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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) (TSTH) จำัดทำาริายงานกัาริพััฒนาเพั่�อความยั�งยืนขึ้้�นเป็นปริะจำำาทุกัปีตี่อเนื�อง
เป็นปีที� 8 เพั่�อนำาเสนอผลกัาริบริิหาริจำัดกัาริความยั�งยืนที�คริอบคลุมกัาริดำาเนินงานด้านเศริษัฐกัิจำ สังคม และสิ�งแวดล้อมขึ้อง 
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) และบริิษััทย่อย ได้แกั่ บริิษััท ทาทา สตีีล กัาริผลิตี (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) 
(“TSMT”) ซึ่่�งปริะกัอบด้วย โริงงาน NTS โริงงาน SISCO และ โริงงาน SCSC สำาหริับริอบปีกัาริเงิน 2564 วันที� 1 เมษัายน 2563 ถึ่งวันที� 
31 มีนาคม 2564 ให้แกั่ผ้้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่ม โดยได้พัิจำาริณาสาริะสำาคัญและนำาเสนอผลกัาริดำาเนินงานอื�นๆ ตีามแนวทางสากัล ดังนี�

กัาริริายงานด้านความยั�งยืนตีามกัริอบขึ้อง Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability 
Reporting Standards และแนวทางกัาริเปิดเผยขึ้้อม้ลขึ้องธุุริกัิจำ โดยมีความสมบ้ริณ์ขึ้องเนื�อหาสอดคล้อง 
ตีามหลักัเกัณฑ์์ “In accordance” ตีามตีัวชี�วัดหลักั (Core)

กัาริริายงานผลกัาริดำาเนินงานด้านกัาริเปลี�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากัาศขึ้องธุุริกัิจำ โดยปริะยุกัตี์ ใช้ CDP  
Disclosure Programs เพั่�อเป็นกัริอบในกัาริริายงาน ทั�งนี� ได้เปิดเผยขึ้้อม้ลผ่าน CDP - Climate Change 
ภายใตี้บริิษััท ทาทา สตีีล จำำากััด ซึ่่�งเป็นบริิษััทแม่ โดยขึ้้อม้ลขึ้องกัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล ปริะกัอบด้วยบริิษััท 
จำากัปริะเทศอินเดีย ยุโริป เอเชียตีะวันออกัเฉีียงใตี้ และปริะเทศไทย

กัาริริายงานความก้ัาวหน้าขึ้องกัาริดำาเนนิงานที�สนับสนุนเปา้หมายกัาริพัฒันาที�ยั�งยืนขึ้ององคก์ัาริสหปริะชาชาติี 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีตีัวชี�วัดเพัิ�มเตีิมที�เป็นไปตีามแนวทางกัาริพััฒนาเพั่�อ 
ความยั�งยืนขึ้องบริิษััท ทาทา สตีีล จำำากััด สำาหริับเนื�อหากัาริดำาเนินงานขึ้องบริิษััทที�มีกัาริเปิดเผยในปริะเด็นอื�นๆ 
ที�อย้่นอกัเหนือขึ้อบเขึ้ตีขึ้องริายงานนี� สามาริถึอ้างอิงได้จำากัริายงานปริะจำำาปี 2563-2564 ขึ้องบริิษััทหริือ 
https://www.tatasteelthailand.com/th/Investor-relations/#annual-report และสามาริถึ 
ดาวน์ โหลดเอกัสาริริายงานกัาริพััฒนาเพั่�อความยั�งยืนปริะจำำาปี 2563-2564 และฉีบับย้อนหลังได้ที� 
https://www.tatasteelthailand.com/th/sustainability/

ริายงานกัาริพััฒนาเพั่�อความยั�งยืนฉีบับนี� ได้มีกัาริทบทวน และอนุมัตีิเนื�อหาโดยคณะกัริริมกัาริพัันธุกัิจำ 
เพั่�อสังคมและความยั�งยืน และมีกัริะบวนกัาริทวนสอบขึ้้อม้ลผลกัาริดำาเนินงานที�เกัี�ยวขึ้้องในด้านเศริษัฐกัิจำ 
สิ�งแวดล้อม และสังคม เพั่�อให้มั�นใจำว่าบริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) นำาเสนอขึ้้อม้ล 
อย่างคริบถึ้วน ถึ้กัตี้อง และเชื�อถึือได้

เกี่่�ยวกี่ับรายงานฉบับน่�

ตีิดตี่อสอบถึามขึ้้อม้ลเพัิ�มเตีิมเกัี�ยวกัับริายงานฉีบับนี� ได้ที�ส่วนสื�อสาริและกัิจำกัริริมองค์กัริ
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) 
555 อาคาริริสา ทาวเวอริ์ 2 ชั�น 20
ซึ่อยพัหลโยธุิน 19 ถึนนพัหลโยธุิน
แขึ้วงจำตีุจำักัริ เขึ้ตีจำตีุจำักัริ กัริุงเทพัมหานคริ 10900
โทริศัพัท์ 0-2937-1000 โทริสาริ 0-2937-1223-4
หริือที�อีเมล: jittis@tatasteelthailand.com, atitayad@tatasteelthailand.com

รายงานการพััฒนา
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รายงานประจำำาปี
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พััฒนาและส่่งมอบเหล็กมูลค่าเพั่�ม 
พัร้อมส่ร้างส่ัมพัันธภาพัระยะยาวกับผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย 
บนรากฐานของความไว้วางใจำและเอาใจำใส่่

เหนือระด้ับในอาเซีียนในการส่ร้างคุณค่า 
ต่่อผูู้้มีส่่วนได้้เส่ียและการเป็นบรรษััทพัลเมือง

ความยั�งยืนของเรา
คือการมุ่งมั�นส่ร้างความยั�งยืนของผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย
ทั�งด้้านเศรษัฐก่จำ ส่่�งแวด้ล้อมและส่ังคม

พัันธกี่ิจของเรา

วิสััยทััศน์ของเรา

สัารบัญ
  เกี�ยวกับรายงานฉบับนี�

วิส่ัยทัศน์ และพัันธก่จำ 1

รางวัลและความส่ำาเร็จำ 2

ส่ารจำากประธานคณะกรรมการพัันธก่จำ  
เพั่�อส่ังคมและความยั�งยืน

4

ข้อมูลทั�วไปของบริษััท 8

การมีส่่วนร่วมของผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย 13

การประเม่นประเด้็นที�เป็นส่าระส่ำาคัญด้้านความยั�งยืน 
ของธุรก่จำ

15

การส่นับส่นุนเป้าหมายการพััฒนาอย่างยั�งยืน 16

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 22

ม่ต่่เศรษัฐก่จำ

การกำากับดู้แลก่จำการที�ด้ี และการส่่งเส่ริม 
ให้มีการด้ำาเน่นธุรก่จำบนพั่�นฐานจำริยธรรม

24

การบริหารความเส่ี�ยง 30

การส่ร้างความพัึงพัอใจำสู่งสุ่ด้ให้กับลูกค้า 35

เเบรนด้์ส่่นค้าเเละการโฆษัณา 39

นวัต่กรรมส่่นค้าและบริการ 41

การบริหารจำัด้การห่วงโซี่อุปทานที�ยั�งยืน 45

ม่ต่่ส่่�งแวด้ล้อม

การจัำด้การส่่�งเเวด้ล้อมเเละการใช้้ทรัพัยากรอย่างยั�งยืน 49

ม่ต่่ส่ังคม

การบริหารจำัด้การและส่่งเส่ริมพันักงานส่ัมพัันธ์ 55

สุ่ขภาวะและความปลอด้ภัยในการทำางาน 56
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การรักษัาพันักงานที�เป็นคนเก่งและคนด้ี 58

การส่ร้างความผูู้กพัันกับชุ้มช้นและส่ังคม 61

ส่รุปผู้ลการด้ำาเน่นงาน

ม่ต่่เศรษัฐก่จำ 70
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

ริางวัล
และความสำาเริ็จำ

TSTH ได้้รัับการัปรัะกาศจากตลาด้หลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ 
ให้อย์่่ในรัาย์ชื่่�อห้้นย์ั�งย์่น ปรัะจำาปี 2563

รายชื่่�อหุ้้�นย่�งย่น ประจำำาปี 2563

TSMT-โรังงาน NTS ได้้รัับรัางวััลสถานปรัะกอบการัเครั่อข่่าย์ 
ท่�มี่การัด้ำาเนินงานด้้านควัามีรัับผิิด้ชื่อบต่อสังคมีอย์่างต่อเน่�อง 
เป็นปีท่� 3 รัะด้ับด้่เย์่�ย์มี และโรังงาน SISCO ได้้รัับต่อเน่�อง 
เป็นปีท่�  2  ปรัะจำาปี  2563 (CSR-DPIM Cont inuous ) 
ปรัะเภทโรังปรัะกอบโลหกรัรัมี จากกรัมีอ้ตสาหกรัรัมีพ่�นฐาน 
และการัเหมี่องแรั่ กรัะทรัวังอ้ตสาหกรัรัมี

รางวั่ล CSR-DPIM CONTINUOUS ประจำำาปี 2563

TSTH ได้ร้ับัรัางวัลั รัาย์งานควัามีย์ั�งย์น่ ปรัะจำาป ี2563 ในรัะด้บั 
“รัางวััลเกย่์รัติคณ้” (Sustainability Disclosure Award 2020) จาก 
สถาบนัไทย์พัฒน์ โด้ย์การัปรัะเมิีนข่อ้มีล่ผิา่นรัาย์งานการัพัฒนา 
เพ่�อควัามียั์�งย์่นข่อง TSTH ซ่ึ่�งสะท้อนถ่งการัด้ำาเนินงาน 
ข่ององค์กรัต่อการัพัฒนาท่�ย์ั�งย์่นในด้้้านสิ�งแวัด้ล้อมี สังคมี และ
ธรัรัมีาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

รางวั่ลรายงานควัามย่�งย่น ประจำำาปี 2563 

TSMT-โรังงาน SISCO โรังงาน SCSC และโรังงาน NTS ได้้รัับ 
รัางวัลัสถานปรัะกอบการัรัวัมีพลังสรัา้งควัามีรัับผิิด้ชื่อบต่อสังคมี 
เป็นส้ข่อย์่างยั์�งย์่น (CSR-DIW Continuous) ปรัะจำาปี 2563 
จากกรัมีโรังงานอ้ตสาหกรัรัมี กรัะทรัวังอ้ตสาหกรัรัมี โด้ย์รัางวััล 
น้�มีอบให้กับโรังงานอ้ตสาหกรัรัมีท่�ม่้ีงมีั�นแสด้งควัามีรัับผิิด้ชื่อบ
ต่อสังคมีอย์่างต่อเน่�อง

รางวั่ล CSR – DIW CONTINUOUS ประจำำาปี 2563

02 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

TSMT-โรังงาน SCSC ได้ร้ับัรัางวัลัธงข่าวัด้าวัเข่่ย์วั ปรัะจำาป ี2563 
จากการันิคมีอ้ตสาหกรัรัมีแห่งปรัะเทศไทย์ โด้ย์รัางวััลน้�  
มีอบให้กับผ้่ิปรัะกอบการัท่�ม่ีการับรัิหารัจัด้การัสิ�งแวัด้ล้อมี 
และควัามีปลอด้ภัย์ท่�ผิ่านการัตรัวัจปรัะเมีินอย์่ในเกณฑ์์ด้่เย์่�ย์มี

TSMT-โรังงาน NTS ได้้รัับรัางวััล Thailand Kaizen Award ปรัะจำาปี 2563 
รัะด้ับเหร่ัย์ญเงินซ่ึ่�งเป็นรัะด้ับส่งส้ด้ ในปรัะเภทนวััตกรัรัมีไคเซึ่็น 
จากสมีาคมีส่งเสรัิมีเทคโนโลย์่ (ไทย์-ญ่�ป้�น)

TSMT-โรังงาน SISCO ได้้รัับปรัะกาศน้ย์บัตรัคารั์บอนฟุ้ตพรัิ�นท์ 
ข่ององค์กรั ปรัะจำาปี  2563 ต่อเน่� องเป็นปีท่�  2 จากองค์การั 
บรัิหารัจัด้การัก๊าซึ่เรั่อนกรัะจก (องค์การัมีหาชื่น) โด้ย์เป็นรัางวััล 
ท่�มีอบให้กับองค์กรัท่�มี่ส่วันรั่วัมีในการัลด้การัปล่อย์ก๊าซึ่เรั่อนกรัะจก 
ข่องปรัะเทศและให้้ควัามีสำาคัญต่อสิ�งแวัด้ล้อมีอย์่างจรัิงจัง

รางวั่ลธงขาวัดาวัเขียวั ประจำำาปี 2563

รางวั่ล THAILAND KAIZEN AWARD ประจำำาปี 2563

ประกาศนียบั่ตรคาร์บัอนฟุ้ตพร้�นท์์ขององค์กร ประจำำาปี 2563

รางวั่ลเหุ้ม่องแร่สีีเขียวั ประจำำาปี 2563

TSMT-โรังงาน NTS และโรังงาน SCSC ได้้รับัรัางวััลเหม่ีองแร่ั
ส่เข่่ย์วั ปรัะจำาปี 2563 ต่อเน่�องเป็นปีท่� 3 จากกรัมีอ้ตสาหกรัรัมี
พ่�นฐานและการัเหมีอ่งแรั ่กรัะทรัวังอต้สาหกรัรัมี ในการัพฒันา
และย์กรัะด้บักจิการัท่�เปน็มีติรัตอ่สิ�งแวัด้ลอ้มี ม่ีควัามีรับัผิดิ้ชื่อบ
ต่อสังคมี เป็นท่�ย์อมีรัับและสามีารัถอย์่่ร่ัวัมีกับช้ื่มีชื่นได้้อย์่าง
รัาบร่ั�น สร้ัางให้เกิด้การัพัฒนาทั�งด้้านเศรัษฐกิจ สังคมีและ
ปรัะเทศชื่าติอย์่างย์ั�งย์่น

TSMT-โรังงาน NTS ได้้รัับรัางวััลสถานปรัะกอบการัต้นแบบด้่เด้่น 
ด้้านควัามีปลอด้ภัย์ อาชื่่วัอนามีัย์ และสภาพแวัด้ล้อมีในการัทำางาน
ปรัะจำาปี 2563 ในรัะด้ับปรัะเทศ จากกรัมีสวััสด้ิการัและค้้มีครัอง 
แรังงาน กรัะทรัวังแรังงาน

รางวั่ลสีถานประกอบัการต�นแบับัดีเด่น
ด�านควัามปลอดภั่ย ประจำำาปี 2563

03รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564
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สาริจำากัคณะกัริริมกัาริ 
พัันธุกัิจำเพั่�อสังคมและความยั�งยืน

เรียน ท่านผูู้้ถือหุ้น
ในรอบปีี 2563 - 2564 คณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคมและความยั่ั�งยั่่นได้้ปีฏิิบัติิหน้าที่่�ติามกฎบัติรที่่�ได้้รับการอนุมัติิจากคณะกรรมการบริษััที่ 
โด้ยั่ในระหวา่งปีีบรษัิัที่ได้ก้ำาหนด้วสิัยัั่ที่ศันข้์ึ้�นใหมท่่ี่�วา่ “เหนอ่รัะด้บัในอาเซ่ึ่ย์นในการัสรัา้งคณ้คา่ตอ่ผิ่ม้ีส่ว่ันได้เ้สย่์และการัเปน็บรัรัษทัพลเมีอ่ง” 
ซึ่้�งได้้รับการที่บที่วนและอนุมัติิโด้ยั่คณะกรรมการบริษััที่แล้ว วิสััยั่ที่ัศน์ใหม่น้�ได้้ติอกยั่ำ�าความปีรารถนาและความมุ่งมั�นขึ้องบริษััที่ท่ี่�จะด้ำาเนิน 
การอยั่่างติ่อเน่�องบนเสั้นที่างสั่่การเปี็นองค์กรแห่งความยั่ั�งยั่่นด้้วยั่มาติรฐานระด้ับสั่งขึ้องความเปี็นบรรษััที่พัลเม่อง  

ในรอบปีีด้ังกล่าว ได้้ม่การปีระชุุมที่ั�งสัิ�น 2 ครั�ง และม่จำานวนครั�งขึ้องการเขึ้้าร่วมปีระชุุมขึ้องกรรมการ ด้ัังน้�

หมีาย์เหต้:
* เป็็นการป็ระชุุมทางไกลผ่่านจอภาพ

รายช้่�อ  ต่ำาแหน่ง จำำานวนครั�งเข้าร่วมประชุ้ม/ 
จำำานวนครั�งการประชุ้ม

1. นาย์หัตถศักด้ิ� ณ ป้อมีเพ็ชื่รั์ ปรัะธาน 2/2

2. นาย์อาชื่่ชื่ อน้ปัมี กรัรัมีการั 2*/2

3. นาย์รัาจ่ฟุ มีังกัล กรัรัมีการั 2/2

“เหนือระดัับในอาเซี่ยนในกี่ารสัร้างคุณค่า 
ต่่อผู้้้ม่สั่วนไดั้เสั่ยและกี่ารเป็็นบรรษััทัพัลเมือง”

04 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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• การพััฒนาระบบการบริหารจัด้การด้้านความปีลอด้ภััยั่ขึ้องที่ั�ง  
3 โรงงาน จาก OHSAS18001 ไปีสั่่ระบบ ISO45001

• ก า ร ปี ฏิิ บั ติิ ติ า ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด้ ก า ร ค ว า ม ปี ล อ ด้ ภัั ยั่ ใ น 
กระบวนการติามขึ้้อกำาหนด้ 14 ขึ้้อ ขึ้องการนิคมอุติสัาหกรรม 
แห่งปีระเที่ศไที่ยั่ โด้ยั่ได้้ด้ำาเนินการเสัร็จสัิ�นในโครงการนำาร่อง
ที่่�โรงงาน SCSC และกำาลังด้ำาเนินการเชุ่นเด้่ยั่วกันน่�ที่่� �โรงงาน 
SISCO และโรงงาน NTS

• ก า ร จั ด้ ฝึึ ก อ บ ร ม แ ล ะพัั ฒ นา คว า ม ร่้ แ ล ะ ที่ั ก ษั ะ ใ น ด้้ า น 
ความปีลอด้ภััยั่และอาชุ่วอนามัยั่ในการที่ำางานให้กับพันักงาน 
โด้ยั่มุ่งเน้นมาติรฐานความปีลอด้ภััยั่ ซึ่้�งครอบคลุมการอบรม 
พััฒนาให้กับพันักงานและผู้่้รับเหมาร้อยั่ละ 99.7 ที่่�ได้้รับการ 
ฝึึกอบรมอยั่่างน้อยั่คนละหน้�งหลักสั่ติร

• การปีฏิิบัติิอยั่่างติ่อเน่�องในการบริหารจัด้การความปีลอด้ภััยั่ 
สัำาหรับผู้่้ รับเหมา โด้ยั่การปีรับปีรุงผู้ลการด้ำาเนินงานด้้าน 
ความปีลอด้ภััยั่ด้้วยั่การเพัิ�มจำานวนผู้่้รับเหมาในระด้ับ 4 ด้าว และ  
5 ด้าว ให้ม่มากขึ้้�น และได้้ม่การที่บที่วนหลักเกณฑ์์สัำาหรับงาน 
ที่่�ม่ความเสั่�ยั่งสั่งซึ่้�งจะติ้องปีฏิิบัติิโด้ยั่ผู้่้รับเหมาในระด้ับ 4 ด้าว
เปี็นอยั่่างน้อยั่

2. พัันธก่จำเพัื�อส่ังคม
คณะกรรมการฯ ได้้กำากับด้่แลและติิด้ติามผู้ลการด้ำา เนินงาน 
ด้้ านพัันธกิจ เพั่� อสัั งคมให้ เ ป็ีนไปีติามแผู้นธุ รกิ จปีระจำา ปีีขึ้อง 
บริษััที่และบริษััที่ย่ั่อยั่ โด้ยั่สัอด้คล้องกับพัันธกิจในระยั่ะยั่าวและความ 
คาด้หวังขึ้องชุุมชุน บริษััที่ได้้มุ่งเน้นให้ความสัำาคัญต่ิอการพััฒนาคุณภัาพัชุ่วิติ 
ขึ้องปีระชุาชุนในชุุมชุนที่่�อยั่่่โด้ยั่รอบสัถานปีระกอบการและโรงงาน เพั่�อ
ให้เกิด้ความเชุ่�อถ่อไว้วางใจและให้การยั่อมรับว่า บริษััที่เปี็นสั่วนหน้�งใน
การสัร้างสัรรค์ชุุมชุนท่ี่�ยั่ั�งย่ั่น ซึ่้�งม่ผู้ลการด้ำาเนินงานท่ี่�สัำาคัญในรอบปีี 
การเงิน 2563 - 2564 ปีระกอบด้้วยั่
• การพััฒนาความเจริญและสัร้างรายั่ได้้ให้กับชุุมชุนด้้วยั่พัันธกิจ 

เพั่�อสัังคมที่่�ชุ่วยั่เสัริมความแขึ้็งแกร่งให้กับวิสัาหกิจชุุมชุนในการ
พััฒนาผู้ลิติภััณฑ์์ขึ้องที่้องถิ�นและสัามารถที่่�จะขึ้ยั่ายั่ธุรกิจด้้วยั่
ตินเองติามโครงการขึ้องคณะกรรมการสั่งเสัริมการลงทีุ่นขึ้อง
ไที่ยั่ (CSR-BOI) จำานวนที่ั�งสัิ�น 3 โครงการ โด้ยั่ใน 2 โครงการ 
แรก ได้้แก่ โครงการกะหร่�ปี๊�บขึ้นาด้พัอด้่คำาที่่�โรงงาน SISCO  
ร่วมกับวิสัาหกิจชุุมชุนกะหร่�ปี๊�บบ้านหมอ อำาเภัอบ้านหมอ  
จังหวัด้สัระบุร่ และโครงการกุนเชุ่ยั่งและบะหม่�ไขึ้่ที่่�โรงงาน NTS  
ร่วมกับวิสัาหกิจชุุมชุนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก อำาเภัอศร่ราชุา 
จังหวัด้ชุลบุร่นั�น บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการปีรับปีรุงซึ่่อมแซึ่มและ 
สั่งมอบอาคาร เคร่�องจักรและอุปีกรณ์ใหม่เพั่�อปีรับปีรุงคุณภัาพั 
ขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์และปีระสัิที่ธิภัาพัการผู้ลิติให้กับชุุมชุนฯ เปี็น 
ที่่� เร่ยั่บร้อยั่แล้ว สั่วนในอ่กหน้�งโครงการ ได้้แก่ โครงการ
ขึ้นมธัญพั่ชุขึ้้าวไรซึ่์เบอร่�เคล่อบชุ็อกโกแลติที่่�โรงงาน SCSC  
ร่วมกับวิสัาหกิจชุุมชุนเกาะกก อำาเภัอเม่อง จังหวัด้ระยั่องนั�น 
ยั่ังอยั่่่ ในระหว่างด้ำาเนินการจัด้หาเคร่�องจักรให้กับชุุมชุนฯ  
ในปีีการเงินหน้า นอกจากนั�น โรงงานที่ั�ง 3 แห่งยั่ังได้้สันับสันุน 

คณะกรรมการพัันธกิ จ เพั่� อสัั งคมและความยั่ั� งยั่่ น ได้้มุ่ ง เน้น 
การกำากับด้่แลและติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนินงานในสัามภัารกิจหลัก ได้้แก่ 
(1) ความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่และสัภัาพัแวด้ล้อมในการที่ำางาน 
(2) ความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคม และ (3) การพััฒนาเพั่�อความยั่ั�งยั่่น 
ซึ่้�งได้้ม่การรายั่งานความก้าวหน้าติ่อคณะกรรมการบริษััที่เปี็นปีระจำา 
และม่ผู้ลการปีฏิิบัติิหน้าที่่�ที่่�สัำาคัญด้ังติ่อไปีน่�

1. ด้้านความปลอด้ภัย อาชี้วอนามัยและส่ภาแวด้ล้อม
ในการทำางาน

คณะกรรมการฯ ได้้กำากับด้่แลการด้ำาเนินงานด้้านน่� โด้ยั่มุ่งเน้นใน  
6 ลำาด้ับความสัำาคัญเชุิ งกลยัุ่ที่ธ์  ได้้ แก่  1 )  ภัาวะผู้่้ นำาด้้ าน 
ความปีลอด้ภััยั่เพั่�อเปี็นแบบอยั่่างที่่�ด้่ให้กับพันักงาน 2) การเพัิ�ม
สัมรรถนะและขึ้่ด้ความสัามารถขึ้องบุคลากรในด้้านความปีลอด้ภััยั่ 
ในการที่ำางานให้สั่งขึ้้�น 3) การจัด้การความปีลอด้ภััยั่ขึ้องผู้่้รับเหมา  
4) การสั่งเสัริมด้้านความปีลอด้ภััยั่ที่างถนน 5) การจัด้การความ
ปีลอด้ภััยั่ในกระบวนการ และ 6) อาชุ่วอนามัยั่และสัุขึ้ภัาพัขึ้อง 
ผู้่้ปีฏิิบัติิงาน ที่ั�งน่� คณะกรรมการความปีลอด้ภััยั่สั่งสัุด้ (Apex Safety 
Council: ASC) ขึ้องบริษััที่ได้้กำาหนด้ ติิด้ติาม และที่บที่วนปีระสัิที่ธิผู้ล
ขึ้องการปีรับใชุ้นโยั่บายั่ด้้านความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่และสัภัาพั 
แวด้ล้อมในการที่ำางานเปี็นปีระจำาทีุ่กเด้่อน และม่คณะอนุกรรมการ 
ความปีลอด้ภััยั่อ่ก 6 คณะ ที่ำาหน้าที่่�ในการถ่ายั่ที่อด้ไปีสั่่การปีฏิิบัติิ
ติลอด้ที่ั�วที่ั�งบริษััที่ในหลายั่พั่�นที่่� ให้ เปี็นไปีในแบบแผู้นเด้่ยั่วกัน 
ผู้่านที่างคณะกรรมการความปีลอด้ภััยั่ขึ้องแติ่ละโรงงาน และขึ้อง
แติ่ละสั่วนงาน ซึ่้�งได้้ม่การรับฟั๊งความคิด้เห็นและร่วมปีฏิิบัติิงานกับ
คณะกรรมการความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่และสัภัาพัแวด้ล้อมใน 
การที่ำางาน (คปีอ.) ขึ้องแติ่ละโรงงานและสัำานักงานใหญ่ที่่�ปีระกอบ 
ไปีด้้วยั่ติัวแที่นขึ้องพันักงานติามที่่�กฎหมายั่แรงงานได้้กำาหนด้ไว้

ผู้ลการด้ำาเนินงานที่่�สัำาคัญติามแผู้นธุรกิจปีระจำาปีี ซึ่้�งสัอด้คล้องกับ
กลยัุ่ที่ธ์ขึ้้างติ้น ม่ด้ังน่�
•  บริษััที่ด้ำาเนินกิจกรรมรณรงค์รายั่ไติรมาสั เพั่�อสัร้างจิติสัำาน้ก 

ด้้านความปีลอด้ภััยั่ในการที่ำางานให้กับพันักงานและผู้่้รับเหมา
โด้ยั่ในระหว่างปีีนั�นม่ธ่มขึ้องการด้ำาเนินงาน ได้้แก่ การปี้องกัน 
อันติรายั่จากเสั่ยั่งด้ัง การปี้องกันการบาด้เจ็บที่่�ม่อ การที่ำางาน 
บนที่่�สั่ง และความปีลอด้ภััยั่ที่างถนน

•  สัุ ขึ้ภัาพั :  กา รกำาหนด้และกา รด้ำา เ นิ นมาติรการปี้ อ งกั น 
การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคติิด้เชุ่�อไวรัสัโควิด้-19 ที่ั�ง 3 โรงงานและ 
ที่่�สัำานักงานใหญ่ ติามมาติรการขึ้องกระที่รวงสัาธารณสัุขึ้ เชุ่น 
การเว้นระยั่ะห่างที่างสัังคม การจัด้ให้ม่หน้ากากอนามัยั่และ 
เจลล้ า งม่ อ  การติรวจวั ด้อุณหภั่มิ ก่ อน เขึ้้ าที่ำา ง าน และ 
การปีรั บปีรุ ง สัถานที่่� ที่ำา ง าน  นอกจากนั� น  บริ ษัั ที่ยั่ั ง ได้ ้
มุ่งสั่งเสัริมสัุขึ้ภัาพัที่่�ด้่ถ้วนหน้าให้กัับพันักงานติามโครงการ  
“เราที่ั� งหมด้สัามารถด้่ขึ้้�นกว่าแติ่ก่อน” ด้้วยั่การกระติุ้นให้ 
พันักงานม่สั่วนร่วมและปีรับปีรุงด้ัชุน่สัุขึ้ภัาพัขึ้องแติ่ละคนใน 
สั่�ปี๊จจัยั่ ได้้แก่ ด้ัชุน่มวลกายั่ ความด้ันโลหิติ ระด้ับนำ�าติาลในเล่อด้ 
และระด้ับไขึ้มันในเล่อด้ ซึ่้�งผู้ลปีรากฏิว่า พันักงานร้อยั่ละ 62  
ม่ค่าคะแนนด้ัชุน่สัุขึ้ภัาพัขึ้องปีี 2563 เที่่ากับและด้่ขึ้้�นกว่าปีี 2562  
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ให้พันักงานเขึ้้าไปีม่สั่วนร่วมเปี็นจิติอาสัาในการพััฒนาชุุมชุนด้้วยั่ 
การนำาองค์ความร่้ด้้านการบริหารจัด้การและกระบวนการที่าง 
ธุรกิจเขึ้้าไปีชุ่วยั่เหล่อและสัร้างความมั��นคงให้กับกลุ่มวิสัาหกิจ
ชุุมชุนอ่กด้้วยั่

• การเสัริมสัร้างความสััมพัันธ์ที่่�แขึ้็งแกร่งกับชุุมชุนและหน่วยั่งาน 
ราชุการอยั่่างติ่อเน่�อง อาที่ิ การร่วมพับปีะปีระชุุมเพั่�อรับฟั๊งความ 
คิด้เห็นจากผู้่้นำาชุุมชุนและสั่�อมวลชุนเปี็นปีระจำา การบริจาคเงิน
จำานวน 215,000 บาที่ ให้กับโรงพัยั่าบาลสัระบุร่ โรงพัยั่าบาล
ระยั่อง และโรงพัยั่าบาลสัมเด้็จพัระบรมราชุเที่ว่ ณ ศร่ราชุา 
ซึ่้�งติั�งอยั่่่ ในเขึ้ติจังหวัด้ที่่�ติั�งขึ้องโรงงาน รวมถ้งการสันับสันุน 
ชุุมชุนด้้วยั่การเปีิด้ติลาด้ให้ชุุมชุนนำาผู้ลิติภััณฑ์์ขึ้องที่้องถิ�นมา
จำาหน่ายั่ที่่�โรงงานได้้ในทีุ่กสัิ�นเด้่อน

