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ความเป็นมา
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) หรือ “STARK” เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการลงทุนด้านการผลิตและบริการภาคอุตสาหกรรม

STARK ด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัการ “ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน” (Operational Excellence) ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ระดบัโลก ดว้ยผลงานท่ียอดเยีย่มของเรา ท าใหลู้กคา้ นกัลงทุน และพนัธมิตรทางธุรกิจสามารถยกยอ่งเราในฐานะผูน้  าในโซลูชัน่การลงทุนทั้งหมด

บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2562 ภายใตส้ัญลกัษณ์ซ้ือขายหุ้น “BKK:STARK” โดยมีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด 2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ภายใตก้ารบริหารของ STARK เรามัน่ใจวา่เราจะส่งมอบความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัลูกคา้ นกัลงทุน และพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 
ดว้ยวสิัยทศันท์างธุรกิจของเรา

.

เพือ่เป็นองคก์รทีมี่ขีดความสามารการแข่งขนัสงูสดุในทุกสิง่ทีเ่รา (ควร) ท า



ผูถื้อหุ้น ลกูค้า

พนัธมิตรธรุกิจ
และเจ้าหน้ี คู่แข่งและ

การแข่งขนัทางการค้า

คณุภาพ
ความปลอดภยั

และอาชีวะอนามยั
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ส่ิงแวดล้อม

S

สงัคม

G

ธรรมาภิบาล

จดุประกายให้สงัคม คือจรรยาบรรณขององคก์รเพือ่…
พนักงาน



7
ภารกิจ

ธรรมาภิบาล



ระบบการจดัการแบบ
ป้องกนัความผิดพลาด

ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน

จิตวิญญาณความเป็น
ผูน้ าท่ีไม่เหมือนใคร

น าระบบดิจิทลัมาใช้เพ่ือน าพาองคก์รสู่ความส าเรจ็

การจดัการด้านวิจยั
พฒันาและนวตักรรม

ความส าเรจ็ของ
New S-Curve

จดุประกายแก่สงัคม

เพ่ือด ำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเกี่ ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
หลักธรรมำภิบำล จรรณยำบรรณและศีลธรรมท่ีดี
ของบริษัทและบริษัทในเครือ“STARK”ปฏิบัติตำม
ค่ำนิยม กำรให้ เกี ยรติ  วิ ริยภำพและควำมมุ่ งมั่น
เพ่ือส่งเสริมและยกระดับวิถีกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ
ภำยใต้
● ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดกำร

ท่ีเน้นสร้ำงมลูค่ำให้มำกท่ีสุด (Lean Management)
● ระบบกำรจัดกำรแบบป้องกันควำมผิดพลำด
● จิตวิญญำณของควำมเป็นผู้น ำท่ีไม่เหมือนใคร
● น ำระบบดิจิทัลในกำรน ำพำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ
● เสริมสร้ำงกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
● มุ่งมัน่สู่ควำมส ำเร็จของอุตสำหกรรมอนำคต

(New S-Curve)
เพ่ือจุดประกายแก่สังคมสู่อนาคตแห่งโลจสิตกิส์พลงังาน

รากฐานทีส่ าคญัของความมัน่คงและการเติบโตอย่างยัง่ยืน



เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล
โครงสร้างหลกัธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะผูบ้ริหาร

G

ธรรมาภิบาล

กำรก ำหนดโครงสร้ำงขององค์กร เพ่ือให้
มั่นใจว่ำบริษัทมีแนวทำงเชิงกลยุทธ์และ
กระบวนกำรตัดสินใจท่ีโปร่งใสตำม
ข้อบงัคับของบริษทัมหำชน กำรด ำเนินกำร
ด้ำนโยบำยและกลยุทธ์ในระดับบริหำร
จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส



ระบบบริหารจดัการ
ระบบกำรจัดกำรท่ีเป็นเอกลกัษณ์เพ่ือปรับประยกุต์ใช้
เป็นนโยบำยท่ีมีวัตถุประสงค์ เป้ำประสงค์ และ
เป้ำหมำยท่ีชัดเจนท่ัวท้ังองค์กร ระบบรับประกัน
ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิผลด้วยกำรตรวจสอบและ
ควำมสมดุลท่ีปรำศจำกข้อผิดพลำด ในขณะท่ียังคง
รักษำควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรนับตั้งแต่ระดับ
คณะกรรมกำ ร  คณะกรรมกำรบ ริห ำ ร  และ
คณะอนุกรรมกำรจนถึงผู้บริหำรระดับสูง รวมถึง
ระดับผู้ บัง คับบัญชำ ผู้ บริหำรระดับกลำง แ ละ
พนักงำนระดับปฏิบติักำร
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เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล

ระบบบริหารจดัการ

ผูถ้ือหุ้น

คณะกรรม
การบริษทั

คณะกรรมการชุดย่อย
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กำรผลิตโดยวิธีกำรเน้นสร้ำงมูลค่ำให้มำกท่ีสุด
ในฐ ำนะ แกนหลั ก ข อ งค ว ำ ม เ ป็น เ ลิ ศ ข อ ง
กำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งมอบคุณภำพท่ี เหนือกว่ำ
กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
กำรพัฒนำ ทุนท รัพยำกรมนุ ษ ย์ อ ย่ ำ ง ยั่ ง ยื น 
กำรน ำวิธีกำรเน้นสร้ำงมูลค่ำให้มำกท่ีสุดระดับโลก
ดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กรเชิงบรูณำกำร ประกอบด้วย

● กำรจัดกำรควำมผิดปกติประจ ำวนั
● กำรตรวจสอบควำมต่อเน่ืองของกำรปฏิบติังำน
ว่ำเป็นไปตำมแผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้
● กำรตรวจสอบกำรจัดกำรจัดกำรเชิงผลสัมฤทธ์ิ
● กำรปรับปรุงเชิงลึกอย่ำงต่อเน่ือง
● กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท่ียึดถือคนเป็นศูนย์กลำง

ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน

เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล

ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน
G

ธรรมาภิบาล



จิตวิญญานแห่งความเป็นผูน้ า

มุ่งเน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิ ความรวดเรว็ในการด าเนิน เกียรติยศ ความกล้าหาญ
ความรบัผิดชอบ

“เพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถในกำรกำรแข่งขันสูงสุดในทุกส่ิงท่ีเรำท ำ” คือแรงบันดำลใจท่ีปลูกฝังอยู่ ใน
จิตวิญญำณควำมเป็นผู้น ำของ STARK ระบบนิเวศท่ียืดหยุ่นของเรำได้หล่อหลอมเรำให้กลำยเป็นทีมผู้น ำ
ท่ีมีเอกลักษณ์ด้วยค่ำนิยมหลักอันประกอบด้วย “กำรมุ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิ"  "กำรลงมือท ำอย่ำงรวดเร็ว" และ 
“เกยีรติยศ ควำมกล้ำหำญ ควำมรับผิดชอบ"

G

ธรรมาภิบาล

เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล

จิตวิญญานแห่งความเป็นผูน้ า

เกยีรตยิศ
กลา้หาญ
รบัผดิชอบ



ดิจิทอลน าพาองคก์รสู่ความส าเรจ็

STARK เป็นองค์กรท่ีมีควำมปรำรถนำแรงกล้ำเกี่ยวกับดิจิทัล เรำเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มดิจิทัลของเรำอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมุ่งมัน่ให้เกิดแนวทำงปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในอุตสำหกรรมท่ีเรำด ำเนินกิจกำร ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนอย่ำงย่ิงของ “ดิจิทัล
เพ่ือน ำพำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ” ได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัลภำยในองค์กรของเรำประกอบด้วยโครงกำร
พัฒนำปรับปรุงถึง 105 โครงกำรท่ี เกี่ยวข้องกับกำรน ำเทคโนโลยีมำเ พ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำ เนิน ธุรกิจ
(Digital Solution) ในปี 2564 นี ้
นอกเหนือจำกกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อบงัคับท่ีบงัคับใช้ ซ่ึงรวมถึงพระรำชบญัญติักำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัย
ทำงไซเบอร์และกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว STARK ยังตระหนักถึงควำมเส่ียงท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำรคุกคำม
ทำงไซเบอร์อีกด้วย บริษัทก ำลังแสวงหำทำงออกท่ีดีท่ีสุดจำกพันธมิตรท่ีดีท่ีสุดเพ่ือปกป้องข้อมูลอันมีค่ำของเรำ 
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท้ังหมด

