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FPI

operating a business towards the 

sustainable growth of economic and

social with eco-operational excellence
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“สิทธิมนุษยชน: 

เก่ียวของกับภาคธุรกิจอยางไร”

9 กันยายน 2563

นําเสนอโดย:

คุณสมพล ธนาดํารงศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)

FPI: FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
11/22 MOO.. 20 NIMITMAI ROAD, LAMLUKKA,  LAMLUKKA, PATHUMTHANI 12150 THAILAND
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ความย่ังยืนของ FPI

2

บริษัท ฟอรจูนพารท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) ผลิตสวนยานยนตท่ี

ผลิตจากพลาสติกและเปนศูนยรวมในการจําหนายท้ังช้ินสวนอะไหล

รถยนตทดแทนและช้ินสวนอะไหลรถยนตภายใตตราสินคาของคาย

รถยนตตางๆรวมท้ังใหบริการรับจางฉีดข้ึนรูป ชุบโครเม่ืยม และพนสี

ผลิตภัณฑพลาสติก โดยแบงผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้

FPI ขยายธุรกิจลงทุนในตางประเทศโดยสรางพันธมิตรทางธุรกิจในการ

จําหนายสินคากระจายอยูท่ัวโลก สําหรับธุรกิจภายในประเทศขยายสู

ธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

กลุมลูกคา

บริษัทฯ ไดแตงตั้งตัวแทนในการจําหนายสินคากระจายอยูท่ัวโลก และขยายฐานลูกคาในประเทศไทยอยาง

ตอเนื่องภายใตแบรนด

สินคามากกวา 800,000 รายการ

 รวมทุนในธุรกิจช้ินสวนยานยนต 2 ประเทศ

 สงออก 138 ประเทศใน 6 ทวีป

 รวมทุนในธุรกิจธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล 
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04 การดูแลแรงงานในชวงที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19

01 ความสําคัญของแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติและสากล

02 การดําเนินงานบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน

03 ประโยชนที่ไดรับจากการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน

33

AGENDA
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การเชื่อมโยงคุณคาทางเศรษฐกิจเขากับคุณคาทางสิ่งแวดลอมและคุณคาทางสังคมตามเปาหมาย 3ES

Economic

สรางคุณคารวม

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

ลดผลกระทบเชิงลบตอส่ิงแวดลอม

สรางความม่ันคงในการทํางาน

Environment

Energy

Social

 ยอดขาย 3,000 ลานบาท ภายในป 2566

 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดหวงโซคุณคา รอยละ 25.2 ภายในป 2567 เทียบกับปฐาน 2561

 เพ่ิมปริมาณการใชเม็ดพลาสติก Reuse ตอหนวยการผลิต รอยละ15 ภายในป 2566 เทียบกับปฐาน 2560

 ลดปริมาณของเสียอันตรายตอหนวยการผลิต รอยละ 20 ภายในป 2566 เทียบกับปฐาน 2560

 ลดปริมาณการใชพลังงานรวมตอหนวยผลผลิต รอยละ 10 ภายในป 2566 เทียบกับปฐาน 2561

 สงเสริมการจางงานที่มีคุณคาในจังหวัดปทุมธานี รอยละ 30 ภายในป 2566

 มุงสูการเปนองคกรธุรกิจคารบอนต่ํา (Low-Carbon Business) ภายในป 2567

 สรางสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน อุบัติเหตเุปนศูนย

วัตถุประสงคและเปาหมาย 3ES

เพ่ิมกําไร

 เพ่ิมรายไดจาก Online Sale Platform

 ขยายฐานลูกคาจาก B2B ไป B2C

 ขยายฐานลูกคา Tier 1 จํานวน 1 รายตอป

2,000 ลานบาท ฐานป2562 3,000 ลานบาท เปาหมายป2566



Giving the Most Innovative ValueCopyright by FPI :  www.fpiautoparts.com

ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ 

(UN Global Compact)

ความสําคัญของแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติและสากล

มาตรฐานและแนว

ปฏิบัติดานสิทธิ

มนุษยชนระดับชาติ

และสากล

GLP (Good Labour Practices)

