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Editor Talk 
   
 
  ท่านสมาชิก TMSC ทุกท่านครับ ในนามของคณะท างานวารสาร TMSC Network กระผมต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่าน 
 ถึงความล่าช้าในการจัดท าวารสารเล่มที่ 2 น้ี แม้ว่าจะได้รับการทวงถามหลายครั้งจากทีมผู้บริหาร   และคณะท างานร่วมกันเองก็ตาม  
 แต่กระผมก็ไม่สามารถผลักดันวารสารเล่ม 2  ออกได้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้เดิมคือกลางเดือน ตุลาคม 2554 ด้วยเหตุผลเพียง
 อย่างเดียวคือคุณภาพของงานออกมาอาจจะไม่ดีเพียงพอ  ดังน้ันกระผมยอมรับการต าหนิ  แต่กระผมจะไม่ยอมลดระดับคุณภาพของ 
 การท างาน และ ความมุ่งม่ันตั้งใจ ที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร  ( Internal Communication ) ให้ดีที่สุด ก่อนส่งมอบต่อแด่ 
 สมาชิกเราชาว TMSC ทุกคน แต่รับรองได้ครับว่าฉบับหน้าไม่มีการเลื่อนแน่นอน 

 ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมาน้ัน  สมาชิกชาว TMSC  ของเราหลายๆ ท่านได้รับความทุกข์ทน
 เก่ียวกับน้ าหลาก  และท่วมขังที่พักอาศัย   หลายท่านเองต้องอพยพไปอยู่ที่อ่ืน  หรือประสบปัญหาด้านการเดินทางมาท างาน  
 กระผมในอีกบทบาทหน่ึง  ที่จะร่วมดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก TMSC ทุกท่าน ก็ขอแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิก 
 มา ณ ที่น้ีด้วยนะครับ 
  กระผมเคยได้ยินค าพูดที่ว่า “มีแต่ปลาท่ีตายแล้วเท่าน้ันท่ีจะว่ายตามกระแสน้้า” ดังน้ันเม่ือประสบกับปัญหาและ

 อุปสรรค เหมือนกับสายน้ าที่ไหลหลากท่วม เราในฐานะปลาที่ยังไม่ตายก็ต้องว่ายทวนกระแสน้ า เฉกเช่นความเครียด ภาวะความกดดัน 
 และความล าบากที่บางท่านได้รับอยู่ ณ ขณะน้ี กระผมขอเป็นก าลังใจให้สมาชิกที่ต้องประสบกับเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งน้ี จงผ่านพ้นกับ
 ความรู้สึกเจ็บปวดน้ีโดยเร็ว มีสติกลับมา ยืนหยัด ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งต่อไป สู้ สู้ครับผม 

         ด้วยความเคารพรัก 

 

  All lovely TMSC’s members, on behalf of TMSC Editor Team,  I would like to say sorry for the very  

 long delay in our TMSC Network.  Even it ever been reminded from all executives and concerns,  I cannot  

 complete it as per our schedule; Mid of October 2011. The only reason is just“Work Quality” which I really 

 need to consider. Anyway, I can accept for all complaints but I cannot reduce our magazine’s quality, even  

 the intention to improve “Internal Communication”.  I also would like to deliver the best things for our  

 TMSC’s members. However, it will be on schedule for the next issue for sure krub.  

  Many TMSC’s members suffered from the flooding disaster during the October – the beginning of 

 November. Some TMSC’s members have moved to stay at the other places, met the traveling problem and  

 the flood’s problem. My role; in the other side, is responsible for all TMSC’s living. So, I would like to pass  

 the sympathy here for all TMSC’s sufferers 

  I have ever heard one motto  “Only dead fish swim with the flow”.  So, we have to go  

 against the  flow  when  facing  the problems  and obstacles as the flooding situation at this time.  

 I also pray for all TMSC’s sufferers to go through this painfulness quickly. Hope all TMSC’s sufferers 

 can refresh your mind soon and be strong enough to face the problems. I always cheer all of you ; 

 my TMSC’s man.!!!!! 
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Manpower 

 ฝ่ายขายและการตลาด แผนกยูรเีทน รับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาดในธุรกิจโพลียูรี
เทนโฟม ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สร้างผลก าไรแก่องคก์รอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพและการบริการที่ดีเย่ียม เราได้รับความ

ไว้วางใจให้เป็นผู้ส่งมอบเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตโพลียูรีเทนโฟมในอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น  

เบาะและชิ้นส่วนอ่ืนๆ ของรถยนต์ เป็นต้น 

 ภายใต้สภาวะที่การแข่งขันด้านการตลาดที่รุนแรง และเทคโนโลยีด้านโพลียูรีเทนโฟมที่มีการปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพอยู่ตลอดเวลา การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและตอบสนองอย่างรวดเร็วของทีมงานเป็นกลยุทธ์

หนึ่งในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและเติมลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามา นอกจากนี้ทางแผนกได้ปรับปรุงและขยายธุรกิจใหม่ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เชน่ การจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการผลิตและส่งออกไอโซไซยาเนต การ

เปดิตลาดใหม่ในกลุ่มการผลิตวอเตอร์พรูฟเมมเบรน เป็นต้น 

 ปัจจัยด้านราคาของวัตถุดิบการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการลดก าลังการผลิตจากบริษัทแม่ เป็น

อุปสรรคส าคัญในการขยายตัวของธุรกิจของแผนก การมองหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพื่อลดต้นทุนและเติมก าลังการผลิตจึงเป็น

หน้าที่หนึ่งที่แผนกได้ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 การติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานภายในองค์กร เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของบุคลากรในแผนกที่ช่วยให้

การสื่อสารและการด าเนินงานได้ตรงตามเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 นี่คือพลังการขับเคลื่อนจากกลุ่มงานหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรเราเติบโต สามารถยืนหยัดและแข่งขันในธุรกิจโพลี  

ยูรีเทนโฟมได้ด้วยการมียอดขายและผลก าไรอย่างต่อเนื่อง 
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Team Sales - UU 