G

ธรรมมาภิบาล

เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล

ดิจิทอลน าพาองคก์รสู่ความส าเรจ็



ทีม วิ จัยและพัฒนำ ท่ีมีประสิทธิภำพ - ทีม ท่ีส ร้ำงแนวคิด
เชิงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้ำงรำยได้ กำรบริกำรแบบครบวงจร 
และวิธีกำรซ่ึงมีควำมส ำคัญต่อกลยทุธ์กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ 
STARK

ปัจจัยท่ีท ำให้ทีมงำนวิจัยและพัฒนำของเรำประสบควำมส ำเร็จ
 ว่ำจ้ำงบคุลำกรผู้มคีวำมสำมำรถท่ีเหมำะสมด้วยค่ำตอบแทน

ท่ีสูงกว่ำค่ำเฉลีย่
 สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี
 ให้ควำมส ำคัญส ำหรับกำรก ำหนดงบประมำณเป็นล ำดับแรกสุด
 ช่ืนชมต่อควำมส ำเร็จและควำมผิดพลำด

Governance

G

เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล

การจดัการด้านวิจยัพฒันาและนวตักรรม

R&D Performance

No. of products certified 17

Investment in R&D 503

No. of R&D personnels 95

R&D Partnership projects 7

การจดัการด้านวิจยัพฒันาและนวตักรรม

การด าเนินงานวิจยัและพฒันา

จ านวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรอง 17
การลงทุนในการวจิยัพฒันา 503
จ านวนบุคลากรดา้นวจิยัพฒันา 95
โครงการวจิยัพฒันาร่วมกบัพนัธมติรธุรกจิ 7



ต่อยอดอตุสาหกรรมแห่งอนาคต
STARK ต่อยอดอุตสำหกรรมแห่งอนำคตท่ีหลำยหลำกประกอบด้วย
● รับรู้สถำนกำรณ์
● ปรับแต่งให้ดีกว่ำเดิม
● ด ำเนินกำรทดลอง
● ศึกษำควำมเป็นไปได้
● คิดค้นกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีเน้นลกูค้ำ

เป็นศนูย์กลำง

กลยุทธ์ทำงธุรกิจท่ียืดหยุ่นนีช่้วยให้เรำเป็นผู้ น ำอุตสำหกรรม
ซ่ึงหมำยควำมว่ำ เรำเรียนรู้ท่ีจะมองภำพรวม หลีกเลี่ยงกำรไล่ตำม
กลยุทธ์ และขับเคล่ือนกำรเติบโตด้วยกำรมอบประสบกำรณ์ ท่ี
ประทับใจให้กบัลกูค้ำของเรำ

G

ธรรมาภิบาล

เสาหลกัดา้นธรรมาภบิาล

ต่อยอดอตุสาหกรรมแห่งอนาคต (The New S-Curve)
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สิ่งแวดลอ้ม



เสาหลกัดา้นสิง่แวดลอ้ม
ลดการปล่อยคารบ์อนด้วยพลงังานหมนุเวียนเพ่ืออนาคตท่ียัง่ยืน

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ STARKได้พฒันาระบบพลังงานหมุนเวียนท่ีย ัง่ยืนเพื่อทดแทน
การผลิตพลงังานจากฟอสซิลภายในโรงงานของเรา และมีเป้าหมายท่ีจะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนอนาคตของ
พลงังานสะอาด ระบบโซลาร์รูฟท็อป ท่ีได้รับการติดตั้ง ณ โรงงานทั้ง 3 แห่งของเราได้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
5,628.27 กิโลวตัตใ์นระหวา่งปี 2562 และ 2564 ซ่ึงเทียบเท่ากบัการปลูกตน้ไมจ้  านวน 318,000 ตน้

E
ส่ิงแวดล้อม

บางพลี - ดชันเีปรยีบเทยีบจ านวนตน้ไมท้ีไ่ด้รบัการปลูกสะสม
อย่างต่อเน่ือง

ระยอง - ดชันเีปรยีบเทยีบจ านวนต้นไม้ทีไ่ด้รบัการปลกูสะสม
อย่างต่อเน่ือง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ต้น
ไม

