับเครื่องนอน ฯลฯ
• ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก : ชุดเครื่องนอน ผ้าอ้อม ฯลฯ

สิ่งทอทั่วไป (Conventional Textile)
วัสดุสำหรับเครื่องแต่งกาย ชุดชั้นใน และชุดชั้นนอก
• ผ้าไม่ทอ (non woven fabric) : ผ้าฉาบ ผ้ากาว ผ้าซับใน และใยสังเคราะห์ Non woven
• ชิ้นส่วนประกอบ : ฟองน้ำหนุนไหล่ ฟองน้ำดันทรง และเต้าทรง



1.4 ตลาดและพื้นที่ ในการให้บริการ

1.5 พัฒนาการที่สำคัญ รางวัลและผลงาน
• ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2016 จากโครงการส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559



• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : 

CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
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2. เกี่ยวกับรายงาน
ขอบเขตของการรายงาน
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม แยกเล่ม
จากรายงานประจำปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559 เป็นการ
รายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในกลุ่ม TPCORP ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจขององค์กร ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
รายงานฉบับนี้ ทางบริษัทได้นำแนวทางในการรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting
Initiative (GRI) มาเป็นแนวทางในการทำรายงาน ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นตามขีดความสามารถของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียให้ได้มากที่สุดเพื่อความยั่งยืนขององค์กรสืบไป รวมถึงมีความมุ่งหวังในการที่จะพัฒนารูปแบบการ
รายงานและการนำเสนอข้อมูลตามกรอบของ GRI ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th กรณีมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Email:
csr@tpcorp.co.th โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150
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3. แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ TPCORP ให้ความสำคัญกับ
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ที่นอกจากการมุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจแล้วนั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร ไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วน
โดยบริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3.1 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Engagement)
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น
บริษัทคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ และได้มีการพัฒนาความสามารถขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้ทำการสื่อสาร วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้ส่วนได้เสีย ดังนี้
กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย
1. พนักงาน

ความต้องการ
แนวทางการสื่อสาร
และความคาดหวัง
และมีส่วนร่วม
1. การจ่ายผลตอบแทน
1. การประชุมกับตัวแทน
ผลประโยชน์ และ
พนักงาน/หน่วยงาน
สวัสดิการที่เหมาะสม
2. การสัมมนาและฝึกอบรม
2. ความก้าวหน้า และ
(ตามแผนงาน)
ความมั่นคงในการทำงาน
3. การสื่อสารผ่านอีเมล,
และชีวิต
อินทราเน็ต, เว็บไซต์บริษัท,
3. การเพิ่มทักษะและพัฒนา
ประกาศ, เสียงตามสาย
ความรู้ในการทำงาน
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. สภาพแวดล้อมที่ดีและ
ความปลอดภัยในการทำงาน
5. การได้แสดงความคิดเห็น
ความเท่าเทียม และความ
เป็นธรรม
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แนวทางการตอบสนอง
1. เข้าร่วมโครงการสำรวจ
ค่าจ้างและสวัสดิการ
2. บริหารจัดการผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม
3. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน
4. ทำการสำรวจความต้องการ
และสภาพแวดล้อมของ
การทำงาน ทำการปรับปรุง
อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
5. จัดอุปกรณ์ Safety และให้
ความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน
6. การพิจารณาและรับฟัง
ความเห็นจากตัวแทนพนักงาน
คณะกรรมการสวัสดิการ
และกล่องรับข้อเสนอแนะ

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย
2. ลูกค้า

ความต้องการ
และความคาดหวัง
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา
2. ความสามารถในการ
ตอบสนองความพึงพอใจ

แนวทางการสื่อสาร
และมีส่วนร่วม
1. การสื่อสารผ่าน อีเมล,
เว็บไซต์บริษัท,
ติดต่อทางโทรศัพท์
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ

แนวทางการตอบสนอง

1. ระบบ ISO 9001
2. OEKO-TEX® 100
3. นำผลสรุปแบบสำรวจ
ความพึงพอใจมาพัฒนา
และปรับปรุงในทุกๆ ด้าน 
4. สินค้าที่หลากหลายตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และ
การบริการหลังการขาย
3. ชุมชน
1. การมีส่วนร่วม
1. สานเสวนา
1. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
การช่วยเหลือ การส่งเสริม 2. โทรศัพท์
ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชน 3. ป้ายประชาสัมพันธ์
2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน
2. การสนับสนุน และการสื่อสาร 4. ประชุมประจำเดือน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ให้คนในพื้นที่ ได้ทราบข้อมูล
3. จัดจำหน่ายสินค้าราคา
เรื่องการรับสมัครงานกับบริษัท				 พนักงานให้กับชุมชน
4. ผู้บริโภค
1. สินค้าได้มาตรฐานและ
1. การสื่อสารผ่านอีเมล,
1. ระบบ ISO 9001
มีความปลอดภัย
เว็บไซต์บริษัท,
2. OEKO-TEX® 100
2. ความสามารถในการ
ติดต่อทางโทรศัพท์
3. สินค้าที่หลากหลายตรงตาม
ตอบสนองความพึงพอใจ
ความต้องการของลูกค้า และ
การบริการหลังการขาย
5. ผู้ถือหุ้น
1. ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
1. ผลการดำเนินงานและ
2. ความยั่งยืนของกิจการ
เสนอวาระ/ชื่อกรรมการ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเลือกตั้งใน AGM
2. ยึดหลักการกำกับดูแล
4. การปฏิบัติที่เท่าเทียม
2. การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
กิจการที่ดีและจริยธรรม
และเป็นธรรม
3. การสื่อสารผ่านอีเมล,
ในการดำเนินธุรกิจ
5. ความโปร่งใส และ
เว็บไซด์บริษัท,
3. รายงานประจำปี และ
การเปิดเผยข้อมูล  
ติดต่อทางโทรศัพท์
จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี	
6. ผู้จัดจำหน่าย 1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม 1. การสื่อสารผ่านอีเมล,
1. ยึดหลักการกำกับดูแล
และโปร่งใส
เว็บไซต์บริษัท,
กิจการที่ดีและจริยธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาและ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ในการดำเนินธุรกิจ
ข้อตกลงต่างๆ
2. การเยี่ยมชม/ตรวจประเมิน 2. นโยบายและหลักปฏิบัติ
3. เปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า
เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้านการต่อต้านการทุจริต
และบริการโดยเท่าเทียมกัน
ร่วมกัน
คอร์รัปชั่น
7. ผู้จัดหา
1. ความเป็นกลาง
1. การสื่อสารผ่านอีเมล,
1. ยึดหลักการกำกับดูแล
วัตถุดิบ
การคัดเลือกอย่างเป็นธรรม
เว็บไซต์บริษัท,
กิจการที่ดีและจริยธรรม
2. มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อทางโทรศัพท์
ในการดำเนินธุรกิจ
ชัดเจน โปร่งใส
2. การเยี่ยมชม/ตรวจประเมิน 2. นโยบายและหลักปฏิบัติ
						 เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้านการต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน
คอร์รัปชั่น
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กลุ่มผู้มี
ความต้องการ
ส่วนได้เสีย
และความคาดหวัง
8. NGOs
1. การบริหารมีความโปร่งใส
(องค์กรพัฒนา สามารถตรวจสอบได้
เอกชน)
2. การควบคุมผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดจากการประกอบกิจการ

แนวทางการสื่อสาร
และมีส่วนร่วม
1. มีการพบปะกับชุมชน
รอบข้างอย่างสม่ำเสมอ

9. ภาครัฐ

1. จัดส่งรายงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด
2. เข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงาน
ราชการ

1. รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง
และปฏิบัติตามกฎหมาย

10. Sub1. มีระบบการจัดซื้อ
Contractor
จัดจ้างที่โปร่งใส
2. มีมาตรการการประเมิน
ผลงาน
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1. การสื่อสารผ่านอีเมล,
เว็บไซต์บริษัท,
ติดต่อทางโทรศัพท์

แนวทางการตอบสนอง
1. ยึดหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายและการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
1. หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายและหลักปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
1. ยึดหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายและหลักปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

3.2 ประเด็นด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
จากการสานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้นำข้อมูลประเมินและจัดลำดับประเด็นที่มีความ
สำคัญด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1. การปฏิบัติด้านแรงงาน
2. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