 Sales and Marketing of Urethane Department is responsible for creating the overall 
marketing plan and overseeing the sale activity of polyurethane business which is the one of depart-
ments being able to generate profits to the company. With the excellent quality and service, we are 
entrusted to provide and supply chemicals for polyurethane foam production in various industries 
such as thermal insulation for refrigerator, cushion and other parts of automobile, etc.    
 Under highly competitive market conditions and fast-changing in technology of polyurethane 
foam, our team have to understand the customers’ need and respond them timely in order to retain 
the existing customers as well as acquire the new ones. Besides, our team always improves and ex-
pands new businesses by increasing  new product lines e.g. collaborating with business alliances to 
produce and export Isocyanate, entering into a new market of waterproof membrane, etc.    
 The continuous increase of the prices of raw materials and reduction of manufacturing capac-
ity of parent company are the main obstacles to our business growth. So, we continuously find out the 
new source of raw material to reduce manufacturing cost and increase the productivity.  
 The coordination between customers and internal section is also one of our responsibilities in 
order to ensure that the communication and the operation can be run timely and efficiently.  
 This is a driving force from one department which is a part to contribute our organization to 
grow and stay ahead of the competition in polyurethane foam business by making more profit con-
tinually.  

Manpower 
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อยากให้ Mr. Sato เล่าประวัติส่วนตัวคร่าวๆ ให้ฟังหน่อยค่ะ 

 ผมเกิดที่จังหวัดชิบะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆ โตเกียว ผมมีภรรยาและลูก 2 คนเป็นลูกชายและลูกสาวซึ่งก็เรียนจบ

ท างานกันหมดแล้ว ผมเป็นคนชอบดูและเล่นกีฬา สมัยยังหนุ่มๆ ผมเล่นทัง้เทนนิสและเบสบอล ผมเริ่มท างานที่ MCI ตั้งแต่ปี 

1980 โดยสมัยนั้นยังเป็นบริษัทมิตซุยโทอัตซึอยู่ โดยรับผิดชอบงานในการด้านค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ รวมถึงการดูแลควบคุม

การก่อสร้าง Plant และการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต และมีโอกาสได้ไปท างานที่ประเทศเกาหลีประมาณ 2 ปี 

ก่อนที่จะกลับมาท างานต่อที่ MCI และท้ายสุดก็ย้ายมาที่ TMSC ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
 

ประสบการณ์ตอนไปท างานที่ประเทศเกาหลี 

 ตอนนั้นเป็นการไปท างานในต่างประเทศเป็นครั้งแรก คนที่นั่นเป็นคนมีความขยันพากเพียรเหมือนกับคนไทย อีกทั้ง

คนที่บริษัทก็ยังพูดภาษาญี่ปุน่ได้อีกด้วย ท าให้ผมไม่ต้องใช้ทัง้ภาษาอังกฤษและเกาหลี ในส่วนเรื่องการท างานในตอนนั้น คือ 

การน า Pilot Plant ของ Acrylamide ที่ทาง MCI ได้ค้นคว้าและพัฒนาไปขยายส่วนให้เป็นการผลิตในเชงิพาณิชย์ หน้าที่ของ

ผมคือการไปสนับสนุนทางด้านการก่อสร้าง, การทดสอบการผลิตต่างๆ ซึ่งก็ส าเร็จไปได้ด้วยดีตามแผนการที่ก าหนดไว้ 

ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึน้บ้างก็ตาม อีกทั้งการท างานร่วมกับคนเกาหลีก็เป็นไปได้อย่างราบรื่น 
 

แสดงว่าการมาท างานที่เมืองไทยก็ไม่ใช่การท างานในต่างประเทศครั้งแรก  

คุณรู้สึกอย่างไร หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้มาท างานที่นี่ 

 ขอสารภาพตามตรงว่ารู้สึกแปลกใจ เพราะจู่ๆ ก็ทราบอย่างกระทันหัน แต่ก็มีการพูดคุยกับ Mr. Shirai ซึ่งเป็นเพื่อน

ร่วมงานที่เข้ามาท างานรุ่นเดียวกัน และ Mr. Shirai เองก็รู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดี เนื่องจากท างานที่นี่มานานรวมเกือบ 10 ปี

จนพูดภาษาไทยได้คล่อง ส่วนตัวผมเองก่อนที่จะมาที่นี่ผมไม่ค่อยรู้จักเมืองไทยเท่าไร ทราบเพยีงแค่ว่าเป็นประเทศเมืองพุทธ

ที่มีวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สวยงาม แต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมหรือการใช้ชวีิตต่างๆ ในเมืองไทย  

แต่เม่ือได้มาสัมผัสจริงๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคอื คนไทยเป็นคนที่มีความพากเพียรพยายามในเรื่องการศึกษา เห็นได้จาก

พนักงานในบริษัทท่ีได้รับประกาศนียบัตรจากสายอาชีพแล้วก็ยังมีความมุ่งม่ันในการศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งทางบริษัท

เองก็ให้การสนับสนุนในด้านนี้เช่นกัน 
 

Executive Interview 

ต้าแหน่งที่เคยได้รับ 
1980: R&D and Technical Staff for Hydrogen Cyanide and MMA  
            Derivatives at Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. in Mobara 
1993:   Technical Staff and Production Manager at Mitsui Toatsu  
            Chemicals, Inc. in Osaka 

1998:   Technical Support at Mitsui Chemicals, Inc. in Mobara 
2001:   Plant Construction and Start Up at Yongsan Mitsui Chemicals, Inc. 
2003:   Technical Staff at Mitsui Chemicals, Inc. in Head Office 
2005:   Technical Staff and Production Manager at Air Water Carbonics 
2007:  Technical Staff and Director of Technical Department at Mitsui   
            Chemicals, Inc. in Mobara 
2011:  Factory Director at Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd. 