้

ต้น
ไม

้

TCI - ดชันเีปรยีบเทยีบจ านวนตน้ไมท้ีไ่ด้รบัการปลูกสะสมอย่างต่อเน่ือง

ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



เสาหลกัดา้นสิง่แวดลอ้ม
การแสดงค่าเทียบเท่าระบบโซลารร์ฟูทอ็ปกบัการปลกูต้นไม้

โรงงานบางพลี
1,998.10 กิโลวตัต์

โรงงานระยอง
2,810.52 กิโลวตัต์

โรงงงาน TCI

819.65 กิโลวตัต์

160,000 ต้น 100,000 ต้น 58,000 ต้น

เทียบเท่ากบัสวนลุมพินี x 2

(สวนสาธารณะ 360 ไร่ )

เทียบเท่าราชกรีฑาสโมสร
(227 ไร่)

เทียบเท่าสวนจตุจกัร x 3 

(สวนสาธารณะ 155 ไร่)

E
ส่ิงแวดล้อม



GAT Floating Solar Project (45 MW) at 

irindhorn Dam, Ubon Ratchathani

ส่ิงแวดล้อม
ก้าวไปสู่เป้าหมายระดับประเทศเพื่อบรรลุความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี 2593 STARK ภูมิใจท่ีไดเ้ป็นหน่ึงในผูข้บัเคล่ือน
พลังงานหมุนเวียนและจะยงัคงมีส่วนร่วมในอนาคตของภูมิทัศน์
พลงังานหมุนเวยีนของประเทศไทยต่อไป

เสาหลกัดา้นสิง่แวดลอ้ม
โอกาสในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน

โครงการพลงังานแสงอาทิตยล์อยน ้ า กฟผ. (45 MW) ท่ีเข่ือนสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี



เสาหลกัดา้นสิง่แวดลอ้ม
อปุกรณ์จดัการพลงังานสีเขียว

E
ส่ิงแวดล้อม STARK ปรับเปล่ียนการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์มากกว่า 117 รายการ รวมถึงรถยกสินคา้ใน

โรงงานของเราเพื่อรองรับการจดัการวสัดุ เราวางแผนท่ีจะทดแทนจ านวนรถยกสินคา้ทั้งหมด
ของเราในปัจจุบนัเป็นรถยกไฟฟ้ารวมทั้งเพิ่มการน าระบบอตัโนมติัมาใช้ แผนปฏิบติัการ
ดงักล่าวจะช่วยลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศไดถึ้ง 1,040 ตนั พร้อมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นตน้ทุน



เสาหลกัดา้นสิง่แวดลอ้ม
การแก้ไขปัญหาเชิงนวติักรรม

STARK อยู่ในระหว่างการส ารวจโอกาสท่ีจะน า XLPE ท่ีเหลือจาก
การผลิตสายเคเบิลกลับมาใช้ใหม่ และเปล่ียนเป็นหลอดม้วน
สายเคเบิลและท่ีครอบหลอดม้วนสายเคเบิล ความส าเ ร็จ จาก
กระบวนการน ากลบัมาใชใ้หม่ท่ีสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไดถึ้ง 2 ตนัต่อทุก 1 ตนั XLPE ท่ีถูกน ากลบัมาใชใ้หม่

สายไฟฟ้าชนิดครอสลิงก์โพลีเอททีลีน (XLPE) ถือว่าเป็นวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้
ยากที่สุด ปัจจุบัน จากการวิจัยความเป็นไปได้ของกระบวนการไพโรไลซิสและ
กระบวนการรีไซเคิลของโพลิเมอร์ที่ตกค้าง ความส าเร็จดังกล่าวจะเป็นประ โยชน์
มหาศาลต่อส่ิงแวดล้อมของเรา สอดคล้องกับปณิธานของ STARK ที่มีต่อการเติบโต
อย่างยัง่ยืน