3. การกำกับดูแลองค์กร

4. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

5. สิทธิมนุษยชน

6. ประเด็นด้านลูกค้าและผู้บริโภค

7. สิ่งแวดล้อม

• ให้การดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า ทั้งด้านการปกป้อง
ทางสังคม สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
• ให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้และไกล ในหัวข้อ
ต่างๆ เช่น การสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม การมีสุขภาพที่ดี
• การสร้างงาน และพัฒนาทักษะ 
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
• การสร้างรายได้ การลงทุนด้านสังคมต่างๆ
• ความโปร่งใสของการบริหารจัดการ 
• การใช้ทรัพยากรมนุษย์/การเงิน/การใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสม 
• มีการสื่อสาร 2 ทางกับผู้มีส่วนได้เสีย มีการติดตามการดำเนินงาน
ขององค์กรเป็นระยะๆ
• การต่อต้านการคอรัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร 
• การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
• เคารพต่อสิทธิ์ในทรัพย์สิน และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้เกี่ยวข้อง
• มีความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
• มีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิฯ
• การยอมรับและเคารพต่อสิทธิฯของผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากองค์กร
• สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา
• การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์กร
• การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้งานสินค้าหรือบริการ
• การมีสัญญาหรือเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการซื้อขาย หรือใช้งานสินค้า
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 
• การจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
• การใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พิจารณาลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการดำเนินงานของ
องค์กร 
• ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ/แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
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สำคัญมาก
สำคัญ

ระดับผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Materiality Matrix
• การต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร
• การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความ
รับผิดชอบ
• การแข่งขันอย่างป็นธรรม
• เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน และ/หรือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง
• มีความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
• มีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงใน
การละเมิดสิทธิฯ
• การยอมรับและเคารพต่อสิทธิฯ ของผู้มีส่วน
ได้เสียใดๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากองค์กร

• ดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า ทั้งด้าน
การปกป้องทางสังคม สุขภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทำงาน
• ให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ทั้งใกล้และไกล
• การสร้างงาน พัฒนาทักษะ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชน
• ส่งเสริมด้านการสร้างรายได้ และการลงทุน
ด้านสังคมต่างๆ
• ความโปร่งใสของการบริหารจัดการ ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
• การใช้ทรัพยากรมนุษย์/การเงิน/การใช้วัตถุดิบ
อย่างเหมาะสม

• การจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
• การใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
• พิจารณาลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
จากการดำเนินงานขององค์กร
• ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ/แหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ

• สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา
• การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร
• การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยจาก
การใช้งานสินค้าหรือบริการ
• การมีสัญญาหรือเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการซื้อขาย
หรือใช้งานสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

สำคัญ

สำคัญมาก

ระดับผลกระทบต่อ TPCORP
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4. การดำเนินธุรกิจดัวยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
4.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
นโยบายภาพรวม
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายบริหารการจัดการระบบต่างๆ ให้มี
ศักยภาพ ในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชั่น คำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีการดำเนินงานที่โปร่งใส
ทั้งนี้ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556
โดยบริษัท และบริษัทในกลุ่มได้นำนโยบายฯ ดังกล่าว มาใช้ควบคู่กับนโยบายและหลักการกำกับ
ดูแลกิจการ มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR-in-Process) ดังนี้ 
• การกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแล
กิจการ โดยจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทยึดถือ
ปฎิบัติ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ช่วยกลั่นกรองงาน
ด้านธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการ
ในด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ภาครัฐ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในเว็บไซต์บริษัท
www.tpcorp.co.th
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• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในห่วงโซ่ธุรกิจขั้นตอน (Business Chain) โดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตามมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอด ห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการคัดเลือกคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
ผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักประธานกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานผลิต

สายงานธุรกิจ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
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4.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มีการกำหนดหลักปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ทั้งนี้ยังได้
กำหนดห้ามมิให้มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2559 
ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เรียกร้อง ให้
หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบริษัท
ในปี 2559 บริษัทได้สร้างความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการจัดส่ง
ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และบริษัทมีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมสร้างความตะหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานครอบคลุมทั้งองค์กรต่อไป 
ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติเรื่อง “การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติสำหรับกรรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
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4.3 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
(Business Value Chain Management)
บริษัทมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลคู่ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้มี
ส่วนได้เสียในการดำเนินการขององค์กร และจะทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

• การปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• นโยบายการจ้างงาน
และสิทธิมนุษยชน

จริยธรรม
ทางธุรกิจ

การจ้างงาน
และ
สิทธิมนุษยชน

• นโยบายอาชีวอนามัยและความ
   ปลอดภัยในการทำงาน
        • แผนงานความปลอดภัยฯ
อาชีวอนามัย           ประจำปี
และ              • การควบคุมสถิติ
ความปลอดภัย
    อุบัติเหตุจาก
    การทำงาน
  • การดำเนินงาน
   
     CSR-DIW
ความรับผิดชอบ
         • นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
  ต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม       • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
       ด้านสิ่งแวดล้อม
• นโยบายจัดซื้อจัดจ้างด้านชุมชน
สัมพันธ์

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของ TPCORP แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนกลาง : รับผิดชอบดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัตถุดิบ การปฏิบัติตามหลักการว่าด้วย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนด “นโยบาย” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายจัดซื้อจัดจ้างฯ นโยบายการจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
รวมถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ
2. ส่วนธุรกิจและการผลิต : รับผิดชอบการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
โดยการผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนด
นโยบายเป็นแนวทาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ เช่น นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายจัดซื้อจัดจ้างด้านชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนการร่วมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการ CSR-DIW เป็นต้น
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การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เมื่อได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติแล้ว บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องว่าคู่ค้าได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ทั้งในด้านคุณภาพวัตถุดิบ และการปฏิบัติ
ตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง นโยบายการจ้างงานและ
สิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า คู่ค้าจะมีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดและขอความร่วมมือไว้ 
บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดหลักเกณฑ์
พิจารณาและให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มคู่ค้าหลัก (Critical Supplier) หมายถึง คู่ค้าที่มีส่วนสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท และที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผลกระทบด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ในกลุ่ม High Risk Tier 1
Supplier ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกปี มีการเยี่ยมชมพื้นที่ และสัมภาษณ์ผู้จัดการและ
พนักงาน ทั้งนี้ คู่ค้าดังกล่าวต้องกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขหรือลดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีแผนการตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่
เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มคู่ค้ารอง (Non-critical Supplier) หมายถึง คู่ค้าที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำหรือ
ปานกลาง หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม High Risk Tier 1 Supplier ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินคู่ค้า
(Supplier Evaluation) หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้าบริษัท โดยการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
ทั้งนี้ คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต้องจัดทำแผนดำเนินการแก้ไข
(Corrective Action Plan) เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงาน
การบริหารจัดการคู่ค้า
บริษัทมีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลัก
ความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัท ได้เป็น
อย่างดี โดยมีการบริหารจัดการคู่ค้าประกอบด้วย การจัดทำทะเบียนคู่ค้า (Approve Vendor List) เมื่อ
ผ่านการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพร่วมธุรกิจโดยใช้แบบประเมินคู่ค้า ในการประเมินศักยภาพของคู่ค้า ทั้ง
ทางด้านความพร้อมของการบริการ กำลังการผลิต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเมื่อคู่ค้าได้รับการคัดเลือกและร่วมธุรกิจกับบริษัทแล้ว ก็จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการและการผลิต ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า คู่ค้ายังคงรักษามาตรฐานและดำเนินการต่างๆ ตามแนวนโยบายที่บริษัทขอความร่วมมือไว้
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คู่ค้าใหม่

ตรวจประเมิน
คู่ค้าใหม่
ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกในทะเบียนคู่ค้า
(Approve Vendor)

คู่ค้าหลัก
(Critical Supplier)

คู่ค้ารอง
(Non-Critical)

ตรวจประเมิน
ประจำปี

ตรวจประเมิน
ประจำปี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
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การตรวจสอบและประเมินคู่ค้า
บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า (Supplier Audit) เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนด
แผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัยในการผลิตและการส่งมอบ ข้อกำหนดเบื้องต้นของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO9001 ตลอดจนการ
ปฏิบัติ ตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การจัดหาคู่ค้าในชุมชน
บริษัทสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในชุมชนใกล้เคียงเป็นลำดับแรก โดยพิจารณา
ควบคู่กับข้อกำหนดด้านมาตรฐานและการตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

24

4.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าและผู้บริโภค จึงมีการกำหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงการส่งมอบที่ตรงต่อเวลาให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน ดังนี้
• ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทางบริษัทได้ดำเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งรับรองมาตรฐานโดย TÜV Rheinland® ประเทศ
เยอรมนี

• เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า 
และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีสารพิษ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจึงได้ทำ
การส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบเพื่อให้ได้รับการ
รับรองเป็นประจำทุกปีตามมาตรฐาน Oeko-Tex®
Standard 100 Class II ซึ่งรับรองมาตรฐานโดย
HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUE
ประเทศเยอรมนี
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• ทำการสุ่มตรวจสารอินทรีย์ (VOC) ในผลิตภัณฑ์เป็นประจำ และมีป้ายบ่งชี้แสดงคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น เกรด ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก และความยาว

เพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทางบริษัทจึงได้มีการจัดทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อทำการประเมินอย่างต่อเนื่องทุกปี
ซึ่งผลการประเมินจากลูกค้าในปี 2559 นี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ลดลงจากปี 2558 ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้ทันกับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
80%
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77.25%

76.25%

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

62.25%

ปี 2556
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73.50%

4.5 พนักงานของ TPCORP
TPCORP มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม คิดดีคิดบวก เพื่อสร้างพลังความ
คิดริเริ่ม สร้างสรรค์และความสามารถในการพัฒนางาน มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการบริหารงานได้
ด้วยตนเองด้วยความเป็นมืออาชีพ ไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
Team
สามัคคี ทำงานเป็นทีม
Positive
คิดดี คิดบวก
Creative
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนางาน
Organized
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานด้วยตนเอง
Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Professional
มีความเป็นมืออาชีพ วางแผนงาน และป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า  
• การพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะและศักยภาพที่สูง
ขึ้น สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กร (In house Training)
บริษัทได้จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานทางด้านการพัฒนา
พนักงาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของค่านิยมองค์กร ดังนี้
• กลุ่มหลักสูตรด้านการทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร
• กลุ่มหลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพในการทำงาน
• กลุ่มหลักสูตรด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
• กลุ่มหลักสูตรด้านการบริหารงาน ภาวะผู้นำ และหัวหน้างาน
• กลุ่มหลักสูตรระบบคุณภาพ การบำรุงรักษาทวีผล  
• กลุ่มหลักสูตรอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญหรือต้องการให้พิจารณาเพิ่มเติม
• กลุ่มหลักสูตรพื้นฐานความรู้ในงานทั่วไป เช่น ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งทอ การปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่
• กลุ่มหลักสูตรการสร้างความตระหนัก เช่น ความตระหนักด้านคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
กิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• กลุ่มหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น การใช้รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้อง ผู้ควบคุมการใช้
ปั้นจั่นฯ การทบทวนความปลอดภัยในการทำงานและกิจกรรม CCCF การปฐมพยาบาล การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น
27

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในงาน โดยกำหนดตารางความจำเป็นในการฝึกอบรม
(Training Need Matrix) ตามลักษณะงานและตำแหน่งงาน โดยมีการติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรมในงาน (OJT: On Job Training) 
การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียน
ในห้องเรียน หรือการเรียนรู้ผ่านช่องทางอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานใน
ทีมงานเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานเก่าให้มีทักษะที่ก้าวไปสู่การ
สอนงานที่มีประสิทธิภาพ และเติบโตก้าวหน้าในสายงานต่อไป
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การฝึกอบรมและพัฒนาภายนอกองค์กร (Public Training)
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากการ
พัฒนาให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับพนักงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งาน ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของแต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ ไ ปฝึ ก อบรมสั ม มนาภายนอก (Public
Training) เป็นการให้บุคลากรคนดังกล่าวได้ไปศึกษาหาความรู้ และ update ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน นอกจากหลักสูตรเฉพาะด้านของแต่ละสายงานแล้ว ทางบริษัทได้ส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้
รับทราบ ซึ่งเป็นแนวทางการ Coaching และนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
จะเห็นได้ว่า การอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ครอบคลุมทุกกลุ่มเนื้อหาของความรู้ที่
จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางที่เป็นการเสริมสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากร โดยคำนึงถึง
การเจริญเติบโต และความยั่งยืนของ TPCORP เป็นสำคัญ
สรุปผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมประจำปี 2559
จำนวนหลักสูตรที่อบรม 87 หลักสูตร รวมจำนวนชั่วโมงอบรม 4,844 ชั่วโมง  
ในปี 2559 จำนวนพนักงานรวมเฉลี่ย 515 คน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 9 ชั่วโมง/คน/ปี 
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้
จำนวนพนักงาน จำแนกตามประเภท ช่วงอายุ และเพศ

ช่วงอายุ
(ปี)
ต่ำกว่า 18
18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 ขึ้นไป
รวม

ประเภทรายเดือน
ชาย หญิง รวม
(คน) (คน) (คน)
2
2
45
36
81
37
25
62
25
50
75
23
29
52
4
1
5
136
141
277

ประเภทรายวัน
ชาย หญิง รวม
(คน) (คน) (คน)
16
16
33
13
46
36
52
88
12
39
51
3
4
7
100
108 208

รวมทั้งหมด
(คน)
18
127
150
126
59
5
485
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จำนวนพนักงาน จำแนกตามประเภท เพศ และ เขตงาน (พื้นที่)

เขตงาน
(พื้นที่)
		
กรุงเทพฯ
ศรีราชา
รวม

ประเภทรายเดือน
ชาย หญิง รวม
(คน) (คน) (คน)
44
52
96
92
89
181
136
141
277

ประเภทรายวัน
ชาย หญิง รวม
(คน) (คน) (คน)
100 108 208
100
108 208

รวมทั้งหมด
(คน)
96
389
485

จำนวนพนักงานที่จะเกษียณอายุงานใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า จำแนกตามเขตงาน (พื้นที่)

เขตงาน
(พื้นที่)
กรุงเทพฯ
ศรีราชา
รวม

จำนวนพนักงาน เกษียณอายุงานใน 5 ปีข้างหน้า เกษียณอายุงานใน 10 ปีข้างหน้า
ทั้งหมด (คน)
(ช่วงอายุ 50-55 ปี)
(ช่วงอายุ 45-55 ปี)
จำนวน (คน) ร้อยละ (%) จำนวน (คน) ร้อยละ (%)
96
12
12.50
24
25
389
41
10.54
93
23.91
485
53
10.93
117
24.13

ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเติบโตและยั่งยืนนั้น คือการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ที่เป็นทั้งคนเก่งและดี บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ
ซึ่งการที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพร่วมงาน ไม่ว่าบริษัทจะก้าวเดินไปในทิศทางใด ก็มักจะประสบ
ความสำเร็จเสมอ โดยบริษัทมีนโยบายและการดำเนินงานด้านการดูแลและรักษาพนักงานเพื่อให้เกิด
ความผูกพันและรักองค์กร เช่น การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและลักษณะงานที่ทำ
การส่งเสริมเรื่องความก้าวหน้า การจัดสวัสดิการ/ผลประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ดังนี้
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กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งบริษัท และจัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้กับพนักงาน
อายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับพนักงาน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับสังคม
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยการรับสมัครพนักงานจิตอาสา
เข้าร่วมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อลงพื้นที่สร้างประโยชน์และ
คุณค่าให้กับชุมชน 

31

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยการจัดกิจกรรมทั้งภายในองค์กร
และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บริษัทกับชุมชน
กิจกรรมวันสงกรานต์

32

กิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ตักบาตรเทโว ทอดกฐินสามัคคี และ
แห่เทียนพรรษา
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•

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน โดยเน้นให้
ความรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการ
ทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการฝึกอบรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
มีการจัดอบรมในเรื่องความปลอดภัยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ คือการฝึกอบรม
หลั ก สู ต รการใช้ ฟ อร์ ค ลิ ฟ ท์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย และการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “ผู้ บั ง คั บ ปั้ น จั่ น
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะวัสดุ” และกำหนดให้มีการอบรมหลักสูตร “การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น” เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อน
พนักงานได้อย่างปลอดภัย 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
การดูแลสุขภาพพนักงานทางบริษัทได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำทุกปี และในปีนี้ได้รับการ
สนับสุนนจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง ทำการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันให้พนักงานฟรีที่เขตงานศรีราชา
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ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
บริษัทมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมทั้งสำนักงานเขตงาน
กรุงเทพฯ และเขตงานศรีราชา เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย และ
มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีคุ้มครอง
ครอบคลุมภัยธรรมชาติ โดยจะครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ความเสียหายของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ และกรมธรรม์ยังได้คุ้มครองครอบคลุมความเสียหาย อันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

	
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย
เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
1. จำนวนอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลง (ราย)
0
2
1
3
2. จำนวนอุบัติเหตุ ไม่หยุดงานลดลง (ราย)
0
1
0
0
หมายเหตุ : สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานในส่วนงานปัจจุบัน (ไม่รวมข้อมูลของหน่วยงาน
ที่โอนขายกิจการ)

นอกจากกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแล้ว ทางบริษัทได้
ดำเนินกิจกรรมการค้นหา และประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find out: CCCF)
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประสบอันตรายจากการทำงาน (YOKOTEN) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการตรวจวัดระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง รวมถึงการตรวจวัด
และทดสอบเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานเป็นประจำทุกปี
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4.6 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันมลพิษ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตามกฏหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาและนำวิธีการใหม่ๆ
มาจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้บุคลากรในองค์กรได้มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้คู่ค้าตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และป้องกันไม่ให้มีสารเคมีต้องห้ามตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
2. มีระบบบำบัดน้ำเสีย และจ้างผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยบริษัท อิสเทิร์น
ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
3. กำหนดมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งมลพิษทางอากาศเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน โดยการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มุ่งเน้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อป้องกันการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการตรวจติดตาม และตรวจสอบปริมาณการรั่วซึมของอุปกรณ์
รวมถึงมีการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุม และลดปริมาณการรั่วซึม
การอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทมีนโยบายในการที่จะลดการใช้พลังงานในด้านต่างๆ โดยได้ตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์พลังงาน
สร้างความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง และให้ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของทุ ก คนในองค์ ก ร ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท พร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร ทรั พ ยากร
และงบประมาณ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้กรรมการชุดนี้ มีการวางแผน ทบทวน ติดตาม
โครงการทางด้านพลังงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับพนักงานในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องพลังงาน
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ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
1. โครงการประกวดคำขวัญรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงการ
ใช้พลังงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยบริษัทได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ซึ่งมี
พนักงาน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

2. การรณรงค์ประหยัดพลังงานตามคำขวัญ “ปลูกจิตสำนึก ตรึกตรองก่อนใช้ ประหยัดน้ำ
ประหยัดไฟ TPCORP ร่วมใจรักษ์โลก” เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้รู้จักประหยัด
พลังงาน 
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3. มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่มีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกและไม่ประหยัด
พลังงาน เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และใช้น้ำยาแอร์ R32
ซึ่งเป็นน้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนและการทำลายชั้นบรรยากาศ
(ลดภาวะเรือนกระจก)
4. มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอด Fluorescent เป็นหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
ประหยัดพลังงาน LED Lamp ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 50% ของการใช้งานปกติ 

5. มาตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบทำความเย็น โดยการล้างทำความสะอาดหอผึ่ง
น้ำเย็น (Cooling Tower) เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน และ
ทำให้ระบบทำความเย็นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิผล

6. มาตรการลดการรั่วไหลของอากาศอัดในโรงงาน โดยการตรวจสอบรอยรั่วของระบบท่อลมอัด
และทำการซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ เช่น Air Regulator Hand Valve เพื่อให้
ระบบลมอัด (Compressor Air) ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์
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7. มาตรการแก้ไขไอน้ำรั่ว โดยทำการติดตั้ง Steam tap และเปลี่ยนปะเก็น เพื่อป้องกันความร้อน
ไม่ให้รั่วไหลและสูญเสียพลังงานความร้อนโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
ภายในโรงงานและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย
8. มาตรการติดมิเตอร์น้ำ เพื่อวัดการใช้น้ำที่ไหลเข้าสู่ขบวนการผลิต เป็นการตรวจวัดน้ำที่จะใช้
ในการผลิต เพื่อให้ทราบว่าการผลิตแต่ละครั้งต้องใช้น้ำเท่าไร และกรณีมีน้ำรั่วไหล ช่าง
ซ่อมบำรุงสามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทันท่วงที ช่วยลดการใช้สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์
ตารางแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงาน

มาตรการ
• เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่า
เป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5
• มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอด LED
• ลดการรั่วไหลของอากาศอัด
ในโรงงาน โดยการซ่อมแซม
และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
		 รวม
มาตรการ
• แก้ไขไอน้ำรั่ว โดยทำการติดตั้ง
Steam tap และเปลี่ยนปะเก็น

ก่อนเปลี่ยน
kwh/ปี
368,789.00

หลังเปลี่ยน
kwh/ปี
362,197.00

ประหยัดได้ ประหยัดได้
kwh/ปี
(บาท)
6,591.90 20,764.49

52,080.00

20,832.00

31,248.00

93,431.20

636,446.00

576,857.60

59,588.40

187,703.46

1,057,315.00

959,886.60

97,428.30

301,899.15

ก่อนเปลี่ยน
ton/ปี
295.47

หลังเปลี่ยน ประหยัดได้ ประหยัดได้
ton/ปี
ton/ปี
(บาท)
0.00
295.47
319,992.71

จากตารางข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ทางบริษัทนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะสามารถก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายจะลดลงและทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย บริษัทจึงมีความ
มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิผลสูงสุด
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4.7 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักดีว่าการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานและสำรวจชุมชนที่ใกล้เคียงโรงงาน
ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน บริษัทได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ ถึงความต้องการในการร่วมมือจัดทำโครงการและกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ที่ก่อ
ประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงตัวบริษัทเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ดำเนินการทำกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการสานฝันสู่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
จัดทำกิจกรรมปรับปรุงโต๊ะรับประทานอาหารของโรงเรียนด้วยการทาสีใหม่ และดำเนิน
กิจกรรมสร้างสนามกระโดดไกล เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของคนใน
ชุมชน โดยทำการส่งมอบโครงการสานฝันสู่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ผ่านท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
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2. การส่งเสริมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   
บริษัทและพนักงานพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ของ
ชุมชนรอบๆ สถานประกอบการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายนอกขององค์กร เช่น
ประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมวันออกพรรษา งานบุญทอดกฐินสามัคคี และ
ประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานในบริษัทและชุมชนเป็น
อย่างดี
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Message from the Managing Director
Over the past four decades, the Company’s expertise has
maintained expertise in the manufacture and distribution of materials in
the textile market, which can be expanded upon to reach various other
industries. The Company’s products are known domestically and abroad.
Furthermore, the Company is determined to improve goods and products
and create customers satisfaction with quality products and goods in order
to strengthen and provide stability for the organization.
With our vision to become “the leading manufacturer and distributor of quality textile products and
products in related industries with responsibility toward society and the environment”, we are determined to
develop the organization to achieve sustainability. The organization is a product of the cooperation of all
executives and employees, who have given importance to business growth and corporate social responsibility
in all aspects. Although business dealings are profit-motivated, the business cannot operate alone. We need
mutual reliance and dependence on other companies and stakeholders in a positive environment. This is a
point the Company is aware of and emphasizes. We aim to generate maximum profits and satisfaction for all
stakeholders on the philosophy of sufficiency economy, which forms an important foundation for sustainable
practice, strong internal developments and expansion of results to networks inside and outside the business chain. 
In 2016, the Company was immensely proud to have received the CSR-DIW Continuous Award 2016
from the Department of Industrial Works and to be certified as a member of Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption. This represents another important step in corporate social and
environmental responsibility work, for which the Company has demonstrated its firm commitment to become
an integral part of society, community and related parties. Furthermore, the Company gives importance to
and allocates annual budgets to developing its environmental management system in line with the
capabilities of the Company to enable sustainable utilization of the environment and control environmental
impacts and ensure safety to operators, communities and society. These values are what the Company
always considers and adheres to in line with the Company’s policies.
On this occasion and on behalf of the Company’s board of directors, I would like to thank our
shareholders, employees, executives, customers, trade partners and all stakeholders in addition to offering the
assurance that the Company’s board of directors continues in compliance with the good business oversight
and management aimed at improving the business and adding value for stakeholders on the principles of
good corporate governance and sustainable development, which are important keys for promoting
cooperation between the Company and communities to achieve a society of symbiosis and sustainable
coexistence with contentment.
Mr. Suchai Narongkananukul
Managing Director

1. General Information on TPCORP
Textile Prestige Public Company Limited and other companies in the TPCORP group operate
businesses in the textile industry with primary focus on the production and distribution of
non-woven fabrics and non-woven-fabric-derived products.
• Technical Textile/Industrial Textile: Materials used in the following industries:
- Automotive industry: vehicle roof padding, vehicle floor padding, air filter 

components in engine compartments, etc.
- Other industries: air filters in the air conditioner industry, soft slings in the sailboat 

industry, etc.
- Textiles for aircraft interior decorations: seat-cover fibers, net bag for plane 

back seat.
- Healthcare industry: hygienic masks, back support belts, wrist and ankle braces, 

gowns and surgical caps for sterilized rooms under the         brand.
• Home Textile
- Household products: pillows, blankets, bed protection, etc.
- Child products: bedding, diapers, bottle holders, etc.
• Conventional Textiles
		 Materials for Clothing, Undergarments and Outer-garments
- Non woven non-woven fabrics: plaster cloths, adhesive fabrics, fabric lining and 

synthetic non-woven fabrics.
- Components: shoulder padding sponges, bra padding and breast support.
• Other Products used as raw materials in industries or contracted production of 

related products.
Previously, the Company was engaged in the business of manufacturing materials for
undergarments. However, because the Company is focused on the manufacture and sale of
non-woven fabrics and products, the Company sold the business only in parts related to
undergarments on 1 February 2016 to increase effectiveness and give the Company greater
opportunities for profits from operations.
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TPCORP Address:
Main Office: 704/1-9 Rama III Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 10120.
Tel : 0-2294-0071, 0-2294-0073, Fax : 0-2294-0150
Companies in the TPCORP Group

Factory Location

Textile Prestige PCL.
TPCNIC Co., Ltd.
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

Saha Group Industrial Park, Siracha, Chonburi
Saha Group Industrial Park , Siracha, Chonburi
Indonesia

1.1 TPCORP Business Structure
The Shareholding structure of the company Limited

Textile Prestige Public Company Limited
Subsidiaries Company
50.994%

TPCNIC Co., Ltd.