ยาสึฮีโร ซาโต ้
ผู้อ านวยการโรงงาน 
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คุณคิดว่าการท างานในโรงงานที่ญ่ีปุ่นกับที่เมืองไทยมีความแตกต่างกันอย่างไร  

 ค าตอบนี้อาจจะไม่ค่อยตรงกับค าถามมากนัก แต่ผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ในโรงงาน แต่เป็นเรื่อง

ของความคิดหรือธรรมเนยีมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นกับคนไทยมากกว่า อันดับแรกผมคิดว่าคนไทยเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ใน

การศึกษามากกว่าคนญี่ปุน่ แต่ในขณะเดียวกันมักจะมีข้อเสียในเรื่องของเวลา นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ผมคิดว่าคนไทย

ค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกับผู้ที่อาวุโสมากกว่า ซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

วัฒนธรรม ท าให้ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความเห็นออกมาอย่างชัดเจน 
 

เรื่องใดที่ควรจะปรับปรุงเป็นอันดับแรก 

 เนื่องจากขณะนี้เรามีโปรเจคขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง DCS, การย้าย Boiler และ Monomer Tank 

ดังนั้นเราจึงต้องมีการบริหารแผนงานและควบคุมงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 นอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการท างานในโรงงานก็คือเรื่องความปลอดภัย ตอนนี้ผมได้น าระบบ KY 

Training มาใช้ในโรงงาน เพื่อที่จะให้พนักงานแต่ละคนตระหนักรู้ล่วงหน้าถึงอันตรายรอบตัวที่อาจจะเกิดขึน้ได้ เพราะถ้าหาก

ปราศจากจิตส านึกในเรื่องการระวังภัยอันตรายของพนักงานแล้ว ไม่ว่าเราจะใช้เงินในการลงทุนเรื่องความปลอดภัยสักเท่าไร 

ก็ไม่มีทางให้สภาพแวดล้อมในการท างานเกิดความปลอดภัยขึ้นได้ 100% นอกจากพนักงานเอง เราก็ต้องเน้นย้ าระเบยีบ

ความปลอดภัยดังกล่าวให้ Sub Contractor ต่างๆ ที่เข้ามาท างานในพืน้ที่ของเราปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 
 

สุดท้ายนี้ คุณต้องการฝากอะไรถึงพนักงาน TMSC 

 ผมอยากเห็นความกล้าในการแสดงออกทางความคิด การคิดเพียงล าพังไม่สามารถจะให้ความคิดนั้นกลายเป็นสิ่งที่

ดีที่สุดได้ เราควรจะคิดและสื่อสารกับผู้อ่ืนเพื่อรับฟังว่าคนอ่ืนคิดอย่างไร และเราคิดเห็นแบบไหน เพื่อหาทางออกหรือ

ทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ผมอยากจะเห็น TMSC เป็นเช่นนั้น 

Executive Interview 
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Could you please introduce yourself? 

 I was born in Chiba which is very close to Tokyo. I have a wife, a son and a daughter and 

both have already worked. I love to watch and play sport. When I was young, I played tennis and 

baseball. I started working at MCI since 1980- at that time it was still Mitsui Toatsu Chemicals, 

Inc. My responsibility was a production researcher including controlling plant construction and  

reducing cost of production. I went to work in Korea for 2 years before moving back to work at 

MCI and last July I came to work at TMSC. 

 

Could you please tell us more about life in Korea? 

 It was my first time working aboard. Korean people are diligent like Thai people. Moreover, 

staff in the company could speak Japanese,  so I didn ’ t  have to speak both English and Korean. 

At that time my job was taking pilot plant of acrylamide researched and developed by MCI to 

enlarge as commercial production at Korea. My responsibility at that time was construction sup-

porting, production test run which was successful as planned even there were some problems, 

but overall working with Korean was very smooth. 

Yasuhiro Sato 
Factory Director 

Executive Interview 
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Achievement 
1980:  R&D and Technical Staff for Hydrogen Cyanide and MMA  
            Derivatives at Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. in Mobara 
1993:   Technical Staff and Production Manager at Mitsui Toatsu  
             Chemicals, Inc. in Osaka 
1998:   Technical Support at Mitsui Chemicals, Inc. in Mobara 

2001:   Plant Construction and Start Up at Yongsan Mitsui Chemicals,  
2003:   Technical Staff at Mitsui Chemicals, Inc. in Head Office 
2005:    Technical Staff and Production Manager at Air Water Carbonics 
2007:   Technical Staff and Director of Technical Department at Mitsui   
             Chemicals, Inc. in Mobara 
2011:   Factory Director at Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd. 



So it was not your first time working aboard, how did you feel when knowing that you have to go to 

work in Thailand? 

 I have to say that I was very surprised but I asked Mr. Shirai who is my colleague about 

Thailand. He might know Thailand well because he worked here almost 10 years and he could 

speak Thai very fluently but for me at that time, I didn ’ t know much about Thailand. However,  

after living here, I learn that Thai people is study very hard from our staff that even they already got 

a diploma, they still want to study higher which our company provides welfare for supporting this. 

What is different between working in Thai Factory and Japanese Factory? 

 This answer might not good enough for this question. But I think that it not different only in 

the factory. It ’ s “ thought ”  and “ culture ”  that is difference. First of all, I think Thai emphasizes 

on education more than Japanese while Thai is quite unpunctual.  

 More over I think Thai are too careful saying what they think especially toward the elders. 

This might relate to Thai ’ s culture that makes Thai  too careful when express their opinion. 

Executive Interview 
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What is the first point, you think that should improve first? 

 Now we have a lot of big projects such as DCS installation, Boiler relocation and Monomer 

Tank installation. Therefore we have to manage schedule plan and control budget in order that 

the projects can be run as scheduled.  

 Furthermore, the most important point in factory is “ safety ” . Now I adopt KY Training 

system ( hazard prediction training ) to our factory in order to make each staff realize and predict 

the danger around them in advance. If our staff is lack of safety awareness, even we use much 

money for safety investment we cannot make 100% safety in workplace. Not only our staff,  

but we have to emphasize  all sub contractors working in our area to take serious on safety rules. 

Lastly, what do you want to tell all TMSC employees? 

        I want to see the confidence for opinion expression.  

The quiet thinking cannot grow into the great action. We should 

think and  communicate with others to see what their opinions 

are what ours for seeking the best way to solve all problems.  

I want to see TMSC like that! 

Executive Interview 
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คุณทราบไหมวา่ในสี 1 กระป๋อง มีอะไรเปน็ส่วนประกอบอยู่บ้าง  

และผลิตภัณฑ์ของเราคอือะไร ?  