ที่มา: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_221481.pdf

นโยบายรัฐบาล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ท่ีมา: http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Vision.aspx

ท่ีมา: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

หลักการช้ีนําของสหประชาชาติวาดวยการดําเนนิธุรกิจและสทิธิมนุษยชน 

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

ท่ีมา: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)

ท่ีมา: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ 

(Universal Declaration of Human Rights) 

ท่ีมา: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

5

(5) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา 247
(1) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ี

เหมาะสมในการปองกันหรือแกไข รวมท้ังถึง การเยียวยาผูไดรับความ

เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ท่ีมา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_221481.pdf
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Vision.aspx
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
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การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือความย่ังยืนในหวงโซอุปทาน

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

Sustained 

Value Chain 

Engagement

กระบวนการดําเนินงานผูมีสวนไดเสีย

การยกระดับการ

ดําเนินงานดาน

สิทธิมนุษยชน

กระบวนการ

ดําเนินงานดานสิทธิ

มนุษยชน
01

02
พนักงาน
.

คูคา/ผูรับจางชวง/ผูสงมอบ

ลูกคา

ชุมชนและสังคม
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ความสําคัญ ขอบเขตผลกระทบและความสอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก (SGDs)

สังคม (Social)

สภาพแวดลอมและความ

ปลอดภัยในการทํางาน
สรางสภาพแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดีในสถาน

ประกอบการใหเอ้ือตอการทํางานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ

พนักงาน, ราชการและภาครัฐ, คูคา/ผูรับ

จางชวงและผูสงมอบ, ชุมชนและสังคม

การมีสวนรวมและพัฒนา

ชุมชน

การสรางงานท่ีมีคุณคาแกพนักงานทุกประเภทและการจางแรงงานทองถิ่น 

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมขน

อยางเปนธรรม

พนักงาน, ราชการและภาครัฐ, ชุมชนและ

สังคม

ความสําคัญของประเด็นมิติ SDGs Linkageขอบเขตผลกระทบ

บรรษัทภิบาล (Governance)

การกํากับดูแลองคกรและ

จรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ

รักษาระดับการบริหารจัดการองคกรใหมีการกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณท่ีดี ตลอดหวงโซคุณคาขององคกร

พนักงาน, ราชการและภาครัฐ, ลูกคา, คู

คา/ผูรับจางชวงและผูสงมอบ

การปฏิบัติตอแรงงานดวย

ความเปนธรรมและสิทธิ

มนุษยชน

ดําเนินการใหความสอดคลองตามขอกําหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติท่ีดี

ดานแรงงานและสิธิมนุษยชนตามหลักสากล

พนักงาน, ลูกคา, คูคา/ผูรับจางชวงและผู

สงมอบ

การพัฒนาบุคลากร

สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษยใหเติบโตในสายอาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ

ในงานอยางเทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติ ศาสนา และกลุม

เปราะบาง
พนักงาน คูคา/ผูรับจางชวงและผูสงมอบ

การสรางแรงจูงใจและรักษา

ผูมีความสามารถ

รักษาและพัฒนาพนักงานกลุม Talented Group ใหมีศักยภาพและ

เตรียมพรอมสูการเปน Successor โดยกระบวนการพิจารณาอยางเปน

ธรรมและเทาเทียม
พนักงาน



Giving the Most Innovative ValueCopyright by FPI :  www.fpiautoparts.com 8

กระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

กําหนดนโยบายดาน

สิทธิมนุษยชน

แสดงความมุงม่ันและปลูกฝงคนใน

องคกรในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ประเมินผลกระทบ

ระบุประเด็นความเส่ียงและระบุ

กลุมผูไดรับผลกระทบดานสิทธิ

มนุษยชน

ติดตามประสิทธิผล

ปองกันหรือจัดทําแผน แกไข รวมถึง

กํ าหนดมาตรการป อ งกั น และลด

ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

การสื่อสาร

ส่ือสารนโยบายและมาตรการดาน

สิทธิมนุษยชนให ผู มีสวนได เ สีย

รับทราบ

การมีสวนรวมของผูมี

สวนไดเสีย

ในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

ขององคกร

การรับขอรองเรียนและ

การเยียวยา

กํ า ห น ด ก ล ไ ก ก า ร รั บ คํ า

รองเรียน และการเยียวยาผู

ไดรับผลกระทบจากการโดน

ละเมิดสิทธิ

กระบวนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

การยกระดับการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

ภายใน ภายนอก

Sustained 

Value Chain 

Engagement

CEO พบพนักงาน

การรายงานดาํเนินการจดัการ/ แก้ไขตรวจสอบข้อร้องเรียนคดักรองข้อร้องเรียน

01 จดหมาย

02 โทรศพัท์

03 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์

04 ทางเวป็ไซต์

05 CEO BOX

บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี้ จํากดั (มหาชน) 11/22 ม. 20 ถ. นมิติใหม่ ต. ลาํลกูกา อ. ลาํลกูกา จ. ปทมุธานี 12150

02-993-4970-77 ต่อ 108

คณะกรรมการตรวจสอบ

www.fpiautoparts.com/ir/whistleblower_th/

ผู้บริหาร (กล่องแดงร้องทุกข์) คุณสมพล ธนาดาํรงศกัดิ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

เลขานุการบรษิทั/ กรรมการผูจ้ดัการ/ คณะกรรมการตรวจสอบ

pumipatsina@gmail.com; anantachai@yahoo.com
E-mail: tam.prasertsan@gmail.com; gatepithaya@gmail.com;

mailto:pumipatsina@gmail.com
mailto:anantachai@yahoo.com
mailto:tam.prasertsan@gmail.com
mailto:gatepithaya@gmail.com
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สิทธิมนุษยชนดานแรงงาน 

สัดสวนพนักงานหญงิตอพนักงานชาย

40.91%

เสรีภาพทางศาสนา

พุทธ อิสลาม

คริสต

ฮินดู
92.98% 6.61% 0.14%

0.28%

สัดสวนของผูหญิงในตําแหนงจัดการ

3, 27%

ผูบริหารหญิง

%

เปาหมาย: ≥ 18 %

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR)

อัตราการบาดเจ็บ (IR)

0.31

0.82
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รทํ
าง
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อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้หยุดงาน (LTIFR) อัตราการบาดเจ็บ (IR) 

LTIFR ≤1.82 ชั่วโมง/คน/ป

IR ≤1.02 ชั่วโมง/คน/ป

การฝกอบรมพนักงาน

41.80
46.14

12.04

33.57

0
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สิทธิมนุษยชนดานแรงงาน : พัฒนาชุมชน/ สังคม และการจางงานที่มีคุณคา

รายไดพนักงาน FPI ตอรายไดของประชากร จ. ปทุมธานี > 14,551 บ./เดือน เปาหมาย: สงเสริมการจางงานท่ีมีคุณคา รอยละ 30 ภายในป 2566

179,876.00 , 18%

239,172.00 , 23%

203,692.00 , 20%

50,322.00 , 5%

58,624.00 , 6%

240,178.00 , 23%

52,563.00 , 5%จาํนวนประชากร (คน)

เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธญับรีุ หนองเสือ ลาดหลมุแก้ว ลาํลกูกา สามโคก

2561, 22.01%

2562, 25.97%

สัดสวนพนักงานในพ้ืนที่ปทุมธานี

พนักงานในพ้ืนท่ี

พนักงานนอกพ้ืนท่ี

20,573 บาท/เดือน >
จ. ปทุมธานี 

14,551 บาท/เดือน 

อางอิง: รายงานสถิติ จ. ปทุมธานี ประจําป 2562
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ประโยชนเชิง

ตัวเงิน

ประโยชน VS ความเสี่ยงจากการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยง

ประโยชนที่

ไมใชตัวเงิน

ประโยชน

 ลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

 สรางภาพลักษณท่ีดีและความเชื่อมั่นใหผูมีสวนไดเสียในการใชตรา

สัญลักษณแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (Good Labor Practices: GLP)

 พัฒนาสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก (SDGs)

 สรางสภาพแวดลอมท่ีดีมีความปลอดภัยในการทํางาน

 เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

 ลดตนทุนและลดอุบัติเหตุการทํางาน

 เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจสําหรับนักลงทุนท่ีใหความสําคัญดานการจัดการ