Associated Company
44.00%

PT. Dynic Textile Prestige

TPCNIC CO., LTD.

• Operating the business of manufacturer and distributor of cabin Filter, Stationary.
• With its factory located in the Industrial Park, Amphoe Sriracha, Chonburi Province
• With Textile Prestige Public Company Limited as distributor

PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE

• Operating the business of Non-woven fabrics for industrial factories and general 

customers.
• With its factory located in Indonesia
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1.2 Business Value Chain
Trade
Partners

TPCORP

Customers

Raw Material
Supplier

Product
Modern
Quality
Design and Manufacturing Control and
Development Technology
Testing

Punctual
Delivery

Automotive • Automotive parts manufacturers.
Industries

Related
Industries

Consumers

Certified for
International
Standards

• Manufacturers of air conditioner parts in industries and households.
• Manufacturers of female undergarments and male and female attires.
• Manufacturers and distributors of beddings and child products.
• Hospitals and manufacturers of products for Health Care.
• Manufacturers of jackets and sweaters.
• Shoe Manufacturers.

• Vehicle users
• Users of the following products:

- Air Conditioners
- Women’s under garments, apparel and 

shoes
- Bedding/child products from textiles
- Health Care products such as back support 

belts and caps and gowns for sterilized
rooms.

• Users of the following products

- Bedding/household items derived
from textiles.
- Health Care products such as back
support belts, hygienic masks, etc.
- Bedding/child products from
textiles.
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1.3 Main Products and Goods
Technical Textile/Industrial Textile
• Materials for use in the automotive industry.

• Other Industrial Applications : Air filters for the air conditioning industry and soft 

slings for the sailboat industry.
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• Textiles for aircraft interior decorations : seat-cover fibers, net bag for plane back
seat.

• Healthcare industry:  hygienic masks, surgical caps, coats for sterilized rooms, etc.
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Home Textiles
• Household products: pillows, blankets, bed protection, etc.
• Child products: bedding, diapers, bottle holders, etc.

Conventional Textiles
Materials for Clothing, Undergarments and Outer-garments
• Non woven fabrics: plaster cloths, adhesive fabrics, fabric lining and synthetic
non woven fabrics.
• Components: shoulder padding sponges, bra padding and breast support.
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1.4 Market and Service Areas

1.5 Significant Developments, Awards and Performance (in the 

reporting cycle for 2016)
• The Company received the CSR-DIW Continuous Award 2016 award and 

certificate from the project supporting for industrial factories to have sustainable 

corporate social and environmental responsibility by the Department of Industrial 

Works on 28 July 2016.
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• The Company became a certified member of Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption (CAC) on 14 October 2016.
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2. About the Report: Scope of the Report
Scope of the Report
Textile Prestige PCL has created its corporate social responsibility report separately from
its annual report for the third consecutive year. The corporate social responsibility report of
2016 covered economic, social and environmental work of the companies under TPCORP
from 1 January 2016-31 December 2016 in line with corporate social responsibility policies in
order to achieve the vision and mission of the organization on good corporate governance.
In this report, the Company applied the reporting guidelines of the Global Reporting
Initiative (GRI). Accordingly, the Company has continually engaged in corporate social
responsibility work and is determined to improve the effectiveness and efficiency of various
works in line with the Company’s capabilities in order to meet the requirements of all
stakeholders as much as possible and for the sustainability of the company. In addition, the
Company aims to develop its reporting and data presentation to be as fully in line with the
GRI framework as possible.
This report can be downloaded from the Company’s website at www.tpcorp.co.th. For
additional questions or suggestions, contact the CSR coordinator by Email: csr@tpcorp.co.th,
Tel: 0-2294-0071 Fax: 0-2294-0150.
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3. Guidelines for Sustainable Development
In order to develop the organization to achieve sustainable development, all executives
and employees of TPCORP give importance to CSR work in all areas in concurrence with the
company’s business guidelines. Apart from aiming for business profits, the company also gives
importance to persons related to the organization as well as potential business impacts on
society and the environment, whether directly or indirectly, in order to build good relationships
with all of the company’s stakeholders in all sectors.
Accordingly, the Company adheres to the principles of good corporate governance,
business ethics and ethics of Company directors, executives and employees in order to push
and support for the organization to have sustainable and lasting development.
3.1 Stakeholder Engagement Strategies
In the work to achieve sustainability for the Company in terms of economic, social or
environmental aspects, the Company gives primary consideration to stakeholders and
adheres to the principles of good corporate governance and business ethics, while
developing the organization’s capacity for meeting the needs and expectations of all
stakeholders. Accordingly, the Company communicates, analyzes and specifies guidelines for
meeting the needs and expectations of stakeholders as follows:
Stakeholders
Needs and
Communication and
Response Guidelines
		
Expectations
Engagement Guidelines
1. Employees
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1. Appropriate payment of
remunerations, interests
and benefits.
2. Professional and life
advancement and
security.
3. Enhancing skills and
development of
work-related knowledge.
4. Positive and safe work
environments.
5. Equal and fair expression
of opinions.

1. Meetings with employee/
agency representatives.
2. Seminars and training
(according to work plans).
3. Communication by email,
internet, Company
website, announcements
and loudspeaker
announcements.
4. Suggestion box.

1. Participate in wages and
benefits surveys.
2. Appropriate and fair
management of
remunerations and benefits.
3. Support, promote and
develop employee
capabilities.
4. Conduct surveys into work
needs and environment
and make regular and
appropriate changes.

Stakeholders

		

Needs and
Expectations

Communication and
Engagement Guidelines

Response Guidelines

5. Provide safety equipment
and occupational safety
information.
6. Give consideration and
listen to opinions expressed
by employee representatives,
benefit committees and
suggestion box.
2. Customers 1. Quality products and
1. Communicate by email, 1. ISO 9001 system.
on-time delivery.
Company website and
2. OEKO-TEX® 1002.
2. Ability to meet the
telephone.
3. Make improvements and
requirements for satisfaction 2. Satisfaction survey form.
changes in all areas based
on satisfaction survey form
results.
4. Provide a wide range of 
products in line with
customer needs along with
post-sale services.
3. Communities 1. Engagement, assistance, 1. Dialogue.
1. Continually engage in
promotion and support
2. Telephone
activities with communities
for community development. 3. Public announcement signs. on various occasions
2. Support and communication 4. Monthly meetings.
2. Coordinate with community
in order to ensure that locals
leaders and accept job
receive information about
applications.
company job openings.
3. Sell goods at employee
prices to communities.
4. Consumers 1. Standardized, safe products. 1. Communicate by email, 1. ISO 9001 system.
2. Ability to meet satisfaction Company website and
2. OEKO-TEX® 100
requirements.
telephone.
3. Provide a wide range of
products in line with
customer needs along with
post-sale services.
5. Shareholders 1. Good and regular
1. Give opportunities for
1. Performance and investment
remunerations.
shareholders to propose
returns.
2. Business sustainability.
agendas/director names 2. Adherence to good corporate
3. Good corporate governance. for AGM appointments.
governance principles and
4. Equal and fair treatment. 2. Annual shareholder meetings. business ethics.
5. Transparency and disclosure 3. Communicate by email, 3. Submit annual reports and
of information.
Company website and
organize annual shareholder
telephone.
meetings.
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Stakeholders

		
6. Distributors

Needs and
Expectations

Communication and
Engagement Guidelines

1. Fair and transparent
1. Communicate by email,
procurement.
Company website and
2. Compliance with contracts telephone.
and agreements.
2. Visits/assessment inspections
3. Equal opportunities for
to jointly improve processes.
presenting products and
services.
7. Raw Materials 1. Neutrality and fair selection. 1. Communication by email,
Procurers 2. Clear and transparent
Company website and
procurement policies.
telephone.
2. Visits/assessment inspections
to jointly improve processes.
8. NGOs (non- 1. Transparent and verifiable 1. Regular meet-ups with
government management.
surrounding communities.
development 2. Control of potential impacts
organizations) from business operations.

