
เป้าหมายและผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนปี 2564 
มิติเศรษฐกิจ :   การสง่มอบคุณค่าอยา่งยั่งยืน (Enhance Economic Value) 
 

บริษัทฯ ยึดมั ่นในการด าเนินกิจการด้วยความสุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายบนพื้นฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่
ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ ่มขีด
ความ สามารถในการสร้างรายได้ผ่านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานและการบริหาร
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 
 

ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

สินค้า บริการ และการด าเนินงานของบริษัทฯที่

มีประสิทธิภาพผ่านการประยุกต์ ใช้นวัตกรรม

ในกระบวนการผลิตและการท างาน 

▪ อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า 

บริการ และการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัท

ฯ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95 ภายในปี 2569 

▪ อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า บริการ 

และการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษทัฯ โดย

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 ภายในปี 2565 

 ความเชื่อมั่นและการดึงดูดความสนใจของผู้

ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านการด าเนินกิจการด้วย

ความสุจริต เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายบนพื้นฐานการก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี

▪ อัตราความถี่ของการจัดประชุมและกิจกรรมของ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทฯอย่างโปร่งใส และเพิ ่มโอกาสในการ

เข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ภายในปี 2569 

▪ อัตราความถี ่ในเข้าชมสื ่อและข้อมูลของบริษัท

ผ่านทางออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดย

การให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ เช่น 

Factsheet, Analyst coverage report, 

Newsletter เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5 ในปี 2565 เมื่อ

เทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

▪ จ านวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายใน 

ปี 2565 

 การบริหารหว่งโซ่อุปทานดว้ยหลกัธรร-มาภิบาล

และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อเพิ่ม

ความตระหนักในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

และเพิ่มโอกาสทางธุรกจิในท้องถิ่น อันน าไปสู่

การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

▪ คู่ค้า Critical Tier 1 ร้อยละ 80 ได้ รับและผ่าน

การประเมินความเสี ่ยง ด้าน ESG ภายในปี 

2568 

▪ ภายในปี 2569 คู่ค้าของบริษัทฯ อย่างน้อย 2 
ราย ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 

จากผู้ตรวจสอบภายนอก 

▪ คู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายหรือคิดเป็นร้อยละ 100 
ต้องเข้าร่วมการรับฟังและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ภายในปี 2565 

แนวคิด 
เป้าหมายระยะสั้น  
ปี 2564-2565 เป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ของ UN 
ประเด็นที่ส าคัญต่อความยั่งยืน 



 

มิติสิ่งแวดล้อม :   การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Eco-Efficiency) 

 

การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีส่วนส าคัญที่สร้าง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงจัดตั้งนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในเรื่องการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการน านวัตกรรมและหลัก 

3R (Reduce, Reuse and Recycle) มาปรับใช้เพื่อให้

เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรและน ากลับมาใช้ใหม่ให้

มากที่สุดด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นโรงงานปราศจาก

ขยะในที่สุด 

 
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวน การผลิต 

และการท างานเพื ่อลดปริมาณ ของเสียและ

มลพ ิษท ี ่ เก ิดข ึ ้น  รวมถ ึงลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

▪ ปร ิ มาณการปล ่ อยก ๊ าซ เร ื อนกระจกจาก

กระบวนการผลิต (Scope 1) ลดลงร้อยละ 3 ต่อ

ยอดการผลิต ภายในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีฐาน 

2562 

 

▪ ปร ิมาณการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจกจาก

กระบวนการผลิต  (Scope 1) ลดลงอย่างน้อย

ร้อยละ 0.60 ต่อยอดการผลิตในแต่ละปีเทียบ

กับปีฐาน 2564 

▪ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้

ไฟฟ้า (Scope 2) ลดลงร้อยละ 4 ต่อยอดการ

ผลิตภายในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 

▪ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้

กระดาษ (Scope 3) ลดลงร้อยละ 40 ต่อยอด

การผลิต ภายในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 

 การสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเรื่อง

การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ▪ ปริมาณการใช้น ้าลดลง 3% ภายในปี 2565 เมื่อ

เทียบกับปี 2564 

แนวคิด 
เป้าหมายระยะสั้น  
ปี 2564-2565 เป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ของ UN 
ประเด็นที่ส าคัญต่อความยั่งยืน 



 

 

 

 