สิทธิมนุษยชนและความย่ังยืนตามมาตรฐานสากล

 ลดอัตราการลาออก และการรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง

โอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

• การดําเนินงานของพนักงานท่ีอาจสงผล

กระทบเชิงลบตอะสิ่งแวดลอมและสังคม

รอบขาง

• การเลือกปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานจากอคติ

ความคิดเห็นทางการเมือง ภูมิลําเนา 

รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา และเชื้อชาติ 

• การเอารัดเอาเปรียบตอแรงงานใหมหรือ

แรงงานท่ีอยูในสถานะออนแอกวา เชน

ความรูดานกฏหมาย ภาษา ชนกลุมนอย

โอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนของคูคา/

ผูรับจางชวง/ผูสงมอบ

• การหลอกลวง โดยถูกหลอกมาใหทํางานผิด

ประเภท หลอกลวงเรื่องท่ีพักอาศัยและ

สภาพความเปนอยู

• การผิดสัญญาเรื่องคาจาง การไมจายคาจาง

การคางคาจาง หรือการทํางานขัดหนี้

• การยึดหรือเก็บเอกสารประจําตัว หรือ

ทรัพยสินมีคาสวนบุคคลไว

• การทํางานลวงเวลาเกินกวากฎหมายกําหนด

• การจางงานโดยไมมีสัญญาจาง

โอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนตอชุมชนและสังคม

• การละเมิดสิทธิในการเขาถึงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา  การปลอยมลพิษตางๆ

• การจัดการของเสียท่ีไมเหมาะสม ไมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดและ/กฎหมาย 

โอกาสละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกคา

• การเลือกปฏิบัติตอลูกคาใหญ/รายยอย

• การไมรักษาความลับของลูกคา

• ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและ

บริการ
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เปาลมเย็นใหพนักงาน (AHU)

26 ºC

35-40 ºC

28 ºC

Induction Heater

220 ºC

กระบวนการอบสีใชพลังงานความรอนจากไอน้ําทดแทน

พลังงานความรอนจากกาซ LPG เผาตรง

ดานสังคม

 พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน
ดานสิ่งแวดลอม

 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 66.69 tCO2eq/ป

ดานสังคม

 พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน

ดานสิ่งแวดลอม

 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 179.77 tCO2eq/ป

สิทธิมนุษยชนดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน : พนักงาน  ชุมชนและสังคม

ความเสีย่ง การบริหารความเสี่ยง ประโยชน

ดานเศรษฐกิจ

 ลดตนทุนการใชพลังงานไฟฟา  1,293,247.20 บาท/ป  

ดานสังคม

 ลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม กรณี กาซ LPG รั่วไหล

 เพ่ิมสุขภาพอนามัยท่ีดีแกพนักงาน กรณี พนักงานสูดดม

กาซ LPG
ดานสิ่งแวดลอม

 เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนรอยละ 100
ดานเศรษฐกิจ

 สรางรายไดใหเกษตรกร 3,506,368.00 บาท/ป

 ลดตนทุนพลังงานความรอน 2,772,069 บาท/ป

ดานเศรษฐกิจ

 ลดตนทุนการใชพลังงานไฟฟา 85,000.00 บาท/ป  

นวัตกรรมกระบวนการท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม
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สิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : ลูกคา ชุมชน สังคมและพนักงาน

ลดการปลอย CO2 จากยานยนตท่ัวโลกรอยละ 50 ภายในป 2568 จากปฐาน 25482

FPI เปน 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมยานยนตในเอเชียและเปนบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีไดรับการรับรองวาเปน “เปาหมายพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (SBTi)”

Phase #1

Target: FPI has set a target for GHG Emission 

Reduction 10% by 2019, base-year 2016

Result: FPI achieved a target for GHG Emission 

Reduction 11.44% by 2019, base-year 2016

2016

2019

Phase #2

“Fortune Parts Industry Public Company 
Limited commits to reduce absolute scope 
1 and 2 GHG emissions 25.2% by 2024 from 
a 2018 base year. Fortune Parts Industry 
Public Company Limited also commits to 
reduce absolute scope 3 GHG emissions 
25.2% over the same time period.”