• การสั่ ง เสัริมด้้ านการศาสันา วัฒนธรรม และการศ้กษัา  
การเขึ้้าร่วมกับชุุมชุนในงานเที่ศกาลปีระเพัณ่ หร่อโอกาสัติ่างๆ  
เชุ่น การแห่เที่่ยั่นพัรรษัา งานที่อด้กฐินและผู้้าปี่าสัามัคค่ งานการ
กุศลจิบนำ�าชุา ”รวมนำ�าใจสั่่น่รุ้ลฮิิด้ายั่ะห์” ขึ้องชุุมชุนอิสัลาม ฯลฯ  
การร่วมกับม่ลนิธิกระจกเงา เพั่�อสั่งมอบคอมพัิวเติอร์จำานวน  
40 เคร่�อง ให้กับโรงเร่ยั่นวัด้เกาะเซึ่ิงหวายั่ จังหวัด้สัระบุร ่
และโรงเร่ยั่นบ้านเขึ้าหิน (นิกรราษัฎร์บำารุง) จังหวัด้ชุลบุร่ 
การมอบทีุ่นการศ้กษัาให้แก่เด้็กนักเร่ยั่นขึ้องโรงเร่ยั่นรอบโรงงาน 
ที่่�ขึ้าด้แคลนทีุ่นที่รัพัยั่์ การด้ำาเนินโครงการที่าสั่เติิมฝึ๊นให้กับ
อุปีกรณ์เคร่�องเล่นติ่างๆ ในหลายั่โรงเร่ยั่น เปี็นติ้น

• การสัร้างเสัริมสัุขึ้อนามัยั่ที่่�ด้่และความปีลอด้ภััยั่ให้กับชุุมชุน
ด้้ วยั่การจัด้ฝึึกอบรมให้ความร่้ กั บชุุมชุนในด้้ านการขึ้ับขึ้่�� 
รถจักรยั่านยั่นติ์อยั่่างปีลอด้ภััยั่ การร่วมบริจาคโลหิติให้กับ
สัภัากาชุาด้ไที่ยั่ การนำาเหล็กเสั้นก่อสัร้างขึ้องบริษััที่มาปีระด้ิษัฐ์
เปี็นเคร่�องกด้เจลแอลกอฮิอล์แบบเหยั่่ยั่บ จำานวน 14 เคร่�อง 
มอบให้กับชุุมชุนในการใชุ้ปีระ โยั่ชุน์  การที่าสั่ เพั่� อสัร้ า ง 
จุ ด้สััญลักษัณ์การ เว้นระยั่ะห่ า งที่างสัั งคมให้กั บ โรง เ ร่ ยั่น 
เพั่�อปี้องกันและควบคุมการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคโควิด้-19

• การอนุรักษั์สัิ�งแวด้ล้อม: การด้ำาเนินโครงการ “ที่าที่า สัติ่ล 
ปีล่กปี่าติ้นนำ�า เฉลิมพัระเก่ยั่รติิแม่ขึ้องแผู้่นด้ิน ปีีที่่� 5” โด้ยั่ได้้ 
ปีล่กปี่ า เสัริม สัร้ างฝึายั่ชุะลอนำ�าและซึ่่อมแซึ่มโปี่ ง เที่่ ยั่ม  
ณ อุที่ยั่านแห่งชุาติินำ�าติกเจ็ด้สัาวน้อยั่ จังหวัด้สัระบุร่ และ 
ณ ปี่าชุุมชุนบ้านภั่ด้ร-ห้วยั่มะหาด้ จังหวัด้ระยั่อง การด้ำาเนิน
โครงการ “ปีล่กปี่า ปีล่กชุ่วิติ ถวายั่ในหลวง ปีีที่่� 9” ด้้วยั่การ
ปีล่กติ้นโกงกางจำานวน 1,000 ติ้น พัร้อมสัร้างบ้านปี่ด้้วยั่เศษัไม้ 
กิ�งไม้ที่่�ลอยั่อยั่่่ในที่ะเล เพั่�อถวายั่เปี็นพัระราชุกุศลแด้่พัระบาที่
สัมเด้็จพัระบรมชุนกาธิเบศร มหาภั่มิพัลอดุ้ลยั่เด้ชุมหาราชุ
บรมนาถบพัิติร  และ เปี็ นการ เฉลิ มพัระ เก่ ยั่ รติิพัระบาที่
สัมเด้็จพัระปีรเมนที่รรามาธิบด้่ศร่สัินที่ร มหาวชุิราลงกรณ 
พัระวชุิรเกล้าเจ้าอยั่่่หัว ณ ศ่นยั่์การเร่ยั่นร่้เชุิงอนุรักษั์ปี่าชุายั่เลน  
ติำาบลคลองติำาหรุ จังหวัด้ชุลบุร่ และการจัด้ที่ำาโครงการ “ติามรอยั่ 
พั่อปีล่กปี่าโกงกาง” โด้ยั่ปีล่กติ้นโกงกางจำานวน 1,000 ติ้น ณ ชุุมชุน 
กลุ่มปีระมงเร่อเล็กติากวน-อ่าวปีระด้่่ จัังหวััด้ระยั่อง

3. การพััฒนาเพัื�อความยั�งยืน
สั่บเน่�องจากปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญด้้านความยั่ั�งยั่่นขึ้องบริษััที่ได้้รับ 
การปีระเมินมาติั�งแติ่ปีีการเงิน 2561 คณะกรรมการฯ จ้งได้ ้
มอบหมายั่ให้ฝึ่ายั่จััด้การสัำารวจปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญติ่อผู้่้ม่สั่วน
ได้้เสั่ยั่ทีุ่กกลุ่มเม่�อชุ่วงปีลายั่ปีีที่่�แล้ว และได้้ที่บที่วนผู้ลการปีระเมิน
ใหม่ด้ังกล่าวเพั่�อให้ที่ันติ่อสัถานการณ์ปี๊จจุบัน ความที่้าที่ายั่และ
การเปีล่�ยั่นแปีลงติ่างๆ ในอนาคติ ซึ่้�งม่ปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญ 
ด้้านความยั่ั� งยั่่นขึ้ององค์กรที่่� ได้้รับการวิ เคราะห์และจัด้ลำาด้ับ 
ความสัำาคัญให้เปี็นเร่�องที่่�บริษััที่ติ้องมุ่งเน้น จำานวน 5 ปีระเด้็น 
สัำาหรับรอบปีีการเงิน 2564 เปี็นติ้นไปี โด้ยั่คณะกรรมการฯ ได้้กำากับ
ด้่แลและติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนินงานให้เปี็นไปีติามแผู้นธุรกิจปีระจำาปีี
ขึ้องบริษััที่ ด้ัชุน่ชุ่�วัด้ผู้ลการด้ำาเนินงาน และเปี้าหมายั่ที่่�ฝึ่ายั่จัด้การ 
ได้้กำาหนด้ไว้ โด้ยั่ม่ผู้ลการด้ำาเนินงานที่่�สัำาคัญ ใน 5 ปีระเด้็น 
ด้้านความยั่ั�งยั่่นที่่�ติ้องมุ่งเน้น ด้ังติ่อไปีน่�
1) การสัร้างความพั้งพัอใจให้กับล่กค้า: มุ่งเน้นล่กค้าเปี็นศ่นยั่์กลาง

และพับปีะล่กค้าเปี็นปีระจำาอยั่่างสัมำ�าเสัมอ เพั่�อรับฟั๊งความคิด้เห็น 
และพััฒนาสัินค้า โด้ยั่การปีระชุุมพับปีะซึ่้�งหน้าและผู้่านที่าง
โที่รศัพัที่์ รวมถ้งสั่�อสัังคมออนไลน์ในชุ่วงขึ้องการแพัร่ระบาด้ 
ขึ้องโรคโควิด้-19 บริษััที่ได้้ม่การปีรับปีรุงคุณภัาพัผู้ลิติภััณฑ์์และ
การบริการอยั่่างติ่อเน่�อง อาที่ิ การปีรับปีรุงคุณภัาพัขึ้องสัินค้า
เหล็กลวด้ คุณภัาพัขึ้องสัเกลที่่�ผู้ิว คุณภัาพัผู้ิวเพัิ�มชุั�นคุณภัาพั 
รวมที่ั�งขึ้นาด้ เพัิ�มความสัามารถในการด้้งลด้ขึ้นาด้ให้เหมาะสัม 
กับการใชุ้งานขึ้องล่กค้าและงานที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับชุิ�นสั่วนยั่านยั่นติ์ 
การพััฒนาและสั่งมอบผู้ลิติภััณฑ์์นวัติกรรมเพั่�อติอบโจที่ยั่์ให้แก่ 
ล่กค้าอยั่่างติ่อเน่�อง เชุ่น เหล็กเสั้นติ้านที่านแรงสัั�นสัะเที่่อน 
ขึ้องแผู้่นด้ินไหวที่่�ชุ่วยั่ยั่กระด้ับความปีลอด้ภััยั่ให้กับล่กค้า 
เหล็กเสั้นติัด้และด้ัด้สัำาเร็จร่ปีซึ่้�งชุ่วยั่ลด้การสั่ญเสั่ยั่เหล็กเหล่อ 
ที่ิ�งจากการติัด้และด้ัด้ที่่�หน้างาน เหล็กเสั้นขึ้้ออ้อยั่แรงด้้งสั่ง  
(SD50) ที่่�ม่ความแขึ้็งแกร่งมากกว่าเม่�อเปีร่ยั่บเที่่ยั่บกับเหล็ก 
เสั้น SD40 เหล็กเด้่อยั่สัำาเร็จร่ปีที่่�ชุ่วยั่ลด้การนำาเขึ้้าสัินค้าจาก 
ติ่างปีระเที่ศ เหล็กปีลอกขึ้้ออ้อยั่สัำาเร็จร่ปี ที่่�ชุ่วยั่เสัริมความแขึ้็งแรง 
ขึ้องโครงสัร้างคอนกร่ติเสัริมเหล็ก เหล็กเสั้นที่่�ม่คุณสัมบัติิ 
ที่่�สัอด้คล้องกับมาติรฐานโครงการรถไฟัความเร็วสั่งไที่ยั่-จ่น 
ติลอด้จนให้บริการที่่�ติอบสันองติ่อความคาด้หวังขึ้องล่กค้าได้้
รวด้เร็วมากยั่ิ�งขึ้้�น
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2) การกำากับด้่แลกิจการที่่�ด้่และสั่งเสัริมให้ม่การด้ำาเนินธุรกิจบน 
พั่�นฐานจริยั่ธรรม: บริษััที่ได้้รับการปีระเมินคะแนนการกำากับด้่แล 
กิจการในปีี 2563 ที่่� 93 คะแนน (ระด้ับด้่เลิศ) ซึ่้�งด้่ขึ้้�นกว่าปีีก่อน 
ที่่�ได้้รับการปีระเมินในระด้ับ 90 คะแนน นอกจากนั�น บริษััที่ 
ยั่ังได้้จัด้อบรมจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าและนโยั่บายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง 
อาที่ิ นโยั่บายั่การร้องเร่ยั่นการกระที่ำาผู้ิด้จรรยั่าบรรณ นโยั่บายั่ 
การติ่อติ้านการติิด้สัินบนและการทีุ่จริติคอร์รัปีชุั�น ให้แก่พันักงาน 
ใหม่ครบร้อยั่ละ 100 ติลอด้จนยั่ังได้้จัด้ให้ม่การชุ่��แจงสั่�อสัาร
ถ้งจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าและนโยั่บายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องให้กับล่กค้า
ค่่ค้า และผู้่้ รับเหมาในการปีระชุุมปีระจำาปีี  รวมถ้งการให้ 
ความร่วมม่อกับคณะกรรมการแนวร่วมติ่อติ้านคอร์รัปีชุั�นขึ้อง 
ภัาคเอกชุนไที่ยั่อยั่่างติ่อเน่�องอ่กด้้วยั่

3) การปีล่อยั่ก๊าซึ่จากการด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่: อัติราการปีล่อยั่ 
ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ขึ้องบริษััที่อยั่่่ที่่� 0.624 ติัน/ติันนำ�าเหล็กด้ิบ 
ซึ่้�งด้่กว่าปีีก่อนอยั่่่ที่่�ระด้ับ 0.667 ติัน/ติันนำ�าเหล็กด้ิบ โด้ยั่
ปีระสับความสัำาเร็จจากการใชุ้พัลังงานและปี๊จจัยั่การผู้ลิติหลัก 
ที่่�ม่ปีระสัิที่ธิภัาพัมากขึ้้�นจากการด้ำาเนินโครงการลด้พัลังงาน 
ไฟัฟั้าด้้วยั่การใชุ้ Tap 20 ที่่��โรงงาน SISCO การควบคุมระบบ 
เผู้าไหม้เชุ่�อเพัลิงในระด้ับ 2 ที่่��เติาอบเหล็กแที่่ง โรงงาน NTS  
และการใชุ้ไฟัฟั้าจากพัลังงานแสังอาที่ิติยั่์ ที่ั�งน่� โรงงาน SISCO  
ได้้รับรางวัลคาร์บอนฟัุติพัริ�นที่์ จากองค์การบริหารจัด้การ 
ก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์การมหาชุน) ในการม่สั่วนร่วมลด้โลกร้อน 
จากภัาวะเร่อนกระจก นอกจากน่� โรงงาน NTS และโรงงาน  
SCSC ได้้รับรางวัลเหม่องแร่สั่เขึ้่ยั่ว ปีระจำาปีี 2563 ซึ่้�งนับเปี็น 
ปีีที่่� 3 ติิด้ติ่อกัน จากกรมอุติสัาหกรรมพั่�นฐานและการเหม่องแร ่
กระที่รวงอุติสัาหกรรม รวมติลอด้ถ้งโรงงาน SCSC ยั่ังได้้รับ 
รางวัลธงขึ้าวด้าวเขึ้่ยั่ว ปีระจำาปีี 2563 จากการนิคมอุติสัาหกรรม 
แห่งปีระเที่ศไที่ยั่ อ่กด้้วยั่

4) การสัร้างความผู้่กพัันกับชุุมชุนและสัังคม: ในรอบปีีการเงิน  
2563 - 2564 พันักงานขึ้องบริษััที่ร้อยั่ละ 100 ได้้เขึ้้าร่วม 
ในพัันธกิจเพั่�อสัังคมในหลากหลายั่โครงการซึ่้�งสัอด้คล้องกับแผู้น 
ธุรกิจปีระจำาปีีที่่�ได้้กำาหนด้ไว้ โด้ยั่ม่จำานวนชุั�วโมงจิติอาสัาเฉล่�ยั่ 
8.6 ชุั�วโมงติ่อคนติ่อปีี และเปี็นปีระโยั่ชุน์ครอบคลุมปีระชุาชุน 
ในชุุมชุนมากกว่า 50,000 คน ที่ั�งน่� โรงงาน NTS และโรงงาน  
SISCO ได้้รับรางวัลสัถานปีระกอบการเคร่อขึ้่ายั่ที่่�ม่การด้ำาเนิน 
งานด้้านความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคมอยั่่างติ่อเน่�อง (CSR-DPIM 
Continuous) ปีระจำาปีี 2563 จากกรมอุติสัาหกรรมพั่�นฐานและ
การเหม่องแร่ กระที่รวงอุติสัาหกรรม และโรงงานที่ั�ง 3 แห่ง  
ยั่ังได้้รับรางวัลสัถานปีระกอบการรวมพัลังสัร้างความรับผู้ิด้ชุอบ
ติ่อสัังคมเปี็นสัุขึ้อยั่่างยั่ั�งยั่่นที่่�ด้ำาเนินการอยั่่างติ่อเน่�อง (CSR-DIW  
Continuous) ปีระจำาปีี 2563 จากกรมโรงงานอุติสัาหกรรม 
กระที่รวงอุติสัาหกรรม

5) สัุขึ้ภัาวะและความปีลอด้ภััยั่ในการที่ำางาน: บริษััที่ได้้มุ่งเน้น 
การด้ำาเนินงานให้เปี็นไปีติาม 6 กลยัุ่ที่ธ์ด้้านความปีลอด้ภััยั่  
ซึ่้� ง รวมถ้ งการด้่ แลสัุ ขึ้ภัาพัให้ แก่พันักงานและผู้่้ รั บ เหมา 
เพั่�อปี้องกันการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคติิด้เชุ่� อไวรัสัโควิด้-19  
ติามมาติรการขึ้องกระที่รวงสัาธารณสัุขึ้ ติลอด้จนการสั่งเสัริมให้ 
พันักงานปีฏิิบัติิงานจากที่่�พัักอาศัยั่ ที่ั�งน่� ในรอบปีีการเงิน 2564  
บริษััที่ม่อัติราการเกิด้อุบัติิเหติุถ้งขึ้ั�นหยัุ่ด้งานอยั่่่ที่่� 0.21 ครั�ง/ 
ล้านชุั�วโมงการที่ำางาน ม่จำานวนการบาด้เจ็บเล็กน้อยั่ที่่�ไม่ถ้งขึ้ั�น 
หยัุ่ด้งาน ลด้ลงจากปีีก่อนจากจำานวน 16 รายั่ เหล่อ 8 รายั่  
และไม่ม่พันักงานหร่อผู้่้รับเหมาคนใด้ติิด้เชุ่�อโควิด้-19 แติ่ 
อยั่่างใด้ โด้ยั่โรงงาน NTS ได้้รับรางวัลสัถานปีระกอบกิจการ
ติ้นแบบด้่เด้่นด้้านความปีลอด้ภััยั่ระด้ับปีระเที่ศ ปีระจำาปีี 2563  
จากกรมสัวัสัด้ิการและคุ้มครองแรงงาน กระที่รวงแรงงาน 

โด้ยั่ภัาพัรวม บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการอยั่่างติ่อเน่�องด้้วยั่ความเขึ้้มแขึ้็ง 
บนเสั้นที่างขึ้องการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น ซึ่้�งในปีีที่่��ผู้่านมา บริษััที่ได้้ 
รับการปีระกาศจากติลาด้หลักที่รัพัยั่์แห่งปีระเที่ศไที่ยั่ให้อยั่่่ในรายั่ชุ่�อ
หุ้นยั่ั�งยั่่น ปีระจำาปีี 2563 และยั่ังได้้รับรางวัลเก่ยั่รติิคุณ การเปีิด้เผู้ยั่
ขึ้้อม่ลความยั่ั�งยั่่น ปีระจำาปีี 2563 จากสัถาบันไที่ยั่พััฒน์อ่กด้้วยั่

คณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคมและความยั่ั�งยั่่น ขึ้อขึ้อบคุณที่่าน 
ผู้่้ถ่อหุ้นและผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ที่่�ได้้ให้การสันับสันุนบริษััที่ด้้วยั่ด้่เสัมอมา 
และหวังเปี็นอยั่่างยั่ิ�งว่าจะยั่ังคงได้้รับการสันับสันุนและคำาแนะนำา  
อันที่รงคุณค่าจากทีุ่กที่่านในการเด้ินหน้าพัันธกิจเพั่�อสัังคมและ 
ความยั่ั�งยั่่นขึ้องเราติ่อไปี

   หัต่ถศักด้่� ณ ป้อมเพั็ช้ร์
ประธานคณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคม

และความยั่ั�งยั่ืน
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ภาพัรวมการประกอบธุรก่จำของบร่ษััท
บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) (TSTH) เด้ิมชุ่�อ 
บริษััที่ มิลเลนเน่ยั่ม สัติ่ล จำากัด้ (มหาชุน) จัด้ติั�งขึ้้�นติามโครงสัร้าง
การควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.เอ็น.ที่่.เอสั. สัติ่ลกรุ๊ปี (NTS)  
ซึ่้�งถ่อหุ้นโด้ยั่กลุ่มหอรุ่งเร่อง และ บจก. เหล็กสัยั่าม (2001) (SISCO) 
และ บจก. เหลก็กอ่สัรา้งสัยั่าม (SCSC) ซึ่้�งถอ่หุน้โด้ยั่ บรษิัทัี่ ซึ่เิมนติ์ไที่ยั่  
โฮิลด้ิ�ง จำากัด้ ในปีี 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถ่อหุ้นผู้่าน
บริษััที่ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (TSGH) ได้้เขึ้้า 
ถ่อหุ้นใหญ่ใน บริษััที่ มิลเลนเน่ยั่ม สัติ่ล จำากัด้ (มหาชุน) ซึ่้�งติ่อมา 
บริษััที่ได้้เปีล่�ยั่นชุ่�อจาก บริษััที่ มิลเลนเน่ยั่ม สัติ่ล จำากัด้ (มหาชุน) เปี็น  
บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) (TSTH)

ผู้่้ถ่อหุ้นรายั่ใหญ่ขึ้องบริษััที่ค่อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(TSGH) เปี็นบริษััที่ยั่่อยั่ที่่� TSL ถ่อหุ้นอยั่่่ในสััด้สั่วนร้อยั่ละ 100 เปี็น
บริษััที่ลงทีุ่นม่สัำานักงานใหญ่ติั�งอยั่่่ในปีระเที่ศสัิงคโปีร์ โด้ยั่ TSL เปี็น
บริษััที่จด้ที่ะเบ่ยั่นที่่�จัด้ติั�งขึ้้�นภัายั่ใติ้กฎหมายั่อินเด้่ยั่ และเปี็นบริษััที่
ผู้ลิติเหล็กครบวงจรอยั่่่ในสัามอันด้ับแรกขึ้องปีระเที่ศอินเด้่ยั่ แม้ว่า 
TSL (ที่ำาการผู้ลิติในปีระเที่ศอินเด้่ยั่) อยั่่่ในธุรกิจเด้่ยั่วกันกับบริษััที่
ที่่�ติั�งอยั่่่ในปีระเที่ศไที่ยั่ แติ่ม่ผู้ลิติภััณฑ์์ที่่�หลากหลายั่และสัามารถ 

ติอบสันองความต้ิองการขึ้องกลุม่ลก่ค้าได้อ้ย่ั่างกวา้งขึ้วางกวา่ จง้สัามารถ 
ให้การสันับสันุนชุ่วยั่เหล่อบริษััที่อยั่่างเติ็มที่่�ในเร่�องการด้ำาเนินงาน  
ที่างธรุกจิ ที่ั�งที่างด้า้นเที่คโนโลยั่ ่ความร่ค้วามชุำานาญ ความร่ด้้า้นการเงนิ 
การฝึึกอบรมและพััฒนาบุคลากร ความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่ และ
สัภัาพัแวด้ล้อม และด้้านเที่คโนโลยั่่สัารสันเที่ศเพั่�อเชุ่�อมติ่อเคร่อขึ้่ายั่
ระหวา่งโรงงานและสัำานกังานที่ั�วโลก ติลอด้จนการบรหิารงานที่่�ปีระเที่ศ
สัิงคโปีร์และปีระเที่ศมาเลเซึ่่ยั่ TSL ขึ้ับเคล่�อนกลยัุ่ที่ธ์ผู้ลิติภััณฑ์์
เหล็กที่รงยั่าวในลักษัณะขึ้องการบ่รณาการปีระเที่ศอินเด้่ยั่ และ 
เอเชุ่ยั่ติะวันออกเฉ่ยั่งใติ้เขึ้้าด้้วยั่กัน

ปี๊จจุบันบริษััที่ปีระกอบธุรกิจโด้ยั่ม่รายั่ได้้จากการถ่อหุ้นในบริษััที่  
ที่าที่า สัติ่ล การผู้ลิติ (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) (TSMT) ร้อยั่ละ  
99.76 โด้ยั่ม่โรงงานผู้ลิติเหล็ก 3 โรงงาน ได้้แก่ โรงงาน NTS  
โรงงาน SISCO และโรงงาน SCSC ซึ่้�งที่ั�งสัามโรงงานเปี็นผู้่้ผู้ลิติ 
เหล็กเสัริมคอนกร่ติ (เหล็กเสั้นก่อสัร้าง) รวมที่ั�ง เหล็กเสั้นขึ้้�นร่ปีพัร้อม
ใชุ้ติัด้และด้ัด้ เหล็กลวด้ เหล็กร่ปีพัรรณขึ้นาด้เล็ก และเหล็กเพัลา  
ด้้วยั่เที่คโนโลยั่่การผู้ลิติที่่�ที่ันสัมัยั่และที่่มผู้่้บริหารที่่�พัร้อมด้้วยั่
ปีระสับการณ์และความร่้ความเชุ่�ยั่วชุาญด้้านธุรกิจเหล็ก

ขึ้้อม้ลทั�วไป 
ขึ้องบริิษััท

กลุ่มบร่ษััท ทาทา
เปี็นกลุ่มธุรกิจที่่�ใหญ่ที่่�สัุด้ขึ้องปีระเที่ศอินเด้่ยั่
ปีระกอบด้้วยั่ 10 กลุ่มธุรกิจที่่�ด้ำาเนินกิจการ 
อยั่่่ในกว่า 100 ปีระเที่ศ 6 ที่ว่ปี ในระหว่าง
ปีี 2562 - 2563 กลุ่มบริษััที่ ที่าที่า ม่รายั่รับ  
106 พัันล้านเหร่ยั่ญสัหรัฐ ม่พันักงานกว่า 
750,000 คน จด้ที่ะเบ่ยั่นในติลาด้หลักที่รัพัยั่์ 
29 แห่งที่ั�วโลก ม่ม่ลค่าติลาด้รวมกันอยั่่่ที่่�  
123 พัันล้านเหร่ยั่ญสัหรัฐ (ณ วันที่่� 31 ม่นาคม 
2563) ชุ่�อขึ้องที่าที่าเปี็นที่่�ยั่อมรับนับถ่อมา
นานกว่า 150 ปีี ในเร่�องขึ้องจริยั่ธรรมในการ 
ด้ำาเนินธุรกิจและความเปี็นผู้่้นำาแห่งความ 
น่าเชุ่�อถ่อไว้วางใจ
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นโยบายการแบ่งการด้ำาเน่นงานของบร่ษััทในกลุ่ม
การด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่เปี็นการด้ำาเนินงานในภัาพัรวมขึ้อง 
กลุ่มบริษััที่ โด้ยั่ม่ บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) 
(TSTH) เปี็นผู้่้กำาหนด้นโยั่บายั่การบริหารระด้ับสั่งสัุด้ และโรงงาน 
ทัี่�งสัามแห่งจะด้แ่ลด้า้นการด้ำาเนนิงานให้เปีน็ไปีติามนโยั่บายั่การบริหาร 
ที่่�บริษััที่กำาหนด้ไว้ที่ั�งด้้านการติลาด้ การวางแผู้นการผู้ลิติ การจัด้หา
วตัิถดุ้บิ การเงนิ การบรหิารที่รพััยั่ากรบคุคล และการบรหิารงานด้า้นอ่�นๆ  

บริษััที่ม่นโยั่บายั่ในการจัด้สัรรกำาลังการผู้ลิติสัำาหรับแติ่ละโรงงานด้้วยั่  
เป้ีาหมายั่ท่ี่�จะที่ำาให้เกดิ้ผู้ลกำาไรสัง่สัดุ้แกบ่รษัิัที่โด้ยั่รวม ด้ว้ยั่ความชุำานาญ 
เฉพัาะและความสัามารถในการผู้ลิติขึ้องแติ่ละโรงงาน และการติัด้สัินใจ 
อยั่า่งมอ่อาชุพ่ั สัามารถผู้ลติิสันิคา้ได้ห้ลากหลายั่ จง้สัามารถสันองติอบ
ติ่อความติ้องการเฉพัาะติัวขึ้องติลาด้และล่กค้าได้้อยั่่างเติ็มที่่�

โครงส่ร้างการถือหุ้น

SISCO
โรงงาน

SCSC
โรงงาน

NTS
โรงงาน

บริษััท ทาทา ส่ต่ีล  
(ประเทศไทย) จำำากัด้ (มหาช้น)

บริษััท ทาทา ส่ต่ีล การผู้ล่ต่  
(ประเทศไทย) จำำากัด้ (มหาช้น)

(TSTH)

(TSMT)

ร้อยละ
99.76
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ลด้อัติราความถ่�การบาด้เจ็บถ้ง
ขึ้ั�นหยัุ่ด้งาน (LTIF) ให้เปี็นศ่นยั่์
มุ่งสั่่ความเปี็นองค์กร
ที่่�ปีราศจากการบาด้เจ็บ

พััฒนาและสั่งมอบเหล็กม่ลค่าเพัิ�ม
พัร้อมสัร้างสััมพัันธภัาพัระยั่ะยั่าว
กับผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ บนรากฐานขึ้อง
ความไว้วางใจและเอาใจใสั่

เหน่อระด้ับในอาเซึ่่ยั่นในการสัร้าง
คุณค่าติ่อผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่และการ
เปี็นบรรษััที่พัลเม่อง

พัันธก่จำของเรา ว่ส่ัยทัศน์ของเรา ความปลอด้ภัย

ชื่่�อบรัิษัท บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) (“บริษััที่” หร่อ “TSTH”)
(เด้ิมชุ่�อบริษััที่ มิลเลนเน่ยั่ม สัติ่ล จำากัด้ (มหาชุน) หร่อ “MS”)

ปรัะเภทธ้รักิจ ผู้ลิติและจำาหน่ายั่เหล็กที่รงยั่าว

สัญลักษณ์หลักทรััพย์์ TSTH

วัันเรัิ�มีก่อตั�งบรัิษัท 12 กรกฎาคม 2545

วัันเรัิ�มีจด้ทะเบ่ย์นในตลาด้หลักทรััพย์์ 29 พัฤศจิกายั่น 2545

ท่�ตั�งสำานักงานใหญ่ เลขึ้ที่่� 555 อาคารรสัา ที่าวเวอร์ 2 ชุั�น 20 ถนนพัหลโยั่ธิน
แขึ้วงจติุจักร เขึ้ติจติุจักร กรุงเที่พัมหานคร 10900

โทรัศัพท์ 0-2937-1000

โทรัสารั 0-2937-1224

ข้อมูลทั�่วไป

ที่าที่าได้้ขึ้ับเคล่�อนองค์กร ด้้วยั่ค่านิยั่ม 5 ปีระการ ซึ่้�งเปี็นรากฐานในการด้ำาเนินธุรกิจขึ้องเรา ได้้แก่

ค่าน่ยมของทาทา

คุณธรรม
เราจะปีระพัฤติิปีฏิิบัติิ
ด้้วยั่ความเปี็นธรรม
ซึ่่�อสััติยั่์สัุจริติ โปีร่งใสั
และม่จรรยั่าบรรณ
ทีุ่กสัิ�งที่่�เราที่ำาติ้องได้้
รับการยั่อมรับจาก
การติรวจสัอบขึ้อง
สัาธารณชุน

ความเป็นเล่ศ 
เราจะมุ่งมั�นเพั่�อไปีสั่่ 
การบรรลุมาติรฐาน
สั่งสัุด้ในด้้านคุณภัาพั
และสั่งเสัริมระบบ
คุณธรรมที่่�ใชุ้ความร่้ 
ความสัามารถเสัมอ

ความเป็นหน่�งเด้ียว
เราจะสั่งเสัริมบุคลากร
และพัันธมิติรขึ้องเราให้ม่
การเร่ยั่นร่้ติ่อเน่�อง
สัร้างสััมพัันธภัาพั 
ด้้วยั่ความเอาใจใสั่และ
ความร่วมม่อบนพั่�นฐาน
ขึ้องการเชุ่�อใจและ
เคารพัซึ่้�งกันและกัน

ความรับผู้่ด้ช้อบ 
เราจะบ่รณาการ
หลักการด้้านสัิ�งแวด้ล้อม
และสัังคมในการด้ำาเนิน
ธุรกิจขึ้องเรา เพั่�อให้มั�นใจ 
ว่าสัิ�งที่่�ได้้รับมา
จากปีระชุาชุนติ้องกลับ
ค่นสั่่ปีระชุาชุนเปี็น
หลายั่เที่่าที่ว่

ความเป็นผูู้้บุกเบ่ก
เราจะกล้าและ
คล่องแคล่วในการ
เผู้ชุิญกับความที่้าที่ายั่
ด้้วยั่การใชุ้ความเขึ้้าใจ
ในล่กค้าอยั่่างล้กซึ่้�ง
เพั่�อพััฒนานวัติกรรม
ที่่�ติอบโจที่ยั่์์
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เวั็บไซึ่ต์ https://www.tatasteelthailand.com