 

ECO FRIENDLY PAINT 

 

           ส่วนประกอบของสีทาอาคาร  

1. Binder คอื สารยดึเกาะ หรือ อะคริลิคซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคัญทีสุ่ด มีให้เลือกหลายชนดิ ซ่ึง TMSC เองเป็นผู้ผลิตรายใหญ่  

เราสามารถผลติได้ทัง้ Acrylic binder / styrene acrylic และ vinyl acetate 

            ลูกคา้ TMSC ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสีทาอาคาร ได้แก่ Nippon Paint, Thai Kansai, Delta Paint ฯลฯ 

2. Pigment  คอื ผงสี เพื่อท าใหเ้กดิความสวยงามและกลบผิวได้ดี 

3. Solvent คอื ตัวท าละลายเพ่ือใหเ้ข้ากันเปน็เนื้อเดียว ส าหรับสีทาอาคารหลักๆ คอืน้ า และ มีพวก Co-Solvent: Ethylene  

Glycol, PPG etc. และ Coalescent: เช่น Texanol, Butyl Carbitol, Mineral Spirit,  

4. Additive คอื สารเติมแต่งเพื่อปรับสภาพและคุณสมบตัิสีให้ดีข้ึน เช่น สารลดแรงตงึผิว สารกันบูด  

สารกนัรา ตัวลดฟอง 
 

Product Focus 
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มาท าความรู้จักกับสีทาอาคารกันเถอะ สทีาอาคารท้ังสทีาภายนอกและภายในทุกประเภททุก

ยี่ห้อ ลว้นมีส่วนประกอบส าคัญของสารอันตรายส าคัญ คือ APEO, Formaldehyde, Heavy Metal, VOCs  

เป็นต้น   ซึ่งเป็นอันตรายตอ่สิ่งแวดล้อมและส่ิงมีชีวิต ดังน้ันผู้ใช้ หรือผู้สัมผัสใกล้ชิด (ผู้อยู่อาศัยในบ้าน

หรืออาคาร)จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีเหล่าน้ีได ้เราจึงควรรู้จักเลอืกใช้สีโดยสังเกตสิ่ง

ดังต่อไปน้ี  

     APEO (Alkylphenol Ethoxylate) เป็นสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ ซ่ึงเมื่อแตกตัวออกได้สารเคมีท่ีเป็นพิษ ท่ี

เรียกว่า  “  Alkylphenol “   ซ่ึงส่งผลให้ระบบการสืบพันธ์ุและท าให้อัตราการรอดชีวติของสัตว์น้ าลดน้อยลง และเมื่อ

เข้าสู่ร่างกายจะท าหน้าท่ีเหมือนฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลให้เกิดภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย และจะไปรบกวน

ระบบต่อมไร้ท่อ รวมถึงระบบการสืบพันธ์ุ และยังพบว่า APEO สามารถส่งผลต่อการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง     
 
      

 

   
 

 

 

 
 

ส่วน TMSC ได้คิดค้น Resin ไว้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ผลติสี  ให้เลอืกหลายแบบ   เช่น  
Flexible Acrylic Binder – High Elastomeric  Paint 
                              (ALMATEX A 9091) 
Acrylic  – Shield Paint /  Exterior paint 

(ALMATEX A 9083) 
Styrene / Acrylic  - Exterior & Interior Paint  

(ALMATEX A 291)  
Vinyl Acrylic Binder – Interior Paint 

(VINYSOL C 033) 
 

ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ และแอมโมเนีย    

ปกป้องกันเชื้อแบคทเีรียและเชื้อราไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งานของฟิล์มส ี    

สามารถยับยั้งการเติบโต พร้อมหยุดการแพร ่

กระจายของเช้ือแบคทีเรยีและเช้ือราต่างๆ  

สามารถท าความสะอาดไดอ้ย่างโดยไม่เหลือคราบ 

สบีนผนัง ยังคงความสดใส ไม่ซดี  ไม่เกิดฝุ่นชอลก์ 
 มีไอระเหยของสารประกอบอนิทรีย์ในปริมาณน้อย มี ค่า VOC 

(Volatile Organic Compound)  ซ่ึงเป็นสารประกอบอนิทรีย์ ท่ีก่อให้เกิด

ภาวะโลกร้อน  และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อาจก่อให้เกิดอาการคล่ืนไส้ 

หายใจไม่สะดวก หรือโรคหอบหืด         

มาตรฐานฉลากเขียว ประเทศไทย (VOC : น้อยกว่า 50 กรัม/ลิตร)  

มาตรฐานฉลากเขียว ประเทศสิงคโปร์ (VOC : น้อยกว่า 25 กรัม/ลิตร) 

 

           ส่วนประกอบของสีทาอาคาร  

1. Binder คอื สารยดึเกาะ หรือ อะคริลิคซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคัญทีสุ่ด มีให้เลือกหลายชนดิ ซ่ึง TMSC เองเป็นผู้ผลิตรายใหญ่  

เราสามารถผลติได้ทัง้ Acrylic binder / styrene acrylic และ vinyl acetate 

            ลูกคา้ TMSC ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสีทาอาคาร ได้แก่ Nippon Paint, Thai Kansai, Delta Paint ฯลฯ 

2. Pigment  คอื ผงสี เพื่อท าใหเ้กดิความสวยงามและกลบผิวได้ดี 

3. Solvent คอื ตัวท าละลายเพ่ือใหเ้ข้ากันเปน็เนื้อเดียว ส าหรับสีทาอาคารหลักๆ คอืน้ า และ มีพวก Co-Solvent: Ethylene  

Glycol, PPG etc. และ Coalescent: เช่น Texanol, Butyl Carbitol, Mineral Spirit,  

4. Additive คอื สารเติมแต่งเพื่อปรับสภาพและคุณสมบตัิสีให้ดีข้ึน เช่น สารลดแรงตงึผิว สารกันบูด  

สารกนัรา ตัวลดฟอง 
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Basic Ingredients of Decorative Paint  
1. Binder Binding the pigment together and providing film integrity and adhesion. TMSC is one of 

major manufacturers of binder. We can produce many kinds of binders such as Acrylic 
Binder, Styrene Acrylic and Vinyl Acetate. 
Our existing decorative paint manufactures customers are Nippon Paint, Thai Kansai, 
Delta Paint, etc. 