Target: FPI has set a target for GHG Emission 

Reduction 25.2% with SBTi by 2024, base-year 2018
2018

2024

Result:
Sc.1  = 541 tCO2eq 

Sc. 2 = 7,527 tCO2eq

Sc. 3. = 9,691 tCO2eq

25.2% 

ลดมลพิษทางน้ําจากการใชสารเคมี ขยะอันตราย และกากของเสียเหลือใช 1

Chrome 6+ Free

2023
Ni-U

2020

RoHS/ Pb Free

This product does not contain in its known 

recipe RoHS 2.0 substances……

คว
าม

ทา
ทา

ยอุ
ตส

าห
กร

รม
ยา

นย
นต

ใน
อน

าค
ต

https://www.marsh.com/bh/en/insights/research-briefings/global-risks-report-2020.html

Water Crises, Wastewater & Sludge Effluent 
#5 Impact

#8 Likelihood

2020 Global 

Risks

Air pollution & GHG Emission

https://www.marsh.com/bh/en/insights/research-briefings/global-risks-report-2020.html
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สิทธิมนุษยชนดานความปลอดภัยในการทํางาน : ลูกคา คูคา/ผูรับจางชวง/ผูสงมอบและพนักงาน

WI การเปดปดระบบไฟฟา

มาตรฐานการปฎิบัติงาน (WORK INSTRUCTION): Level 3

 เตรียมอุปกรณความปลอดภัย (Safety equipment)

 เตรียมบุคลากร และพ้ืนท่ีในการทํางาน (Prepare personnel and area monitoring)

WI 3 Ranking:

Safety KPI

 Accident Record (Work Related)

 Safety Patrol activity

1) Category by rank A / B / C

2 ) Category by Stop 6 from Monthly Safety Audit

 Monthly Safety Audit

 Safety Activity in this month

 Suggestion / Need TDEM/C&A to support
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ประโยชนดานภาพลักษณที่ดีขององคกร : การพัฒนาองคกรที่ย่ังยืน 2562

• Heat & Electric Facilitator

• ESG 100

• The Prime Ministry’s 
Industry Awards : 
Potential Industry

ป 2562

• Human Capital Development : 
Human to Hero, mai Virtual Run for 
สภากาชาดไทย

• Sustainability 
Disclosure Awards

• Carbon Neutral

• Green Office

• T-VER

• SET Sustainability Awards –
Sustainability Excellence

• Thailand Sustainability Investment

• Thai CAC 
Certified

• Science Based Targets 
(SBTi) 

#1st Thai’s company & #1/5th Asian’s 

automotive parts manufacturing 

(Targets approval)
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การดูแลพนักงานในสถานการณแพรระบาด COVID-19

2. กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของบริษัท

Crisis Management

1. การตอบสนองอยางทันทวงทีตอสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

Emergency Response

การสงเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในชวง COVID-19

การประเมินสถานการณเบ้ืองตน

การดูแลดานรายได

การดูแลสุขอนามัย

 แบงทีมทํางาน (ทีม A และทีม B) 

 สํารวจรายชื่อพนักงานที่อยูภายในรัศมี ≤10 กม. และจัดหาที่

พักอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่โรงงาน

ไมมนีโยบายการเลิกจาง/ กําหนดมาตรการดูแลพนักงาน

 ระบุจุดคัดกรอง จัดหาอุปกรณปองกันการแพรระบาดเชื้อ

2.2 กลยุทธการบริหารความตอเนื่อง  

2.3 แผนบริหารความตอเนื่อง

2.4 การติดตอสื่อสาร

2.5 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

2.1 ภาวะผูนํา

 สรางความตระหนักและประเมินผลกระทบรอบดาน

 จัดประชุมสถานการณฉุกเฉิน COVID-19 พรอมแผนรับมือ

 เตรียมพรอมที่พัก/ ทํางานที่บริษัท ชั่วคราว (เคอรฟว 24 

ชม.)