ท้นชื่ำารัะแล้วั 8,421,540,848 บาที่

ห้้นสามีัญ 8,421,540,848 หุ้น

มี่ลค่าห้้นท่�ตรัาไวั้ หุ้นละ 1.00 บาที่

จำานวันพนักงาน (ณ วัันท่� 31 มี่นาคมี 2563) 1,101 คน

จำานวันบรัิษัทในเครั่อฯ 1 บรัิษััท บริษััที่ ที่าที่า การผู้ลิติ (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) ปีระกอบด้้วยั่โรงงานผู้ลิติ
เหล็ก 3 โรงงาน ได้้แก่ โรงงาน NTS จังหวัด้ชุลบุร่ , โรงงาน SISCO จังหวัด้สัระบุร่
และโรงงาน SCSC จังหวัด้ระยั่อง

ข้อมูลทั�่วไป

กำาลังการผู้ล่ต่ของแต่่ละโรงงานของกลุ่มบร่ษััท ทาทา ส่ต่ีล (ประเทศไทย)

เหล็็กเส้้น เหล็็กเส้้นเหล็็กล็วด เหล็็กเส้้นเหล็็กล็วด กำาล็ัง 
ผล็ิตรวม

กำาล็ัง 
ผล็ิตรวม

เหล็็ก 
รูปพรรณ

กำาล็ัง 
ผล็ิตรวม

กำาล็ัง 
ผล็ิตรวม

เหล็็ก 
รูปพรรณ

เหล็็กล็วด

หน่วย : ล้านต่ัน/ปี

0.45 0.35 0.30
0.10

0.40 0.50 0.50

0.95

0.65

0.10

1.70

0.80

ข้้อมูล็ส้ิ�นรอบระยะเวล็าบัญชีี ณ วันที่่� 31 ม่นาคม 2564 ม่อัตราการใชี้กำาล็ังการผล็ิต ข้้อมูล็กราฟแล็ะข้้อมูล็ตัวเล็ข้ 1.33 ล็้านตัน แล็ะ ส้ัดส้่วน ร้อยล็ะ 78

ห่วงโซี่คุณค่า

ลูกค้า

ห่วงโซึ่่อุปีที่านขึ้องบริษััที่เริ�มติ้นจากผู้่้ขึ้ายั่เศษัเหล็กซึ่้�งม่อยั่่่ที่ั�งในและติ่างปีระเที่ศ ผู้่้ขึ้ายั่วัติถุด้ิบ และผู้่้ให้บริการ กลุ่มผู้่้ขึ้ายั่และผู้่้ให้บริการเหล่าน่�
ติดิ้ติอ่กบัหนว่ยั่งานจดั้หาเพั่�อขึ้ายั่สันิคา้และบรกิารในหมวด้หม่ต่ิา่งๆ เพั่�อสันบัสันนุการผู้ลติิขึ้องแติล่ะโรงงานที่ำาการผู้ลติิเปีน็สันิคา้สัำาเรจ็รป่ีปีระเภัที่
ติ่างๆ โด้ยั่สัินค้าสัำาเร็จร่ปีด้ังกล่าวจะได้้รับการจัด้สั่งและกระจายั่สัินค้าไปียั่ังล่กค้าโด้ยั่หน่วยั่งานการติลาด้และการขึ้ายั่ติ่อไปี

ห่วงโซี่อุปทานภายในองค์กร

• ผูู้้ขายเศษัเหล็ก
• ผูู้้ขายวัต่ถุด้่บอื�นๆ
• ผูู้้ให้บร่การ

หน่วยงานจำัด้หา

หน่วยงาน
การขาย การต่ลาด้ 
(บร่การลูกค้าและ

กระจำายส่่นค้า)หน่วนงานผู้ล่ต่

NTS SISCO SCSC รวม

11รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

ระบบมาต่รฐานการบร่หารงาน
บริษััที่ยั่่อยั่ขึ้อง ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) ได้้แก่ บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล 
การผู้ลิติ (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) (TSMT) ปีระกอบด้้วยั่ 
โรงงานผู้ลิติเหล็กสัามโรงงาน NTS SISCO และ SCSC ม่ความ 
มุ่งมั�นที่่�จะสั่งเสัริมระบบการบริหารงานสั่่คุณภัาพั และมาติรฐานใน
ระด้ับสัากล ได้้รับการรับรองมาติรฐานสัากลขึ้องระบบบริหารงาน
คุณภัาพัติามมาติรฐาน ISO9001:2015 ติลอด้จนได้้รับการรับรอง
มาติรฐานขึ้้อกำาหนด้ที่ั�วไปีว่าด้้วยั่ความสัามารถขึ้องห้องปีฏิิบัติิการ
ที่ด้สัอบ และห้องปีฏิิบัติิการสัอบเที่่ยั่บติามมาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์
อุติสัาหกรรม ISO/IEC 17025:2005

นอกจากน่� บริษััที่ยั่ังติระหนักถ้งความสัำาคัญขึ้องการด้่แลสัิ�งแวด้ล้อม
โด้ยั่ทีุ่กโรงงานได้้รับการรับรองมาติรฐานสัากลขึ้องระบบการจัด้การ 
สัิ�งแวด้ล้อมติามมาติรฐาน ISO14001:2015 และโรงงาน SISCO ยั่ังได้้
รับการรับรองมาติรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” 
(คาร์บอนฟัุติพัริ�นที่์ขึ้ององค์กร) จากองค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อน
กระจก (องค์การมหาชุน) อ่กด้้วยั่

บริษััที่ยั่ังได้้ให้ความสัำาคัญสั่งสัุด้ติ่อมาติรการความปีลอด้ภััยั่และสัภัาพั 
แวด้ล้อมในการที่ำางานเพั่�อสัุขึ้อนามัยั่ขึ้องพันักงานทีุ่กคน ทีุ่กโรงงาน 
ได้้รับการรับรองมาติรฐานสัากลสัำาหรับระบบบริหารงานอาชุ่วอนามัยั่ 
และความปีลอด้ภััยั่ ติามมาติรฐาน TIS18001:2554/ISO 45001:2018 
รวมถ้งบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) ฝึ่ายั่การ
ติลาด้และการขึ้ายั่ และฝึ่ายั่จัด้หา ยั่ังได้้รับการรับรองมาติรฐานสัากล
ขึ้องระบบบริหารงานคุณภัาพัติามมาติรฐาน ISO 9001:2015 อ่กด้้วยั่

เครือข่ายพัันธม่ต่รเพัื�อความยั�งยืน
•  บริษััที่เขึ้้าร่วมเปี็นสัมาชุิกในสัมาคมผู้่้ผู้ลิติเหล็กที่รงยั่าวด้้วยั่ 

เติาอาร์คไฟัฟั้า สัมาคมการค้าเหล็กลวด้ไที่ยั่ สัมาคมผู้่้ผู้ลิติเหล็ก
โครงสัร้างร่ปีพัรรณร่ด้ร้อน และสัมาคมการค้าเหล็กที่รงยั่าว
มาติรฐาน ซึ่้�งที่ำาหน้าที่่�ในการเปี็นติัวแที่นผู้่้ผู้ลิติในการปีระสัาน 
งานกับภัาครัฐในด้้านติ่างๆ เชุ่น การจัด้ที่ำามาติรฐานอุติสัาหกรรม  
ฯลฯ โด้ยั่ม่ นายั่วันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่ - 
การผู้ลิติ บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) เปี็น
นายั่กสัมาคมผู้่้ผู้ลิติเหล็กที่รงยั่าวด้้วยั่เติาอาร์คไฟัฟั้าและสัมาคม
การค้าเหล็กที่รงยั่าวมาติรฐาน 

•  บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) และบริษััที่ยั่่อยั่
ที่ั�งสัามโรงงาน ได้้แก่ โรงงาน NTS โรงงาน SISCO และ โรงงาน 
SCSC ร่วมกับ 49 บริษััที่ผู้่้ผู้ลิติเหล็กในปีระเที่ศไที่ยั่จาก 8 สัมาคม
ผู้่้ผู้ลิติเหล็ก ร่วมลงนามให้สััติยั่าบันไม่ผู้ลิติเหล็กที่่�ไม่ได้้มาติรฐาน

•  ติั�งแติ่ปีี 2558 เปี็นติ้นมา บริษััที่ร่วมเปี็น 1 ใน 30 บริษััที่นำาร่อง 
ในการปีระกาศเจตินารมณ์เขึ้้าร่วมกับ UNICEF ในโครงการ  
Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum” 
เพั่�อสั่งเสัริมการด้ำาเนินธุรกิจที่่�เปี็นมิติรและคำาน้งถ้งสัิที่ธิเด้็ก

•  ติั�งแติ่ปีี 2559 เปี็นติ้นมา บริษััที่เปี็นสัมาชุิกในโครงการแนวร่วม 
ติ่อติ้านคอร์รัปีชุั�นขึ้องภัาคเอกชุนไที่ยั่ (CAC) โด้ยั่ได้้รับ 
การติ่ออายัุ่ปีระกาศน่ยั่บัติรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ติ่อติ้านคอร์รัปีชุั�นขึ้องภัาคเอกชุนไที่ยั่ (CAC) ให้เปี็นบริษััที่ 
ที่่�ผู้่านกระบวนการปีระเมินว่าม่นโยั่บายั่และม่แนวปีฏิิบัติิในการ
ปี้องกันการทีุ่จริติภัายั่ในองค์กรครบถ้วนติามเกณฑ์์ที่่�กำาหนด้
ติ่อเน่�องเปี็นครั�งที่่�� 2 ในปีี 2562 และเขึ้้าร่วมเคร่อขึ้่ายั่หุ้นสั่วน 
ติ้านทีุ่จริติเพั่�อปีระเที่ศไที่ยั่ (PACT)

• ในปีี  2564 บริษััที่ ได้้ เขึ้้ า ร่ วมกับ 
สัภัาอุติสัาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ยั่ใน
การขึ้อการรับรองสัินค้าขึ้องบริษััที่เปี็น
สัินค้าที่่�ผู้ลิติในปีระเที่ศไที่ยั่ (Made in 
Thailand หร่อ MiT) ซึ่้�งเปี็นการร่วมม่อ 
ระหว่างภัาครัฐและสัภัาอุติสัาหกรรม 
แห่งปีระเที่ศไที่ยั่ ในการผู้ลักดั้นการใชุ้สิันค้าท่ี่�ผู้ลิติในปีระเที่ศในโครงการ
ภัาครัฐติ่างๆ เพั่�อลด้การนำาเขึ้้า และชุ่วยั่ให้เศรษัฐกิจในปีระเที่ศเกิด้
การหมุนเว่ยั่น อันจะนำาไปีสั่่การเติิบโติขึ้องปีระเที่ศอยั่่างยั่ั�งยั่่น
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กัาริมีส่วนริ่วม 
ขึ้องผ้้มีส่วนได้เสีย

บริษััที่ให้ความสัำาคัญกับการม่สั่วนร่วมขึ้องผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ที่่�ม่ติ่อการด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่ที่ั�งภัายั่ในและภัายั่นอก โด้ยั่นำาเอาขึ้้อเสันอแนะขึ้อง 
ผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่มาใชุ้ในการปีรับปีรุงกระบวนการติ่างๆ รวมถ้งการปีระเมินปีระเด้็นที่่��ม่ความสัำาคัญติ่อความยั่ั�งยั่่น ซึ่้�งได้้แบ่งความรับผู้ิด้ชุอบ 
ติ่อผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ที่่�ได้้รับหร่ออาจได้้รับผู้ลกระที่บจากการด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่ออกเปี็น 10 กลุ่ม โด้ยั่ในแติ่ละกลุ่มจะม่ร่ปีแบบการสั่�อสัารและ
การม่สั่วนร่วมที่่�แติกติ่างกันไปีติามความเหมาะสัม

กลุ่มผูู้้มีส่่วนได้้เส่ียและการต่อบส่นองความคาด้หวังของผูู้้มีส่่วนได้้เส่ียแต่่ละกลุ่ม

กลุ่มผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย ต่ัวอย่างการมีส่่วนร่วม ประเด้็นความคาด้หวัง

1. ผูู้้ถือหุ้น • การปีระชุุมผู้่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี
• การเยั่่�ยั่มชุมโรงงาน
• รายั่งานปีระจำาปีี
• รายั่งานการพััฒนาเพั่�อความยั่ั�งยั่่น
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ
• การติิด้ติ่อกับบริษััที่โด้ยั่ติรง

• ผู้ลติอบแที่นจากการลงทีุ่น
• การเติิบโติขึ้องบริษััที่
• ความโปีร่งใสัและความถ่กติ้องขึ้องขึ้้อม่ล

2. ลูกค้า • การสัำารวจความพั้งพัอใจ
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การพับปีะล่กค้า
• การติิด้ติ่อผู้่านสั่�ออิเล็กที่รอนิกสั์และโที่รศัพัที่์
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ
• กิจกรรมติ่างๆ ซึ่้�งบริษััที่ได้้จัด้ขึ้้�น

• ความพั้งพัอใจในสัินค้าและบริการ
• ได้้รับสัินค้าและบริการที่่�ม่คุณภัาพัในราคาที่่�

เหมาะสัม

3. คู่ค้า • การพับปีะค่่ค้า
• การติิด้ติ่อผู้่านสั่�ออิเล็กที่รอนิกสั์และโที่รศัพัที่์
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ
• กิจกรรมติ่างๆ ซึ่้�งบริษััที่ได้้จัด้ขึ้้�น

• ได้้รับใบสัั�งซึ่่�อสัินค้าหร่อบริการที่่�ถ่กติ้องและ
สัมบ่รณ์

• ได้้รับการชุำาระเงินติรงติามเวลา
• การรักษัาความสััมพัันธ์อันด้่ระหว่างผู้่้ขึ้ายั่และ

ผู้่้ซึ่่�อ

4. พันักงาน • กิจกรรมกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่พับพันักงาน
• สั่�อปีระชุาสััมพัันธ์ภัายั่ในองค์กร
• แบบสัำารวจความผู้่กพัันขึ้องพันักงาน
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• กล่องรับความคิด้เห็น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ
• กิจกรรมติ่างๆ ซึ่้�งบริษััที่ได้้จัด้ขึ้้�น

• ความมั�นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่่�การงาน
• สัวัสัด้ิการและค่าติอบแที่นที่่�น่าพัอใจ
• โอกาสัในการ เ ร่ ยั่นร่้  การพััฒนาความร่ ้

ความสัามารถ
• ได้้รับการด่้แลท่ี่�ด่้ด้้านอาชุ่วอนามัยั่ ความปีลอด้ภััยั่ 

และคุณภัาพัชุ่วิติ
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กลุ่มผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย ต่ัวอย่างการมีส่่วนร่วม ประเด้็นความคาด้หวัง

5. ชุ้มช้นและส่ังคม • การที่ำากิจกรรมร่วมกับชุุมชุน
• การพับปีะพั่ด้คุยั่กับผู้่้นำาชุุมชุน
• การลงพั่�นที่่�พับปีะชุุมชุน
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ

• ด้่แลสัิ�งแวด้ล้อมชุุมชุนโด้ยั่ไม่ปีล่อยั่มลพัิษั
• สันับสันุนกิจกรรมขึ้องชุุมชุน
• ร่วมสัร้างสัาธารณปีระโยั่ชุน์และชุ่วยั่เพัิ�ม 

รายั่ได้้ให้กับชุุมชุน
• ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยั่นจากชุุมชุน
• ความพั้งพัอใจขึ้องชุุมชุนติ่อการด้ำาเนินกิจการ

ขึ้องบริษััที่

6. คู่แข่งขัน • การพับปีะพั่ด้คุยั่
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ

• การปีฏิิบัติิติ่อค่่แขึ้่งอยั่่างเปี็นธรรมติามกรอบ
การแขึ้่งขึ้ัน

• การติลาด้และการขึ้ายั่ที่่�เปี็นไปีติามกฎหมายั่
และจรรยั่าบรรณ

7. องค์กรไม่แส่วงหาผู้ลกำาไรและ
องค์กรปกครองท้องถ่�น

• การพับปีะพั่ด้คุยั่
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การสันับสันุนกิจกรรมสั่วนที่้องถิ�น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ

• ลด้ผู้ลกระที่บจากมลพัิษั

8. หน่วยงานราช้การ • การพับปีะพั่ด้คุยั่
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การรายั่งานผู้ลให้กับหน่วยั่งานราชุการ
• การสันับสันุนกิจกรรมขึ้องภัาครัฐ

• การปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่และขึ้้อบังคับ
• ลด้ผู้ลกระที่บท่ี่�อาจเกิด้ข้ึ้�นกับชุุมชุนและสิั�งแวด้ล้อม

9. ส่ื�อมวลช้น • การแถลงผู้ลการด้ำาเนินงานปีระจำาไติรมาสั
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ
• การติิด้ติ่อผู้่านสั่�ออิเล็กที่รอนิกสั์และโที่รศัพัที่์

• เปิีด้เผู้ยั่ข้ึ้อม่ลข่ึ้าวสัารท่ี่�ชัุด้เจน ถ่กต้ิอง ติรงปีระเด็้น
และที่ันเหติุการณ์

10. เจำ้าหนี� • การแถลงผู้ลการด้ำาเนินงานปีระจำาไติรมาสั
• การที่ำาแบบสัำารวจความคดิ้เหน็เก่�ยั่วกบัปีระเด้น็

ความยั่ั�งยั่่น
• การร้องเร่ยั่นผู้่านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นติ่างๆ
• การติิด้ติ่อสั่�อสัารผู้่านสั่�ออิเล็กที่รอนิกสั์และ

โที่รศัพัที่์

• สัร้างความเชุ่�อมั�นให้กับเจ้าหน่�ว่าจะได้้รับชุำาระ 
หน่�ครบถ้วนและติรงเวลา
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กัาริปริะเมินปริะเด็นที�เป็นสาริะสำาคัญ 
ด้านความยั�งยืนขึ้องธุุริกัิจำ

บรัิษัท ทาทา สต่ล (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้ (มีหาชื่น) (TSTH) ได้้ปรัะเมีินปรัะเด้็นท่�เป็นสารัะสำาคัญด้้านควัามีย์ั�งย์่นข่องธ้รักิจข่่�นเป็นครัั�งแรักเมี่�อปี 
2560 และกำาหนด้ข่ั�นตอนและปรัะเมีินครัั�งท่�สองเมี่�อปีการัเงิน 2563 โด้ย์ด้ำาเนินการัแล้วัเสรั็จในเด้่อนก้มีภาพันธ์ 2563 และนำาผิลการัปรัะเมีิน
น่�ไปปฏิิบัติในปีการัเงิน 2564 เรัิ�มีตั�งแต่ เด้่อนเมีษาย์น 2563 เป็นต้นไป

1. การระบุประเด้็นที�เป็นส่าระส่ำาคัญของธุรก่จำ 
และผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย

บริษััที่ได้้รวบรวมขึ้้อม่ลปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญด้้านความยั่ั�งยั่่น
ขึ้องธุรกิจจากกลุ่มผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ที่ั�งภัายั่ในและภัายั่นอกองค์กรผู้่าน
ชุ่องที่างและวิธ่การติ่างๆ ที่่�เหมาะสัมกับผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ แติ่ละกลุ่ม
เชุ่น การปีระชุุม การสััมภัาษัณ์แบบเปี็นที่างการและไม่เปี็นที่างการ
แบบสัอบถาม ฯลฯ นอกจากนั�นบริษััที่ได้้สัรุปีปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญ
ติ่อการด้ำาเนินธุรกิจจากความเห็นขึ้องผู้่้บริหารขึ้องบริษััที่โด้ยั่อ้างอิง
จากวิสััยั่ที่ัศน์ขึ้องที่าที่า สัติ่ล ความที่้าที่ายั่ที่่�บริษััที่ได้้เผู้ชุิญในชุ่วง 
ปีีที่่�ผู้่านมา แผู้นระยั่ะยั่าวขึ้องบริษััที่ ความเสั่�ยั่งขึ้ององค์กร และปี๊จจัยั่ 
ภัายั่นอกอ่�นๆ ที่่�ม่ผู้ลกระที่บที่ั�งเชุิงบวกและเชุิงลบติ่อธุรกิจขึ้องบริษััที่
แนวโน้มที่ิศที่างด้้านความยั่ั�งยั่่นระด้ับสัากล มาติรฐานขึ้้อกำาหนด้ติ่างๆ  
ท่ี่�เก่�ยั่วข้ึ้อง แผู้นยุั่ที่ธศาสัติร์ขึ้องภัาครฐั ความต้ิองการและความคาด้หวัง 
ขึ้องกลุ่มผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ขึ้ององค์กร ที่ั�งน่� ได้้ม่การที่บที่วนปีระเด้็น 
ขึ้องปีีที่่�ผู้่านมาและระบุขึ้อบเขึ้ติขึ้องความสัำาคัญที่่�ม่ติ่อผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่
ในแติ่ละปีระเด้็นด้้วยั่

2. การประเม่นลำาด้ับความส่ำาคัญของประเด้็นที�เป็น
ส่าระส่ำาคัญของธุรก่จำ

คณะกรรมการหลักเพั่�อการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่นได้้ร่วมกันพัิจารณาจัด้
กลุ่มและจัด้ลำาด้ับความสัำาคัญขึ้องกลุ่มปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญขึ้อง
ธุรกิจ โด้ยั่พัิจารณาให้คะแนนระด้ับผู้ลกระที่บติ่อการด้ำาเนินงานและ
สัร้างคุณค่าติ่อบริษััที่ ซึ่้�งครอบคลุมที่ั�งด้้านเศรษัฐกิจ สัิ�งแวด้ล้อมและ
สัังคม ติลอด้จนพัิจารณาถ้งระด้ับอิที่ธิพัลติ่อการปีระเมินและติัด้สัินใจ

ขึ้องผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ในปีระเด้็นติ่างๆ โด้ยั่อ้างอิงติามหลักการรายั่งาน
สัากลด้้านความยั่ั�งยั่่น Global Reporting Initiative (GRI) Standards 
แล้วกำาหนด้ลงในติาราง Materiality Matrix

3. การทบทวนผู้ลการประเม่นประเด้็นที�เป็นส่าระ
ส่ำาคัญของธุรก่จำ

คณะผู้่้บริหารขึ้องบริษััที่พัิจารณาที่บที่วนผู้ลการปีระเมินปีระเด้็นที่่� 
เปี็นสัาระสัำาคัญขึ้องธุรกิจเพั่�อยั่่นยั่ันว่าปีระเด้็นติ่างๆ ได้้ถ่กจัด้ลำาด้ับ 
โด้ยั่สัะท้ี่อนถ้งเร่�องท่ี่�ม่ความสัำาคัญติ่อบริษััที่และผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่อยั่่าง
สัมด้ลุกอ่นเสันอใหก้บัคณะกรรมการพันัธกจิเพั่�อสังัคมและความยั่ั�งย่ั่น 
พัิจารณาเห็นชุอบและรับรอง

4. การรับรองและเห็นช้อบผู้ลการประเม่นประเด็้นที�เป็น
ส่าระส่ำาคัญของธุรก่จำ

คณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคมและความยั่ั�งยั่่นพัิจารณารับรองและ
เห็นชุอบปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญด้้านความยั่ั�งยั่่นขึ้องธุรกิจและ 
การจัด้ลำาด้ับความสัำาคัญ ติลอด้จนกำาหนด้แนวที่างการติอบสันองติ่อ
ผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ในปีระเด้็นติางๆ และมอบหมายั่ให้ผู้่้บริหารที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง
ด้ำาเนินการให้เปี็นไปีติามแนวที่างที่่��กำาหนด้ไว้ โด้ยั่ม่การกำาหนด้ด้ัชุน่
ชุ่�วัด้การด้ำาเนินงานและเปี้าหมายั่ขึ้องแติ่ละปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญ
ขึ้องธุรกิจ เพั่�อใชุ้ในการปีระเมินผู้ลลัพัธ์ขึ้องการด้ำาเนินงานที่ั�งระด้ับ
องค์กร ระด้ับฝึ่ายั่ และระด้ับสั่วน และเชุ่�อมโยั่งเขึ้้ากับการปีระเมินผู้ล
การปีฏิิบัติิงานขึ้องผู้่้บริหารและพันักงานที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง

ลำาดับความสำาคัญขึ้องปริะเด็นที�มีความสำาคัญ
ด้านความยั�งยืน ปีกัาริเงิน 2564
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ม่ต่่เศรษัฐก่จำ
 นโยบายแล็ะวิธี่ปฏิิบัติเก่�ยวกับการจััดซื้้�อจััดจั้าง 
 การบริหารความเส้่�ยง 
 การส้ร้างความพึงพอใจัสู้งสุ้ดให้กับล็ูกค้า 
 นวัตกรรมส้ินค้าแล็ะบริการ 
 แบรนด์ส้ินค้าแล็ะการโฆษณา 
 การกำากับดูแล็กิจัการที่่�ด่แล็ะการส้่งเส้ริมให้ม่การดำาเนินธีุรกิจับนพ้�นฐานจัริยธีรรม 
 การปฏิิบัติตามกฎหมายแล็ะกฎระเบ่ยบราชีการ 
 ห่วงโซื้่อุปที่านที่่�ยั�งยืน 

ม่ต่่ส่่�งแวด้ล้อม
 การบริหารจััดการพล็ังงาน 
 การบริหารจััดการที่รัพยากรนำ�า 
 การบริหารจััดการข้องเส้่ย 
 การปล็่อยก๊าซื้จัากการดำาเนินงานข้องบริษัที่ 

 ม่ต่่ส่ังคม
 การส้ร้างความผูกพันกับชีุมชีนแล็ะส้ังคม 
 การบริหารจััดการแล็ะส้่งเส้ริมพนักงานส้ัมพันธี์ 
 สุ้ข้ภาวะแล็ะความปล็อดภัยในการที่ำางาน 
 การพัฒนาข้ีดความส้ามารถข้องพนักงาน 
 การรักษาพนักงานที่่�เป็นคนเก่งแล็ะคนด ่ 
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กัาริสนับสนุนเป้าหมาย 
กัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน

เป้าหมายที� 1
ข้จััดความยากจันทีุ่กรูปแบบ

เป้าหมายที� 5
ความเที่่าเที่่ยมที่างเพศ

เป้าหมายที� 6
การจััดการนำ�าแล็ะสุ้ข้าภิบาล็

เป้าหมายที� 7
พล็ังงานส้ะอาดที่่�ทีุ่กคนเข้้าถึงได้

เป้าหมายที� 4
การศึกษาที่่�ม่คุณภาพแล็ะเที่่าเที่่ยม

เป้าหมายที� 3
สุ้ข้ภาพแล็ะความเป็นอยู่ที่่ �ด่

เป้าประสีงค์
1.1 ขึ้จัด้ความยั่ากจนขึ้ั�นรุนแรงที่ั�งหมด้

เป้าประสีงค์
5.1 ยัุ่ติิการเล่อกปีฏิิบัติิทีุ่กร่ปีแบบท่ี่�ม่ต่ิอผู้่้หญิงและ 

เด้็กหญิงในทีุ่กที่่�  
5.2 ขึ้จัด้ความรุนแรงทุี่กร่ปีแบบท่ี่�ม่ ต่ิอผู้่้หญิงและ 

เด้็กหญิงทัี่�งในท่ี่�สัาธารณะและท่ี่�รโหฐาน รวมถ้ง
การค้ามนุษัยั่์ การกระที่ำาที่างเพัศและการแสัวงหา
ปีระโยั่ชุน์ในร่ปีแบบอ่�น

5.5 ผู้่ห้ญงิมส่ัว่นรว่มอยั่า่งเติม็ท่ี่� และมโ่อกาสัท่ี่�เที่า่เท่ี่ยั่ม
ในการเปี็นผู้่้นำาในทีุ่กระด้ับขึ้องการติัด้สัินใจ

เป้าประสีงค์
6.3  ยั่กระด้ับคุณภัาพันำ�า โด้ยั่ลด้มลพัิษัขึ้จัด้การทิี่�งขึ้ยั่ะ 

และลด้การปีล่อยั่สัารเคม่และ วัสัดุ้อันติรายั่ 
ลด้สััด้ ส่ัวนนำ�า เสั่ยั่ ท่ี่� ไ ม่ผู้่ านกระบวนการและ 
เพัิ�มการนำากลับมาใชุ้ใหม่

6.6 ปีกป้ีองและฟ้ั�นฟั่ ระบบนิ เวศท่ี่� เ ก่� ยั่ว ข้ึ้องกับ 
แหล่งนำ�า รวมถ้งภั่เขึ้า ปี่าไม้ พั่�นท่ี่�ชุุ่มนำ�า แม่นำ�า 
ชุั�นหินอุ้มนำ�า และที่ะเลสัาบ

เป้าประสีงค์
7.2 เพิั�มสััด้ส่ัวนขึ้องพัลังงานที่ด้แที่นในการผู้สัมผู้สัาน

ใชุ้พัลังงานขึ้องโลก
7.3 เพัิ�มอัติราการปีรับปีรุงปีระสัิที่ธิภัาพัการใชุ้พัลังงาน

ขึ้องโลก

เป้าประสีงค์
4.6 เยั่าวชุนทีุ่กคนและผู้่้ใหญ่ที่ั�งชุายั่และหญิงสัามารถ

อ่านออกเขึ้่ยั่นได้้และคำานวณได้้

เป้าประสีงค์
3.4  ลด้อัติราการเสั่ยั่ชุ่วิติก่อนวัยั่อันควรจากโรค 

ไม่ติิด้ติ่อผู้่านที่างการป้ีองกันและการรักษัาโรค 
และสันับสันุนสัุขึ้ภัาพัจิติและความเปี็นอยั่่่ที่่�ด้่

3.5  เสัริมการป้ีองกันและการรักษัาการใชุ้สัารในที่าง
ท่ี่�ผู้ิด้ ซึ่้�งรวมถ้งการใชุ้ยั่าเสัพัติิด้ในที่างท่ี่�ผู้ิด้และ 
การใชุ้แอลกอฮิอล์ในที่างอันติรายั่

3.6 ลด้อัติราการเสั่ยั่ชุ่วิติและบาด้เจ็บจากอุบัติิเหติุ 
ที่างถนน

3.8 บรรลุการม่หลักปีระกันสุัขึ้ภัาพัถ้วนหน้า รวมถ้ง 
การเข้ึ้าถ้งการบริการสัาธารณสุัขึ้จำาเป็ีนท่ี่�ม่คุณภัาพั และ
เขึ้้าถ้งยั่าและวัคซ่ึ่นจำาเปี็นท่ี่�ปีลอด้ภััยั่ม่ปีระสัิที่ธิผู้ล 
ม่คุณภัาพัและม่ราคาที่่�สัามารถซึ่่�อหาได้้

3.9 ลด้อัติราการเสั่ยั่ชุ่วิติและการป่ีวยั่จากสัารเคม่
อันติรายั่ และจากการปีนเป้ี�อนและมลพิัษัที่าง 
อากาศ นำ�า และด้ิน