9. Government 1. Correct reporting of data
and compliance with
the law.
10. Sub1. Transparent procurement
Contractor
system.
2. Performance evaluation
measures.
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Response Guidelines
1. Adherence to good corporate
governance principles and
business ethics.
2. Anti-corruption policies and
practice guidelines.

1. Adhere to good corporate
governance principles and
practice guidelines.
2. Anti-corruption policies and
practice guidelines.
1. Adhere to good corporate
governance principles and
practice guidelines.
2. CSR and Environmental
Policies
1. Submit reports as stipulated 1. Adhere to good corporate
by laws.
governance principles and
2. Take part in government
practice guidelines.
activities and projects.
2. Anti-corruption policies and
practice guidelines.
1. Communicate by email, 1. Adhere to good corporate
Company website and
governance principles and
telephone.
business ethics.
2. Anti-corruption policies
and practice guidelines.

3.2 Sustainable Development Issues
Based on dialogue with stakeholders, the Company has obtained assessment
information and prioritized importance to sustainable as follows:
1. Labor practice
2. Engagement and Community
Development

3. Corporate Governance

4. Fair Work Conduct

5. Human Rights

6. Customers and Consumers

7. Environment

• Provide care to employees in accordance with the law or better
on social, health and occupational health and safety protection.
• Provide equal opportunities for personnel development.
• Participate in the activities of communities near and far on various
issues such as education support, culture and good health.
• Job creation and skill development.
• Dissemination of technology.
• Income creation and social investments.
• Management transparency.
• Adequate use of human resources/finances/raw materials. 
• Two-way communication with stakeholders and periodic
monitoring of work of the organization.
• Anti-corruption inside and outside the organization.
• Responsible engagement in politics. 
• Fair competition.
• Respect for rights to property and/or intellectual property of
related parties.
• Human rights awareness.
• Response plans for situations involving rights violation risks.
• Acceptance and respect for the rights of all stakeholders who
might be impacted by the organization.
• Quality and up-to-standard products and on-time delivery.
• Provision of correct and complete information about products or
services of the organization.
• Protection of health or safety from the use of products or services.
• Fair contracts or terms in purchases or usage of products for
various purposes.
• Management of pollution resulting from manufacturing processes.
• Effective use of manufacturing resources.
• Consideration for reducing factors that cause global warming
caused by the work of the organization.
• Giving importance to ecosystems/natural habitats.
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Very Important
Important

Levels of Impacts to Stakeholders

Materiality Matrix
• Anti-corruption inside and outside the
organization.
• Responsible engagement in politics.
• Fair competition.
• Respect for rights to property and/or 
intellectual property of related parties.
• Human rights awareness.
• Plana for handling situations involving risks
for rights violations.
• Acceptance and respect for the rights of
any stakeholders who might be impacted
by the organization.

• Care for employees in compliance with the law
or better on social, occupational health and
safety protection.
• Equal opportunities for personal development.
• Participation in various community activities
near and far.
• Job creation, skill development and
dissemination of Technology for communities.
• Promotion of income generation and social
investments.
• Transparency of management in line with good
corporate governance principles and business
ethics.
• Appropriate utilization of human resources/
finances/raw materials.

• Management of pollution resulting from
manufacturing processes.
• Effective use of manufacturing resources.
• Consideration for reducing factors causing
global warming from the work of the
organization.
• Importance to ecosystems/natural habitats.

• Quality and up-to-standard products and
on-time delivery.
• Provision of accurate and complete information
on products or services of the organization.
• Protection of health and safety from the use of
products or srevices.
• Fair contracts or conditions in purchases-sales
or use of products for various purposes.

Important

Very Important

Impacts on TPCORP
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4. Operating Business with Responsibility
to Society and Environment
4.1 Good Corporate Governance and Fair Business Operations
Overall Policy
Textile Prestige Public Company Limited has the policy to manage any system
efficiently based on international standards which will lead to the development of
sustainable organization and also engages in social and environment responsibility with
the commitment to manufacture quality products that are safe for consumers and take
into account environmental impacts. Its manufacturing process has minimal
environmental impact and emphasizes on the environment of surrounding communities
based on business operations with transparency, fairness, morality, respecting for human
rights, anti-corruption and taking into account the interest of stakeholders. In addition,
the Company also strictly adheres to and complies with laws and regulations, including
supports and promotes business alliances that focus on social and community
responsibility, respect for human rights, anti-corruption and transparent operations.
The company has good corporate governance and fair business operations as
part of its policies on responsibility to society on 1 December 2013, and the Company
and other companies within the group apply the aforementioned policies together with
the policies and principles for business oversight as practice guidelines as an aspect of
CSR-in-process as follows:
• Corporate Governance
The Company operates business correctly in compliance with related laws and
regulations with transparency. In addition, the Company discloses important
information for verification and acts in accordance to policies and principles on
business governance. The company has created manuals on corporate
governance, business ethics and ethics of Company directors, executives and
employees to be followed by the directors, executives and employees of the
company. Furthermore, the Company has created a corporate governance and
risk management committee to support the responsible duties of the Company’s
directors and provide screening in governance and risk management of the
Company. This supports the business operations on oversight and CSR of the
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Company to achieve objectives and goals with consideration to interests and
impacts to all stakeholders such as shareholders, customers, trade partners,
competitors, debtors, employees, communities and society and the environment
and the public. For additional details, please see corporate governance in the
Company’s website: www.tpcorp.co.th.

• Fair Business Conduct
The Company promotes free and fair trade competition and avoids operations
with potential conflicts of interest and violation of intellectual property rights.
The Company is also against corruption in all forms. In this regard, the Company
became a certified member of Thailand Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption on 14 October 2016 and supports responsibility
to society in the business chain by revising and improving processes in line
with environmental and energy management standards in order to reduce
environmental impacts in the business chain. Moreover, the Company chooses
trade partners and contractors who are engaged in business in a socially and
environmentally responsible manner. 
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Management Structure of Company
Shareholders

C.P.A.Auditor

The Board of Directors
Office of
Corporate Secretary

Nominating
Committee

Remuneration
Committee

Executive
Board

Corporate
Governance and
Risk Management

Audit
Committee

Managing Director
Internal Audit
Office of the CEO

Deputy of M.D.

Production Line

Business Line

Business Support Line
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4.2 Anti-corruption
The company operates business with transparency and adheres to integrity by providing
anti-corruption guidelines and establishing the practices for executives and employees
relating to anti-corruption, which are specified in the operational regulations, so that
executives and employees perform their duties with integrity and do not exploit their powers
for their own or others’ interests illegally. Additionally, the Company also established the
prohibitions on personally acceptance of payment or any other benefits from customers or
related person. 
The Company has signed the mission statement of Thailand Private Sector’s Collective
Action Coalition against Corruption (CAC) and has been certified by Thailand Private Sector’s
Collective Action Coalition against Corruption as a member of the coalition on 14 October
2016.
The Company promotes its executives and employees in recognizing the importance of
resisting corruption in all forms and conducting themselves in agreement with relevant laws
and regulations without demanding, giving or accepting bribes for the benefit of themselves
or the Company.
In 2016, the Company raised awareness about anti-corruption by sending executives/
employees to attend training and seminars of the government and the private sector to
promote knowledge and understanding. Furthermore, the Company aims to organize
awareness-raising activities on anti-corruption continuously in order to promote good
conscience for all employees within the organization.
Lastly, the Company created the manual titled “Prevention and Anti-Corruption” to
provide practice guidelines for the Company’s directors, executives and employees.
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4.3 Business Value Chain Management
The Company emphasizes on the effective management of business value chain in
order to prevent and mitigate environmental, social and supplier governance risks which
possibly affect stakeholders’ trusts in the operation of the organization and lead to impacts
on business operations. The following guidelines have been Prescribed.
• Vision and mission
• Good corporate
governance principles
• Anti-corruption policy
• Policy on anticorruption
procurement
• Compliance with
labor laws and
other ralated laws
• Policy on employment
and human rights

Business
Ethics

Employment
and
Human Rights

• Policy on occupational
health and safety
• Annual safety plan
Occupational
• Control of
Health 		
operational
and Safety
accident statistics
		
• CSR-DIW
		
implementation
Social and
• Social responsibility 		
Environmental
		
Policy
Responsibility • Policy on environmental
procurement
• Policy on community relation
procurement