  
การสร้างความตระหนักแก่พนักงานในเรื่องการ

รีไซเคิลเพ ื ่อน าทรัพยากรที ่ไม ่ใช ้แล้วผ ่าน

กระบวนการเพื ่อน  ากล ับมาใช้ใหม ่ให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดการของเสียอย่าง

มีประสิทธิภาพด้วยความมุ ่งหวังในการเป็น

โรงงานปราศจากขยะ 

▪ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวน การผลิต

และการท างานลดลงร้อยละ 5 ภายในปี 2569 

เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 

▪ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและ

การท างานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 1 ทุกปี 

 การปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายและข ้อบ ังค ับที่

เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด 

▪ ปร ิมาณการปล ่อยมลพ ิษทางอากาศจาก

กระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด 

-  

แนวคิด 
เป้าหมายระยะสั้น  
ปี 2564-2565 เป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ของ UN 
ประเด็นที่ส าคัญต่อความยั่งยืน 



 

มิติสังคม :   การยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) 

 

 

 

  

บริษัทฯให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องความปลอดภัยใน

การท างาน อาชีวอนามัย และสวัสดิการ รวมถึงการ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพโดยเฉพาะใน

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่พนักงาน

อย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯยังใส่ใจชุมชนรอบข้าง

ผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคม การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่

เยาวชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามชุมชนโดยรอบ 

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ของพนักงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

▪ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที ่เป็นธรรม 

รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรผ่านการรับ

ฟังข้อคิดเห็นต่างๆจากพนักงาน 

▪ การสร้างสรรค์นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ให้แก่พนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท างานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความคิด

สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมแก่พนักงาน 

▪ ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

ต่อองค์กรโดยเฉลี่ยอย่างน้อย   ร้อยละ 75 ภายใน

ปี 2569 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้าน

นวัตกรรม โดยการจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้

ในเรื่องนวัตกรรม 3 หลักสูตรภายในปี 2569 

▪ ร้อยละ 100 ของพนักงาน ได้รับการอบรมเรื ่อง

จรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต

ผ่านหลักสูตรที ่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ภายในปี 

2566 

▪ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) ของพนักงานเป็น 

0 

▪ อัตราการบาดเจ็บถึงขั ้นหยุดงาน (LTIFR) ของ

พนักงานเป็น 0 

▪ ระด ับความพ ึงพอใจและความผ ูกพ ันของ

พนักงานต่อองค์กรโดยเฉลี่ยอย่างน้อย  ร้อยละ 

60 ภายในปี 2565 

▪ ร้อยละ 100 ของพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล

ด้านสวัสดิการและการพัฒนาทักษะความรู้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ภายในปี 

2565 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้าน

นว ัตกรรม โดยการจัดให ้มีการอบรมพัฒนา

ความรู ้ในเรื่องนวัตกรรม 1 หลักสูตรภายในปี 

2565 

▪ อัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) ของพนักงานไม่

เกิน 5 

▪ อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของ

พนักงานเป็น 0 

แนวคิด 
เป้าหมายระยะสั้น  
ปี 2564-2565 เป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ของ UN 
ประเด็นที่ส าคัญต่อความยั่งยืน 



 

 

  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่

มีความหลากหลายอย่างเท่าเทียม และปฏบิัติ

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งส่งเสริมการ

เคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกัน 

▪ ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

 

- 

 การร ับผ ิดชอบต ่อส ั งคมผ ่านการได ้ รับ

ผลกระทบจากการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

รวมถึงการพัฒนาชุมชนทั้งในด้านการดูแล

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบและการส่งเสริม

โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

▪ ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และประเด็นอื่นๆในด้านสังคมจากชุมชนโดยรอบ 

▪ ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และประเด็นอื ่นๆในด้านสิ ่งแวดล้อมจากชุมชน

โดยรอบ 

▪ อ ัตราความความพ ึงพอใจของช ุมชนต ่อการ

ด าเนินงานของบริษัทฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 

ภายในปี 2569 

▪ บริษัทฯ ท าการส ารวจความพึงพอใจชุมชน โดย

ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ

บริษัทฯโดยเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 50 ภายในปี 

2565 

 

แนวคิด 
เป้าหมายระยะสั้น  
ปี 2564-2565 เป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ของ UN 
ประเด็นที่ส าคัญต่อความยั่งยืน 