16 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษััที่ม่ความมุ่งมั�นในการด้ำาเนินธุรกิจบนเสั้นที่าง “การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น” ด้้วยั่การกำาหนด้ที่ิศที่างกลยัุ่ที่ธ์องค์กรที่่�คำาน้งถ้งความที่้าที่ายั่ 
และแนวโน้มติ่างๆ ที่ั�งในระด้ับสัากลและระด้ับปีระเที่ศ โด้ยั่การเชุ่�อมโยั่งและสัอด้ปีระสัานเพั่�อติอบสันองติ่อเปี้าหมายั่การพััฒนาที่่�ยั่ั�งยั่่น 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขึ้ององค์การสัหปีระชุาชุาติิ ซึ่้�งครอบคลุมที่ั�งมิติิเศรษัฐกิจ สัิ�งแวด้ล้อม และสัังคม โด้ยั่ในรอบปีี
การเงิน 2563 - 2564 บริษััที่ได้้ม่การพัิจารณาเปี้าหมายั่ที่่�สัำาคัญจำานวน 15 เปี้าหมายั่ โด้ยั่ม่เปี้าปีระสังค์ที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง ด้ังน่��



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เป้าหมายที� 8
การจั้างงานที่่�ม่คุณค่า 
แล็ะการเติบโตที่างเศรษฐกิจั

เป้าหมายที� 9
นวัตกรรมแล็ะโครงส้ร้างพ้�นฐาน

เป้าหมายที� 10
ล็ดความเหล็ื�อมล็ำ�า

เป้าหมายที� 12
การบริโภคแล็ะการผล็ิตที่่�ยั �งยืน

เป้าหมายที� 11
เมืองแล็ะชีุมชีนที่่�ยั�งยืน

เป้าประสีงค์
8.1 การ เติิบ โติที่าง เศรษัฐกิ จติ่อหั วปีระชุากรม่ 

ความยั่ั�งยั่่นติามบริบที่ขึ้องปีระเที่ศ
8.2 บรรลุการม่ผู้ลิติภัาพัที่างเศรษัฐกิจในระด้ับที่่�สั่งขึ้้�น

การยั่กระด้ับเที่คโนโลยั่่และนวัติกรรม รวมถ้งการ
มุ่งเน้นในภัาคสั่วนที่่�ม่ม่ลค่าเพัิ�มสั่ง

8.4 พัฒันาความมป่ีระสัทิี่ธภิัาพัในการใชุท้ี่รพััยั่ากรขึ้อง
โลกในการบริโภัคและการผู้ลิติ

8.5 บรรลุการจ้างงานเติ็มที่่�และม่ผู้ลิติภัาพั และการ
ม่งานที่่�สัมควรสัำาหรับหญิงและชุายั่ทีุ่กคนรวมถ้ง
เยั่าวชุนและผู้่้ม่ภัาวะทีุ่พัพัลภัาพั และให้ม่การจ่ายั่
เที่่าเที่่ยั่มสัำาหรับงานที่่�ม่คุณค่าเที่่าเที่่ยั่มกัน

8.7 ด้ำาเนินมาติรการโด้ยั่ที่ันที่่และม่ปีระสัิที่ธิภัาพัเพั่�อ
ขึ้จัด้แรงงานบังคับ ยัุ่ติิความเปี็นที่าสัสัมัยั่ใหม่และ
การค้ามนุษัยั่์ ยั่ับยั่ั�ง กำาจัด้ และยัุ่ติิการใชุ้แรงงาน
เด้็กในทีุ่กร่ปีแบบ

8.8 ปีกปี้องสัิที่ธิแรงงานและสั่งเสัริมสัภัาพัแวด้ล้อมใน
การที่ำางานที่่�ปีลอด้ภััยั่และมั�นคงสัำาหรับผู้่้ที่ำางาน
ทีุ่กคนรวมถ้งผู้่้ที่ำางานติ่างด้้าว โด้ยั่เฉพัาะหญิง
ติ่างด้้าว และผู้่้ที่่�ที่ำางานเสั่�ยั่งอันติรายั่

เป้าประสีงค์
9.1 พััฒนาโครงสัร้างพั่�นฐานที่่�ม่่คุณภัาพั เชุ่�อถ่อได้้

ยั่ั�งยั่่นและม่ความที่นที่านเพั่�อสันับสันุนการพััฒนา
ที่างเศรษัฐกิจและความเปี็นอยั่่่ที่่�ด้่ขึ้องมนุษัยั่์

9.4  ยั่ กร ะ ด้ั บ โ ค ร ง สั ร้ า งพั่� น ฐ า นแล ะปี รั บ ปี รุ ง
อุติสัาหกรรมเพั่�อให้เกิด้ความยั่ั�งยั่่น โด้ยั่เพัิ�ม
ปีระสัิที่ธิภัาพัการใชุ้ที่รัพัยั่ากร การใชุ้เที่คโนโลยั่่
และกระบวนการที่างอุติสัาหกรรมที่่� สัะอาด้ 
และเปี็นมิติรติ่อสัิ�งแวด้ล้อมมากขึ้้�น

เป้าประสีงค์
10.3 ม่โอกาสัที่่�เที่่าเที่่ยั่มและลด้ความไม่เสัมอภัาค 

ขึ้องผู้ลลัพัธ์รวมถ้งโด้ยั่การขึ้จัด้กฎหมายั่ นโยั่บายั่
และแนวปีฏิิบัติิที่่�เล่อกปีฏิิบัติิและสั่งเสัริมการออก
กฎหมายั่ นโยั่บายั่และการกระที่ำาที่่�เหมาะสัม 
ในเร่�องน่�   

เป้าประสีงค์
12.2 การจัด้การท่ี่� ยัั่� ง ย่ั่นและการใชุ้ที่รัพัยั่ากรที่าง 

ธรรมชุาติิอย่ั่างม่ปีระสิัที่ธิภัาพั
12.4 การจัด้การสัารเคม่และขึ้องเส่ัยั่ทุี่กชุนิด้ในวิธ่ 

ท่ี่�เป็ีนมิติรต่ิอสิั�งแวด้ล้อมติลอด้ทัี่�งวงจรชุ่วิติ และ
ลด้การปีล่อยั่สิั�งเหล่านั�นออกส่่ัอากาศ นำ�า และ 
ดิ้นอย่ั่างม่นัยั่สัำาคัญ

12.5 ลด้การผู้ลิติขึ้องเส่ัยั่โด้ยั่การป้ีองกัน การลด้ 
การแปีรร่ปีเพั่�อกลับมาใชุ้ใหม่ และการนำามาใชุ้ซึ่ำ�า

12.6 สันับสันุนให้บริษััที่รับแนวปีฏิิบัติิท่ี่� ยัั่�งย่ั่นไปีใชุ้ 
และผู้นวกข้ึ้อม่ลด้้านความยัั่�งย่ั่นลงในวงจรการ
รายั่งานขึ้องบริษััที่

เป้าประสีงค์
11.1 ม่การเข้ึ้าถ้งท่ี่�อย่่ั่อาศัยั่และการบริการพ่ั�นฐาน 

ท่ี่�พัอเพ่ัยั่ง ปีลอด้ภััยั่และในราคาท่ี่�สัามารถจ่ายั่ได้้
11.2 จัด้ให้ม่การเข้ึ้าถ้งระบบคมนาคมขึ้นส่ังท่ี่�ยัั่�งย่ั่น 

เข้ึ้าถ้งได้้และปีลอด้ภััยั่
11.6 ลด้ผู้ลกระที่บที่างลบขึ้องเม่องต่ิอสิั�งแวด้ล้อม 

ต่ิอหัวปีระชุากร โด้ยั่รวมถ้งการให้ความสันใจเป็ีน
พิัเศษัต่ิอคุณภัาพัอากาศและการจัด้การขึ้องเส่ัยั่

11.7 จัด้ให้ม่การเข้ึ้าถ้งพ่ั�นท่ี่�สัาธารณะส่ัเข่ึ้ยั่วท่ี่�ปีลอด้ภััยั่
ครอบคลุมและเข้ึ้าถ้งได้้โด้ยั่ถ้วนหน้า
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เป้าหมายที� 13
การรับมือกับการเปล็่�ยนแปล็ง 
ส้ภาพภูมิอากาศ

เป้าประสีงค์
13.1 เสัริมภั่มิติ้านที่านและข่ึ้ด้ความสัามารถในการ

ปีรับติัวติ่ออันติรายั่และภััยั่พิับัติิที่างธรรมชุาติ ิ
ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับภั่มิอากาศ

13.2 บ่รณาการมาติรการด้้านการเปีล่�ยั่นแปีลงสัภัาพั 
ภัมิ่อากาศในนโยั่บายั่ ยั่ทุี่ธศาสัติร์ และการวางแผู้น
ระด้ับชุาติิ

13.3 พััฒนาการศ้กษัา การสัร้างความติระหนักร่้และ 
ข่ึ้ด้ความสัามารถขึ้องมนุษัย์ั่และขึ้องสัถาบัน 
ในเร่�องการลด้ป๊ีญหาการเปีล่�ยั่นแปีลงสัภัาพั 
ภั่มิอากาศ การปีรับติัว การลด้ผู้ลกระที่บและ 
การเติ่อนภััยั่ล่วงหน้า

เป้าหมายที� 14
การใชี้ประโยชีน์จัากมหาส้มุที่รแล็ะ
ที่รัพยากรที่างที่ะเล็

เป้าประสีงค์
14.2 บริหารจัด้การและปีกปี้องระบบนิเวศที่างที่ะเล

และชุายั่ฝึ๊�งเพั่�อหล่กเล่�ยั่งผู้ลกระที่บที่างลบท่ี่�ม่ 
นัยั่สัำาคัญ รวมถ้งการเสัริมภ่ัมิต้ิานที่านและปีฏิิบัติิการ
เพั่�อฟั้�นฟั่ เพั่�อบรรลุการม่มหาสัมุที่รท่ี่�ม่สัุขึ้ภัาพัด้่
และม่ผู้ลิติภัาพั

เป้าหมายที� 15
การใชี้ประโยชีน์จัากระบบนิเวศบนบก

เป้าหมายที� 16
ส้ังคมส้งบสุ้ข้แล็ะยุติธีรรม

เป้าประสีงค์
15.1 การอนรุกัษั ์การฟั้�นฟั ่และการใชุร้ะบบนเิวศบนบก 

และ ในนำ�า จ่ ด้ ในแ ผู่้นด้ินรวมทัี่� งบ ริการที่าง 
ระบบนิเวศอยั่่างยั่ั�งย่ั่น โด้ยั่เฉพัาะอยั่่างยิั่�งปี่าไม้
พั่�นที่่�ชุุ่มนำ�า ภั่เขึ้าและเขึ้ติแห้งแล้ง

15.2 สัง่เสัริมการด้ำาเนนิการด้า้นการบรหิารจดั้การป่ีาไม้
ที่กุปีระเภัที่อยั่า่งยัั่�งย่ั่น หยั่ดุ้ยั่ั�งการตัิด้ไมท้ี่ำาลายั่ป่ีา  
ฟั้�นฟั่ป่ีาท่ี่�เสั่�อมโที่รม และเพัิ�มการปีล่กปี่าและ
ฟั้�นฟั่ปี่า

เป้าประสีงค์
16.1 ยัุ่ติิการข่ึ้มเหง การหาปีระโยั่ชุน์อย่ั่างไม่ถ่กต้ิอง 

การค้ามนุษัย์ั่ ความรุนแรงและการที่รมานทีุ่ก 
ร่ปีแบบที่่�ม่ติ่อเด้็ก

16.5 ลด้การทีุ่จริติในติำาแหน่งหน้าท่ี่� และการรับสัินบน 
ทีุ่กร่ปีแบบ

16.7 ม่กระบวนการตัิด้สัินใจท่ี่�ม่ความรับผู้ิด้ชุอบ
ครอบคลุม ม่สั่วนร่วมและม่ความเป็ีนติัวแที่นท่ี่�ด้่
ในทีุ่กระด้ับการติัด้สัินใจ
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ประเด็้นที�เป็นส่าระส่ำาคัญด้้านความยั�งยืนของธุรก่จำกับเป้าหมายการพััฒนาอย่างยั�งยืน
บริษััที่ได้้นำาผู้ลการปีระเมินปีระเด้็นที่่�เปี็นสัาระสัำาคัญด้้านความยั่ั�งยั่่นขึ้องธุรกิจที่่�ผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ที่ั�งภัายั่ในและภัายั่นอกให้ความสัำาคัญและ 
ผู้่านการพัิจารณาที่บที่วนโด้ยั่คณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคมและความยั่ั�งยั่่น ซึ่้�งม่ปีระเด้็นที่่�บริษััที่ติ้องมุ่งเน้น 5 ปีระเด้็น บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการ
ติามแผู้นงาน ด้ัชุน่ชุ่�วัด้ผู้ลสัำาเร็จและเปี้าหมายั่สัำาหรับที่ั�ง 5 ปีระเด้็นด้ังกล่าว โด้ยั่ม่ผู้ลการด้ำาเนินงานหลักที่่�สัามารถเชุ่�อมโยั่งเขึ้้ากับเปี้าหมายั่
การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น (SDGs) ครอบคลุมที่ั�งมิติิเศรษัฐกิจ สัิ�งแวด้ล้อม และสัังคม ด้ังน่�

ม่ต่่เศรษัฐก่จำ

การกำากับดู้แลก่จำการที�ด้ีและการส่่งเส่ร่ม 
ให้มีการด้ำาเน่นธุรก่จำบนพัื�นฐานจำร่ยธรรม
-  กำาหนด้โครังสรั้างการับรัิหารังานจรัรัย์าบรัรัณอย์่างเป็นรั่ปธรัรัมี 

โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณสููงสูุด และคณะอนุกรรมการ 
จรรยาบรรณของสูำานักงานใหญ่่ และทั�งสูามโรงงาน ซึ่่�งมีตััวแทน 
ของพนักงานบรษัิัทและพนักงานของผู่�รบัเหมาร่วมอยู่ด�วย ตัลอดจน 
มีที�ป็ร่กษัาจรรยาบรรณ/ผู่�ป็ระสูานงานจรรยาบรรณในแตั่ละพ้�นที�
เป็็นชุายสูองคนและหญ่ิงหน่�งคน ทำาหน�าที�เป็็นเลขานุการของ
แตั่ละคณะอนุกรรมการ โดยมีอัตัราสู่วนผู่�ป็ระสูานงานจรรยาบรรณ
ตั่อจำานวนพนักงานทั�งหมดอยู่ที� 1 ตั่อ 92 และอัตัราสู่วนผู่�ป็ระสูาน
งานจรรยาบรรณสูตัรีตั่อจำานวนพนักงานสูตัรีทั�งหมดอยู่ที� 1 ตั่อ 48

-  คณะกรัรัมีการัสตรั่ ดูแลให�พนักงานสูตัรีและผู่�รับเหมาที�เข�ามา
ป็ฏิิบัตัิงานในแตั่ละบริษััทได�รับการป็ฏิิบัตัิตัามหลักจรรยาบรรณ
ของทาทาอย่างถููกตั�อง กำาหนดแผ่นงานในการดูแลพนักงานและ
ผู่�รับเหมาสูตัรีในเร้�องตั่างๆ อาทิ การพัฒนาสูมรรถูนะและศัักยภาพ
ของพนักงานสูตัรี การแสูวงหาแนวทางในการขจัดหร้อแก�ไขป็ัญ่หา
ที�อาจเป็็นอุป็สูรรคตั่อการป็ฏิิบัตัิงาน เป็็นตั�น

-  โอกาสการัจ้างงานท่�เท่าเท่ย์มี บริษััทให�โอกาสูที�เท่าเทียมกันแก่
พนักงานและผู่�สูมัครที�มีคุณสูมบัตัิตัามข�อกำาหนดโดยไม่มีการ
กีดกันอย่างไม่เป็็นธรรมในคุณสูมบัตัิพ้�นฐาน ซึ่่�งรวมถู่งสูถูานะ 
ทางด�านเชุ้�อชุาตัิ วรรณะ ศัาสูนา สูีผ่ิว ตัระกูล สูถูานภาพการสูมรสู 
เพศั รสูนิยมทางเพศั อายุ สูัญ่ชุาตัิ ชุนชุาตัิ ความพิการ หร้อ 
ด�านอ้�นใดที�กฎหมายให�ความคุ�มครอง

-  ส้ข่ภาวัะและควัามีปลอด้ภัย์ในการัทำางาน บริษััทได�นำาระบบการ
จัดการด�านความป็ลอดภัย Safety Excellence Journey (SEJ) 
มาใชุ�ในการบริหารความป็ลอดภัยและสูุขภาพของพนักงานมีการ
กำาหนดโครงสูร�างการบริหารงานความป็ลอดภัยที�ชุัดเจน โดยมี
คณะกรรมการความป็ลอดภัยสููงสูุด (Apex Safety Council - ASC)  
ที�มีกรรมการผู่�จัดการใหญ่่เป็็นป็ระธาน และผู่�ชุ่วยกรรมการ 
ผู่�จัดการใหญ่่เป็็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ
ที�ชุ่วยสูนับสูนุนในการกำาหนดนโยบายและระเบียบป็ฏิิบัตัิด�าน 
ความป็ลอดภัย รวมถู่งการกำาหนดวัฒนธรรมและมาตัรฐานการ
ป็ฏิิบัตัิงานที�ป็ลอดภัย ฯลฯ ตัลอดจนคณะกรรมการความป็ลอดภัย
ในระดับป็ฏิิบัตัิของแตั่ละโรงงาน เพ้�อผ่ลักดันงานด�านความ
ป็ลอดภัยให�สูำาเร็จลุล่วงตัามนโยบาย

-  สิทธิมีน้ษย์ชื่น บริษััทกำาหนดนโยบายด�านสูิทธิมนุษัยชุนในการ
ป็ฏิิบัตัิตั่อผู่�มีสู่วนได�เสูียกลุ่มตั่างๆ ไว�อย่างชุัดเจน ซึ่่�งรวมถู่ง
นโยบายที�จะไม่ว่าจ�างแรงงานเด็ก และแรงงานที�มาจากการบังคับ
ขู่เข็ญ่หร้อไม่สูมัครใจในรูป็แบบใดๆ โดยมุ่งมั�นดำาเนินการให�
พนักงาน บริษััทคู่ค�าและผู่�รับเหมาที�ป็ฏิิบัตัิงานในนามของบริษััท
ย่ดมั�นในหลักการเดียวกันและให�ความสูำาคัญ่ในการนำาหลักสูิทธิ
มนุษัยชุนไป็ป็ฏิิบัตัิเป็็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างครบถู�วน 
ในทุกด�าน

- การัต่อต้านการัติด้สินบนและการัท้จรัิตคอรั์รััปชื่ั�น และนโย์บาย์
ท่�เก่�ย์วัข่้องกับการัด้ำาเนินธ้รักิจอย์่างมี่จรัิย์ธรัรัมี บริษััทกำาหนด
นโยบายในการตั่อตั�านการตัิดสูินบนและการตั่อตั�านการทุจริตั
คอร์รัป็ชุั�นในทุกรูป็แบบไว�อย่างชุัดเจนพร�อมทั�งมีการจัดฝึึกอบรม
และสู้�อสูารให�คณะกรรมการ ผู่�บริหาร และพนักงานทุกคนได�รับ
ทราบและย่ดถู้อป็ฏิิบัตัิ ซึ่่�งรวมถู่งนโยบายตั่างๆ ที�เกี�ยวเน้�องกับ
การสู่งเสูริมการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อาทิ นโยบายการ 
ไม่รับของขวัญ่หร้อการรับรองจากคู่ค�า นโยบายการให�ของขวัญ่กับ 
หน่วยงานราชุการ นโยบายการร�องเรียนการกระทำาผ่ิดจรรยาบรรณ
นโยบายและแนวป็ฏิิบัตัิในการป็้องกันการคุกคามหร้อล่วงละเมิด
ทางเพศัในสูถูานที�ทำางาน เป็็นตั�น

-  บริษััทได�รับการรับรองการเป็็นสูมาชุิกแนวร่วมตั่อตั�านคอร์รัป็ชุั�น 
ของภาคเอกชุนไทย (Thai Pr ivate Sector Col lect ive  
Act ion aga inst Corrupt ion: CAC) มาตัั� งแตั่ป็ี  2559  
ป็ัจจุบันได�รับการตั่ออายุสูมาชุิกของ CAC เป็็นครั�งที� 2 เม้�อป็ี 
2562 และเชุิญ่บริษััทคู่ค�าเข�าร่วมป็ระกาศัเจตันารมณ์และขอรับ
การรับรองการเป็็นภาคีเคร้อข่ายแนวร่วมตั่อตั�านคอร์รัป็ชุั�นของ
ภาคเอกชุนไทย (Thai Private Sector Collective Action against 
Corruption หร้อ CAC) นอกจากนี� บริษััทยังได�เข�าร่วมเคร้อข่าย 
หุ�นสู่วนตั�านทุจริตัเพ้�อป็ระเทศัไทย (PACT) และเป็็นบริษััท 
นำาร่องในการป็ระกาศัเจตันารมณ์เข�าร่วม UNICEF ในโครงการ 
Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum”  
เพ้�อสู่งเสูริมการดำาเนินธุรกิจที�เป็็นมิตัรและคำาน่งถู่งสูิทธิเด็ก
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การบร่หารความเส่ี�ยง
- บริษััที่ปีฏิิบัติิติามแนวที่าง 5 ขึ้ั�นติอนขึ้องกระบวนการบริหาร 

ความเสั่�ยั่ง เพั่�อจัด้การกับความเสั่�ยั่งที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับธุรกิจ โด้ยั่กรอบ
กระบวนการขึ้องการบริหารความเสั่�ยั่งระด้ับองค์กร สัอด้คล้องกับ
แนวที่างขึ้องกลุ่มบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล ที่่�ม่พั่�นฐานมาจากมาติรฐาน
สัากล จากการนำาขึ้้อม่ลขึ้องแนวปีฏิิบัติิที่่�ด้่ที่่�สัุด้ขึ้องบริษััที่ชุั�นนำา 
ในอุติสัาหกรรมติ่างๆ มาพััฒนาและปีรับใชุ้

-  บริษััที่จ้งได้้พััฒนาติารางในการจัด้การความเสั่�ยั่งแบบเมที่ริกซึ่์ 
อันปีระกอบไปีด้้วยั่ความเสั่�ยั่งที่ั�งหมด้ขึ้องบริษััที่ ผู้ลวิเคราะห์
อยั่่างละเอ่ยั่ด้ขึ้องสัภัาพัแวด้ล้อมที่างธุรกิจ สัภัาวะด้้านการ
ติลาด้และมาติรการลด้ผู้ลกระที่บพัร้อมระบุผู้่้รับผู้ิด้ชุอบแผู้นงาน 
สัำาหรับความเสั่�ยั่งที่่� ได้้ปีระเมินไว้ครอบคลุมที่ั� งความเสั่�ยั่ง 
ด้้านเศรษัฐศาสัติร์มหภัาคและความเสั่�ยั่งขึ้องติลาด้เหล็ก ด้้านการ
จัด้หาวัติถุด้ิบ ด้้านความปีลอด้ภััยั่ สัุขึ้ภัาพั และสัภัาพัแวด้ล้อม
ด้้านความปีลอด้ภััยั่ขึ้องขึ้้อม่ล ด้้านที่รัพัยั่ากรบุคคล ด้้านการเงิน 
ด้้านภััยั่ธรรมชุาติิ และความเสั่�ยั่งที่่�เกิด้ขึ้้�นใหม่ซึ่้�งความเสั่�ยั่ง 
เหล่าน่�จะได้้รับการพัิจารณาที่บที่วนเปี็นปีระจำาทีุ่กเด้่อนในการ
ปีระชุุมขึ้องคณะผู้่้บริหาร และเปี็นปีระจำาทีุ่กไติรมาสัในการปีระชุุม
ขึ้องคณะกรรมการติรวจสัอบและบริหารความเสั่�ยั่ง

การส่ร้างความพั่งพัอใจำสู่งสุ่ด้ให้กับลูกค้า
-  บริษััที่ได้้สัร้างการม่สั่วนร่วมกับล่กค้าในการพััฒนาและสั่งมอบ

ผู้ลิติภััณฑ์์นวัติกรรมเพั่�อติอบโจที่ยั่์ ให้แก่ล่กค้าอยั่่างติ่อเน่�อง 
ที่ั�งเหล็กเสั้นติ้านที่านแรงสัั�นสัะเที่่อนขึ้องแผู้่นด้ินไหวที่่�ชุ่วยั่ที่ำาให้ 
ผู้่้บริโภัคม่ความปีลอด้ภััยั่มากยั่ิ�งขึ้้�น เหล็กเสั้นติัด้และด้ัด้สัำาเร็จร่ปี
ที่่�ชุ่วยั่ลด้การสั่ญเสั่ยั่เหล็กเหล่อที่ิ�งจากการติัด้และด้ัด้ที่่�หน้างาน
เหล็กเสั้นขึ้้ออ้อยั่เกรด้ SD50 ที่่�ม่ความแขึ้็งแรงมากขึ้้�นเม่�อเปีร่ยั่บ
เที่่ยั่บกับเหล็ก SD40 เหล็กเด้่อยั่สัำาเร็จร่ปี ชุ่วยั่ลด้การนำาเขึ้้า 
สัินค้าจากติ่างปีระเที่ศ เหล็กปีลอกขึ้้ออ้อยั่สัำาเร็จร่ปี ใชุ้เสัริมความ
แขึ้็งแรงขึ้องโครงสัร้างคอนกร่ติเสัริมเหล็ก โครงเหล็กสัำาหรับงาน
ฐานราก (Footing) สัำาหรับงานฐานรากในการก่อสัร้างชุ่วยั่ให้การ
ก่อสัร้างสัะด้วกและรวด้เร็วยั่ิ�งขึ้้�น เหล็กเสั้นที่่�ม่คุณสัมบัติิสัอด้คล้อง
กับมาติรฐานรถไฟัความเร็วสั่งขึ้องปีระเที่ศจ่น สัำาหรับโครงการ
กอ่สัรา้งรถไฟัความเรว็สัง่ไที่ยั่-จน่โด้ยั่เฉพัาะ และเหลก็ลวด้คารบ์อน
สั่งสัำาหรับงานเสัริมแรงยั่างรถยั่นติ์ ชุ่วยั่ลด้การนำาเขึ้้าวัติถุด้ิบ 
ที่่�ใชุ้ในการผู้ลิติเสั้นใยั่เหล็กเสัริมยั่างรถยั่นติ์ (Tire Cord) จาก 
ติ่างปีระเที่ศลงได้้และชุ่วยั่ให้บริษััที่ผู้ลิติยั่างรถยั่นติ์ในปีระเที่ศไที่ยั่
ม่ความสัามารถในการแขึ้่งขึ้ันกับติ่างปีระเที่ศได้้มากขึ้้�น นอกจาก
น่�บริษััที่กำาลังพััฒนาเหล็กขึ้้ออ้อยั่ชุั�นคุณภัาพั SD60 ที่่�สัามารถ 
รับแรงได้้มากกว่าเหล็กขึ้้ออ้อยั่ที่ั�วไปี ที่ำาให้ผู้่้ออกแบบสัามารถ 
ลด้ปีริมาณเหล็กขึ้้ออ้อยั่และติ้นทีุ่นที่่� ใชุ้ในการก่อสัร้างลงได้้ 
รวมที่ั�งสัามารถออกแบบได้้หลากหลายั่มากยั่ิ�งขึ้้�น

-  บริษััที่ได้้จัด้โครงการพัันธมิติรการค้าปีล่กที่่�เปี็นเลิศ สั่งผู้ลให้
บริษััที่ม่ปีริมาณการขึ้ายั่ในชุ่องที่างการค้าปีล่กและโมเด้ิร์นเที่รด้ 
ที่่�เพัิ�มมากขึ้้�น และผู้่้บริโภัคได้้รับความสัะด้วกในการเขึ้้าถ้งสัินค้า
และการเล่อกซึ่่�อสัินค้าได้้ง่ายั่ขึ้้�น

-  บริษััที่ได้้กำาหนด้ให้ม่การสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้าทีุ่กสัองปีี  
โด้ยั่การปีระเมินครั�งล่าสัุด้ซึ่้�งด้ำาเนินการโด้ยั่บุคคลที่่�สัามเม่�อ 
ปีี 2560-2561 ได้้รับผู้ลคะแนนอยั่่่ที่่�ระด้ับ 84 คะแนน เพัิ�มขึ้้�นจาก
ปีีก่อนหน้าซึ่้�งอยั่่่ที่่�ระด้ับ 81 คะแนน โด้ยั่คุณภัาพัขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์
ขึ้องบริษััที่ได้้รับคะแนนความพั้งพัอใจสั่งสัุด้เม่�อเปีร่ยั่บเที่่ยั่บ 
กับค่่แขึ้่งขึ้ันรายั่อ่�นๆ

-  บริษััที่ได้้ใชุ้เที่คโนโลยั่่ด้ิจิที่ัลสันับสันุนการให้บริการแก่ล่กค้า 
โด้ยั่ผู้่้แที่นขึ้ายั่ขึ้องบริษััที่จะใชุ้แอปีพัลิเคชุันไลน์ (Line application) 
อ่เมล และโปีรแกรมรายั่งานการติิด้ติ่อล่กค้า(Customer Visit 
Report) ในการติิด้ติ่อและรับฟั๊งผู้ลติอบรับขึ้องล่กค้าและนำาไปี
ปีรับปีรุงและพััฒนาระบบเพั่�อติอบสันองความติ้องการขึ้องล่กค้า
ได้้ที่ันที่่ และม่การนำาเที่คโนโลยั่่เพั่�อชุ่วยั่ให้การบริการเปี็นไปี
อยั่่างรวด้เร็วยั่ิ�งขึ้้�น เชุ่น การที่ำาคิวอาร์โค้ด้บนปี้ายั่สัินค้า ระบบ 
ใบรับรองสัินค้าออนไลน์ การสัั�งซึ่่�อสัินค้าเหล็กเสั้นติัด้และ 
ด้ัด้ออนไลน์ รวมที่ั�งเพัิ�มชุ่องที่างการการติิด้ติ่อกับล่กค้าได้้ง่ายั่ 
ยั่ิ�งขึ้้�นผู้่านที่างเว็บไซึ่ติ์ขึ้องบริษััที่ แอปีพัลิเคชุันไลน์ เฟัสับุ๊ค ฯลฯ 
เพั่�อให้ล่กค้าเขึ้้าถ้งการซึ่่�อสัินค้าได้้สัะด้วกและรวด้เร็วยั่ิ�งขึ้้�น
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ม่ต่่ส่่�งแวด้ล้อม
การปล่อยก๊าซีจำากการด้ำาเน่นงานของบร่ษััท
-  บริษััที่ได้้กำาหนด้นโยั่บายั่การเปีล่�ยั่นแปีลงขึ้องสัภัาพัภั่มิอากาศ  

และนโยั่บายั่ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม โด้ยั่มุ่งเน้นที่่�กระบวนการผู้ลิติ  
(Green Process) ใชุ้เที่คโนโลยั่่ที่่�ก่อมลพัิษัติำ�าและใชุ้พัลังงาน
ที่ด้แที่น/พัลังงานที่างเล่อกเพั่�อลด้การปีล่อยั่ก๊าซึ่เร่อนกระจก อาที่ิ
เชุ่น การใชุ้ก๊าซึ่ธรรมชุาติิแที่นนำ�ามันเติา การติิด้ติั�งระบบผู้ลิติไฟัฟั้า
จากพัลงังานแสังอาที่ติิยั่บ์นหลงัคา (Solar Roof) ขึ้นาด้ 1.4 เมกะวตัิติ์ 
ที่่�โรงงาน SCSC เพั่�อที่ด้แที่นการใชุ้พัลังงานไฟัฟั้าจากเชุ่�อเพัลิง
ฟัอสัซึ่ิล ซึ่้�งได้้รับผู้ลสัำาเร็จเปี็นอยั่่างด้่ และม่แผู้นงานที่่�จะขึ้ยั่ายั่ผู้ล 
โด้ยั่ติิด้ติั�งเพัิ�มที่่�โรงงาน SISCO และโรงงาน NTS ติ่อไปี