ดว้ยกระบวนการไพโรไลซิส โพลีเมอร์ท่ีตกคา้งสามารถย่อย
สลายไดด้ว้ยความร้อนสูง และถูกกลัน่เพื่อเปล่ียนเป็นผลิตภณัฑ์
ตั้ งแต่แว็กซ์ท่ีมีน ้ าหนักมากไปจนถึงน ้ ามันและก๊าซชนิดเบา 
แนวคิดน้ีอยูร่ะหวา่งการส ารวจโดยบริษทัปิโตรเคมีรายใหญ่

E
ส่ิงแวดล้อม



12
ภารกิจ

สงัคม



STARKได้น าเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานท่ีเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึง
ความต่อเน่ืองของรกิจในขณะเดียวกนัยงัคงค านึงถึงล าดบัความส าคญั
ของสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัเป็นส่ิงแรกส าหรับพนกังาน
ของเรา อาทิ

● แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในการรับมือกบัการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 เพ่ือรับมือกบัเหตุการณ์
อยา่งทนัท่วงทีและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สถานท่ีท างาน
ปลอดภยัจากการแพร่ระบาดดงักล่าว

● ก าหนดนโยบายผูม้าติดต่อท่ีเขม้งวดเพื่อปกป้อง
พนกังานในท่ีท างาน

● รณรงคใ์หค้วามรู้เร่ือง “มาตรการป้องกนัตนเอง”
● สนบัสนุนการฉีดวคัซีนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั
● ป้องกนัการแพร่ระบาดในส านกังานดว้ยมาตรการ

ท่ีเขม้งวดเพ่ิมเติมและอุปกรณ์สุขอนามยั
ดว้ยมาตรการดงักล่าว ส่งผลใหพ้นกังานองเราสามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวของตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ียากล าบาก
ของการแพร่ระบาดของโรคระบาดดงักล่าว

S

สงัคม

เสาหลกัดา้นสงัคม

มาตรการเก่ียวกบั
โควิค-19



เสาหลกัดา้นสงัคม

การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัโควดิ-19

ในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อบังคับท้องถ่ินในจังหวดัสมุทรสาคร หน่ึงใน
โรงงานของเราจ าเป็นตอ้งจดัตั้งการแยกท่ีพกัภายในโรงงานหรือ FAI 
เพื่อช่วยเหลือพนกังานท่ีติดเช้ือ STARK ไดจ้ดัตั้งสถานท่ีและจดัเตรียม
ส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งทนัท่วงทีเพื่อรักษาความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน

มาตรการบบัเบิลแอนดซี์ล
ในนครโฮจิมินห์ ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับโรงงานในการ
จดัตั้งโรงงาน Bubble and Seal เป็นเวลา 45 วนั STARK ไดจ้ดัเตรียม
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับและรองรับพนักงานกว่า 600 คน
การจดัการอย่างรวดเร็วของเราส่งผลให้การผลิตและความมัน่คงใน
การท างานของพนกังานทุกคนเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

S

สงัคม

การแยกท่ีพกัภายในโรงงาน (FAI)



เสาหลกัดา้นสงัคม

โควิด-19 การบรรเทาทุกข์
ส าหรบัลกูจ้าง

STARK เราเข้าใจถึงภาระหน้า ท่ีส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของ
พนักงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่  
มาตรการบรรเทาทุกข์ต่อไปน้ีได้จดัเตรียมไวส้ าหรับพนักงานและ
ครอบครัวของพนกังานเหล่าน้ี

● สินเช่ือส่วนบุคคลปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือนกวา่ 100 ครอบครัว
● จ าหน่ายหนา้กากอนามยัในราคาทุน
● เงินช่วยเหลือส าหรับสิทธิในการฉีดวคัซีนทางเลือก

S

สงัคม



เสาหลกัดา้นสงัคม
การบรรเทาทุกข์ COVID-19 เพ่ือสงัคม

ให้การสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนามด้วย
สายเคเบิลของเเฟ้ลปส์ ดอดจ์ให้กบัโรงพยาบาลสนาม
พลังแผ่นดิน 2 เขตหลักส่ี เพื่อรองรับผู ้ป่ วยกว่า
900 ราย