The management of business value chain and divided it into 2 sections as follows;
1. Central Section : Responsible for procuring and supplying raw materials,
compliance with the principle on occupational health and safety, and
implementation of social and environmental responsibility by establishing
the “policy” for relevant units to comply with, such as anti-corruption policy,
procurement policy, policy on employment and human rights, and occupational
health and safety policy, etc.
2. Business and Production Sector: Responsible for compliance with obligations
made with customers and stakeholders by manufacturing products that meet
customers’ demands under the responsibility to stakeholders and business ethics,
as well as social and environmental responsibility, establishing policies for relevant
units to comply with, such as environmental procurement policy, community
relation procurement policy, and also participating in the CSR-DIW project of the
Department of Industrial Works, Ministry of Industry
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Social and Environmental Responsibility Risk Assessment of
Suppliers
When policies are established for relevant units to comply with, the Company will
monitor and assess results continuously whether suppliers observe the agreements in terms of
quality of raw materials and compliance with social and environmental responsibility
procurement policy and policy on employment and human rights by considering the
compliance with laws and other relevant provisions to ensure that suppliers will have
guidelines and practices according to policies set and requested by the Company.
The Company has assessed risks on social and environmental responsibility by setting
rules for considering and prioritizing risks that possibly occur from non-compliance with related
laws and requirements of standards. They can be divided into 2 groups as follows; 
1. Critical Supplier refers to any supplier that is important to businesses of the
Company and has high risk that may cause impacts on community and environment.
It is categorized in the group of High Risk Tier 1 Supplier which requires the annual
audit, site visit and interview of managers and employees. However, such suppliers
must set plans and corrective guidelines or any approach to reduce potential risks
and severity, including provide the audit plan for operations in accordance with
the sustainable practices of suppliers to ensure that they are able to manage risks
to be in the level that will not affect businesses, communities and environments.     
2. Non-critical Supplier refers to any supplier that has medium or low risk or those
who are not categorized in the group of High Risk Tier 1. They must be approved
from the Supplier Evaluation or Self-assessment for compliance with sustainable
practices of suppliers.   
However, suppliers having performances that are non-compliant with the required standards
must provide the corrective action plan for improving their standard of implementation.   
Supplier Management
The Company has established the fair and transparent standard for supplier selection,
evaluation and audit by adhering to business stability principles and supplier’s credibility.
In addition, suppliers must be able to respond the Company’s demands very well. The Company
manages suppliers by providing an Approved Vendor List. Potential suppliers are selected
and approved to do the businesses with by using a supplier evaluation form to assess their
competencies in terms of service availability, capacity, social and environmental responsibility,
as well as requirements according to related standards.         
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New supplier

Evaluate new
supplier
Approve

Disapprove

Record in Approved
Vendor List

Critical Supplier

Non-Critical Supplier

Annual audit
and assessment

Annual audit
and assessment

Approve

Disapprove

Continue operating
business

Approve

Disapprove

Continue operating
business

65

After suppliers are selected and approved to do the businesses with the Company, quality
and service and production standards, including social and environmental responsibility must
be assessed and audited constantly to ensure that suppliers keep maintaining standards and
any operation in accordance with the policies as requested by the Company.
Supplier Audit and Assessment
The Company has established the Supplier Audit process in order to assess risks, set up
corrective action plan and evaluate performances after the implementation of corrective
action plan by considering the quality, quantity, production and delivery safety, basic
requirements of the Company, including minimum requirements according to the labor law,
environmental law and any management standards such as, ISO9001 and ISO14001, and
compliance with human right law and relevant laws, etc.

Supplier Provision in Community
The Company promotes the provision of products and services from suppliers in nearby
communities as the first priority by considering standard requirements and response to the
demand of Company’s products and services in order to enhance the long-term relationship
with communities. This causes the Company to be trusted by communities in its sustainable
business operations.
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4.4 Responsibility to Customers and Consumers
The Company recognizes the importance of customers and consumers. Therefore,
policies for product development and improvement, including on-time delivery, have been
set for all agencies to follow continuously and in earnest in order to ensure confidence in
consumers on quality products that have undergone manufacturing processes that meet
international standards and meet consumer needs broadly and sustainably as follows:
• In controlling product quality to meet international standards, the Company acts
in compliance with the ISO 9001 quality standards as certified by TÜV Rheinland®,  

Germany.

• In order to boost confidence and trust in
customers with a guarantee that the
Company’s products are non-toxic to health,
product samples are submitted for annual
certification according to the Oeko-Text®
Standard 100 Class II as certified by
Hohenstein Textile Testing Institute,
Germany.
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• Tests are conducted on volatile organic compounds (VOC) regularly in products, 

and signs are present to indicate product properties such as grade, name, weight 

and length.

As a way of expressing or responsibility for customers, the Company has created the
customer satisfaction on products and services questionnaire and delivers it to customers to
complete annually on a continuous basis. The evaluation results from customers in 2016
ranged within a good level but dropped from 2015. Therefore, the Company has to increase
the effectiveness of transportation management to keep up with increased goods quantities
in order to improve customer satisfaction in the following year.
The Company’s evaluation results of customer
satisfaction with products and services
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77.25%

76.25%

Year 2014

Year 2015

Year 2016

62.25%

Year 2013
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73.50%

4.5 TPCORP Employees
TPCORP promotes unity among employees with teamwork and positive thinking to
creative initiative and creative thinking energy and work improvement abilities for employees
to have the skills to solve and manage their own work professionally. In addition, social and
environmental responsibility awareness are promoted to sustainably develop the organization.
Team
Unity and teamwork.
Positive
Good and positive thinking.
Creative
Initiatives, creative thinking and work improvement.
Organized
Skills to solve and manage individual work.
Responsibility Social and environmental responsibility.
Professional
Professional attributes, work planning and preventing problems
before they occur.
• Employee Development
The Company provides training to promote employees in gaining better skills and
capabilities with learning opportunties for employees to successfully improve work procedures
and continually develop the organization.

In-house Training

The Company creates annual training plans to provide guidelines for implementing
employee improvement work with focus on courses in line with the objectives and values of
the organization as follows:
• Teamwork and communication courses.
• Work capacity and quality improvement courses.
• Positive work attitudes and conscience promotion courses.
• Work management, leadership and supervisor courses.
• Quality system and productivity maintenance courses.
• Other courses to which agencies give importance or would like additional 
• Basic courses on general work knowledge such as basic textile knowledge and new 

employee orientation.
• Courses to raise awareness such as quality, social and environmental responsibility, 

energy management and conservation, risk management, good governance and
anti-corruption.
• Safety courses such as proper use of forklifts, crane controllers, work safety review 

and CCFF activities, first aid and basic fire prevention and extinguishment.
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Furthermore, the Company gives importance to learning on the job and creates training
need matrix based on work characteristics and position and conducts evaluations on on-thejob training (OJT). On-the-job training is a more effective form of learning than learning in the
classroom or other channels of learning because in addition to enabling employees to work
effectively, it establishes good relationships between supervisors and subordinates and
colleagues. Moreover, it improves existing employees with the capabilities for providing work
education and achieving career advancement.
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Public Training and Internal Development
In order to improve the effectiveness and efficiency of training work, in addition to
providing knowledge and improving capabilities in various aspects for employees inside
the organization, the Company supports and promotes for employees that represent each
agency to receive outside training and seminar (public training) as to allow the
aforementioned persons to study to obtain knowledge and updates on information related
to agencies. Furthermore, in addition to branch-specific courses, the Company encourages
employees to receive training on social and environmental responsibility, energy conservation,
anti-corruption and good governance to return and share their knowledge to related
employees as coaching guidelines and to improve existing work procedures or create new
results to achieve work effectiveness and efficiency.
Hence, it is clear that the training and development for Company employees cover
all content areas necessary for business and that guidelines are present to enhance the
organization and develop employees with primary consideration to the growth and
sustainability of TPCORP.
Summary of Employee Training for 2016
A total of 87 main courses were offered with the total number of training hours based
on the number of employees who received training at 4,844 hours in 2016. The mean overall
number of employees was 515 employees, amounting to a mean of nine training hours/
person/year.
Information relating to employees of the Company as of December 31, 2016
Number of Employees and Probationary Employees Classified by Type, Age and Gender

Range of Age
(Year)
		
Under 18
18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Above 61
Total

Month
Daily
Total
Male Female Total Male Female Total
(Persons) (Persons) (Persons) (Persons) (Persons) (Persons) (Persons)
2
2
16
16
18
45
36
81
33
13
46
127
37
25
62
36
52
88
150
25
50
75
12
39
51
126
23
29
52
3
4
7
59
4
1
5
5
136
141
277
100
108 208
485
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Number of Employees and Probationary Employees Classified by Type. Gender and Working Area

Working Area
Bangkok
Siracha
Total

Monthly
Male Female
(Persons) (Persons)
44
52
92
89
136
141

Total
(Persons)
96
181
277

Daily
Male Female Total
Total
(Persons) (Persons) (Persons) (Persons)
96
100 108 208
389
100
108 208
485

Number of emplolyees retiring in the next 5 and 10 years classified by working Area

Working Total Number
Area
of Emplyees
		
(Persons
			
Bangkok
96
Siracha
389
Total
485

Retiring in the next 5 years Retiring in the next 10 years
(Age 50-55 Years)
(Age 45-55 Years)
Number Percentage
Number Percentage
(Persons)
(%)
(Persons)
(%)
12
12.50
24
25
41
10.54
93
23.91
53
10.93
117
24.13

An essential aspect for achieving business growth and sustainability is the availability of
quality people who are both skilled and good. The Company emphasizes keeping employees
to work with the organization for a long time. The presence of quality human resources in
work, regardless of the direction to which the Company is advancing, will always achieve
success. Accordingly, the Company has policies and work on caring for and keeping
employees in order to build their relationships and love for the organization such as
appropriately managing remunerations relative to capabilities and organizing activities for
various occasions for employees to participate in as follows:
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Company founding anniversary activity celebrates award and certificate ceremonies for
employees who have achieved 10, 20 and 30 years of work to reinforce pride and morale in employees.