-  บริษััที่ได้้กำาหนด้ค่าการใชุ้พัลังงานและที่รัพัยั่ากรที่่�ก่อให้เกิด้ 
ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ (CO2 Emission) รวมที่ั�งจัด้ที่ำาแผู้นงาน 
ในการปีรับปีรุงกระบวนการผู้ลิติให้ใชุ้พัลังงานและที่รัพัยั่ากร 
ลด้ลงอยั่่่เสัมอ

-  บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการวิเคราะห์ปี๊จจัยั่ที่่�ก่อให้เกิด้มลสัารจากกระบวน 
การผู้ลิติและกิจกรรมสันับสันุนติ่างๆ วิ เคราะห์หาสัาเหติุ 
เพั่�อลด้มลสัารที่่�จะเกิด้ขึ้้�นให้น้อยั่ที่่�สัุด้ในขึ้ณะเด้่ยั่วกันได้้ศ้กษัาและ
สัรรหาเที่คโนโลยั่่ใหม่ๆ เพั่�อใชุ้ในการจัด้การมลภัาวะที่างอากาศ 
เชุ่น ฝึุ่น NOx SOx CO เปี็นติ้น

-  บริษััที่ได้้จัด้กิจกรรมปีล่กติ้นไม้ยั่่นติ้นรอบพั่�นที่่�โรงงานและบริเวณ
ชุุมชุนรอบโรงงาน เพัิ�มพั่�นที่่�สั่เขึ้่ยั่วเพั่�อชุ่วยั่ลด้ภัาวะโลกร้อน

-  บริษััที่ม่การควบคุมการปีล่อยั่ก๊าซึ่เร่อนกระจกโด้ยั่การควบคุม 
เปี้าหมายั่ปีริมาณการปีล่อยั่ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ขึ้อง 
กลุ่มบริษััที่ให้ไม่เกิน 1 ติันติ่อติันนำ�าเหล็กด้ิบ โด้ยั่ในปีีการเงิน 
2564 กลุ่มบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) สัามารถจำากัด้ปีริมาณ 
ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ที่่�ปีล่อยั่ออกมาสั่่ชุั�นบรรยั่ากาศได้้ที่่� 
0.624 ติันติ่อติันนำ�าเหล็กด้ิบ ซึ่้�งด้่กว่ากับเปี้าหมายั่ที่่�ได้้กำาหนด้ไว้ 
(หมายั่เหติุ: ม่การปีรับติัวเลขึ้ติามสั่ติรคำานวณขึ้อง World Steel 
Association ติาม Version 24 Guild 9.5 ในปีี 2563)

ม่ต่่ส่ังคม
การส่ร้างความผูู้กพัันกับชุ้มช้นและส่ังคม
•  บริษััที่ม่เปี้าปีระสังค์ในการพััฒนาความเจริญ ขึ้จัด้ความยั่ากจน

และเพัิ�มรายั่ได้้ให้กับชุุมชุน ชุ่วยั่ให้ชุุมชุนม่ความเขึ้้มแขึ้็ง สัามารถ
ด้่แลตินเองและครอบครัวได้้ ด้ำาเนินการพััฒนาสัินค้าที่้องถิ�น 
ติามโครงการขึ้องคณะกรรมการสั่งเสัริมการลงทีุ่นไที่ยั่ (CSR-BOI) 
จำานวนที่ั�งสัิ�น 3 โครงการ ได้้แก่โครงการกะหร่�ปี๊�บขึ้นาด้พัอด้่คำา 
โด้ยั่โรงงาน SISCO ร่วมกับวิสัาหกิจชุุมชุนกะหร่�ปี๊�บบ้านหมอ 
อำาเภัอบ้านหมอ จังหวัด้สัระบุร่ ม่ยั่อด้ขึ้ายั่เพัิ�มขึ้้�น ร้อยั่ละ 756 
โครงการผู้ลิติกุนเชุ่ยั่งและบะหม่�ไขึ้่ โด้ยั่โรงงาน NTS ร่วมกับ
วสิัาหกจิชุมุชุนกลุม่แมบ่า้นเนนิกระบก อำาเภัอศรร่าชุา จงัหวดั้ชุลบรุ ่
ม่ยั่อด้ขึ้ายั่เพัิ�มขึ้้�น ร้อยั่ละ 333 และโครงการพััฒนาขึ้นมธัญพั่ชุ
ขึ้้าวไรซึ่์เบอร่�เคล่อบชุ็อคโกแลติ โด้ยั่โรงงาน SCSC ร่วมกับ 
กลุ่มวิสัาหกิจชุุมชุนเกาะกก อำาเภัอเม่อง จังหวัด้ระยั่อง

• บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องชุุมชุนรอบโรงงาน
ติ่อการด้ำาเนินงานด้้านกิจกรรมเพั่�อสัังคมขึ้องบริษััที่ เพั่�อให้ที่ราบ
ถ้งปี๊ญหาและความติ้องการขึ้องชุุมชุนที่่�แที่้จริง ซึ่้�งจะนำาไปีสั่่การ
วิเคราะห์และการพััฒนากิจกรรมเพั่�อสัังคมขึ้องบริษััที่ โด้ยั่ชุุมชุน
ได้้รับที่ราบถ้งปีระโยั่ชุน์และเห็นถ้งความสัำาคัญขึ้องกิจกรรม 
เพั่�อสัังคมในด้้านติ่างๆ ได้้แก่ การสัร้างรายั่ได้้ให้กับชุุมชุน 
การสั่งเสัริมสัาธารณ่ปีโภัคให้ด้่ขึ้้�น การสันับสันุนด้้านการศ้กษัา 
การจัด้การขึ้ยั่ะ การสั่งเสัริมด้้านความปีลอด้ภััยั่ การสันับสันุน 
กิจกรรมชุุมชุน กิจกรรมอนุรักษั์ธรรมชุาติิ การสันับสันุนอาชุ่พั
ชุุมชุนซึ่้�งม่ความพั้งพัอใจโด้ยั่รวมร้อยั่ละ 90

• บรษิัทัี่ใหค้วามสัำาคญักบัเสัย่ั่งขึ้องชุมุชุน และนอ้มรบัคำาแนะนำาติา่งๆ  
เพั่�อปีรับปีรุงระบบการด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่ และบริหารปีระเด้็น
สัาธารณะ ในปีีที่่�ผู้่านมาไม่เกิด้ขึ้้อร้องเร่ยั่นจากชุุมชุน
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 กัลยุทธุ ์
และเป้าหมายริะยะยาว

ในปีีการเงิน 2564 บริษััที่ได้้นำาปีระเด้็นด้้านความยั่ั�งยั่่นที่่�ได้้รับการปีระเมินให้อยั่่่ในระด้ับ “มุ่งเน้น” จัด้ที่ำาเปี็นแผู้นกลยัุ่ที่ธ์และติั�งเปี้าหมายั่ 
ติามแผู้นระยั่ะยั่าว (เปี้าหมายั่ปีีการเงิน 2568) โด้ยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ด้ด้ังน่��   

ปรัะเด้็นสำาคัญ ควัามีสำาคัญต่อองค์กรั
วััตถ้ปรัะสงค์รัะย์ะย์าวั

(ปีการัเงิน 2568)
ด้ัชื่น่ชื่่�วััด้ผิลงานท่�สำาคัญและ
เป้าหมีาย์ (ปีการัเงิน 2568)

การส่ร้างความพั่งพัอใจำสู่งสุ่ด้ให้
กับลูกค้า

เพั่�อให้มั�นใจว่าบริษััที่จะสัามารถ 
สั่ งมอบสัิ นค้ า แล ะบริ กา ร ท่ี่� ม่
คุณภัาพัติามความคาด้หวังหร่อสั่ง
กว่าความคาด้หวังขึ้องล่กค้าและ
สัามารถนำาขึ้อ้เสันอแนะไปีปีรับปีรุง
เพั่�อให้เกิด้ความพั้งพัอใจสั่งสัุด้ติ่อ
ล่กค้าในอนาคติ

การเปี็นค่่ค้าแห่งที่างเล่อก • คะแนนความพัง้พัอใจขึ้องลก่ค้า 
> 88

• จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยั่นขึ้องล่กค้า
ติ่อปีี < 11

การกำากับดู้แลก่จำการที�ด้ีและ 
การส่่งเส่ร่มให้มีการด้ำาเน่นธุรก่จำ  
บนพัื�นฐานจำร่ยธรรม

เพั่�อสัร้างองค์กรท่ี่�ม่ความโปีร่งใสั
สัุจริติและลด้ความเส่ั�ยั่งในการ
เกิด้การทุี่จริติคอร์รัปีชัุ�น ซึ่้�งอาจ
สั่ งผู้ลกระที่บติ่อธุ รกิ จรวมถ้ ง 
ชุ่�อเสั่ยั่งขึ้องบริษััที่ 

การปีล่กฝึ๊งวัฒนธรรมการด้ำาเนิน
ธรุกจิภัายั่ใติจ้รยิั่ธรรมทัี่�วทัี่�งองคก์ร

• จำานวนเร่�องท่ี่�ได้้รับการร้องเร่ยั่น
ผู่้านชุ่องที่างการร้องเร่ยั่นขึ้อง
บริษััที่ > 10

• จำานวนพันักงานท่ี่�ได้้รับการอบรม
จรรยั่าบรรณ ร้อยั่ละ 100

• คะแนนการกำากับด่้แลกิจการ 
> 93

การปล่อยก๊าซีจำากการด้ำาเน่นงาน
ของบร่ษัััท

เน่�องจากการผู้ลิติเหล็กนั�นม่การ
ปีล่อยั่ก๊าซึ่เร่อนกระจกและมลพิัษั
สั่่อากาศ ซึ่้�งการปีล่อยั่มลพัิษัอาจ 
สั่ ง ผู้ ล กร ะ ที่ บ ต่ิ อ ชุุ ม ชุ น แ ล ะ 
สัิ�งแวด้ล้อม

การบรรเที่าภัาวะโลกร้อน • อั ติ ร า ก า ร ปี ล่ อ ยั่ ก๊ า ซึ่
ค า ร์ บ อ น ไ ด้ อ อ ก ไ ซึ่ ด์้  
(ติันติ่อติันนำ�าเหล็กด้ิบ) 0.615*

• อัติราการใชุ้พัลังงาน 9.07  
กิกะจ่ล/ติันติ่อติันนำ�าเหล็กด้ิบ 

• อุติสัาหกรรมสั่เขึ้่ยั่วระด้ับ 5

การส่ร้างความผูู้กพัันกับชุ้มช้นและ
ส่ังคม

เพั่�อสัร้างการยั่อมรับที่างสัังคม
ซึ่้� งจะสั่ งผู้ลให้การด้ำา เนินงาน
ขึ้องบริษััที่เป็ีนไปีได้้อย่ั่างราบร่�น 
ร วมถ้ ง สั ร้ า งความผู้่ กพัั น ต่ิ อ
ชุุมชุนโด้ยั่เฉพัาะเยั่าวชุนซึ่้�งอาจ
เปี็นล่กค้า ค่่ ค้า หร่อพันักงาน 
ขึ้องบริษััที่ในอนาคติ

เพั่� อ ใ ห้ ชุุ มชุนสัามารถพั้� งพั า 
ตินเองได้้ ในระยั่ะยั่าวผู้่านการ
ให้การศ้กษัาแก่เยั่าวชุนในชุุมชุน
รวมถ้ง โครงการพััฒนาชุุมชุน 
ในร่ปีแบบติ่างๆ

• จำานวนพันักงานร่วมในพัันธกิจ
เพั่�อสัังคม ร้อยั่ละ 100

• จำา น ว น ชัุ� ว โ ม ง ติ่ อ ค น ติ่ อ
ปีีท่ี่�พันักงานร่วมในพัันธกิจ 
เพั่�อสัังคม > 10

• จำานวนคนในชุุมชุนท่ี่� ได้้ รับ
ปีระโยั่ชุน์จากโครงการขึ้อง
บริษััที่ > 55,000

สุ่ขภาวะและความปลอด้ภัยในการ
ทำางาน

เน่�องจากอุติสัาหกรรมเหล็กม่
โอกาสัและความเส่ั�ยั่งท่ี่�จะเกิด้การ
บาด้เจ็บจากการที่ำางาน
อุบัติิการณ์และสุัขึ้ภัาพัพัลานามัยั่
ขึ้องพันักงานและผู้่้รับเหมา

ความเปี็นเลิศในการบริหารจัด้การ
ความปีลอด้ภััยั่และสุัขึ้ภัาวะในการ
ที่ำางาน

• การบาด้เจ็บจากการที่ำางานถ้ง
ขึ้ั�นหยัุ่ด้งาน 0

• ด้ัชุน่สัุขึ้ภัาพั > 12

* สัมาคมเหล็กโลก (WSA) เปีล่�ยั่นวิธ่การคำานวนใหม่
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ม่ต่่
เศรษัฐก่จำ

23รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

การกำากับดู้แลก่จำการและการปฏิ่บัต่่ต่ามกฎระเบียบ
บริษััที่จัด้ให้ม่การรายั่งานการปีฏิิบัติิติามหลักการกำากับด้่แลกิจการที่่�ด้่ไว้แล้ว ด้ังรายั่ละเอ่ยั่ด้ปีรากฏิในรายั่งานปีระจำาปีี 2563 - 2564  
ซึ่้�งได้้อธิบายั่ปีระเด้็นสัำาคัญติ่างๆ ขึ้องนโยั่บายั่การกำากับด้่แลกิจการ โครงสัร้างขึ้องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุด้ยั่่อยั่ การสัรรหา  
และแติ่งติั�งกรรมการและผู้่้บริหารระด้ับสั่ง คุณสัมบัติิขึ้องคณะกรรมการและกรรมการอิสัระ หลักเกณฑ์์และวิธ่การเล่อกติั�ง การกำากับด้่แล 
การด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่ยั่่อยั่หร่อบริษััที่ร่วม การด้่แลการใชุ้ขึ้้อม่ลภัายั่ใน ค่าติอบแที่นขึ้องผู้่้สัอบบัญชุ่ ติลอด้จนการปีฏิิบัติิติามหลักการ 
กำากับด้่แลกิจการที่่�ด้่ในเร่�องอ่�นๆ ได้้แก่ สัิที่ธิขึ้องผู้่้ถ่อหุ้น การปีฏิิบัติิติ่อผู้่้ถ่อหุ้นอยั่่างเที่่าเที่่ยั่มกัน บที่บาที่ขึ้องผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ การเปีิด้เผู้ยั่ขึ้้อม่ล
และความโปีร่งใสั และความรับผู้ิด้ชุอบขึ้องคณะกรรมการ

กัาริกัำากัับด้แลกัิจำกัาริที�ด ี
และกัาริส่งเสริิมให้มีกัาริดำาเนินธุุริกัิจำบนพั่�นฐานจำริิยธุริริม

นโยบัายด�านภัาษีี
บรษิัทัี่ได้ก้ำาหนด้นโยั่บายั่ด้า้นภัาษั ่ซึ่้�งได้แ้สัด้งถง้ความมุง่มั�นขึ้องบรษิัทัี่ 
ในการปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่ มาติรฐานการบัญชุ่ที่่�รับรองที่ั�วไปี 
และกฎระเบ่ยั่บอ่�นใด้ที่่� เก่�ยั่วขึ้้องกับการจัด้การภัาษั่ โด้ยั่การใชุ้ 
สัิที่ธิปีระโยั่ชุน์ที่างภัาษั่และโครงสัร้างภัาษั่อยั่่างถ่กติ้องติามกฎหมายั่
ติลอด้จนม่การปีระเมินความเสั่�ยั่งด้้านกลยัุ่ที่ธ์ และการวางแผู้น 
ภัาษั่ที่่�ได้้บ่รณาการเขึ้้ากับกลยัุ่ที่ธ์ธุรกิจและม่การที่บที่วนอยั่่่เสัมอ 
ซึ่้�งได้้เปีิด้เผู้ยั่นโยั่บายั่ด้ังกล่าวน่�ไว้ในเว็บไซึ่ติ์ขึ้องบริษััที่ด้้วยั่แล้ว

รายงานผลการกำาก่บัดูแลก้จำการ
ในปีี 2563 บริษััที่ได้้รับรายั่งานผู้ลติามโครงการสัำารวจการกำากับด้่แล 
กิจการขึ้องบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยั่น (Corporate Governance Report)  
จากสัมาคมสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยั่ (IOD) ม่ค่าคะแนน
เฉล่�ยั่โด้ยั่รวมอยั่่่ในระด้ับ “ด้่เลิศ” 93 คะแนน ซึ่้�งสั่งกว่าคะแนนเฉล่�ยั่
ขึ้องบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยั่นที่ั�งหมด้ที่่� ระด้ับ “ด้่มาก” 83 คะแนน

คณะกรรมการบริษััที่ได้้ม่การพัิจารณาที่บที่วนการกำากับด้่แล 
กิจการที่่�ด้่ที่่�ได้้กำาหนด้ไว้ที่ั�งห้าหมวด้ว่าด้้วยั่เร่�องสัิที่ธิขึ้องผู้่้ถ่อหุ้น 
การปีฏิิบัติิติ่อผู้่้ถ่อหุ้นอยั่่างเที่่าเที่่ยั่มกัน บที่บาที่ขึ้องผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่  
การเปีิด้เผู้ยั่ขึ้้อม่ลและความโปีร่งใสั และความรับผู้ิด้ชุอบขึ้อง 
คณะกรรมการ ม่คะแนน 98, 99, 93, 94 และ 88 คะแนน ติามลำาด้ับ  
โด้ยั่คณะกรรมการได้้ม่ การที่บที่วนและปีรับปีรุ งแบบฟัอร์ม 
การปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิงานปีระจำาปีีขึ้องคณะกรรมการบริษััที่ และ
คณะกรรมการชุุด้ยั่่อยั่ ซึ่้�งแยั่กออกเปี็นการปีระเมินที่ั�งคณะและ 
รายั่บุคคลให้ม่ความเขึ้้มขึ้้นขึ้้�น ติลอด้จนได้้พัิจารณาที่บที่วนการ
รายั่งานการกำากับด้่แลกิจการขึ้องบริษััที่ในแติ่ละหมวด้ให้เปี็นไปี 
ติามเอกสัารข้ึ้อเสันอแนะท่ี่�บริษััที่ได้้รับมาจากติลาด้หลักที่รัพัย์ั่แห่งปีระเที่ศไที่ยั่  
เพั่�อให้ม่ความเขึ้้มงวด้ติามกฎเกณฑ์์หลักการกำากับด้่แลกิจการมาก
ยั่ิ�งขึ้้��น
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โครงส่ร้างการบร่หารงานจำรรยาบรรณ

บริษััที่ได้้จัด้ติั�งคณะกรรมการจรรยั่าบรรณขึ้้�นติั�งแติ่ปีี พั.ศ. 2551 
โด้ยั่ในแติ่ละปีีได้้ม่การปีรับปีรุงที่บที่วนโครงสัร้างอยั่่างติ่อเน่�อง 
เพ่ั�อให้การบริหารงานเป็ีนไปีติามพัันธสััญญาท่ี่�กำาหนด้ไว้ในจรรยั่าบรรณ 
ขึ้องที่าที่าอยั่่างถ่กติ้อง ครบถ้วน เคร่งครัด้ โด้ยั่ในปี๊จจุบัน  
บริษััที่ได้้แติ่งติั�งให้ม่คณะกรรมการจรรยั่าบรรณสั่งสัุด้ - กลุ่มบริษััที่  
ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) ซึ่้�งปีระกอบด้้วยั่ 
กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่เปี็นปีระธาน และม่ที่่�ปีร้กษัาจรรยั่าบรรณ 
ซึ่้�งได้้รับการแติ่งติั�งจากกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่เปี็นเลขึ้านุการ และ 
เพั่�อเปี็นการสั่งเสัริมจรรยั่าบรรณในการปีระกอบธุรกิจให้เปี็นไปี 
อยั่่างที่ั�วถ้งสัำาหรับพันักงานและผู้่้รับเหมาที่่�เขึ้้ามาปีฏิิบัติิงาน 
ในกลุ่ม บริษััที่จ้งได้้ม่การแติ่งติั�งคณะอนุกรรมการจรรยั่าบรรณ 
อ่ก 4 คณะ โด้ยั่ม่ผู้่้ชุ่วยั่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่ขึ้องแติ่ละ
โรงงานเปี็นปีระธาน และม่ผู้่้ชุ่วยั่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่ -  
ที่รัพัยั่ากรบุคคลและบริหาร เปี็นปีระธานสัำาหรับสัำานักงานใหญ่  
ติ ล อ ด้ จ นม่ ก า ร เ ชุิ ญ ผู้่้ รั บ เ ห ม า ใ น แ ติ่ ล ะ พั่� น ที่่� เ ขึ้้ า ร่ ว ม
เปี็นคณะกรรมการ นอกจากนั�น บริษััที่ยั่ังได้้ม่การแติ่งติั� ง 
คณะกรรมการสัติร่ขึ้องแติ่ละโรงงานและขึ้องสัำานักงานใหญ่ 

เพั่�อสันับสันุนสั่งเสัริมและด้่แลให้พันักงานและผู้่้รับเหมาสัติร ่
ได้้พััฒนาสัมรรถนะและศักยั่ภัาพั พัร้อมที่ั�งขึ้จัด้หร่อแก้ไขึ้ปี๊ญหา 
ที่่�อาจเปี็นอุปีสัรรคติ่อการปีฏิิบัติิงานอ่กด้้วยั่ รวมถ้งได้้หมุนเว่ยั่น 
และแติ่งติั�งผู้่้ปีระสัานงานจรรยั่าบรรณขึ้องแติ่ละบริษััที่ยั่่อยั่เพั่�อที่ำา 
หน้าที่่�เปี็นเลขึ้านุการขึ้องคณะอนุกรรมการจรรยั่าบรรณ และเพั่�อให้ 
สัามารถด้่แลและให้คำาปีร้กษัากับพันักงานในปีระเด้็นที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง
กับจรรยั่าบรรณได้้อยั่่างที่ั�วถ้งยั่ิ�งขึ้้�น บริษััที่จ้งได้้ม่การแติ่งติั�ง 
ผู้่้ปีระสัานงานจรรยั่าบรรณที่ั�งหมด้ 12 คน โด้ยั่ทีุ่กโรงงานและ 
ที่่�สัำานักงานใหญ่จะม่ผู้่้ปีระสัานงานจรรยั่าบรรณชุายั่สัองคนและ 
หญิงหน้�งคน ที่ำาให้ม่อัติราสั่วนผู้่้ปีระสัานงานจรรยั่าบรรณติ่อ 
จำานวนพันักงานที่ั�งหมด้อยั่่่ที่่� 1 ติ่อ 92 และอัติราสั่วนผู้่้ปีระสัาน 
งานจรรยั่าบรรณสัติร่ติ่อพันักงานสัติร่ที่ั�งหมด้อยั่่่ที่่� 1 ติ่อ 48  
ในปีีที่่�ผู้่านมาบริษััที่ได้้รับการปีระเมินจากที่าที่า ซึ่ันสั์ ให้อยั่่่ 
ในกลุ่มบริษััที่ ที่าที่า ที่่�ม่การด้ำาเนินงานด้้านจรรยั่าบรรณใน  
“ระด้ับก้าวหน้าสั่งสัุด้ (Advanced Maturity)” เปี็นเวลา 5 ปีี ติิด้ติ่อ
กันมาติั�งแติ่ปีีการเงิน 2559 อ่กด้้วยั่

คณะกรรมการจำรรยาบรรณสู่งสุ่ด้
กล่�ม บมจ.ทาทา สัตีีล (ประเทศไทยั่)

ที�ปรึกษัา 
จำรรยาบรรณ

คณะอนุ�กรรมการ 
จำรรยาบรรณ
สัำานักงานใหญ่� กร่งเทพัฯ

คณะอนุ�กรรมการ 
จำรรยาบรรณ
โรงงาน NTS

คณะอนุ�กรรมการ 
จำรรยาบรรณ
โรงงาน SISCO

คณะอนุ�กรรมการ 
จำรรยาบรรณ
โรงงาน SCSC

คณะกรรมการ 
ส่ต่รี

ผูู้้ประส่านงาน
จำรรยาบรรณ

คณะกรรมการ 
ส่ต่รี

ผูู้้ประส่านงาน
จำรรยาบรรณ

คณะกรรมการ 
ส่ต่รี

ผูู้้ประส่านงาน
จำรรยาบรรณ

คณะกรรมการ 
ส่ต่รี

ผูู้้ประส่านงาน
จำรรยาบรรณ
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ขอบเขต่หน้าที�และความรับผู้่ด้ช้อบ
1. คณะกรรมการจำรรยาบัรรณสีูงสี้ด -  

กล้่ม บัมจำ. ท์าท์า สีตีล (ประเท์ศไท์ย)
สันับสันุน สั่งเสัริมและควบคุมด้่แลให้พันักงานขึ้องกลุ่มบริษััที่และ 
ผู้่้รับเหมาที่่� เขึ้้ามาปีฏิิบััติิงานในกลุ่มบริษััที่ปีระพัฤติิปีฏิิบัติิติาม 
จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าอยั่า่งถก่ติอ้ง ครบถว้น และเครง่ครดั้ที่ั�วที่ั�งองคก์ร 
พัิจารณาอนุมัติิแผู้นการด้ำาเนินงานจรรยั่าบรรณปีระจำาปีีขึ้อง 
กลุ่มบริษััที่ ติลอด้จนกำากับด้่แล ติิด้ติามและปีระเมินผู้ลการด้ำาเนินงาน
จรรยั่าบรรณใหเ้ปีน็ไปีติามแผู้นงานเปีน็ปีระจำาที่กุเด้อ่น รวมถง้รบัที่ราบ 
การด้ำาเนินการเก่�ยั่วกับขึ้้อร้องเร่ยั่นด้้านจรรยั่าบรรณขึ้องกลุ่มบริษััที่ 
ที่่�ได้้รับจากผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่

2. ท์ี�ปรึกษีาจำรรยาบัรรณ
ใหค้ำาปีรก้ษัาด้า้นจรรยั่าบรรณขึ้องกลุม่บรษิัทัี่ ที่าที่า สัติล่ (ปีระเที่ศไที่ยั่) 
เพั่�อให้เกิด้พัันธสััญญาขึ้องการปีระพัฤติิปีฏิิบัติิติามจรรยั่าบรรณขึ้อง 
ที่าที่า อยั่่างถ่กติ้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด้ ติลอด้จนเปี็นชุ่องที่างใน
การรับและรวบรวมเร่�องติ่างๆ ที่่�เก่�ยั่วกับจรรยั่าบรรณจากผู้่้เก่�ยั่วขึ้้อง
ที่ั�งภัายั่ในและภัายั่นอกกลุ่มบริษััที่ เปี็นเลขึ้านุการขึ้องคณะกรรมการ
จรรยั่าบรรณสั่งสัุด้ขึ้องบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ 
(มหาชุน) และรายั่งานด้้านจรรยั่าบรรณติรงติ่อกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่ 
รวมถ้งเปี็นผู้่้ปีระสัานงานจรรยั่าบรรณในนามขึ้องกลุ่มบริษััที่ 
ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) กับ Tata Steel Limited ปีระเที่ศอินเด้่ยั่

3. คณะอน้กรรมการจำรรยาบัรรณ
สันับสันุน สั่งเสัริมและควบคุมด้่แลให้พันักงานและผู้่้รับเหมาที่่�เขึ้้ามา 
ปีฏิิบัติิงานในสัำานักงานใหญ่แติ่ละโรงงานปีระพัฤติิปีฏิิบัติิติาม 

จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า อยั่า่งถก่ติอ้ง ครบถว้น และเครง่ครดั้ที่ั�วที่ั�งบรษิัทัี่ 
พัิจารณาอนุมัติิแผู้นการด้ำาเนินงานจรรยั่าบรรณปีระจำาปีี ติลอด้จน
กำากับด้่แล ติิด้ติามและปีระเมินผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านจรรยั่าบรรณให้
เปี็นไปีติามแผู้นงานเปี็นปีระจำาทีุ่กเด้่อน และรายั่งานผู้ลการด้ำาเนินงาน 
ด้้านจรรยั่าบรรณเสันอติ่อคณะกรรมการจรรยั่าบรรณสั่งสัุด้ กลุ่มบริษััที่ 
ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน)

4. คณะกรรมการสีตรี
สันับสันุน สั่งเสัริม และด้่แลให้พันักงานสัติร่ และผู้่้รับเหมาที่่�เขึ้้ามา
ปีฏิิบัติิงานในสัำานักงานใหญ่ หร่อโรงงานที่่��สัังกัด้ได้้รับการปีฏิิบัติิติาม 
จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าอยั่า่งถก่ติอ้ง ครบถว้น และเครง่ครดั้ รเิริ�มแนวที่าง  
และกำาหนด้แผู้นงานในการด้่แลพันักงานสัติร่ และผู้่้รับเหมาที่่�เขึ้้ามา
ปีฏิิบัติิงานในสัำานักงานใหญ่ หร่อโรงงานที่่�สัังกัด้ในเร่�องติ่างๆ อาที่ิ
การพััฒนาสัมรรถนะและศักยั่ภัาพัขึ้องพันักงานสัติร่ การแสัวงหา
แนวที่างในการขึ้จัด้หร่อแก้ไขึ้ปี๊ญหาที่่�อาจเปี็นอุปีสัรรคติ่อการ 
ปีฏิิบัติิงาน เปี็นติ้น รวมถ้งปีฏิิบัติิงานให้เปี็นไปีติามแผู้น ปีระเมิน และ  
ติดิ้ติามผู้ลการด้ำาเนนิงาน เพั่�อรายั่งานติอ่คณะอนกุรรมการจรรยั่าบรรณ 
ติ้นสัังกัด้เปี็นปีระจำา

5. ผู�ประสีานงานจำรรยาบัรรณ
เปี็นผู้่้ปีระสัานงานจรรยั่าบรรณระหว่างหน่วยั่งานติ่างๆ ภัายั่ใน
สัำานักงานใหญ่ หร่อโรงงานที่่�สัังกัด้ เปี็นเลขึ้านุการคณะอนุกรรมการ
จรรยั่าบรรณขึ้องสัำานักงานใหญ่ หร่อโรงงานที่่�สัังกัด้ และรายั่งาน
ด้้านจรรยั่าบรรณติรงติ่อปีระธานคณะอนุกรรมการจรรยั่าบรรณขึ้อง
สัำานักงานใหญ่ หร่อโรงงานที่่�สัังกัด้ และรายั่งานโด้ยั่อ้อมติ่อที่่�ปีร้กษัา
จรรยั่าบรรณ