2. Pigment  Granular colours added into the paint to provide color and absorb light. 

3. Solvent Diluent, making it possible to apply the pigment and binder to the surface being 

painted. Main diluent is water. It also consists of Co-Solvent such as Ethylene Glycol, 
PPG, etc., and Coalescent such as Texanol, Butyl Carbitol, Mineral Spirit, etc.  

4. Additive Being  added to provide specific paint properties such as surface tension modification,  

mildew resistance, deforming, etc. 

Let’s know more about decorative paint!!      
Do you know what the compositions of the paint are and what our product is?  

 

ECO FRIENDLY PAINT 

Product Focus 
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 Eco Friendly Paint is not harmful to organism and is friendly to the  environment. 
Nowadays, almost of decorative paint for exterior and interior application usually contains 

hazardous materials such as APEO, Formaldehyde, Heavy Metal, VOCs, etc. which are 

harmful to environment and lives. It is difficult for users or close contacts (who living in 

that house or building) to avoid these harmful chemicals.  To protect yourself and your 

loved ones, you should consider buying the paint which has of these following labels.  

APEO (Alkylphenol Ethoxylate) is a synthetic surfactant which breaking down to form 

”Alkylphenol”, a toxic chemical. Alkylphenol compound is considered to cause harmful effect to aquatic 

organisms and may hinder their reproduction, growth and survival. When entering to the body, it mimics 

female hormones and affects balance of normal hormonal functions as well as disrupts the endocrine 

and reproduction system. Moreover, it was also found that APEO affects the spread of cancer cell.   

      This sign shows   “Releasing Minimal VOC  

                       Pollutants”.  VOCs   (Volatile Organic Compounds) 
are emitted as gases from certain solids or liquids and directly 
contribute  to  global  warming  and  also  may  have  adverse  
health effects including breathing problem, nausea or asthma 
symptoms.                 

Standard of Green Label of Thailand    (VOC: less than 50g/litre) 

Standard of Green Label of Singapore (VOC: less than 25g./litre) 

If you see this symbol, you can ensure that this 
paint film can effectively protect and fight the 
growth of bacteria mold and mildew during its 
lifetime. 

The paint with this label shows that it has 
low odour as it contains no formaldehyde 
and ammonia.    

        To protect our Earth and reduce harmful   
   impact  to  the  consumers,  TMSC  has  been  
   developing  the new technology products for   
   decorative paint as following. 
  
1.  Elastomeric Paint: Flexible Acrylic Binder 
     (ALMATEX-A-9091)  
2. Exterior Paint: Acrylic Binder Shield Paint &   
     Exterior paint (ALMATEX-A-9083) 
3.  Exterior and Interior Paint: Styrene / Acrylic  
      Exterior & Interior Paint (ALMATEX-A-291) 

4.   Interior Paint: Vinyl Acrylic Binder  

      Interior Paint (VINYSOL-C-033) 

This Label ensures you that after 
painting, you can clean its surface 
easily and the color stays bright 
with less fading.    

Product Focus 



 สวัสดีเพื่อนพนักงานทุกท่าน  บทความน้ีเป็นครั้งแรกท่ีได้เขียนลงนิตยสารของบริษัท หลายๆครั้งท่ีได้อ่านบทความตามหนังสือ

ต่างๆ  ก็คิดว่าไม่น่าจะยากท่ีเขียนบทความให้คนอื่นอ่าน   แต่พอเอาเข้าจริง  กว่าจะเริ่มเขียนบทความน้ีได้    ต้องใช้เวลาอยู่นานเป็นอาทิตย์ 

เพราะไม่แน่ใจเรื่องใดถึงจะโดนใจทุกท่าน  จนมาสะกิดใจกับเรื่องความส าเร็จท่ีย่ิงใหญ่  เป็นอกีหน่ึงความภาคภูมิใจท่ีเราร่วมมือร่วมใจกันท า

มานานเริ่มต้ังแต่  1 มกราคม 2550  จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ท่ีผ่านมา  แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบ เลยขอใช้โอกาสน้ีบอกทุกท่านดังๆ 

(ตะโกนเอาเองนะ) ว่า  “เราท าส าเร็จแล้ว เรารักษาสถิติไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นหยุดงานติดต่อกัน 3 ล้านชั่วโมงท างานได้แล้ว”  

นับเป็นอีกหน่ึงความส าเร็จของพี่น้องเราชาว TMSC ท่ีเคร่งครัดในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ใส่ใจความปลอดภัยของตนเอง

และเพื่อนร่วมงานเป็นหลัก จนท าให้เราสามารถรักษาสถิติด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีเราไม่เคยท าได้มาก่อน ซ่ึงความส าเร็จครั้งน้ีจะ

เกิดขึน้ไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานท่านใดท่านหน่ึง เหมือนเราพี่น้องชาว TMSC เป็นไม้ไผ่ท่ีมัดรวมกันจนแข็งแรง 

หากไม้ไผ่อยู่เดียวดายย่อมหักลงได้โดยง่าย แต่เมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันเหมือนมัดไม้ไผ่ยากท่ีจะท าลายได้ เมื่อน าไปใช้งานก็แข็งแรงจน

สามารถท างานให้ส าเร็จ ซ่ึงเปรียบเสมือนความส าเร็จของเราทุกคนในครั้งน้ี ขอบคุณทุกๆความร่วมมือ ขอบคุณทุกๆรอยย้ิม ขอบคุณทุกๆ

ค าแนะน า ขอบคุณทุกๆค าติชม ซ่ึงน าเรามาสู่ความส าเร็จครั้งน้ี 

และเมื่อเราผ่านจุดแรกท่ียากล าบากมาแล้ว เหมือนเด็กท่ีหัดคลาน  ถึงเวลาท่ีเราจะหัดยืน  เดิน  และวิ่งอย่างมั่นคงและสง่างามใน

อนาคตอันใกล้ โดยเป้าหมายถัดไปของเราคือ ก้าวสู่ 4 ล้านชั่วโมงท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน...... 