 ยกระดับดานความปลอดภัย และการปองกันโรคอุบัติ

ใหมที่เกิดขึ้น และอาจเกิดขึ้นในอนาคต/ จัดทําแผน

รายป อยางตอเน่ือง 

 ยกระดับการควบคุมดานสุขอนามัยในองคกร

 สื่อสารสถานการณทั้งในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการแพรระบาดและควบคุมโรค

 สื่อสารวิธีการปฏิบัติตนในการปองกันการแพรระบาดและการติดเชื้อที่ถูกวิธี

 สื่อสารสถานการณทางธรุกิจใหพนักงานรบัทราบรายสัปดาห/รายเดอืน เชน ยอดขาย/ลดตนทุนการ

ดําเนินงานขององคกร

 สื่อสารกฎระเบียบ มาตรการ และขอบังคับในการเดินทาง/ เขาออกพ้ืนที่เสี่ยง

 สื่อสาร/ประกาศนโยบายไมปรับลดจํานวนพนักงานและดําเนินการผลิตปกติ

1) จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ

2) ประเมินผลกระทบตอองคกรและผูมีสวนไดเสีย

3) ประเมินผลกระทบของการดําเนินงาน  

3.1) ดานเศรษฐกิจ 3.2) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 จัดหาอุปกรณปองกันและควบคุมการแพรระบาด

 สรางความมั่นใจ/ รักษาความมั่นคงใหกับ

พนักงาน คูคาและลูกคา

 ประกาศแผน/ นโยบายไมลดจํานวนพนักงาน 

 พัฒนาและรักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถ

และเชี่ยวชาญเฉพาะ

 พัฒนาเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน
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การดูแลแรงงานในสถานการณแพรระบาด COVID-19

การสงเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในชวง COVID-19

4. การวางแผนฟนฟูธุรกิจภายหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

Business Recovery  สรางวัฒนธรรมมุงเนนที่เปาหมายที่สําคัญ (WIG)

 ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงใน

การทํางานของพนักงาน

 พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรในการเพ่ิมผลผลิต

 เพ่ิมทักษะการทํางานที่หลากหลายตาม Matrix skill

3. การบรรเทาผลกระทบและดูแลผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน

Impact Mitigation
 พัฒนาบุคคลากรใหมุงเนนควบคุมตนทุนการดําเนินงานภายใน และ/ปรับ

กระบวนการทํางาน และ/Rotate งานใหปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง

 พัฒนา Online Platform ชองทางจัดหนายสินคาใหหลากหลาย/มองหา

โอกาสทางธุรกิจจากมาตรการ Lockdown ของคูแขงที่สําคัญ

 จัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหพนักงาน 

 ลงทุนในเทคโนโลยีติดตั้งระบบออโตเมชั่นในการทํางานใหสอดคลองกัน

 กําหนดมาตรการปองกันและบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามเกณฑปองกัน

การแพรระบาด

 ฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อและควบคุมไมใหบุคคลภายนอกเขาพ้ืนที่ผลิตและสํานักงาน

อุปกรณอาชีวอนามัย :สถานประกอบการ :

 มาตรฐาน Clean Food Good Taste

Recycle  Recycle  Hazardous

 ดูแลสภาพแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน จายคารักษาพยาบาลและไดรับคาจางตามปกติ กรณี กักตัว 14 วัน 

 สนับสนุนเจลแอลกอฮอล  หนากากอนามัยและฉากก้ันเวนระยะหางทางสังคม
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การดูแลกลุมเปราะบางทางสังคม

สนับสนุนการจางงานกลุมเปราะบาง (Vulnerable Group)

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 

สรางอาชีพและจางงานพนักงานหลังเกษียณ (≥60 ป)

จัดหาผูดูแลคุมครองสิทธิลูกจางคนพิการ/อุปกรณ และส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือตอการใชชีวิตในการทํางาน

สนับสนุนและใหโอกาสผูพิการ โดยการจางงานและสวัสดิการท่ี

เปนธรรมและเทาเทียมตามกฎหมาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบาํบดัและฟนฟูฯ  

สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมใหกลุม

เปราะบางดานยาเสพติด
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Thank you

FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

11/22 MOO. 20 NIMITMAI ROAD, LAMLUKKA,  LAMLUKKA, 
PATHUMTHANI 12150 THAILAND

www.fpiautoparts.com

EOE : ECO OPERATIONAL EXCELLENCE
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