Activities to Promote Engagement and Create Value to Society
The Company supports for employees to participate and create value in society by
accepting volunteer-minded employees in undertaking social and environmental responsibility
work in the field to create benefits and value for communities.
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Thai Culture and Traditions Conservation Activities are organized inside the
organization and through involvement in community activities for employees to jointly
participate and build good relationships between the Company and communities.
Songkran Activities.
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Religious Activities such as merit-making at New Year, food offerings, monk robe
offerings to show unity and Triple Circumambulation Ceremony.
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•

Safety, Occupational Health and Work Environment
The Company gives importance to the occupational safety and health of employees
by focusing on providing knowledge and creating activities for employees of all levels to take
part in and supporting for improving work conditions and environments to achieve safety in
order to instill conscience and promote continuous safety improvements.

Safety, Occupational Health and Environmental Promotion Training
Training is provided on safety, particularly for operators according to duties, e.g.,
training courses on proper and safe use of forklift and training courses on the “crane
controller, crane usage controller and signaler to the person attaching materials”. Furthermore,
training courses are provided on first aid in order to provide employees with basic medical
skills and the ability to help keep themselves and employees safe.

Employee Health Promotion
In terms of employee healthcare, the Company organizes annual health examinations.
In this year, support was provided from Lam Chabang Hospital to freely give vaccinations
against German measles to employees at the Si Racha work district.
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Emergency Response Preparations
The Company organizes firefighting and fire evacuation training annually covering the
Bangkok work district office and Siracha work district for Company employees to receive
basic fire training pursuant to the law. Moreover, fire prevention equipment readiness
checkups are conducted regularly to ensure that the fire prevention and suppression systems
are intact and ready for use at all times. Furthermore, the Company has an insurance policy
that covers natural disasters covering damages to assets, goods and products. Additionally,
the insurance policy covers any and all damages occurring as a result of fire.

Work Accident Statistics

Safety Indicator
1. Number of serious accidents resulting in
stopping from work (persons)
2. Number of accidents not stopping work
(persons)

Goal
0

2016
2

2015
1

2014
3

0

1

0

0

Remarks : The summary of accidents in this report contains only data of agencies in current work sections 

(excluding data of agencies of sold business).

Aside from training and knowledge provision along with safety practice guidelines, the
Company engages in completely check and completely find out (CCCF) activities and
publishes news information about work accidents (YOKOTEN) to continually raise awareness in
employees. Furthermore, the Company measures heat, lighting and noise and conducts
measurements and testing on the quality of air in the workplace on a regular basis each year.
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4.6 Environmental Responsibility
Environmental Management
The Company is firmly committed to environmental management to prevent pollution and
improve the environment to continuously ensure a good environment by acting in concurrence
with the law and other regulations related to the environment and setting goals to systematically
obtain causes and solutions along with conducting studies and applying new methods in
environmental management. In addition, the Company encourages employees inside the
organization to have a conscience about environmental conservation.
1. Procurement policies have been set in line with environmental conservation to
promote environmental awareness in trade partners and prevent the presence of
prohibited chemicals pursuant to international conventions.
2. Wastewater quality testers have been installed and experts are employed to
carry testing. Accordingly, Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd., and wastewater
disposal processes are in place.
3. Air pollutant release control measures have been set in place to reduce impacts to
the environment and communities. Machines are maintained to be in good
condition, and work effectiveness is improved. Emphasis is put on the use of clean
technology in order to prevent environmental impacts. Moreover, monitoring and
occurs along with testing of leak qualities in equipment together with regular
equipment maintenance to control and reduce leak quantities.
Energy Conservation
The Company has policy for reducing energy consumption in various areas and has
established an energy conservation committee to support and promote all employees to
cooperate in energy conservation, build understanding about proper energy use and to hold that
energy conservation is the duty and responsibility of all members of the organization. Accordingly,
the Company is ready to provide support in terms of personnel, resources and finances.
Additionally, the Company has a policy for this committee to set plans, conduct reviews and
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monitor energy projects on a regular basis and organize training seminars for employees in the
organization continuously to provide knowledge and raise awareness about energy.

In 2016, the Company implemented the following energy
conservation projects:
1. The energy conservation slogan contest project to promote employee awareness
about energy consumption and to participate in activities. The Company awarded
the winner of the contest. Many employees showed interest and took part in activities.

2. The energy conservation campaign under the slogan “Instill conscience; consider
before use; conserve water, save electricity; TPCORP helps save the world” to
create employee conscience on energy conservation.
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3. Measures for replacing old air conditioners that impact the greenhouse gas effect
and waste energy with new No. 5 energy-conserving air conditioners that use R32
air conditioner refrigerant, an environmentally refrigerant, which help reduce global
warming and atmospheric layer destruction (reduces the greenhouse gas effect).
4. Measures for replacing fluorescent lighting to LED energy-conserving lamps, which
can save up to 50 percent of energy in normal use.

5. Measures for conducting maintenance on machinery and cooling system by
annually cleaning the cooling tower to increase heat ventilation effectiveness and
allow the cooling system to function most effectively and efficiently reducing
energy consumption.

6. Measures for reducing compressed air leaks in the factory by conducting
inspection into leaks in the air compressor pipe system and conducting repairs and
parts replacements such as air regulator hand valve to allow the air compressor
system to function effectively and prevent non-beneficial use of energy.

80

7. Measures for resolving steam leaks by installing steam taps and replacing gaskets to
prevent heat from leaking or energy from being wasted along with to reduce
temperatures inside the factory and global warming.
8. Measures for installing water meters to measure water that flows into the production
process as a means. This is to measure water used up in the production process
and obtain knowledge about how much water is used during each production.
Furthermore, in cases of leaks, maintenance mechanics can immediately conduct
repairs and reduce water wastage.
Table Showing Energy Conservation Data

		 Measure
Before Change After Change Amount Saved Amount Saved
			
kwh/Year
kwh/Year
kwh/Year
(baht)
• Replaced air conditioners to
368,789.00 362,197.00
6,591.90 20,764.49
No. 5 energy-conserving models.
• Replaced fluorescent
52,080.00
20,832.00 31,248.00 93,431.20
lighting with LEDs.
• Reduced leaking of compressed 636,446.00 576,857.60 59,588.40 187,703.46
air inside the factory by
repairing and replacing 
Total
1,057,315.00 959,886.60 97,428.30 301,899.15
Measure
Before Change After Change Amount Saved Amount Saved
			
kwh/Year
kwh/Year
kwh/Year
(baht)
• Resolved steam leaks by installing 295.47
0.00
295.47
319,992.71
steam taps and replacing gaskets.
The above table shows that the measures implemented by the Company as energy
conservation guidelines create positive results for the environment and the Company’s
business by conserving energy, reducing expenses and cutting production costs.
Therefore, the Company is determined to continuously and most effectively maintain the
aforementioned actions.
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4.7 Responsibilities to Communities and Society
Community and Social Development
The Company is well aware than sustainable business operations must occur in
conjunction with community and social development. Throughout the past, the Company has
continuously taken actions via various projects and activities to improve the quality of life of
people living in communities. Accordingly, a committee was established to work and survey
communities near where the Company is located to create an inviting society. In addition,
the Company convenes meetings with external agencies from both the private and public
sector on the need to cooperate in projects and organizing of various traditional activities to
directly and indirectly benefit the communities and the Company. Therefore, the following
activities occurred:
1. Thai Kasikorn Support to Make School Dreams Come True
Activities were organized to renovate the lunch tables of students by
repainting and construct a long-distance jumping court for the students who are
children of the people in communities. The Thai Kasikorn Support to Bring Dreams to
School project was delivered by the school director.
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2. Promotion and Conservation of Thai Culture
The Company and employees took part in activities during important religious
and traditional days of the surrounding community at the place of operations and
emphasized engagement with communities outside the organization such as
Songkran, Thai Heritage Conservation, end of Buddhist Lent activities, monk robe
offerings for unity and food offerings All of these activities received excellent
cooperation from Company employees and the communities.
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