S

สงัคม



เสาหลกัดา้นสงัคม

มาตรฐานความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน

ความปลอดภยัของพนกังานเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดส าหรับ STARK โดยการลดความเส่ียง
ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีท างานและการจัดท ากรอบการท างานท่ีเหมาะสมเพื่อสุขภาพ
ความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานทุกคน แนวทางปฏิบติัของเราสอดคลอ้งกบั
ISO 45001 ซ่ึงเนน้การปรับปรุงการจดัการความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั

การด าเนินการดา้นความปลอดภยั
ในสถานท่ีท างาน

นบัจากตน้ปี
2564

จ านวนชัว่โมงท างาน* 7,480,000 ชัว่โมง

S

สงัคม

*จ ำนวนชัว่โมงท ำงำนโดยปรำศจำกเวลำทีส่ญูเสยีไปจำกกำรไดร้บับำดเจบ็



เสาหลกัดา้นสงัคม
คู่มือการออกแบบของเฟ้ลปส์ ดอดจ์

เฟ้ลปส์ ดอดจ์ไดด้ าเนินการจดัสัมมนาเก่ียวกบัการออกแบบระบบไฟฟ้าและด าเนินการแจกคู่มือ
การออกแบบฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัวศิวกรกวา่ 1,000 คน จาก 5 จงัหวดัใหญ่ของประเทศไทย

เชียงใหม่
156

ขอนแก่น
118

ภเูกต็
141

สงขลา
121

กรงุเทพฯ
648

S

สงัคม

วศิวกร
ทีผ่่านการฝึกอบรม



คู่มือการออกแบบของเรา "คู่มือการออกแบบเฟ้ลปส์ ดอดจ"์ ไดมี้การมอบใหแ้ก่วศิวกรไฟฟ้า 
ช่างไฟฟ้า และสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ

วศิวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า คู่มือ

767 767

มหาวทิยาลยั และสถาบนั
เทคนิควทิยาลยัเทคนิค คู่มือ

243 2,880

S

สงัคม

เสาหลกัดา้นสงัคม
คู่มือการออกแบบของเฟ้ลปส์ ดอดจ์



เสาหลกัทางสงัคม

การประชุมเชิงปฏิบติัการผูช่้วยช่างไฟฟ้า “มาตรฐานในการเลือกสายเคเบิล"

สถาบนั/สถานศึกษา ผูเ้ขา้อบรม ผูใ้ชง้าน

KICE (ขอนแก่น) ช่างไฟฟ้า 28

มหาวทิยาลยัมหิดล นกัศึกษา 33

มหาวทิยาลยันเรศวร นกัศึกษา 66

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นกัศึกษา 24

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี                         
ราชมงคลลา้นนา

นกัศึกษา 53

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
(ศูนยรั์งสิต)

นกัศึกษา 29

เฟ้ลป์ส ดอดจ์ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
หลกัสูตรการเลือกสายเคเบิลโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมและแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่ช่างไฟฟ้าและ
นกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั

S

สงัคม



เสาหลกัดา้นสงัคม
บรรเทาทกุขผ์ูป้ระสบอทุกภยั

STARK ได้บริจาคสายเคเบิลความยาว 4,000 เมตรให้กับมูลนิธิกระจกเงา 
องค์กรซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาสังคม มูลนิธิกระจกเงา (องค์กร
การกุศล) ได้จัดส่งสายเคเบิลช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในจังหวัดขอนแก่น และ
จงัหวดัอุบลราชธานี เพือ่การติดตั้งใหม่ภายหลงัเหตุการณ์อุทกภยั

S

สงัคม



เสาหลกัทางสงัคม

ทุนทรพัยากรมนุษย์ ทุนทรัพยากรมนุษย์ 2564

รายไดเ้ฉล่ียของพนกังาน สตาร์ค เทียบกบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อคนของไทย 2.3 เท่า

จ านวนพนกังานทั้งหมด 1870
ค่าจา้งและผลประโขชน์ต่างๆของพนกังาน (ลบ) 767

แยกตามเพศ
ชาย 1,246
หญิง 624

แยกตามกลุ่มวยั
กลุ่มวยั Gen. B 4.5%
กลุ่มวยั Gen. X 31.5%
กลุ่มวยั Gen. Y 60.3%
กลุ่มวยั Gen. Z 3.6%
แยกตามสญัชาติ