การส่่งเส่ร่มให้มีการด้ำาเน่นธุรก่จำบนพัื�นฐานจำร่ยธรรม
บรษิัทัี่มุง่มั�นด้ำาเนนิธรุกจิด้ว้ยั่คา่นยิั่มหลกั 5 ปีระการ ได้แ้ก ่“คณุธรรม ความรบัผู้ดิ้ชุอบ  
ความเปีน็เลศิ ความเปีน็ผู้่บ้กุเบกิ และความเปีน็หน้�งเด้ย่ั่ว” ภัายั่ใติ ้“ค่ม่อ่จรรยั่าบรรณ 
ขึ้องที่าที่า (Tata Code of Conduct: TCoC)” อยั่่างเคร่งครัด้ ที่ั�งน่� บริษััที่ได้้ให ้
ความสัำาคัญในการบังคับใชุ้ระเบ่ยั่บและแนวปีฏิิบัติิติ่างๆ ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับการด้ำาเนิน
ธุรกิจบนพั่�นฐานจริยั่ธรรม เชุ่น นโยั่บายั่การติ่อติ้านการติิด้สัินบนและการติ่อติ้าน 
การทีุ่จริติคอร์รัปีชุั�น นโยั่บายั่การให้หร่อการรับขึ้องขึ้วัญและการรับรอง นโยั่บายั่
การร้องเร่ยั่นการกระที่ำาผู้ิด้จรรยั่าบรรณ แนวปีฏิิบัติิในการรายั่งานและพัิจารณา 
การที่ำางานอ่�นนอกเหน่อจากงานบริษััที่ แนวปีฏิิบัติิในการรายั่งานและพัิจารณา
ความขึ้ัด้แยั่้งที่างผู้ลปีระโยั่ชุน์ใด้ๆ กับบริษััที่ กรอบมาติรการด้้านวินัยั่และการ
ลงโที่ษัพันักงานที่่�ฝึ่าฝึ้นหร่อละเมิด้จรรยั่าบรรณ เปี็นติ้น โด้ยั่ในปีี 2561 ที่่�ผู้่านมา  
บริษััที่ได้้กำาหนด้ให้ม่ “นโยั่บายั่และแนวปีฏิิบัติิในการปี้องกันการคุกคามหร่อ 
ล่วงละเมิด้ที่างเพัศในสัถานที่่�ที่ำางาน” ขึ้้�นเปี็นครั� งแรกภัายั่ในกลุ่มบริษััที่  
เพั่�อให้ผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ที่ั�งหมด้ไม่ว่าจะเปี็นเพัศใด้ก็ติามม่สัิที่ธิที่่�จะได้้รับการปีฏิิบัติ ิ
อยั่่างให้เก่ยั่รติิ ในศักด้ิ�ศร่ เพั่�อสัร้างสัรรค์บรรยั่ากาศและสัภัาพัแวด้ล้อมที่่�ด้ ่ 
ในการที่ำางาน
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สัำาหรับค่่ม่อจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า ซึ่้�งเปี็นขึ้องบริษััที่ ที่าที่า ซึ่ันสั์  
นั�นได้้บังคับใชุ้กับทีุ่กบริษััที่ภัายั่ใติ้กลุ่มที่าที่าที่ั�วโลก โด้ยั่บริษััที่ได้้
ม่การแปีลเปี็นภัาษัาไที่ยั่ในร่ปีเล่มแบบเด้่ยั่วกันและสั่งมอบให้กับ 
คณะกรรมการ คณะผู้่้บริหารและพันักงานทีุ่กคนขึ้องบริษััที่ได้้ศ้กษัา
และยั่้ด้ถ่อปีฏิิบัติิอยั่่างเคร่งครัด้ นอกจากนั�นบริษััที่ยั่ังได้้สั่งค่่ม่อ 
จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าให้กับผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่กลุ่มอ่�นๆ ซึ่้�งรวมถ้งค่่ค้า 
ผู้่้ขึ้ายั่และผู้่้ให้บริการแก่บริษััที่ที่่�จะติ้องยั่้ด้ถ่อปีฏิิบัติิในฐานะที่่�เปี็น 
สั่วนหน้�งขึ้องสััญญาจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างระหว่างกัันด้้วยั่

การต่่อต่้านการต่่ด้ส่่นบนและการต่่อต่้านการทุจำร่ต่
คอร์รัปช้ั�น
บริษััที่มุ่งมั�นด้ำาเนินธุรกิจด้้วยั่วิถ่ที่างที่่�ยัุ่ติิธรรมและโปีร่งใสั โด้ยั่ยั่้ด้มั�น 
ในพันัธสัญัญาที่่�จะปีอ้งกนั ยั่บัยั่ั�ง และติรวจหาการฉอ้โกง การติดิ้สันิบน  
และการกระที่ำาการทีุ่จริติคอร์รัปีชุั�นที่ั�งปีวง โด้ยั่บริษััที่ได้้กำาหนด้
นโยั่บายั่การติ่อติ้านการติิด้สัินบนและการติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปีชุั�น
ในทีุ่กร่ปีแบบไว้อยั่่างชุัด้เจน ติลอด้จนให้ความร่วมม่อกับที่ั�งภัาครัฐ 
และภัาคเอกชุนเพั่�อสัร้างมาติรฐานการปีระกอบธุรกิจที่่�ใสัสัะอาด้

ในปีี 2557 บริษััที่ได้้เขึ้้าร่วมลงนามใน  
“คำาปีระกาศเจตินารมณ์ ” แนวร่วม 
การติ่อต้ิานคอร์รัปีชัุ�นขึ้องภัาคเอกชุน
ไที่ยั่ (Thai Private Sector Collective 

Act ion Coal i t ion Against Corrupt ion: CAC) โด้ยั่ติ่อมา
ในปีี 2559 คณะกรรมการ CAC ได้้ให้การรับรองแก่บริษััที่ว่า  
“เปี็นบริษััที่ที่่�ผู้่านกระบวนการปีระเมินว่าม่นโยั่บายั่และม่แนว 
ปีฏิิบัติิปี้องกันการทีุ่จริติภัายั่ในองค์กรครบถ้วนติามเกณฑ์์ที่่� CAC 
กำาหนด้ไว้ ” และได้้รับการติ่ออายัุ่ปีระกาศน่ยั่บัติรรับรองจาก 
คณะกรรมการแนวรว่มการต่ิอต้ิานคอรร์ปัีชุั�นขึ้องภัาคเอกชุนไที่ยั่ (CAC)  
ติ่อเน่�องเปี็นครั�งที่่� 2 ในปีี 2562

นอกจากนั�นบริษััที่ยั่ังได้้เปี็นสั่วนหน้�งขึ้องเคร่อขึ้่ายั่หุ้นสั่วนติ้านทีุ่จริติ
เพั่�อปีระเที่ศไที่ยั่ (PACT) และร่วมลงนามให้คำามั�นในการสั่งเสัริม
สัิที่ธิเด้็กและหลักปีฏิิบัติิที่างธุรกิจกับสัถาบันไที่ยั่พััฒน์และองค์การ
ยั่่นิเซึ่ฟัอ่กด้้วยั่

ที่ั�งน่� กรรมการ ผู้่้บริหาร และพันักงานทีุ่กคนติ้องปีฏิิบัติิติาม 
นโยั่บายั่ด้ังกล่าว โด้ยั่จะไม่ยั่อมผู้่อนปีรนให้กับการกระที่ำาการทีุ่จริติ
คอร์รัปีชุั��นในทีุ่กร่ปีแบบโด้ยั่เด้็ด้ขึ้าด้ และจะไม่ด้ำาเนินการใด้ๆ ไม่ว่าจะ 
โด้ยั่ที่างติรงหร่อที่างอ้อม โด้ยั่ผู้่านคนกลางหร่อบุคคลที่่�สัามเพั่�อการ
เร่ยั่กร้อง การได้้รับหร่อให้ได้้มา การยั่่�นขึ้้อเสันอ ให้สััญญาหร่อการ
จัด้หาให้ได้้มาซึ่้�งผู้ลปีระโยั่ชุน์ที่างการเงินหร่อผู้ลปีระโยั่ชุน์อ่�นใด้ที่่�ม่
ม่ลค่า หร่อผู้ลการปีฏิิบัติิใด้ๆ ซึ่้�งมาจากการที่่�ไปีม่อิที่ธิพัลโน้มน้าวที่่� 
ไมเ่หมาะสัมด้ว้ยั่เจตินาเพั่�อใหไ้ด้ม้าซึ่้�งผู้ลปีระโยั่ชุนต์ิอ่การด้ำาเนนิธรุกจิ
ขึ้องบริษััที่โด้ยั่เด้็ด้ขึ้าด้

การจำัด้การความขัด้แย้งด้้านผู้ลประโยช้น์
บริษััที่ยั่้ด้มั�นปีฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์์และเง่�อนไขึ้ขึ้องสัำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพัยั่์และติลาด้หลักที่รัพัยั่์ (ก.ล.ติ.)

การฝึึกอบรมการกำากับดู้แลก่จำการที�ด้ีและการด้ำาเน่น
ธุรก่จำบนพัื�นฐานจำร่ยธรรม
บริษััที่ติระหนักถ้งความสัำาคัญติ่อการปีฏิิบัติิหน้าที่่�ขึ้องกรรมการและ
ผู้่้บริหารโด้ยั่สั่งเสัริมให้ม่การฝึึกอบรมและให้ความร่้ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับ 
การกำากับด้่แลกิจการที่่�ด้่และด้ำาเนินธุรกิจขึ้องบริษััที่บนพั่�นฐาน
จริยั่ธรรม บริษััที่จัด้ให้ม่การปีฐมนิเที่ศกรรมการและผู้่้บริหารใหม่ 
ทีุ่กคนซึ่้�งจะได้้รับมอบค่่ม่อจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าและนโยั่บายั่ติ่างๆ  
ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องโด้ยั่เปี็นขึ้้อม่ลที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับการด้ำารงติำาแหน่งกรรมการ
และผู้่้บริหารรวมที่ั�งความร่้ด้้านติ่างๆ ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับธุรกิจเหล็กพัร้อม 
ที่ั�งนำาเยั่่�ยั่มชุมโรงงานติา่งๆ ขึ้องบรษิัทัี่ นอกจากนั�น บรษิัทัี่ยั่งัสันบัสันนุ
ให้ม่การเขึ้้าร่วมอบรมหลักสั่ติรหร่อกิจกรรมสััมมนาที่่�เปี็นการเพัิ�มพั่น
ความร่้ติ่างๆ ในการปีฏิิบัติิงานจากสัถาบันที่่�ม่ชุ่�อเสั่ยั่งและเก่�ยั่วขึ้้อง
เปีน็ปีระจำาอยั่า่งติอ่เน่�อง เชุน่ สัำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัที่รพััยั่์ 
และติลาด้หลกัที่รพััยั่ ์ติลาด้หลกัที่รพััยั่แ์หง่ปีระเที่ศไที่ยั่ สัมาคมสัง่เสัรมิ 
สัถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยั่ (IOD) เปี็นติ้น 
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สัำาหรับพันักงานขึ้องบริษััที่ทีุ่กคนก็จะได้้รับการปีฐมนิเที่ศ ฝึึกอบรม
และมอบค่่ม่อจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า รวมถ้งค่่ม่อการปีฏิิบัติิงานบน 
พั่�นฐานจริยั่ธรรม ซึ่้�งจะม่รายั่ละเอ่ยั่ด้ขึ้องนโยั่บายั่ติ่างๆ เชุ่น นโยั่บายั่
การติ่อติ้านการติิด้สัินบนและการติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปีชุั�น 
นโยั่บายั่การให้หร่อการรับขึ้องขึ้วัญและการรับรอง นโยั่บายั่ 
การร้องเร่ยั่นการกระที่ำาผู้ิด้จรรยั่าบรรณ นโยั่บายั่และแนวปีฏิิบัติิใน 
การปี้องกันการคุกคามหร่อล่วงละเมิด้ที่างเพัศในสัถานที่่�ที่ำางาน  
แนวปีฏิิบัติิ ในการรายั่งานและพัิจารณาการที่ำางานอ่�นนอกเหน่อ 
จากงานบริษััที่แนวปีฏิิบัติิในการรายั่งานและพัิจารณาความขึ้ัด้แยั่้งที่าง
ผู้ลปีระโยั่ชุน์ใด้ๆ กับบริษััที่ กรอบมาติรการด้้านวินัยั่และการลงโที่ษั
พันกังานที่่�ฝึา่ฝึน้หรอ่ละเมดิ้จรรยั่าบรรณ เปีน็ติน้ โด้ยั่พันกังานที่กุคนจะ
ได้้รับการที่ด้สัอบและติ้องผู้่านคะแนนมากกว่า 80 คะแนน พัร้อมรับฟั๊ง 
คำาเฉลยั่ที่่�ถ่กติ้องขึ้องการที่ด้สัอบ หลังจากนั�นจ้งลงลายั่ม่อชุ่�อ 
เพั่�อปีฏิิญาณตินในการยั่้ด้มั�นพัันธสััญญาร่วมกันเพั่�อปีฏิิบัติิติาม 
จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าและนโยั่บายั่ติ่างๆ ที่่� เก่�ยั่วขึ้้องกับการ
ด้ำาเนินธุรกิจบนพั่�นฐานจริยั่ธรรมอยั่่างเคร่งครัด้ ซึ่้�งในปีีที่่�ผู้่านมา  
ม่พันักงานใหม่ขึ้องบริษััที่ทีุ่กคนได้้รับการฝึึกอบรมในเร่�องด้ังกล่าวและ 
ผู้า่นการที่ด้สัอบที่ั�งหมด้ จง้สัรปุีได้ว้า่ พันกังานขึ้องบรษิัทัี่ที่ั�ง 1,101 คน 
(ณ สัิ�นเด้่อนม่นาคม 2564) หร่อคิด้เปี็นร้อยั่ละ 100 ได้้รับการฝึึกอบรม 
และผู้่านการที่ด้สัอบในเร่�องที่่�เก่�ยั่วกับการด้ำาเนินธุรกิจบนพั่�นฐาน
จริยั่ธรรมโด้ยั่ครบถ้วนทีุ่กคน
 
ปี๊จจุบัน บริษััที่ได้้ขึ้ยั่ายั่ขึ้อบเขึ้ติการฝึึกอบรมจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า
และนโยั่บายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องไปียั่ังพันักงานขึ้องผู้่้รับเหมา ค่่ค้าและล่กค้า
ขึ้องบริษััที่อ่กด้้วยั่ โด้ยั่ในปีีการเงิน 2563 - 2564 บริษััที่ได้้จัด้ให้ม่การ
ชุ่�แจงสั่�อสัารถ้งจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าและนโยั่บายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องให้กับ 
ล่กค้า ค่่ค้าและผู้่้รับเหมาในการปีระชุุมปีระจำาปีี รวมถ้งการให้ 
ความร่วมม่อกับคณะกรรมการแนวร่วมติ่อติ้านคอร์รัปีชุั�นขึ้อง 
ภัาคเอกชุนไที่ยั่อยั่่างติ่อเน่�องอ่กด้้วยั่

การส่ื�อส่ารและจำัด้ก่จำกรรมส่ร้างความต่ระหนักใน
จำรรยาบรรณของทาทา
บริษััที่ได้้ม่การสั่�อสัารปีระเด้็นที่่� เก่�ยั่วขึ้้องกับจรรยั่าบรรณให้กับ
พันักงานได้้รับที่ราบผู้่านที่างวารสัารภัายั่ในองค์กร “จด้หมายั่ขึ้่าว 
TCoC (TCoC Newsletter)” เปี็นปีระจำาทีุ่กเด้่อน และผู้่านการพั่ด้คุยั่
สันที่นาด้้านจรรยั่าบรรณ (Ethics Pause) ในการปีระชุุมติ่างๆ เชุ่น
การปีระชุุมปีระจำาเด้่อนขึ้องโรงงานและฝึ่ายั่ติ่างๆ ติลอด้จนจัด้กิจกรรม 
“เด้่อนแห่งจรรยั่าบรรณ” เปี็นเวลาสัามเด้่อน ติั�งแติ่เด้่อนกรกฎาคม 
ถ้งกันยั่ายั่นขึ้องทีุ่กปีี เพั่�อติอกยั่ำ�าสัร้างความติระหนักในจรรยั่าบรรณ
ขึ้องที่าที่าและนโยั่บายั่ติ่างๆ ที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง ซึ่้�งในปีีการเงิน 2563 - 2564 
ได้้ม่การรณรงค์ภัายั่ใติ้ธ่มงาน “รับผู้ิด้ชุอบสั่วนติน รับผู้ิด้ชุอบสั่วนรวม”  
นอกจากนั�น บริษััที่ยั่ังได้้ม่การแจ้งให้ผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ได้้รับที่ราบ 
เม่�อม่การเปีล่�ยั่นแปีลงนโยั่บายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องอยั่่างสัมำ�าเสัมอ โด้ยั่ปี๊จจุบัน
บรษิัทัี่ได้เ้พัิ�มชุอ่งที่างการสั่�อสัารเพั่�อใหผู้้่ม้ส่ัว่นได้เ้สัย่ั่ ได้ร้บัที่ราบเก่�ยั่ว
กับเร่�องราวสัรุปีกรณ่ขึ้องการร้องเร่ยั่นและการสัอบขึ้้อเที่็จจริงรวมถ้ง 
บที่ลงโที่ษัติ่อผู้่้กระที่ำาผู้ิด้ที่่�ละเมิด้จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า โด้ยั่ใชุ้ชุ่�อว่า 
จด้หมายั่ขึ้่าว “เปี็นเร่�องแน่”
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การร้องเรียนการกระทำาผู้่ด้จำรรยาบรรณ
บริษััที่ได้้พััฒนากลไกการม่สั่วนร่วมขึ้องผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ในการด้ำาเนิน
ธุรกิจอยั่่างม่จรรยั่าบรรณขึ้องบริษััที่ โด้ยั่กำาหนด้แนวปีฏิิบัติิเก่�ยั่วกับ 
ชุ่องที่างที่่�ให้ผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่สัามารถติิด้ติ่อแจ้งเบาะแสัการกระที่ำาผู้ิด้
จรรยั่าบรรณ กระบวนการด้ำาเนินการภัายั่หลังจากที่่�ได้้รับเร่�องร้องเร่ยั่น
ติลอด้จนมาติรการคุ้มครองผู้่้ร้องเร่ยั่นภัายั่ใติ้ “นโยั่บายั่การร้องเร่ยั่น
การกระที่ำาผู้ิด้จรรยั่าบรรณ” (Whistle Blower Policy) ซึ่้�งผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ 
ทีุ่กกลุ่มสัามารถเสันอแนะหร่อร้องเร่ยั่นการกระที่ำาผู้ิด้จรรยั่าบรรณ
ติ่อปีระธานคณะกรรมการติรวจสัอบ หร่อที่่�ปีร้กษัาจรรยั่าบรรณ หร่อ 
สัายั่ด้่วนจรรยั่าบรรณซึ่้�งด้ำาเนินการโด้ยั่บุคคลที่่�สัาม เพั่�อให้เกิด้ 
ความมั�นใจว่าผู้่้ร้องเร่ยั่นจะได้้รับการปีกปีิด้ติัวตินเปี็นความลับ  
ในปีีการเงิน 2564 บริษััที่ได้้รับขึ้้อร้องเร่ยั่นที่ั�งหมด้ 6 เร่�อง โด้ยั่ 
ขึ้้อร้องเร่ยั่นที่ั�งหมด้ได้้รับการติรวจสัอบขึ้้อเที่็จจริงแล้วเสัร็จสัมบ่รณ์
โด้ยั่คณะกรรมการที่่�ไม่ม่สั่วนได้้เสั่ยั่กับกรณ่การร้องเร่ยั่น ติลอด้จนม่
การรายั่งานผู้ลติ่อคณะกรรมการติรวจสัอบ และคณะกรรมการบริษััที่
เปี็นปีระจำาทีุ่กไติรมาสั

ช้่องทางการร้องเรียนการกระทำาผู้่ด้จำรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวัจำสีอบั
นาย์อลัน แคมี
เลขึ้ที่่�� 90/40-41 อาคารสัาธรธาน่ 1 ชุั��น 15 ถนนสัาที่รเหน่อ
แขึ้วงสั่ลม เขึ้ติบางรัก กรุงเที่พัมหานคร 10500
E-mail: alank@libertasth.com

ท์ี�ปรึกษีาจำรรยาบัรรณ
นาย์ศิโรัโรัตมี์ เมีธมีโนศักด้ิ�
บรัิษัท ทาทา สต่ล (ปรัะเทศไทย์) จำากัด้ (มีหาชื่น)
เลขึ้ที่่� 555 อาคารรสัา ที่าวเวอร์ 2 ชุั�น 20 ถนนพัหลโยั่ธิน
แขึ้วงจติุจักร เขึ้ติจติุจักร กรุงเที่พัมหานคร 10900
โที่รศัพัที่์ 0-2937-1000 ติ่อ 1810 โที่รสัาร 0-2937-1224
E-mail: sirorotem@tatasteelthailand.com

ส่ายด้่วน TCoC
ติั�งแติว่นัที่่� 1 ติลุาคม 2559 เปีน็ติน้มา บรษิัทัี่ได้เ้ปีดิ้“สัายั่ด้ว่นจรรยั่าบรรณ  
หร่อสัายั่ด้่วน TCoC” ให้เปี็นชุ่องที่างสัำาหรับพันักงาน ค่่ค้าและ
ผู้่้รับเหมา และในการติิด้ติ่อกับบุคคลที่่�สัามซึ่้�งเปี็นองค์กรอิสัระจาก 
กลุ่มบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) และม่ผู้่้ชุำานาญการที่่�จะบันที่้ก
เร่�องราวเก่�ยั่วกับการละเมิด้หร่อฝึ่าฝึ้นจรรยั่าบรรณที่่�ได้้แจ้งให้ที่ราบ  
การบริการที่ั�งหมด้น่�จะถ่กเก็บรักษัาเปี็นความลับ โด้ยั่สัามารถติิด้ติ่อใชุ้
บริการน่� ผู้่านที่างโที่รศัพัที่์ได้้ที่่�หมายั่เลขึ้ 1-800-292-777 (โที่รฟัร่ ) 
หร่อ 02-677-2800 ติั�งแติ่วันจันที่ร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.  
(ยั่กเว้นวันหยัุ่ด้ราชุการ) และที่างอ่เมล tell@thailand-ethicsline.com  
นอกจากนั�น ยั่ั งสัามารถรายั่งานเร่� องราวผู้่านที่างไปีรษัณ่ยั่์  
ติ่้ปีณ. 2712 ไปีรษัณ่ยั่์บางรัก กรุงเที่พัฯ 10500 ซึ่้�งจะไม่ม่การ
บันที่้กติัวตินขึ้องผู้่้แจ้งไว้แติ่อยั่่างใด้ที่ั�งสัิ�น ที่ั�งน่� เพั่�อให้มั�นใจว่า  
เร่�องทีุ่กเร่�องที่่�รายั่งานจะเปี็นความลับขึ้ั�นสั่งสัุด้ที่่�จะไม่ม่ผู้่้ใด้สัามารถ
ล่วงร่้ติัวตินขึ้องผู้่้แจ้งได้้เลยั่ หากผู้่้แจ้งไม่ม่ความปีระสังค์จะให้ 
บันที่้กไว้
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กัาริบริิหาริความเสี�ยง 

ความผู้ันผู้วน ความไม่แน่นอน ความซึ่ับซึ่้อนและความคลุมเคร่อติ่างๆ  
ที่างธุรกิจที่่�ม่อัติราการเพัิ�มสั่งขึ้้�นเร่�อยั่ๆ ล้วนแล้วแติ่ที่ำาให้เกิด้อุปีสัรรค 
ติ่อการบรรลุวัติถุปีระสังค์ขึ้องบริษััที่ ติัวอยั่่างขึ้องความผู้ันผู้วนและ 
ความไม่แน่นอนติ่างๆ เหล่าน่� อาที่ิเชุ่น ความผู้ันผู้วนขึ้องราคา
วัติถุด้ิบ ราคาพัลังงาน และราคาเหล็ก การระบาด้ขึ้องโรคติิด้เชุ่�อไวรัสั
โคโรนา (COVID-19) การก่อการร้ายั่ ภััยั่คุกคามด้้านความปีลอด้ภััยั่  
ที่างไซึ่เบอร์และอ่�นๆ อ่กมากมายั่ ด้ังนั�น เพั่�อชุ่วยั่ลด้อุปีสัรรค  
เหล่าน่�รวมถ้งเพั่�อเพัิ�มโอกาสัในการสัร้างม่ลค่าที่่�ยั่ั�งยั่่นให้กับองค์กร 
บริษััที่จ้งได้้ด้ำาเนินการติามระบบการบริหารความเสั่�ยั่งในระด้ับองค์กร 
(Enterprise Risk Management - ERM) เพั่�อสัร้างมุมมองแบบ  
องค์รวมในเร่�องขึ้องความเสั่�ยั่ง รวมที่ั�งเพั่�อให้ม่ขึ้้อม่ลมากขึ้้�นสัำาหรับ 
การติัด้สัินใจ บริษััที่ปีฏิิบัติิติามแนวที่าง 5 ขึ้ั�นติอนขึ้องกระบวนการ 
บริหารความเสั่�ยั่งเพั่�อจัด้การกับความเสั่�ยั่งที่่� เก่�ยั่วขึ้้องกับธุรกิจ  
โด้ยั่ใชุ้กรอบกระบวนการขึ้องการบริหารความเสั่�ยั่งระด้ับองค์กร  
ซึ่้�งพััฒนาและสัอด้คล้องกับแนวที่างขึ้องกลุ่มบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล ที่่�ม ่
พั่�นฐานมาจากมาติรฐานสัากล และจากการนำาขึ้้อม่ลขึ้องแนวปีฏิิบัติิ 
ที่่�ด้่ที่่�สัุด้ขึ้องบริษััที่ชุั�นนำาในอุติสัาหกรรมติ่างๆ มาพััฒนาและปีรับใชุ้ 

บริษััที่ติ้องเผู้ชุิญกับความเสั่� ยั่งในการด้ำา เนินธุรกิจหลายั่ด้้าน 
ที่ั�งด้้านธุรกิจ ด้้านการผู้ลิติ ด้้านความปีลอด้ภััยั่ ด้้านที่รัพัยั่ากรบุคคล  
เปี็นติ้น ด้้วยั่เหติุน่�บริษััที่จ้งได้้พััฒนาติารางในการจัด้การความเสั่�ยั่ง 
แบบเมที่ริกซึ่์ อันปีระกอบไปีด้้วยั่ความเสั่�ยั่งที่่�รับร่้ที่ั�งหมด้ขึ้องบริษััที่ 
ผู้ลวิเคราะห์อยั่่างละเอ่ยั่ด้ขึ้องสัภัาพัแวด้ล้อมที่างธุรกิจ สัภัาวะด้้าน 
การติลาด้ และมาติรการลด้ผู้ลกระที่บ พัร้อมระบุผู้่้รับผู้ิด้ชุอบ 

แผู้นงาน ซึ่้�งบริษััที่เร่ยั่กกระบวนการจัด้ที่ำาความเสั่�ยั่งน่�ว่า “การปีระเมิน 
ความเสั่�ยั่งจากระด้ับล่างขึ้้�นบน’’ อ่กที่ั�งยั่ังม่ “การปีระเมินความเสั่�ยั่ง 
จากระด้ับบนสั่่ระด้ับล่าง’’ จากความคิด้ มุมมองขึ้องผู้่้บริหารระด้ับสั่ง 
อ่กด้้วยั่ บริษััที่ได้้รวบรวมความเสั่�ยั่งที่ั�งหมด้ที่่�เกิด้ขึ้้�นจากการปีระเมิน  
ขึ้้างติ้น และจัด้ลำาด้ับความสัำาคัญเปี็นความเสั่�ยั่งปีระเภัที่เอ บ่  
และซึ่่ โด้ยั่ปีระเมินจากความน่าจะเปี็นที่่�จะเกิด้ขึ้้�น และผู้ลกระที่บที่่�ม ่
ติ่อธุรกิจ ซึ่้�งที่ะเบ่ยั่นความเสั่�ยั่งและแผู้นที่่�ความเสั่�ยั่งขึ้องบริษััที่ จะได้ ้
รับการพัิจารณาที่บที่วนโด้ยั่ผู้่้บริหารขึ้องแติ่ละฝึ่ายั่งานเปี็นปีระจำา เพั่�อ
หล่กเล่�ยั่งผู้ลความแติกติ่างจากแผู้นงานและเหติุการณ์ในที่างลบด้้วยั่ 
การกำาหนด้มาติรการลด้ผู้ลกระที่บอยั่่างเหมาะสัม อันเปี็นการสัร้าง 
ม่ลค่าอยั่่างสั่งสัุด้ให้กับบริษััที่อ่กด้้วยั่ คณะผู้่้บริหารระด้ับสั่งได้้เห็น 
ความสัำาคัญและผู้ลักด้ันกระบวนการบริหารความเสั่�ยั่งในระด้ับบริษััที่ 
โด้ยั่ม่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่เปี็นปีระธานในการที่บที่วนและติิด้ติาม 
มาติรการลด้ผู้ลกระที่บเปี็นปีระจำาทีุ่กเด้่อน 

นอกจากน่�แล้ว คณะกรรมการติรวจสัอบและบริหารความเสั่�ยั่งที่ำา
หน้าที่่�ติรวจสัอบระบบการบริหารความเสั่�ยั่งขึ้องบริษััที่ผู้่านการปีระชุุม 
รายั่ไติรมาสั ซึ่้�งในการปีระชุุมจะม่การพัิจารณาหัวขึ้้อความเสั่�ยั่งและ
มาติรการลด้ผู้ลกระที่บในด้้านติ่างๆ ติามที่่�บริษััที่ได้้ระบุไว้ในที่ะเบ่ยั่น 
ความเสั่�ยั่ง ไม่ว่าจะเปี็นความเสั่�ยั่งด้้านการผู้ลิติ ด้้านการเปีล่�ยั่นแปีลง 
สัภัาพัภั่มิอากาศ ด้้านชุ่�อเสั่ยั่ง และด้้านการด้่แลผู้ลิติกัณฑ์์ ฯลฯ โด้ยั่  
คณะกรรมการติรวจสัอบและบริหารความเสั่�ยั่งจะพัิจารณาให้คำาแนะนำา 
เพั่�อนำาไปีปีรับปีรุงและพััฒนากระบวนการบริหารความเสั่�ยั่งขึ้องบริษััที่
ติ่อไปี  
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รายั่ละเอ่ยั่ด้ความเสั่�ยั่งปีระเภัที่ติ่างๆ และมาติรการลด้ผู้ลกระที่บ ปีรากฏิอยั่่่ในรายั่งานด้ังติ่อไปีน่�

ด้้านเศรษัฐศาส่ต่ร์มหภาคและความเส่ี�ยงของต่ลาด้เหล็ก 

รัฐบาลปีรับลด้การจัด้สัรรงบปีระมาณโครงการ
ระบบโครงสัร้ า งพั่� นฐาน เพั่� อนำา ไปีบริหาร  
งบปีระมาณในโครงการสัวัสัด้ิการอ่�น ที่ำาให้ความ 
ติ้องการใชุ้เหล็กในงานก่อสัร้างลด้ลงที่ั�งเหล็กเสั้น  
และเหล็กลวด้ ซึ่้� งสั่ งผู้ลกระที่บติ่อกำาลั งซึ่่� อ 
ในปีระเที่ศ รวมที่ั�งความติ้องการเหล็กยั่ังลด้ลง 
ติามเศรษัฐกิจจากการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคติิด้เชุ่�อ 
ไวรัสัโคโรนา (COVID-19) 