 “มาร่วมก้าวไปด้วยกัน....ครับ  ไม่ใช่เพื่อผู้บริหาร  ไม่ใช่เพื่อบริษัท  แต่เพื่อเราทุกคน.....” พบกับฉบับหน้า  ขอทุกท่านสนุกกับ
การท างานอย่างปลอดภัยนะครับ 

สายลมแห่งความหวังดี....... SHE TEAM. 

 Hi, everybody. This is my first time for writing in TMSC Network. When reading other maga-
zines, I thought that it was not so hard for article writing. But in fact, it took about a week to start this 
column, because I was not sure that which subject will interest the readers. Finally, one thing which is 
our great achievement reminded me. This is one of our prides arising from our collaboration since 
January 1, 2007 to February 2011.  I think some of our staffs haven’t known this information yet. So, 
taking this opportunity, I want to tell you loudly that “We made it!! We can maintain continuous 
3,000,000 hours record for working without Lost Time Injury”  

This is one of our successes occurring from strict working in compliance with rules and being 
aware in safety of oneself and colleagues. This contributed to new record of occupational safety that 
we have never made it before. This cannot be achieved if lacking of our collaboration. It can compare 
as a bamboo that is easy to be broken if it stands alone. But it will not happen with the bamboo cluster 
which is strong and hard to be destroyed. Thanks for your collaboration, your smile, you comment 
which brought to this success.      

After getting through the first hardship, we have to move on to the next step. Our next target 
is stepping into continuous 4,000,000 hours for working without Lost Time Injury….. 
“Let’s move on together. Not for  management, not for the company, but this is for all of us.”  

Wind of Goodwill………SHE TEAM 

Let’s move on to continuous  

4,000,000 hours for working  

without Lost Time Injury 

Safety Issue 

มาร่วมก้าวสู่...4 ล้านชั่วโมง 
ท่ีไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
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TMSC Singing Contest 2011:Audition Round 

Dharma Light Our TMSC’s Way 

20-21 September 2011  

14 

News & Activities 



Company Trip –  Head Office 

Self-Empowerment Program  

Learning Resort. Thammasat University Pattaya Campus 

Class 1 : 22-23 September 2011 Class 2 : 29-30 September 2011 

News & Activities 

8-9 October 2011  Novotel Rim Pae Rayong 
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TMSC League Cup 2011  

Flood Prevention: WG Plant 

News & Activities 
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News & Activities 

Annual Physical Checking  

Flood Sufferers Relief 



ธรรมะสวัสดีครับ ผม ธีระวัตร สมใจ ชื่อเล่นชื่อเต้  
อายุ 25 ปี เป็นลูกคนเดียวครับ ปัจจุบันท างานอยู่แผนก
คลังสินค้า สังกัดฝ่าย IR ดูแลและรับผิดชอบเรื่องสินค้า
ส่งออกทั้งหมด เริ่มท างานที่นี่เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2553 
ปัจจุบันท างานมาได้แล้วประมาณ 1 ปี กับ 8 เดือนครับ  

Spotlight 

ฉบับนี้ ขอแนะน าให้ทุกท่านได้รู้จักกับหนึ่งในสองทูตกิจกรรม 
ของโครงการ Dharma Light Our TMSC’s Way   

จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 
 ก็อยากมีความมั่นคงในชีวิตครับ    ตอนน้ี
คุณแม่ท างานหนัก   ถ้าในอนาคตผมมีความมั่นคง 
ในชีวิตที่มากข้ึน ก็จะได้มีโอกาสดูแลท่านได้มากข้ึน
ไปด้วย  ผมรู้ท่านท างานหนักเพื่อครอบครัวมานาน
ครับ อยากใหท้่านได้พักผ่อน และก็อยากท าให้ท่าน
ภูมิใจในตัวของเรา    ท่านคงอยากใหผ้มมีวุฒิภาวะ
เป็นผู้ใหญม่ากกว่านี้ครบั  ส่วนตัวผมเป็นคนใจรอ้น
มาก ปกติไม่ค่อยฟังใคร (หัวเราะ)  

วิธีการท่ีจะท าให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดน้ัน 
 ถึงตอนน้ีมีงานท าเป็นหลกัเป็นแหล่งแล้วก็
นับว่าประสบความส าเร็จมาแล้วประมาณ 50% ที่เหลือ
ก็คงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิม่เติมต่อไปครับ ทัง้จาก
ในต าราและนอกต ารา     ยังต้องอาศัยค าแนะน าจากผู้
อาวุโส และคนรอบข้างอกีเยอะครับ ก็พยายามเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ เพื่อพฒันาศักยภาพและพิสจูน์ตัวเอง  ทุกวันน้ีก็
พยายามนั่งสมาธิสวดมนต์    หมั่นเข้าวัดบ้างเมื่อมเีวลา 
มันช่วยท าให้เรามีสมาธิมากข้ึน มีสติ มันท าให้ใจเรานิง่
ข้ึน อันน้ีผมว่ามันช่วยเราได้จริงๆนะครับ ปัจจุบันผมใจ
เย็นข้ึนเยอะ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน  

Sawasdee Krub. My name is Teerawat Somjai but you can call 
me Tae. I am 25 years old and I am the only child in my family. 
Now I  am  working in   Warehouse Department in IR division.  
My responsibility is taking care of import and export products.  

Goal of The Life 

 I want to have a stable life. My mother works very hard 
for  our  family  so if my life is more stable,  I will be able to take 
care of her more. I want her to take a rest of taking care of every-
thing and I want her to be proud of me. I know that she expects 
me to be more matured because I am an impulsive person and  
I don’t listen to other people that much. 

How will you reach that goal ? 
 Even I  got  this  job  and I could say  that I reach 
50% of my goal but still there is half  way to go. The rest of it  
I must  learn  so many new things  and  gain a lot of know- 
ledge.      I  have  to  listen  to  the  senior and teammate  
more to improve myself. Nowsaday, I try to do a meditation 
and pray. It makes me calm and has more consciousness 
compare with the past.   