ไทย 960
เวยีดนาม 899

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 11
ผูบ้ริหารระดบัสูงแยกตามเพศ 38

ชาย 30
หญิง 8

พนักงานทุกคนของเรา คือ หัวใจแห่งความส าเร็จของเรา

STARK เราสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับเสนอความคิด
ริเร่ิมของตนดา้นนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษทัและ
สังคม

ดว้ยการด าเนินธุรกิจของเราท่ีขยายไปถึงประเทศเวียดนาม
เรามัน่ใจวา่พนกังานทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
แมจ้ะมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั

S

สงัคม



เสาหลกัดา้นสงัคม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ด้วยการจัดหาโครงการ การพัฒนาอย่างเข้มข้นและ
โครงการคุณธรรมตามผลงานควบคู่ไปกับระบบ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การประชุมหารือ
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน และการส่ือสารผา่นช่องทาง
สังคมออนไลน์  (Social Media) พนักงานของเรา มี
ความชดัเจนกบัทิศทางปัจจุบนัของบริษทัและมีส่วนร่วม
โดยสัญชาตญาณเพื่ อ ส่ งมอบกาารปฏิบั ติหน้า ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพดีเลิศ

S

สงัคม



ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน 
STARKไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บับุตรพนกังาน
กวา่ 70 ครอบครัวในปี 2564

สนับสนุนเหตุการณ์ส าคญัในชีวติของพนักงาน
การแต่งงาน การคลอดบุตร และการจดัพิธี
ฌาปนกิจศพ

เสาหลกัทางสงัคม

สวสัดิการพนักงาน
S

สงัคม



บทสรุป



สู่อนาคตทีย่ัง่ยืน

2.3x

รายไดพ้นกังานเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ีย
ในประเทศไทย*

21%

ผูห้ญิงในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง

34

>600
ความปลอดภยัในการท างานโดยการน า

มาตรการ Bubble and Seal มาบงัคบัใชใ้นช่วง
การระบาดใหญ่

*อำ้งองิจำกรำยไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของประเทศไทยปี 2563

204
พนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมระบบ Lean

105
การปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ดว้ย

ดิจิทลัโซลูชัน่

3
กรรมการอิสระ จากจ านวน
คณะกรรมการบริษทั 9 ท่าน

10
การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ผลงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
ธรรมาภิบาลประจ าปี 2564



35

5,628.27กิโลวตัต์

พลงังานหมุนเวยีนทีผ่ลติ

เทยีบเท่ากบัการปลูกต้นไม้

318,000 ต้น

ลด1,040 ตัน 
ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์
โดยการทดแทนรถยกสินค้า 117 ค้น

เป็นรถยกสินค้าไฟฟ้า

ลด6,600 ตัน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์โดยการน า

XLPE ส่วนทีต่กค้างกลบัมาผลติใหม่

สู่อนาคตที่ยัง่ยืน

ผลงานด้านส่ิงแวดล้อม  สังคม 
ธรรมาภิบาล ประจ าปี 2564



>4000m.

มอบสายเคเบิลเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของสงัคม

900
ผูป่้วย COVID-19 ไดรั้บการรักษาใน

โรงพยาบาลสนาม

36

มอบคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าใหแ้ก่สถาบนั
และมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ

>3,500

1,184
วศิวกรจาก 5 จงัหวดัส าคญัของประเทศ

ไทยเขา้ร่วมกาสัมมนา 
“การออกแบบระบบไฟฟ้า”

233
ช่างไฟฟ้าและนกัศึกษามหาวทิยาลยั                      

ร่วมอบรมหลกัสูตร                                   
“มาตรฐานในการเลือกสายเคเบิล”

สู่อนาคตที่ยัง่ยืน

ผลงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
ธรรมาภบิาลประจ าปี 2564

>70
บุตรของพนกังานไดรั้บทุนการศึกษา

>100
ครอบครัวพนกังานไดรั้บสินเช่ือส่วน

บุคคลเพื่อบรรเทา COVID-19



จุดประกายใหส้งัคม…

สูอ่นาคตแห่งโลจิสติกสพ์ลงังาน