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
บริษััที่ได้้เพัิ�มการเขึ้้าถ้งและสั่วนแบ่งการติลาด้ในชุ่องที่างค้าปีล่กให้มากขึ้้�นโด้ยั่มองหา 
ล่กค้าใหม่ในจังหวัด้ที่่�ยั่ังไม่ม่สัินค้าหร่อยั่ังม่การใชุ้งานสัินค้าขึ้องบริษััที่ในปีริมาณน้อยั่ 
มุ่งเน้นขึ้ยั่ายั่ติลาด้เหล็กเสั้นเฉพัาะที่าง เชุ่น เหล็กเสั้นขึ้้ออ้อยั่ที่่�ไม่ผู้่านกรรมวิธ่ที่าง 
ความร้อนในระหว่างการผู้ลิติ ติลาด้ก่อสัร้างสัำาเร็จร่ปี (Precast) และติลาด้เหล็กเสั้น
แบบม้วน อ่กที่ั�งยั่ังคงขึ้ยั่ายั่ติลาด้เหล็กเสั้นขึ้้ออ้อยั่ที่่�ม่คุณสัมบัติิสัอด้คล้องกับมาติรฐาน 
รถไฟัความเร็วสั่งขึ้องปีระเที่ศจ่น ขึ้ยั่ายั่ติลาด้ผู้ลิติภััณฑ์์สัำาเร็จร่ปีอยั่่างเหล็กเด้่อยั่และ
เหล็กปีลอก และบริการติัด้และด้ัด้อยั่่างติ่อเน่�อง โด้ยั่ที่ั�งหมด้เปี็นสัินค้าม่ลค่าเพัิ�มที่่�ม่ 
แนวโน้มเติิบโติโด้ยั่รวมเพัิ�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผู้่านมา บริษััที่ม่การพััฒนาและขึ้ยั่ายั่ติลาด้เหล็ก
ลวด้เพั่�อที่ด้แที่นการนำาเขึ้้าสัินค้าจากติ่างปีระเที่ศ โด้ยั่การปีรับปีรุงคุณภัาพั นำาเสันอ 
สัินค้าที่่�เหมาะกับความติ้องการขึ้องล่กค้าแติ่ละรายั่ นอกจากนั�นยั่ังม่การสัร้างแบรนด้์ 
ที่าที่า ที่ิสัคอน ผู้่านที่างสัังคมออนไลน์ โครงการพัันธมิติรกับผู้่้แที่นจำาหน่ายั่และกิจกรรม 
ที่างการติลาด้ติ่างๆ ได้้ชุ่วยั่สัร้างความสััมพัันธ์กับล่กค้าและผู้่้ใชุ้งานปีลายั่ที่างอ่กด้้วยั่

บริษััที่ยั่ังให้ความสัำาคัญติ่อการรักษัาสั่วนแบ่งการติลาด้ขึ้องติลาด้สั่งออกติ่างปีระเที่ศ 
โด้ยั่เฉพัาะกลุ่มปีระเที่ศในอาเซึ่่ยั่น เพั่�อเปี็นอ่กหน้�งมาติรการในการลด้ความผู้ันผู้วน  
ขึ้องความติ้องการเหล็กภัายั่ในปีระเที่ศ แม้ในปีีที่่�ผู้่านมาติลาด้สั่งออกติ่างปีระเที่ศจะได้้รับ  
ผู้ลกระที่บจากการปีิด้ปีระเที่ศขึ้องปีระเที่ศติ่างๆ เน่�องจากการระบาด้ขึ้องโรคติิด้เชุ่�อ
ไวรัสัโคโรนา (COVID-19) แติ่บริษััที่ก็ยั่ังคงม่ยั่อด้ขึ้ายั่ในบางปีระเที่ศเพัิ�มขึ้้�น เชุ่น ลาว  
บังคลาเที่ศ และรวมถ้งม่การเปีิด้ติลาด้ใหม่ในปีระเที่ศไติ้หวันและเว่ยั่ด้นาม เปี็นติ้น

ความเส่ี�ยงด้้านการจำัด้หาวัต่ถุด้่บ

จากมาติรการควบคุมการแพัร่ระบาด้ โรคติิด้เชุ่�อ  
ไวรัสัโคโรนา (COVID-19) ด้้วยั่มาติรการ  
ปีิด้ปีระเที่ศในปีระเที่ศติ่างๆ การหยัุ่ด้การผู้ลิติ  
รวมถ้งมาติรการที่่�เขึ้้มงวด้ขึ้้�นขึ้องระบบการขึ้นสั่ง
ที่างเร่อ สั่งผู้ลลบติ่อกระบวนการจัด้หาวัติถุด้ิบ 
จากติ่างปีระเที่ศ ที่ำาให้เกิด้ความไม่แน่นอนและ 
เพัิ�มระยั่ะเวลาในการขึ้นสัง่ อก่ที่ั�งยั่งัมค่วามติอ้งการ 
สัินค้ าจากภัาคการก่อสัร้ า ง ในปีระ เที่ศและ 
ความติ้องการบริโภัคสัินค้าเหล็กในปีระเที่ศจ่น 
เพัิ�มขึ้้�น สั่งผู้ลให้เกิด้สัภัาวะการแขึ้่งขึ้ันในเร่�องการ
จัด้หาวัติถุด้ิบเพัิ�มขึ้้�นอยั่่างรุนแรง

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
บริษััที่มุ่งเน้นการจัด้การความเสั่�ยั่งในหลายั่มิติิเพั่�อเพัิ�มปีระสัิที่ธิภัาพัที่างด้้านกลยัุ่ที่ธ์  
การจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างและรวมถ้งเพั่�อขึ้ับเคล่�อนนโยั่บายั่การจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างอยั่่างยั่ั�งยั่่น  
โด้ยั่ม่การปีระสัานงานร่วมกับผู้่้ใชุ้งานผู้่านคณะที่ำางาน เพั่�อพััฒนาที่างเล่อกในการใชุ้
วัติถุด้ิบให้ม่ความหลากหลายั่ และนำามาใชุ้ที่ด้แที่นกันได้้ในกรณ่ที่่�ม่วัติถุด้ิบบางชุนิด้เกิด้
ขึ้าด้แคลนในขึ้ณะเด้่ยั่วกัน ยั่ังม่การปีระสัานงานร่วมกับค่่ค้าที่างธุรกิจที่่�สั่งมอบวัติถุด้ิบให้ 
แกบ่รษิัทัี่ โด้ยั่การกระจายั่การสัั�งซึ่่�อวตัิถดุ้บิจากหลากหลายั่ปีระเที่ศและหลายั่แหลง่กำาเนดิ้  
เพั่�อลด้ความเสั่�ยั่งที่างด้า้นการหยั่ดุ้ผู้ลติิ รวมถง้การหยั่ดุ้ปีฏิบิตัิกิารขึ้องการขึ้นสัง่ เน่�องจาก 
การปีิด้ปีระเที่ศจากผู้ลกระที่บขึ้องการแพัร่ระบาด้โรคติิด้เชุ่�อไวรัสัโคโรนา (COVID-19) 
ในด้้านการบริหารจัด้การวัติถุด้ิบคงคลัง บริษััที่คำาน้งถ้งการควบคุมระด้ับวัติถุด้ิบคงคลัง 
เพั่�อให้คงระด้ับที่่�ปีลอด้ภััยั่เพั่ยั่งพัอติ่อการผู้ลิติ และปีรับปีรุงระด้ับวัติถุด้ิบคงคลังให้ 
เหมาะสัมติามสัถานการณ์
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ความเส่ี�ยงด้้านความปลอด้ภัย สุ่ขภาพัและส่ภาพัแวด้ล้อม

การไม่ปีฏิิบัติิติาม/ล่าชุ้าในการด้ำาเนินการ 
ติามบที่บัญญัติิขึ้องกฎหมายั่ความปีลอด้ภััยั่ 
สัุขึ้ภัาพัและสัภัาพัแวด้ล้อม อาจนำาไปีสั่่  
การหยัุ่ด้การด้ำาเนินการผู้ลิติ และที่ำาให้เกิด้ 
ความเสั่ยั่หายั่ติ่อที่รัพัยั่์สัินและการสั่ญเสั่ยั่ 
ชุ่�อเสั่ยั่ง

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
บริษััที่ม่การกำาหนด้โครงสัร้างด้้านความปีลอด้ภััยั่ โด้ยั่คณะกรรมการความปีลอด้ภััยั่สั่งสัุด้ 
(Apex Safety Council - ASC) ซึ่้�งม่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่เปี็นปีระธาน โด้ยั่ม่รองกรรมการ 
ผู้่้จัด้การใหญ่และผู้่้ชุ่วยั่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่เปี็นสัมาซึ่ิก โครงการริเริ�มที่่�สัำาคัญที่่�ด้ำาเนิน
การในระหว่างปีีที่่�ผู้่านมา เชุ่น การนำาระบบการจัด้การความปีลอด้ภััยั่ในกระบวนการผู้ลิติ
มาใชุ้ การติรวจสัอบความปีลอด้ภััยั่โด้ยั่วิธ่ Job Cycle Check และเพัิ�มความเขึ้้มแขึ้็ง  
ด้้านการจัด้การความปีลอด้ภััยั่ขึ้องผู้่้รับเหมา เปี็นด้้น บริษััที่ยั่ังมุ่งเน้นไปีที่่�การติิด้ติาม  
ติัวชุ่�วัด้นำา เชุ่น อัติราความถ่�การบาด้เจ็บถ้งขึ้ั�นหยัุ่ด้งาน รวมถ้งกรณ่ที่่�ม่การบาด้เจ็บถ้งขึ้ั�น 
รักษัาโด้ยั่แพัที่ยั่์ การปีฐมพัยั่าบาล และที่รัพัยั่์สัินเสั่ยั่หายั่ เปี็นติ้น พันักงานยั่ังได้้รับการ 
สัร้างแรงจ่งใจให้รายั่งานเหติุการณ์เฉ่ยั่ด้เกิด้อุบัติิเหติุ การสัังเกติุการณ์ด้้านความปีลอด้ภััยั่ 
และโครงการควบคุมอันติรายั่ถ้งขึ้ั�นเสั่ยั่ชุ่วิติ โด้ยั่การมุ่งเน้นไปีที่่�การปีรับปีรุง/แก้ไขึ้จุด้เสั่�ยั่ง 
และเร่งด้ำาเนินการเปี็นลำาด้ับแรก

บริษััที่ยั่ังให้ความสัำาคัญด้้านสัุขึ้ภัาพั โด้ยั่ได้้นำาระบบด้ัชุน่ด้้านสัุขึ้ภัาพัมาใชุ้ในการวัด้ผู้ล 
ด้้านสัุขึ้ภัาพัขึ้องพันักงาน ในปีีที่่�ผู้่านมาบริษััที่ได้้ด้ำาเนินโครงการสั่งเสัริมด้ัชุน่สัุขึ้ภัาพัขึ้อง
พันักงาน “เราทีุ่กคนติ้องม่สัุขึ้ภัาพัด้่กว่าก่อน’’ โด้ยั่จ่งใจและสันับสันุนรางวัลเม่�อพันักงาน 
สัามารถเพัิ�มคะแนนด้ัชุน่สัุขึ้ภัาพัขึ้องตินเอง รวมถ้งสั่งเสัริมการปี้องภัันการแพัร่กระจายั่ขึ้อง
โรคติิด้เชุ่�อไวรัสัโคโรนา (COVID-19) อยั่่างจริงจัง เพั่�อให้ความเสั่�ยั่งจากการติิด้เชุ่�อขึ้องโรค 
ด้ังกล่าวระหว่างพันักงานและผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่น้อยั่ที่่�สัุด้ บริษััที่ยั่ังจัด้สัถานที่่�ที่ำางานให้ม่สัภัาพั
แวด้ล้อมที่่�ด้่ ม่การติรวจปี๊จจัยั่สัภัาพัแวด้ล้อมในการที่ำางานติ่างๆ อยั่่่เสัมอ เชุ่น ฝึุ่น เสั่ยั่ง 
สัารเคม่ และความร้อน อ่กที่ั�งยั่ังม่การติรวจสัุขึ้ภัาพัพันักงาน และติิด้ติาม สันับสันุนการ
รักษัาหากม่ผู้ลผู้ิด้ปีกติิจากปี๊จจัยั่ในการที่ำางาน

ในเร่�องสัิ�งแวด้ล้อม บริษััที่ได้้กำาหนด้ลำาด้ับความสัำาคัญเพั่�อให้การบริหารจัด้การและการใชุ้ 
ที่รัพัยั่ากรเกิด้ปีระโยั่ชุน์อยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพัและม่ปีระสัิที่ธิผู้ล ด้้วยั่การกำาหนด้กฎระเบ่ยั่บ 
ในการจัด้การเก่�ยั่วกับสัิ�งแวด้ล้อมอยั่่างเหมาะสัม เพั่�อลด้ผู้ลกระที่บเชุิงลบติ่อชุุมชุน วัติถุด้ิบ 
หลักที่่�นำามาใชุ้ในการผู้ลิติขึ้องที่ั�งสัามโรงงาน ได้้แก่ เศษัเหล็กที่่�นำากลับมาหมุนเว่ยั่น 
ใชุ้ใหม่ได้้ที่ั�งหมด้ บริษััที่ยั่ังให้ความสัำาคัญด้้านสัิ�งแวด้ล้อม โด้ยั่ใชุ้ด้ัชุน่ชุ่�วัด้การปีล่อยั่
ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ในการวัด้ผู้ลและควบคุมการปีล่อยั่ก๊าซึ่เร่อนกระจก และยั่ังม่การ 
ติิด้ติามมาติรการลด้ผู้ลกระที่บด้้านสัิ�งแวด้ล้อม (EIA) โด้ยั่ม่การติรวจวัด้การปีล่อยั่มลภัาวะ
ที่างอากาศ เชุ่น ก๊าซึ่ไนโติรเจนออกไซึ่ด้์ ก๊าซึ่ซึ่ัลเฟัอร์ได้ออกไซึ่ด้์ ก๊าซึ่คาร์บอนมอนนอกไซึ่ด้์  
และฝึุ่นขึ้องทีุ่กโรงงาน โด้ยั่ปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่ทีุ่กเร่�อง รวมถ้งการใชุ้ที่รัพัยั่ากรนำ�า  
อยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั โด้ยั่ใชุ้หลักการในการจัด้การนำ�าที่ิ�งออกนอกโรงงานเปี็นศ่นยั่์ สัำาหรับ
การจัด้การขึ้ยั่ะและกากขึ้องเสั่ยั่ได้้ใชุ้หลักการ 3R ในการร่ไซึ่เคิลขึ้ยั่ะให้ได้้มากที่่�สัุด้ โด้ยั่ม่
เปี้าหมายั่ให้นำากากขึ้องเสั่ยั่มาใชุ้ในกระบวนการผู้ลิติให้ได้้ร้อยั่ละ 99

คณะกรรมการบริษััที่ ได้้แติ่งติั�งคณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคมและความยั่ั�งยั่่น ให้ที่ำา 
หน้าที่่�เพัิ�มในการกำากับด้่แลผู้ลงานเร่�องความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่และสัภัาพัแวด้ล้อม  
ในการที่ำางาน
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ความเส่ี�ยงด้้านความปลอด้ภัยของข้อมูล

บริษััที่ได้้เริ�มใชุ้การปีฏิิสััมพัันธ์ผู้่านแพัลติฟัอร์ม 
ด้ิจิที่ัลกับล่กค้า ค่่ค้าและผู้่้ม่สั่วนได้้สั่วนเสั่ยั่มาก
ขึ้้�น และจำาเปี็นติ้องรักษัาความปีลอด้ภััยั่ขึ้องระบบ 
สัารสันเที่ศและโครงสัร้างพั่�นฐานที่่�เสั่�ยั่งติ่อการ  
ถ่กโจมติ่ที่างไซึ่เบอร์ การละเมิด้ความปีลอด้ภััยั่ขึ้อง
ขึ้้อม่ลเน่�องจากการโจมติ่ที่างอินเที่อร์เน็ติ การไม่ 
ปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่และขึ้้อบังคับด้้านสัารสันเที่ศ 
อาจนำาไปีสั่่การหยัุ่ด้ชุะงักที่างธุรกิจและถ่กลงโที่ษั

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
บริษััที่ติระหนักถ้งความเสั่�ยั่งและด้ำาเนินการปี้องกันอยั่่างจริงจังในเคร่อขึ้่ายั่สัารสันเที่ศ 
โด้ยั่ม่กลไกในการด้ักจับการแจ้งเติ่อนจากแหล่งภัายั่นอกและเหติุการณ์ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับ
ความปีลอด้ภััยั่ขึ้องขึ้้อม่ล ในสัถานการณ์การรักษัาความปีลอด้ภััยั่ที่างไซึ่เบอร์ที่่�ม่การ 
เปีล่�ยั่นแปีลงอยั่่่เสัมอ นำาไปีสั่่ความเปีล่�ยั่นแปีลงด้้านการปี้องกันการรั�วไหลขึ้องขึ้้อม่ล 
โด้ยั่เด้ิมมุ่งเน้นปี้องกันที่่�ศ่นยั่์กลางขึ้้อม่ลและเคร่อขึ้่ายั่ขึ้ององค์กร เปี็นการปี้องกัน  
ขึ้อบเขึ้ติความเสั่ยั่หายั่ที่่� เกิด้จากการนำาอุปีกรณ์ ไอที่่สั่วนติัวมาที่ำางาน (BYOD)  
แอปีพัลิเคชุันบนคลาวด้์ และInternet of Things (loT)

บริษััที่กำาลังก้าวไปีสั่่การเล่อกใชุ้แพัลติฟัอร์มหร่อเคร่อขึ้่ายั่ที่่�ได้้รับความเชุ่�อถ่อ โด้ยั่ที่่�
ผู้่านมาได้้ม่การลงทีุ่นในแอปีพัลิเคชุันบนคลาวด้์ที่่�ม่ชุ่�อเสั่ยั่ง เชุ่น GEP Smart 
Procurement (โครงการ E-RFX), People Strong System (โครงการ HR Easy) 
บริษััที่ได้้กำาหนด้นโยั่บายั่และขึ้ั�นติอนเชุิงรุกติ่างๆ เพั่�อเพัิ�มความติระหนักแก่พันักงาน 
ในเร่�องความปีลอด้ภััยั่ที่างไซึ่เบอร์ ความปีลอด้ภััยั่ขึ้องขึ้้อม่ลและการปีฏิิบัติิติาม  
พัระราชุบัญญัติิคุ้มครองขึ้้อม่ลสั่วนบุคคล 

ความเส่ี�ยงด้้านทรัพัยากรบุคคล 

ไวรัสัโคโรนาสัายั่พัันธุ์ใหม่หร่อโควิด้-19 ก่อให้เกิด้ 
การเปีล่�ยั่นแปีลงที่่�สั่งผู้ลกระที่บอยั่่างไม่เคยั่ปีรากฏิ 
มาก่อนติ่อบริษััที่ติ่างๆ ที่ั�วโลกและม่ผู้ลติ่อการ
บริหารที่รัพัยั่ากรบุคคลอยั่่างมาก พันักงานทีุ่กระด้ับ 
ม่ความวิติกกังวลเก่�ยั่วกับสัุขึ้ภัาพัขึ้องตินเองรวมถ้ง 
ความเปี็นอยั่่่ขึ้องบริษััที่ ด้ังนั�น หากม่การแพัร่ระบาด้ 
ขึ้องโควิด้-19 เปี็นเวลานานอาจสั่งผู้ลกระที่บติ่อขึ้วัญ 
และกำาลังใจขึ้องพันักงานเน่�องจากการที่ำางานหยัุ่ด้
ชุะงกั และอาจนำาไปีสั่ป่ีระสัทิี่ธภิัาพัในการที่ำางานขึ้อง
พันักงานหร่อผู้ลิติภัาพัติ่อคนที่่�ลด้ลงได้้

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
การบริหารงานด้้านที่รัพัยั่ากรบุคคลม่บที่บาที่สัำาคัญในการติอบสันองและรับม่อติ่อ 
ความเสั่�ยั่งในเร่�องโควิด้-19 ในการสัร้างความผู้่กพัันขึ้องคนในองค์กรให้พันักงาน 
สัามารถที่ำางานได้อ้ยั่า่งมป่ีระสัทิี่ธภิัาพั บรษิัทัี่จดั้ใหม้ก่ารด้ำาเนนิการด้า้นแรงงานสัมัพันัธ์ 
เชุงิรกุและการสั่�อสัารที่างเด้ย่ั่วและที่ั�งสัองที่างกบักลุม่พันกังานและผู้่ร้บัเหมา สัิ�งที่่�สัำาคญั 
ค่อพันักงานจะติ้องได้้รับการชุ่�แจงเก่�ยั่วกับสัถานการณ์ที่างธุรกิจ การเปีล่�ยั่นแปีลงขึ้อง
บริษััที่ ที่ิศที่างและนโยั่บายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องเพั่�อฟั้�นฟั่ขึ้วัญกำาลังใจและความเชุ่�อมั�นติ่อบริษััที่ 
บริษััที่ม่การรับฟั๊งความคิด้เห็นขึ้องพันักงานและม่การสั่�อสัารสัองที่างอยั่่างติ่อเน่�อง 
และบ่อยั่ครั�ง ผู้่านกิจกรรมติ่างๆ เชุ่น กิจกรรมกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่/ผู้่้ชุ่วยั่กรรมการ
ผู้่้จัด้การใหญ่พับพันักงาน เปี็นติ้น

นอกจากน่� เพั่�อให้มั�นใจว่าธุรกิจสัามารถด้ำาเนินไปีได้้อยั่่างติ่อเน่�องและยั่ั�งยั่่น หน่วยั่งาน 
ที่รัพัยั่ากรบุคคลและและผู้่้บริหารระด้ับสั่งได้้พัิจารณาให้ม่การเปีล่�ยั่นแปีลงกระบวนการ 
ที่ำางานใหม่ๆ ไปีพัร้อมกับการเพัิ�มพั่นที่ักษัะขึ้องพันักงานให้ม่ที่ักษัะหลากหลายั่  
และยั่่ด้หยัุ่่น ติลอด้จนเพัิ�มขึ้่ด้ความสัามารถด้้านไอที่่เพั่�อรองรับการเติร่ยั่มการที่ำางาน 
ร่ปีแบบใหม่ในอนาคติ บริษััที่จัด้ให้ม่การฝึึกอบรมเก่�ยั่วกับที่ักษัะในงานที่่�หลากหลายั่ 
เปีิด้ให้ม่การนำาเสันอและรวบรวมแนวคิด้ในการปีรับปีรุงกระบวนการที่ำางาน ติลอด้จน 
ม่การกำาหนด้นโยั่บายั่การปีฏิิบัติิงานปีระจำาวันนอกสัำานักงาน (Virtual Office Poicy) 
ซึ่้�งมาจากความคิด้เห็นขึ้องพันักงานในคณะที่ำางานเพั่�อติอบสันองวิถ่การที่ำางาน  
แบบใหม่ในอนาคติอ่กด้้วยั่ 
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ความเส่ี�ยงด้้านการเง่น

การหด้ติัวในสัภัาพัคล่องขึ้องโลกและในปีระเที่ศ  
สั่งผู้ลกระที่บติ่อความพัร้อมและติ้นทีุ่นขึ้องเงินทีุ่น

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
โด้ยั่ภัาพักว้าง บริษััที่ม่การจัด้การเงินทีุ่นหมุนเว่ยั่นและการปีระมาณการกระแสัเงินสัด้ 
ควบค่่ไปีกับการที่ำาแผู้นปีระจำาปีี และยั่ังคงมุ่งเน้นในการจัด้การเงินปีระจำาวัน และ
ปีระมาณการกระแสัเงินสัด้ขึ้ององค์กรร่วมกันระหว่างฝึ่ายั่การเงิน ฝึ่ายั่การติลาด้และขึ้ายั่  
และฝึ่ายั่จัด้หา เพั่�อรักษัาระด้ับกระแสัเงินสัด้ให้เพั่ยั่งพัอและสัามารถควบคุมติ้นทีุ่น 
ที่างการเงินได้้ บริษััที่ยั่ังให้ความสัำาคัญในการจัด้การเงินทีุ่นหมุนเว่ยั่น โด้ยั่ม่การปีระชุุม
ติ่างๆ และม่แผู้นการด้ำาเนินงานที่่�ชุัด้เจน นอกจากนั�นบริษััที่ยั่ังม่คณะกรรมการด้้านการ 
เงินระด้ับภั่มิภัาค เปี็นผู้่้ติรวจสัอบและรับรองกลยัุ่ที่ธ์ที่างการเงินขึ้องกลุ่มบริษััที่ และ  
ม่การรายั่งานให้คณะกรรมการบริษััที่ที่ราบอยั่่างสัมำ�าเสัมอ

ความเส่ี�ยงเกี�ยวกับภัยธรรมช้าต่่

การหยัุ่ด้ชุะงักขึ้องการผู้ลิติและการจัด้หาเน่�องจาก 
ภััยั่ธรรมชุาติิ เชุ่น นำ�าที่่วมและภััยั่แล้ง

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
ความเสั่�ยั่งขึ้องบริษััที่ติ่อภััยั่ที่างธรรมชุาติิอยั่่่ ในระด้ับปีานกลาง เน่�องจากการที่่� 
สัำานักงานใหญ่และโรงงานติั�งอยั่่่คนละพั่�นที่่� อยั่่างไรก็ด้่ บริษััที่ติระหนักถ้งความเสั่�ยั่ง  
ในการด้ำาเนินงานในเขึ้ตินิคมอุติสัาหกรรม จ้งได้้กำาหนด้ให้ม่ขึ้ั�นติอนปีฏิิบัติิในการ
จัด้การกับภัาวะฉุกเฉินขึ้้�นสัำาหรับทีุ่กโรงงานและจัด้ให้ม่การฝึึกซึ่้อมรับม่อเปี็นระยั่ะ  
เพั่�อให้มั�นใจว่าจะสัามารถปีฏิิบัติิติามขึ้ั�นติอนด้ังกล่าวได้้อยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั ในกรณ่ที่่�
ม่การหยัุ่ด้ชุะงักขึ้องธุรกิจ บริษััที่ก็สัามารถแก้ไขึ้ได้้อยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพัโด้ยั่การบริหาร 
จัด้การห่วงโซึ่่อุปีที่านอยั่่างยั่่ด้หยัุ่่น เพั่�อให้สัามารถปีรับเปีล่�ยั่นและสัลับการผู้ลิติระหว่าง
โรงงานที่ั�งสัามแห่งได้้อยั่่างคล่องติัว นอกจากนั�น บริษััที่ยั่ังได้้ที่ำาปีระกันภััยั่ให้ครอบคลุม 
ความเสั่�ยั่งจากภััยั่ธรรมชุาติิและภััยั่ที่างอุติสัาหกรรมอ่�นๆ

ความเส่ี�ยงที�เก่ด้ข่�นใหม่

การเปีล่�ยั่นแปีลงขึ้องราคาปี๊จจุบันอยั่่างกระที่ันหัน 
โด้ยั่เฉพัาะอยั่่างยั่ิ�งเม่�อเศรษัฐกิจสั่วนใหญ่ได้้รับ
ผู้ลกระที่บจากโรคติิด้เชุ่�อไวรัสัโคโรนา (COVID-19)

มาต่รการลด้ความเส่ี�ยง
บริษััที่หล่กเล่�ยั่งการเก็งกำาไรและม่การจัด้การสัินค้าคงคลังโด้ยั่การซึ่่�อสัินค้ามาเพั่�อผู้ลิติ
และขึ้ายั่สัินค้าสัำาเร็จร่ปีเปี็นปีระจำา อ่กที่ั�งจะพัิจารณาคำาสัั�งซึ่่�อสัินค้าสัำาเร็จร่ปีที่่�เหมาะสัม  
โด้ยั่พัิจารณาจากระด้ับสัินค้าคงคลังที่่�ม่อยั่่่
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กัาริสริ้างความพัึงพัอใจำส้งสุด  
ให้กัับล้กัค้า

การรับฟัังลูกค้าปัจำจำุบัน
บริษััที่ม่การแบ่งกลุ่มล่กค้าออกติามกลุ่มสัินค้า กลุ่มอุติสัาหกรรม 
ปีระเภัที่ขึ้องล่กค้า และติามพั่�นที่่� ที่ั�งน่� เพั่�อให้บริษััที่สัามารถกำาหนด้
แนวที่างเพั่�อรับฟั๊งและติอบสันองติ่อความติ้องการที่่�หลากหลายั่และ
แติกติ่างกันขึ้องล่กค้าในแติ่ละกลุ่ม กิจกรรมติ่างๆ ที่่�บริษััที่ได้้กำาหนด้ 
ขึ้้�นเพั่�อเปี็นการเขึ้้าถ้งล่กค้า อาที่ิ การเขึ้้าพับล่กค้าที่ั�งขึ้องผู้่้แที่นขึ้ายั่ 
และผู้่้บริหารในระด้ับติ่างๆ การเยั่่�ยั่มชุมโรงงาน การจัด้กิจกรรม 
การติลาด้ติา่งๆ การสัำารวจความพัง้พัอใจปีระจำาปีี การปีระชุุมรว่มกบัลก่ค้า  
โด้ยั่จัด้ติั�งที่่มบริการล่กค้าเพั่�อที่ำาการเขึ้้าเยั่่�ยั่มล่กค้า และที่่มพััฒนา
ติลาด้เพั่�อเขึ้้าเยั่่�ยั่มผู้่้เก่�ยั่วขึ้้องในอุติสัาหกรรมก่อสัร้าง รวมถ้งการใชุ้ 
เคร่�องม่อที่างการติลาด้ติ่างๆ ในการสั่�อสัารกับล่กค้า

นอกจากนั�น เคร่อขึ้่ายั่สัังคมออนไลน์และเว็บไซึ่ติ์ถ่อเปี็นเคร่�องม่อ 
ท่ี่�สัำาคัญในการรับฟ๊ังล่กค้า โด้ยั่ส่ัวนใหญ่ผู้่้แที่นขึ้ายั่จะใชุ้แอปีพัลิเคชัุนไลน์ 
(Line Application) และอ่เมลในการติิด้ติ่อและรับฟั๊งผู้ลติอบรับขึ้อง 
ล่กค้าเพั่�อนำาไปีแก้ไขึ้ได้้ที่ันที่่ บริษััที่ยั่ังม่อ่กหน้�งเคร่�องม่อที่่�สัำาคัญใน 
การรับฟั๊งล่กค้า ได้้แก่ โปีรแกรมรายั่งานการติิด้ติ่อล่กค้า (Customer 
Visit Report) ซึ่้�งสัามารถรับปีระเด้็นความสัำาคัญขึ้องขึ้้อม่ลจากการเขึ้้า
เยั่่�ยั่มล่กค้าขึ้องผู้่้แที่นขึ้ายั่เพั่�อนำาไปีปีรับปีรุงและพััฒนาระบบเพั่�อติอบ 
สันองความติ้องการขึ้องล่กค้าได้้อยั่่างที่ันที่ ่
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• การออกเยี�ยมลูกค้า
• การเยี�ยมช้มโรงงาน
• การฟัังข้อร้องเรียนและข้อเส่นอแนะ
• การประชุ้มระหว่างหน่วยงาน

• การออกเยี�ยมลูกค้า
• การเยี�ยมช้มโรงงาน
• การรับฟัังข้อร้องเรียนและข้อเส่นอแนะ
• การประชุ้มระหว่างหน่วยงาน
• การส่ำารวจำความพั่งพัอใจำ
• การจำัด้ก่จำกรรมพั่เศษั
• การเยี�ยมลูกค้าของผูู้้บร่หาร
• การใช้้การส่ื�อส่ารทางการต่ลาด้

• การออกเยี�ยมลูกค้า
• การประชุ้มเช้่งเทคน่ค
• การเข้าเยี�ยมของทีมพััฒนาต่ลาด้
• การเยี�ยมช้มโรงงาน