18 



ความรู้สึกท่ีได้เข้าร่วมโครงการน้ี 

         ก็รู้สึกดีใจครบัที่มโีอกาสได้เข้าร่วม
โครงการนี้กับทางบริษัทฯ    ก็นับว่าเป็นโครงการ 
ที่ดีส าหรับชาวพุทธอย่างเราๆ      และก็ถือว่าเป็น 
หน้าที่ของชาวพุทธอีกอย่างที่ควรจะยึดถือปฏิบัติ 
ตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาตลอด 
จนช่วยท านุบ ารงุพระศาสนาใหม้ั่นคงสบืไปเพราะ 
ถ้าหากเราละเลยแล้วซึ่งหน้าที่ของชาวพุทธ  

ผมว่าวันหนึ่งในอนาคตพระพุทธศาสนาก็คงจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ซึง่ส าหรบัตัวผมเองแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกทีม่ีโอกาส
ได้ไปปฏิบัติธรรม    ปกติเวลามีเวลาว่าง  ผมกับแมเ่ราก็จะชวนกันเข้าวัดอยู่เสมอ  ไปกี่ครัง้ผมก็ยังรู้สกึอบอุ่นใจ  
มันเหมือนเป็นบ้านอกีหลังของเรา ที่เราจะได้พักผ่อนทั้งร่างกายและกจ็ิตใจอย่างเต็มที่ เหมือนเราได้มีโอกาสปล่อย
วางกับสิง่ที่อยูร่อบตัวเรา ไม่ต้องคิด ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น  ไปที่นั่นไม่มีใครมีตัวตน ไม่มีต าแหนง่ ทุกคนเท่าเทียมกัน 
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นภาพแบบนัน้แล้วมีความสุขครับ  

Dharma Lights Our TMSC’s Way project   
 It is very good. I’m glad to be a part of this project 
which is good for all Buddhists and  I think it is our re-
sponsibility that we should abide and keep the sermon in 
our mind. Also we must  preserve our religion. I think if we 
don’t do it,our religion would be in degeneration. For me 
this is not my first time that I go for meditation. On week-
ends, my mother and  I often go to temple and we feel 
very great,  warm just like our second home where we 
can rest peacefully and feel free. Over there everyone is 
equal and we are all helping each other. At that time we 
feel really delighted.  

Spotlight 
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อยากฝากอะไรถึงเพื่อนสมาชิก TMSC 
 ถ้าเปรียบมนุษย์ทุกวันน้ีเหมอืนกับคนป่วย ที่ป่วยด้วยโรคเครียด โรคอิจฉาริษยา โรควิตกกังวล หรืออีกต่างๆ
นานาที่เป็นมลภาวะทางความคิด ซึ่งถ้าเราได้รบัในปรมิาณมาก หรือนานวันเข้า ก็คงต้องเป็นมะเร็งทางความคิดเข้า
สักวัน ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น วัดก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เปรียบได้เหมือนกบัโรงพยาบาลที่มหีลักธรรมค าสอน 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติธรรมต่างๆ ที่เป็นเสมือนยาที่คอยช่วยเยียวยา และรักษาสภาพจิตใจของคนเราใหก้ลบัสูจุ่ดปกติ 
หรืออาจจะพัฒนายกระดบัไปอยู่ในระดับที่สงูข้ึนได้ ซึ่งนั่นกห็มายความว่ามันจะช่วยใหเ้รามสีติ มีปญัญาเพิ่มมากข้ึน
ด้วย ดังนั้นเมื่อใดที่เราจะต้องเผชิญกบัปญัหา เราก็จะสามารถเรียนรู้ทีจ่ะแก้ไข หรอืรบัมือกบัมันได้ไม่ยากนัก และ
มันก็จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันที่ท าใหเ้ราสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีทีเดียวครบั 

 

Spotlight 

 สุดท้าย ก็อยากจะเชิญชวนเพือ่นๆสมาชิกใหม้าเข้าร่วมโครงการ
นี้กับผมเยอะๆครบั  ส าหรับบางท่านที่อาจจะก าลังลังเลอยู่  ก็อยากให้
ลองเปิดใจ  เปิดโอกาสทีจ่ะให้ตัวเองได้รบั ได้สัมผสักบัสิง่ดีๆ ผมเช่ือมั่น
ว่าท่านจะไม่สญูเปล่าอย่างแน่นอน  และความสุขทีท่่านจะได้รับ มันจะ
เป็นสิ่งทีท่่านไม่สามารถจะหาได้จากที่ไหน แต่วันน้ีมันได้อยู่ใกล้ตัวท่าน
แค่เอื้อมมือนีเ้องครับ  โอกาสมาถึงตัวท่านแล้วครับ....ขอบคุณมากครับ 

 I think that human nowsaday are like patients. We carry so many syndromes. 
( stress syndrome, jealous syndrome,  paranoid syndrome or any others. ) These are mind 
pollution that if we stick with it for a long time it will become a mind-cancer.  Then I think 
temple is like a hospital that contains sermons and methods that may cure our mind from 
this kind of sickness or even reinforce it. Whenever  we face any problems, we will be able 
to learn how to cope with them  and this will later become immunity which enable us  to 
live happily. 
 Lastly,  I want all TMSC’s members to participate in this Dharma Lead Our TMSC’s 
way project.  For those who  still hesitate  whether to join the project,  just open your mind 
to get a great chance. I am sure that it is absolutely not a waste of time. You will find the 
happiness that you will get you could not find from anywhere else. Take a chance!  Thank 
you very much. 

What do you want to tell other TMSC’s member?  
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1.ท้าไมเราถึงต้องมีการท้าแบบสอบถามการสา้รวจความคิดเห็นพนักงาน? 
 1.1  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ด้านการบริหารจัดการ นโยบาย    
 1.2  เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานจากความคิดเห็นในปจัจัยด้านต่างๆ 
 1.3  เพื่อน้าข้อมูลสรุปจากการส้ารวจฯ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส้าหรับการก้าหนดเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       ให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
1.4  เพื่อน้าข้อมูลสรุปที่ได้มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       ในระยะยาวของบริษัทฯ 
1.5  เพื่อท้าให้องค์กรเกิดความน่าเช่ือถือและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับทางองค์กร โดยเร่ิมจากการที่เราจะต้องท้าอย่างไรและเร่ิม 
      ตรงส่วนไหน – และไม่ใช่แค่ท้าเพียงครั้งเดียว แต่ต้องท้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 

2.ใครจะได้เข้าร่วมในการท้าแบบสอบถามน้ี? 
พนักงานที่สามารถเข้าร่วมได้ คือ พนักงานบริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จ ากัด ทุกคนทั้งพนักงานรายวันและรายเดือนที่ผ่าน 

การทดลองงานแล้ว  
 
3.แบบสอบถามการสา้รวจความคิดเห็นพนักงานจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่? 

ฝ่าย GP จะเริ่มท าการส ารวจความคิดเห็นพนักงานโดยเริ่มในวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2554  โดยทางฝ่ายฯ จะจัดเวลาส าหรับท า 
แบบส ารวจ  รอบละ 1 ชั่วโมงโดยประมาณ พนักงานที่สะดวกในเวลาที่ทางฝ่ายก าหนด สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ โดยทางฝ่ายจะน า 
เสนอโครงการส ารวจความคิดเห็นประจ าปี 2554  ให้ทราบวัตถุประสงค์ในการจัดท าการส ารวจ   และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส ารวจ 
ก่อนแล้วจึงให้พนักงานทุกคนเริ่มท าพร้อมกัน และทางฝ่าย GP คาดหวังว่าจะท าแบบส ารวจน้ีให้เสร็จสิ้นก่อน 31 ธันวาคม 2554  
 
4.แบบสอบถามการสา้รวจความคิดเห็นน้ี เป็นความลับหรือไม่ 

ทุกค้าตอบจะเป็นความลับท้ังหมด    จะไม่มีบุคคลใดในบริษัท ไทยมิตซุยสเปเซียลตี้เคมีคอล จ ากัด ที่จะรู้ค าตอบในส่วนบุคคลได้  
เพราะแบบส ารวจจะระบุเพียงฝ่ายงานของพนักงาน  แต่จะไม่มีการระบุชื่อบุคคลที่ให้ข้อมูล และ ฝ่าย GP ที่เข้ามาท าแบบส ารวจน้ี จะเป็นผู้รวบ 
รวมแบบส ารวจทั้งหมด จะท าการวิเคราะห์และประมวลผลเป็นรายแผนก หรือฝ่ายงาน ซ่ึงแต่ละแผนก หรือฝ่ายงาน จะต้องมีค าตอบ อย่างน้อย 
10 ค าตอบ หรือมากกว่าน้ัน 
 
5.ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่กว่าท่ีจะท้าแบบสอบถามการสา้รวจน้ีเสร็จ 

แบบส้ารวจแต่ละชุดใช้เวลาท้าทั้งหมดประมาณ 15 นาที ซ่ึงพนักงานทุกคนจะใช้เวลาในการท าแบบส ารวจน้ีในระหว่างชั่วโมงท างาน 
ปกติของพวกเขา เพียงแต่ว่าก่อนจะเริ่มท าแบบส ารวจความคิดเห็นน้ี ฝ่าย GPจะน าเสนอโครงการในการท าแบบส ารวจน้ีก่อน คาดการณ์ว่าเวลาใน
การด าเนินงานรวมกับการน าเสนอของทางฝ่ายน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
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6.พนกังานทกุคนจะไดร้ับแบบสอบถามการส้ารวจในรูปแบบใด 
แบบส ารวจทีจ่ะให้กับพนักงานมเีพียงในรูปแบบเป็นกระดาษค าตอบเท่าน้ัน      แต่ทางฝ่าย GP อาจส่งแบบ 

สอบถามให้พนักงานดูก่อนทาง E-mail ซึ่งทกุคนจะได้รบัแบบสอบถามพร้อมกันในห้องก่อนเริม่การส ารวจ 
 
7.แบบสอบถามการส้ารวจนี้สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้หรอืไม่ 

พนักงานจ าเป็นต้องท าแบบสอบถามที่แผนกของตนเองจัดไว้ให้ เพราะในแต่ละแบบสอบถามการส ารวจจะมี 
รหสัตามแผนกของตนและไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ 
 
8.เราจะส่งคืนแบบสอบถามการส้ารวจไดอ้ย่างไร 

เมื่อได้ตอบแบบสอบถามเสรจ็เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งต่อใหฝ้่าย GP ทันที  โดยอาจจะมีการต้ังกล่องไว้ส าหรับ
รวบรวมแบบสอบถาม ซึง่พนักงานต้องเอาไปใส่ไปที่กล่องด้วยตนเอง  
 
9.จะเกดิอะไรขึน้บ้าง หลงัจากประมวลผลของแบบสอบถามแล้ว 

GP จะท าการวิเคราะห์ข้อมลูและจัดท ารายงานในทกุแผนก  หรือฝ่ายงาน   ซึ่งอาจจะมี 10 คน หรือมากกว่า  
10 คนที่เข้าร่วมในการท าแบบสอบถามการส ารวจครั้งนี้  โดยรายงานจะสรุปผลว่าภาพลักษณ์ในแต่ละแผนกมีค่าเฉลี่ย
เท่าไหร่ในแต่ค าถาม ซึ่งทางบริษัทจะเก็บเป็นความลับ และผลลัพธ์จะมีไว้ให้กับ  บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลต้ีเคมีคอล 
จ ากัด ทั้งหมด ผูจ้ัดการแต่ละแผนก หรอืฝ่ายงาน ต้องทบทวนผลลัพธ์ที่ได้กับแผนก หรือฝ่ายงานของตนเองเพื่อจัดท า
แผนด าเนินงานในปีถัดไป 
 
10.ถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือขอค้าแนะน้าสามารถติดต่อได้ที่ใคร 

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือขอค าแนะน า กรุณาติดต่อ คุณกิตติศักดิ์  นิรินทร์ (ผู้จัดการ
โครงการส ารวจความคิดเห็นพนักงานประจ าปี ) อีเมล์ Kittisak@tmsc.co.th  หรือทางโทรศัพท์ 089-894-5976 
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โครงการWhite Factory: โรงงานสีขาว 6 ธ.ค.นี้ 
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คอยพบกับโครงการใหม่จาก  