ส่ร้าง

รักษัา

บร่หาร

• การออกเยี�ยมลูกค้า
• การประชุ้มเช้่งเทคน่ค
• การประชุ้มระหว่างหน่วยงาน

พััฒนา
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การรับฟัังลูกค้าในอนาคต่
นอกเหน่อจากการรับฟั๊งเสั่ยั่งขึ้องล่กค้าปี๊จจุบันขึ้องบริษััที่แล้ว  
บริษััที่ยั่ังได้้ด้ำาเนินการขึ้ยั่ายั่การรับฟั๊งเสั่ยั่งขึ้องล่กค้าไปียั่ังกลุ่มล่กค้า 
ในอนาคติขึ้องบริษััที่ โด้ยั่ได้้แบ่งกลุ่มและจัด้ลำาด้ับความสัำาคัญ รวมถ้ง 
วิเคราะห์ปีระเด้็นที่่�ม่ความเก่�ยั่วขึ้้องติ่างๆ เพั่�อนำาไปีสั่่การติอบสันอง  
ติอ่ความติอ้งการขึ้องลก่คา้ได้ค้รอบคลมุมากยั่ิ�งขึ้้�น บรษิัทัี่ใชุก้ารสั่�อสัาร 
สัองที่างสัำาหรับรับฟั๊งล่กค้าในอนาคติโด้ยั่การเขึ้้าเยั่่�ยั่มและโที่รศัพัที่์ 
การเยั่่�ยั่มชุมไซึ่ติ์งาน การเยั่่�ยั่มชุมโรงงาน การสัำารวจความพั้งพัอใจ 
การที่ำากิจกรรมด้้านการติลาด้ ฯลฯ

นอกจากน่� บริษััที่ยั่ังใชุ้ชุ่องที่างออนไลน์ ได้้แก่ Line Official และ 
Facebook ขึ้องบริษััที่ฯ ในการติิด้ติ่อเพั่�ออำานวยั่ความสัะด้วกให้กับ
ล่กค้าที่่�สันใจในสัินค้าขึ้องบริษััที่อ่กด้้วยั่

ปรัะเภทข่องล่กค้า ลักษณะข่องล่กค้า หัวัข่้อ วัิธ่รัับฟุัง

ล่กค้าในอด้่ต เคยั่เปี็นล่กค้าขึ้องบริษััที่ หร่อไม่ม ่
การซึ่่�อขึ้ายั่เกินกว่า 6 เด้่อน

ปีระเด้็นความไม่พั้งพัอใจ 1. ผู้่้แที่นขึ้ายั่เขึ้้าพับและ
 ม่การพั่คคุยั่ที่างโที่รศัพัที่์
 หร่อชุ่องที่างออนไลน์ 
2. การสัำารวจความพั้งพัอใจ

ล่กค้าข่องค่่แข่่ง เปี็นล่กค้าขึ้องค่่แขึ้่ง เชุ่�อมโยั่งความติ้องการขึ้องล่กค้า 
กับเง่�อนไขึ้บริษััที่

1. ผู้่้แที่นขึ้ายั่เขึ้้าพับและม ่
การพั่ด้คุยั่ที่างโที่รศัพัที่์

 หร่อชุ่องที่างออนไลน์ 
2. การวิจัยั่ติลาด้ 
3. การสัำารวจความพั้งพัอใจ

ล่กค้าท่�มี่ศักย์ภาพ เปี็นล่กค้ารายั่ใหม่ในติลาด้ หร่อ 
เปี็นล่กค้าปี๊จจุบันที่่�ติ้องการ 
ขึ้ยั่ายั่ติลาด้

ปีระเมินความเปี็นไปีได้้จริง และ 
ความเปี็นไปีได้้ในการเพัิ�มยั่อด้ขึ้ายั่

1. การออกเยั่่�ยั่มล่กค้า 
2. การเยั่่�ยั่มไซึ่ติ์งาน 
3. การเยั่่�ยั่มชุมโรงงาน 
4. การที่ำากิจกรรมที่างการติลาด้

การประเม่นความพั่งพัอใจำและความผูู้กพัันของลูกค้า
ควัามพึงพอใจำและควัามผูกพ่น
บริษััที่ที่ำาการสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้าในทีุ่กกลุ่มสัินค้าที่ั�งใน 
เขึ้ติกรุงเที่พัมหานคร ติ่างจังหวัด้ และติ่างปีระเที่ศทีุ่กสัองปีี ที่ั�งน่� 
เพั่�อให้ได้้มาซึ่้�งขึ้้อม่ลอันจะนำาไปีสั่่การปีรับปีรุงพััฒนาและติอบสันอง 
ติ่อความติ้องการขึ้องล่กค้าได้้อยั่่างเปี็นร่ปีธรรม จุด้ปีระสังค์ที่่�สัำาคัญ 
ขึ้องการสัำารวจ ค่อการเพัิ�มความผู้่กพัันขึ้องล่กค้าที่่�ม่ติ่อบริษััที่ เพั่�อ 
ที่่�จะได้้รับสั่วนแบ่งการติลาด้ที่่�มากขึ้้�น โด้ยั่ผู้่้ที่่�ถ่กสััมภัาษัณ์ ค่อล่กค้า 
ขึ้องบริษััที่ที่ั�งในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศ ล่กค้าในอด้่ติ ผู้่้ใชุ้งาน 
ผู้่้รับเหมา บางสัาขึ้าขึ้องร้านค้าวัสัดุ้ก่อสัร้างขึ้นาด้ใหญ่ และล่กค้า 
ขึ้องค่่แขึ้่งโด้ยั่การสัำารวจด้ังกล่าวจะใชุ้ผู้่้เชุ่�ยั่วชุาญในด้้านการที่ำาวิจัยั่ 
จากภัายั่นอก เพั่�อให้ได้้มาซึ่้�งขึ้้อม่ลที่่�ถ่กติ้องติรงติามหลักวิชุาการ  
ซ้ึ่�งจะที่ำาให้ผู้่้ถ่กสััมภัาษัณ์สัามารถแสัด้งความคิด้เห็นและสัะท้ี่อนป๊ีญหา 
ที่่�ติ้องการให้บริษััที่ได้้รับที่ราบโด้ยั่ไม่ติ้องกังวลเร่�องการถ่กเปีิด้เผู้ยั่ 
ขึ้้อม่ล เน่�องจากขึ้้อม่ลที่่�ได้้รับจะไม่ม่การเปีิด้เผู้ยั่แหล่งที่่�มาหาก 
ไม่ได้้รับความยั่ินยั่อมจากผู้่้ให้สััมภัาษัณ์ กระบวนการสัำารวจจะด้ำาเนิน  
การติามขึ้ั�นติอนติั�งแติ่การออกแบบแบบสัอบถาม กระบวนการสัำารวจ 
การกำาหนด้วัติถุปีระสังค์ วางแผู้นควบคุมคุณภัาพั รวบรวมขึ้้อม่ล  
แลกเปีล่�ยั่นขึ้้อม่ล และวิเคราะห์ขึ้้อม่ล ผู้ลขึ้องการสัำารวจจะถ่กแสัด้ง 

ในมุมขึ้องกลยัุ่ที่ธ์ซึ่้�งถ่กสัะที่้อนจากระด้ับคะแนนที่่�สั่งผู้ลกระที่บ  
และระด้ับขึ้องปีระสัิที่ธิภัาพัเพั่�อจัด้ที่ำาแผู้นงานระยั่ะสัั�นและระยั่ะยั่าว 
ที่่�สัอด้คล้องกับผู้ลในติารางเมที่ริกซึ่์

การสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้าในปีีการเงิน 2561 เปี็นปีีล่าสัุด้ที่่� 
ได้้ที่ำาการสัำารวจ ซึ่้�งคะแนนได้้เพัิ�มขึ้้�นเปี็น 84 คะแนน จากระด้ับ 81  
ในปีีการเงิน 2560 โด้ยั่คุณภัาพัขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์ขึ้องบริษััที่ได้้รับ  
คะแนนความพั้งพัอใจสั่งสัุด้เม่�อเปีร่ยั่บเที่่ยั่บกับค่่แขึ้่งขึ้ันรายั่อ่�นๆ แม้ 
ในปีีการเงิน 2564 บริษััที่จะไม่ได้้ที่ำาการสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้อง 
ล่กค้า เน่�องจากสัถานการณ์การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคโควิด้-19 แติ่บริษััที่  
ก็ยั่ังคงมุ่งเน้นการปีรับปีรุงคุณภัาพัขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์อยั่่างติ่อเน่�อง 
สั่งผู้ลให้จำานวนขึ้้อร้องเร่ยั่นด้้านคุณภัาพัลด้ลงอยั่่างติ่อเน่�อง โด้ยั่ในปีี 
การเงิน 2564 ม่จำานวนขึ้้อร้องเร่ยั่นที่ั�งหมด้ 35 เร่�อง ควบค่่ไปีกับการ 
พััฒนาผู้ลิติภััณฑ์์ใหม่ๆ สั่วนในด้้านการให้บริการ ที่่มพันักงานผู้่้แที่น 
ขึ้ายั่ขึ้องบริษััที่ก็ได้้รับการยั่กระด้ับขึ้่ด้ความสัามารถให้ม่สัมรรถนะที่่�
ด้่ขึ้้�นผู้่านการจัด้ฝึึกอบรมให้กับพันักงานในเร่�องผู้ลิติภััณฑ์์ขึ้องบริษััที่ 
สัถานการณ์ติลาด้ และการให้บริการที่่�ด้่ เพั่�อให้สัามารถติอบคำาถาม
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และให้ขึ้้อแนะนำาติ่างๆ แก่ล่กค้าได้้อยั่่างรวด้เร็ว ม่การนำาเที่คโนโลยั่่
เขึ้้ามาชุ่วยั่ให้การบริการเปี็นไปีอยั่่างรวด้เร็วยั่ิ�งขึ้้�น เชุ่น การที่ำาคิวอาร์ 
โค้ด้บนปี้ายั่สัินค้า ระบบใบรับรองสัินค้าออนไลน์ การสัั�งซึ่่�อสัินค้าเหล็ก 
เสั้นติัด้และด้ัด้ออนไลน์ การคลุมผู้้าใบรถบรรทีุ่กอัติโนมัติิ ระบบคิว 
รถบรรทีุ่กด้ิจิที่ัลที่่� โรงงาน เปี็นติ้น นอกจากนั�น ที่่มผู้่้บริหาร  
ผู้่แ้ที่นขึ้ายั่ และที่ม่เที่คนคิ ก็ได้ป้ีฏิบิตัิงิานติามแผู้นที่่�ได้ก้ำาหนด้ไวอ้ยั่า่ง  
ชุัด้เจนในการออกเยั่่�ยั่มล่กค้าขึ้องแติ่ละผู้ลิติภััณฑ์์ รวมที่ั�งมก่ารติดิ้ติาม 
ผู้ลค่บหน้าจากกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่อยั่่างสัมำ�าเสัมอ

การจำ่ดการก่บัผลสีำารวัจำ 
ผู้ลลัพัธ์และขึ้้อม่ลที่่�ได้้จากการสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้ารวมถ้ง 
จากรายั่งานการติิด้ติ่อล่กค้าจะถ่กนำามาพัิจารณาจัด้กลุ่ม เพั่�อพัิจารณา 
หาลำาด้ับความสัำาคัญในการจัด้การ โด้ยั่พัิจารณาจากองค์ปีระกอบขึ้อง 
ปี๊จจัยั่ที่่�ม่อิที่ธิพัลติ่อความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้าปีระกอบกับความสัามารถ 
ในการปีฏิิบัติิงานขึ้องบริษััที่ เพั่�อให้ได้้แนวที่างขึ้องการปีฏิิบัติิงานใน 
แติ่ละกลุ่ม เชุ่น การให้ความสัำาคัญกับการพััฒนาในปีระเด้็นที่่�ม่อิที่ธิพัล 
ติ่อความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้ามาก แติ่บริษััที่ยั่ังม่ความสัามารถในการ  
ติอบสันองปี๊จจัยั่นั�นอยั่่่น้อยั่ หร่อการกำาหนด้กระบวนการในการรักษัา 
ความสัามารถในการแขึ้่งขึ้ันหลักขึ้องบริษััที่ในปี๊จจัยั่ที่่�ม่อิที่ธิพัลติ่อ 
ความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้ามากและบริษััที่สัามารถบริหารจัด้การปี๊จจัยั่ 
เหล่านั�นได้้อยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพัอยั่่่แล้ว เปี็นติ้น

ควัามพึงพอใจำเม่�อเท์ียบัก่บัคู่แข่ง
ในระหว่างกระบวนการสัำารวจ บริษััที่จะด้ำาเนินการสัอบถาม 
ความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้าที่่�ม่ติ่อบริษััที่ ซึ่้�งรวมถ้งการรับร่้ติ่อแบรนด้์ 
ความภัักด้่และสั่วนแบ่งการใชุ้จ่ายั่เงินขึ้องล่กค้ากลุ่มเปี้าหมายั่ (Share 
of Wallet) เที่่ยั่บกับค่่แขึ้่งขึ้ัน เพั่�อให้ได้้มาซึ่้�งขึ้้อม่ลในเชุิงเปีร่ยั่บเที่่ยั่บ  
อันจะสัะที่้อนให้เห็นถ้งความสัามารถที่่�แที่้จริงขึ้องบริษััที่ในการ 
ติอบสันองติ่อความติ้องการขึ้องล่กค้าได้้อยั่่างชุัด้เจนมากยั่ิ�งขึ้้�น ที่ั�งน่� 
ผู้ลการสัำารวจความพั้งพัอใจที่่�ได้้จะถ่กนำามาวิเคราะห์หาความสััมพัันธ์
กับกิจกรรมท่ี่�บริษััที่ได้้ทุ่ี่มเที่ที่รัพัยั่ากรในการจัด้การและด้ำาเนินการเพ่ั�อ  
ให้ได้้มาซึ่้�งความพั้งพัอใจขึ้องล่กค้าสั่งสัุด้

ควัามผูกพ่นของลูกค�า
บรษิัทัี่ใหค้วามสัำาคญักบัสัถานการณต์ิลาด้ที่่�เปีล่�ยั่นแปีลง จง้ได้ใ้ชุห้ลกัการสัรา้งความแติกติา่ง  
ในสัินค้าและบริการ รวมที่ั�งการสันับสันุนล่กค้าผู้่านโมเด้ล 3D ค่อ Develop, Deliver 
และ Delight โด้ยั่ Develop ค่อ การพััฒนาความเขึ้้าใจความติ้องการเฉพัาะติัวขึ้องล่กค้า  
ผู้่านที่างวิธ่การรับฟั๊งและวิเคราะห์ขึ้้อม่ลล่กค้าติามกลุ่มล่กค้า โด้ยั่แบ่งเปี็นล่กค้าที่่�เปี็นค่่ค้า  
และล่กค้าหลัก Deliver ค่อ การสั่งมอบสัินค้าและบริการใหม่ๆ สั่่ล่กค้าผู้่านที่างที่่มพััฒนา 
สัินค้าใหม่ ที่่มพััฒนาติลาด้ และที่่มการติลาด้และการขึ้ายั่ Delight ค่อ การสัร้างความปีิติิ 
และความชุ่�นชุมใหแ้กล่ก่คา้ด้ว้ยั่ปีระสับการณ์ใหมท่ี่่�ได้ร้บัจากที่กุหนว่ยั่งานขึ้องบรษิัทัี่ที่่�ลก่คา้  
ได้้สััมผู้ัสั บริษััที่ม่การจัด้ติั�งที่่มบริการล่กค้า (Customer Service Team) ซึ่้�งปีระกอบ 
ด้้วยั่ทีุ่กหน่วยั่งานขึ้องบริษััที่เขึ้้าร่วมปีระชุุมกับล่กค้าและจัด้ที่ำาแผู้นงาน เพั่�อปีรับปีรุงและ  
พััฒนาสัินค้าและบริการให้ติอบสันองความติ้องการขึ้องล่กค้า ที่ำาให้ทีุ่กหน่วยั่งานในบริษััที่ 
ร่วมม่อกันเพั่�อเสันอสัินค้าและบริการใหม่ๆ ไปียั่ังล่กค้า นอกจากน่� บริษััที่ยั่ังได้้ผู้ลักด้ัน  
การสัร้างวัฒนธรรมมุ่งเน้นล่กค้าเปี็นศ่นยั่์กลางติามวิสััยั่ที่ัศน์ขึ้องบริษััที่ในการสัร้าง 
ความปีติิยิั่นิด้่ใหล้ก่คา้ด้ว้ยั่นวตัิกรรมขึ้องผู้ลติิภัณัฑ์แ์ละการบรกิารที่่�เหนอ่ระด้บั มก่ารแติง่ติั�ง  
คณะกรรมการและคณะที่ำางานเพั่�อมุ่งเน้นล่กค้าเปี็นศ่นยั่์กลางในการสัร้างการม่สั่วนร่วม 
ขึ้องพันักงานในทีุ่กระด้ับผู้่านกิจกรรมติ่างๆ เชุ่น การพั่ด้คุยั่ถ้งล่กค้าก่อนเริ�มการปีระชุุม 
(Customer Pause) การถ่ายั่ที่อด้ปีระสับการณ์ขึ้องล่กค้าที่่�ม่กับพันักงานขึ้องบริษััที่  
โด้ยั่ผู้่านกิจกรรม “Share from Your Chairs” ฯลฯ เพั่�อเพัิ�มความพั้งพัอใจ ความผู้่กพััน 
และปีระสับการณ์ใหม่ที่่�เหน่อกว่าให้กับล่กค้าอ่กด้้วยั่

ควร
รักษัาไว้

โอกาส่ที�
จำะพััฒนา จำุด้แข็ง

ควร
ปรับปรุง

ผู้ลงานสู่งผู้ลงานด้้อย



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256338 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การจำัด้การข้อร้องเรียน
บริษััที่กำาหนด้ให้ม่การจัด้การขึ้้อร้องเร่ยั่นขึ้องล่กค้าภัายั่ใติ้ระเบ่ยั่บและขึ้ั�นติอนการปีฏิิบัติิด้ังน่� 
1.  กรัะบวันการัรัับข่้อรั้องเรั่ย์น: เง่�อนไขึ้และขึ้้อกำาหนด้ 
2.  การัจัด้การัข่้อรั้องเรั่ย์น: กระบวนการพัิจารณา กำาหนด้เวลาและแจ้งผู้ล 
3.  การัติด้ตามีข่้อรั้องเรั่ย์น: การสั่�อสัารกับผู้่้เก่�ยั่วขึ้้อง 
4.  การัป้องกันไมี่ให้เกิด้ซึ่ำ�า: การวิเคราะห์เชุิงล้กและการสัร้างความมั�นใจให้แก่ล่กค้า 
บริษััที่ม่การพััฒนากระบวนการจัด้การขึ้้อร้องเร่ยั่นโด้ยั่ใชุ้ระบบสัารสันเที่ศเขึ้้าร่วมเพั่�อติิด้ติามสัถานะขึ้องขึ้้อร้องเร่ยั่นในขึ้ั�นติอนติ่างๆ และ 
ขึ้ั�นติอนน่�ถ่กควบคุมโด้ยั่ด้ัชุน่ชุ่�วัด้ เชุ่น การกำาหนด้วันเวลาที่่�ใชุ้ในการแก้ไขึ้ และจำานวนขึ้้อร้องเร่ยั่น ล่กค้าสัามารถมั�นใจได้้ว่ากระบวนการ 
ร้องเร่ยั่นสัามารถถ่กจัด้การแก้ไขึ้ได้้ในที่ันที่่อยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั นอกจากนั�น บริษััที่ยั่ังได้้ม่การกำาหนด้เวลาที่่�ใชุ้ในการแก้ไขึ้ปี๊ญหาในแติ่ละ 
ลักษัณะขึ้องปี๊ญหาอ่กด้้วยั่

ปรัะเภทข่องล่กค้า
จำานวันวัันส่งส้ด้ท่�ต้องตอบสนองก่อนการัปรัับปรั้ง หลังการัปรัับปรั้ง

กรัณ่เรั่งด้่วัน กรัณ่ทั�วัไป กรัณ่เรั่งด้่วัน กรัณ่ทั�วัไป

ล่กค้าหลัก ภัายั่ใน 15 วัน ภัายั่ใน 30 วัน ภัายั่ใน 9 วัน ภัายั่ใน 9 วัน

ล่กค้าทั�วัไป ภัายั่ใน 15 วัน ภัายั่ใน 30 วัน ภัายั่ใน 15 วัน ภัายั่ใน 18 วัน



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

คุณภาพัของผู้ล่ต่ภัณฑ์์ 
คุณภัาพัขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์ม่ความสัำาคัญสั่งสัุด้ติ่อบริษััที่ เพั่�อให้แน่ใจ 
ว่ามาติรฐานขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์เปี็นไปีอยั่่างสัมำ�าเสัมอ บริษััที่จ้งได้้จัด้ติั�ง  
หน่วยั่งานกลุ่ม เที่คโนโลยั่่ภัายั่ใติ้การด้่แลขึ้องรองกรรมการ  
ผู้่้จัด้การใหญ่-การผู้ลิติ ม่หน้าที่่�ในการพััฒนาผู้ลิติภััณฑ์์ใหม่ รวมถ้ง 
ค้นหาเที่คโนโลยั่่ที่่�จำาเปี็นในการผู้ลิติสัินค้าใหม่ๆ ในสั่วนขึ้องระบบ
คุณภัาพั ขึ้องที่ั�ง 3 โรงงานจะอยั่่่ในความด้่แลขึ้องสั่วนปีระกันคุณภัาพั
ขึ้อง แติล่ะโรงงาน ที่ั�งน่� การพัฒันาผู้ลติิภัณัฑ์์ใหม ่การคน้หาเที่คโนโลยั่ ่ 
และระบบคุณภัาพัจะม่การติิด้ติามเปี็นปีระจำาทีุ่กเด้่อนโด้ยั่กรรมการ 
ผู้่้จัด้การใหญ่

บริษััที่ทีุ่่มเที่ความพัยั่ายั่าม  
ในการสัร้างความพั้งพัอใจ  
ใ ห้ แ ก่ ล่ ก ค้ า ใ น ทีุ่ ก ด้้ า น  
โ ด้ ยั่ มุ่ ง มั� น ที่่� จ ะ จั ด้ ห า
ผู้ลิติภััณฑ์์และบริการเพั่� อ 
ติอบสันองติ่อความติ้องการ 
ขึ้องล่กค้า ติลอด้จนด้ำาเนิน 
การพััฒนาและรับปีระกัน 
คุณภัาพัสัิ นค้ า ใ ห้ ไ ด้้ ติ าม 
มาติรฐานสัากลและบริการที่่� 

เปี็นเยั่่�ยั่มด้้วยั่ราคาที่่�เปี็นธรรม เพั่�อปีระโยั่ชุน์และความพั้งพัอใจสั่งสัุด้ 
และเพั่�อติอบสันองความติ้องการที่่�หลากหลายั่ขึ้องล่กค้า นอกจากนั�น 
บริษััที่ยั่ังม่ระบบรับขึ้้อร้องเร่ยั่นเก่�ยั่วกับสัินค้าและบริการ รายั่งาน
การเขึ้้าเยั่่�ยั่มพับล่กค้า ม่การเก็บรักษัาความลับขึ้องล่กค้า รวมถ้ง  
ไม่นำาขึ้้อม่ลขึ้องล่กค้าไปีสัร้างผู้ลปีระโยั่ชุน์ บริษััที่มุ่งด้ำาเนินธุรกิจด้้วยั่
คุณธรรมและถ่อปีฏิิบัติิติามกรอบกติิกาการแขึ้่งขึ้ันที่างการค้าที่่�สัุจริติ 
โด้ยั่ผู้่านแหล่งและสั่�อกลางที่่�ถ่กติ้องติามกฎหมายั่เที่่านั�น บริษััที่จะ
ไม่ก่อให้เกิด้ขึ้้อม่ลที่่�ไม่เปี็นธรรมหร่อบิด้เบ่อนเก่�ยั่วกับผู้ลิติภััณฑ์์หร่อ 
บริการเพั่�อที่ำาลายั่ค่่แขึ้่งที่างการค้า 

แบรินด์สินค้า  
และกัาริโฆษัณา

ความรับผู้่ด้ช้อบต่่อผูู้้บร่โภค 
บริษััที่ม่ความรับผู้ิด้ชุอบในติัวผู้ลิติภััณฑ์์เหล็กและบริการที่่�บริษััที่  
สั่งมอบให้แก่ล่กค้าผู้่านกิจกรรมที่างการติลาด้ รวมที่ั�งการให้  
ความร่้แก่ล่กค้าในการใชุ้งานผู้ลิติภััณฑ์์ที่่�ม่ความปีลอด้ภััยั่สั่งสัุด้ได้้  
ติามมาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์อุติสัาหกรรม (มอก.) ที่่�กำาหนด้โด้ยั่สัำานักงาน 
มาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์อุติสัาหกรรม กระที่รวงอุติสัาหกรรม รวมถ้ง 
มาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์ขึ้องปีระเที่ศติ่างๆ ที่่�บริษััที่ด้ำาเนินการสั่งออก  
สัินค้าไปีจำาหน่ายั่ด้้วยั่

บริษััที่เปีิด้เผู้ยั่รายั่ละเอ่ยั่ด้ขึ้้อม่ลผู้ลิติภััณฑ์์ติามขึ้้อกำาหนด้ในการแสัด้ง 
ฉลากผู้ลิติภััณฑ์์ โด้ยั่ปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่ มาติรฐานและขึ้้อแนะนำา 
เก่�ยั่วกับการสั่�อสัารการติลาด้ รวมที่ั�งการโฆษัณาและการสั่งเสัริมการ
ติลาด้ที่่�ถ่กติ้องและเปี็นธรรมและบริษััที่ไม่โฆษัณาสัินค้าที่่�ถ่กแบนหร่อ
เปี็นปีระเด้็นล่อแหลมในสัังคม เปีิด้ให้ผู้่้สันใจเขึ้้าเยั่่�ยั่มชุมกระบวนการ
ผู้ลิติขึ้องโรงงาน ม่การพััฒนาคุณภัาพัขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์อยั่่างติ่อเน่�อง 
ในการสั่งสัินค้าทีุ่กครั�ง บริษััที่จะสั่งมอบสัินค้าพัร้อมกับใบรับปีระกัน 
คุณภัาพั (Certificate) นอกจากนั�น บริษััที่เขึ้้าไปีม่สั่วนร่วมกับ  
ภัาครัฐในการสั่�อสัารกับผู้่้บริโภัคถ้งมาติรฐานใหม่ รวมถ้งนวัติกรรม 
ใหม่ๆ ขึ้องสัินค้าที่ั�งในร่ปีขึ้องการจัด้สััมมนาให้ความร่้กับนักออกแบบ 
ผู้่ร้บัเหมาและลก่คา้ผู้่ใ้ชุง้าน เผู้ยั่แพัรแ่ผู้น่พับั จดั้ใหม้ชุ่อ่งที่างเครอ่ขึ้า่ยั่ 
สั่�อสัังคมออนไลน์ เชุ่น Facebook, Line และม่การเปีิด้เผู้ยั่รายั่ละเอ่ยั่ด้  
ขึ้้อม่ลผู้ลิติภััณฑ์์สัินค้าโด้ยั่ผู้่านแค็ติติาล็อกสัินค้าและเว็บไซึ่ติ์  
ซึ่้�งจะแสัด้งรายั่ละเอ่ยั่ด้ขึ้องสัินค้าติามปีระเภัที่และมาติรฐานที่่�ได้้รับ
การรับรอง ติลอด้จนเปีิด้บ่ธแสัด้งสัินค้าที่่�ร้านติัวแที่นจำาหน่ายั่ขึ้อง  
การเขึ้้าเยั่่�ยั่มพับบริษััที่และนิที่รรศการติ่างๆ ม่การจัด้ติั�งโครงการ
พัันธมิติรที่างธุรกิจ (Business Partnership Program) กับกลุ่มติัว
แที่นจำาหน่ายั่ในภั่มิภัาค โด้ยั่การปีระเมินติามศักยั่ภัาพั ความติ้องการ
และการเติิบโติขึ้องแติ่ละพั่�นที่่� เพั่�อขึ้ยั่ายั่ฐานร้านค้าปีล่กในการเขึ้้าถ้ง
ล่กค้าให้มากขึ้้�น รวมถ้งได้้เริ�มม่การใชุ้ระบบบาร์โค้ด้ และคิวอาร์โค้ด้ 
ที่ำาให้การระบุคุณสัมบัติิขึ้องสัินค้าม่ความชุัด้เจนและแม่นยั่ำามากยั่ิ�งขึ้้�น

39รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

บริษััที่ผู้ลิติสัินค้าและให้บริการเพั่�อสัร้างความพั้งพัอใจสั่งสัุด้กับ  
ล่กค้าโด้ยั่เฉพัาะความปีลอด้ภััยั่หร่อการปี้องกันความเสั่�ยั่งจากการ 
ใชุ้สัินค้า ซึ่้�งสัามารถสัร้างความน่าเชุ่�อถ่อ เพัิ�มยั่อด้ขึ้ายั่ให้ด้่ขึ้้�น  
ที่ั�งที่่�เปี็นไปีติามมาติรฐานและสั่งกว่ามาติรฐาน อ่กที่ั�งบริษััที่ยั่ังได้้ผู้่าน 
การรับรองระบบบริหารงานคุณภัาพั ISO9001:2015 ด้้านการติลาด้ 
และการขึ้ายั่เปี็นรายั่แรกในปีระเที่ศไที่ยั่จากสัถาบันรับรองมาติรฐาน 
ISO (MASCI) อ่กด้้วยั่

บริษััที่ได้้ศ้กษัา ปีระเมิน และปีรับปีรุงผู้ลกระที่บขึ้องสัินค้าและบริการ 
ที่่�อาจจะเกดิ้ขึ้้�นกบัลก่คา้อยั่า่งสัมำ�าเสัมอ ครอบคลมุปีระเด้น็สัำาคญัติา่งๆ  
ที่่�สั่งผู้ลกระที่บอยั่่างม่นัยั่สัำาคัญติ่อล่กค้า ม่การวัด้ผู้ลและนำาผู้ลการ 
ศ้กษัาไปีพััฒนาปีรับปีรุงสัินค้าและบริการ ม่การสั่�อสัารกับล่กค้าใน  
ร่ปีแบบติ่างๆ รวมถ้งการที่ำาการติลาด้และการโฆษัณาการใชุ้สัินค้าด้้วยั่ 
ความเปี็นจริง และให้ขึ้้อม่ลอยั่่างเพั่ยั่งพัอเพั่�อการติัด้สัินใจ ม่มาติรการ 
ที่่�จะไม่ด้ำาเนินการใด้ๆ ที่่�ที่ำาให้เกิด้ความคลุมเคร่อหร่อบิด้เบ่อนขึ้้อม่ล 
เก่�ยั่วกับสัินค้าและบริการ ไม่โฆษัณาเกินจริง หร่อละไว้ไม่กล่าวถ้ง  
ขึ้อ้มล่อนัสัำาคญั ซึ่้�งนำาไปีสั่ค่วามเขึ้า้ใจผู้ดิ้ มม่าติรการที่่�จะไมก่ระที่ำาการ 
อนัสัอ่ถง้การโกหก หลอกลวง จงใจปีกปีดิ้เน่�อหาใหข้ึ้อ้มล่เที่จ็ หรอ่จงใจ 
ให้ล่กค้าเขึ้้าใจผู้ิด้ ไม่ม่การใชุ้ฉลากสัินค้าหร่อขึ้้อความปีระชุาสััมพัันธ์ 
ที่่�ใชุ้ติัวพัิมพั์เล็กเกินควร และม่เอกสัารแสัด้งความคุ้มค่าในการซึ่่�อ 
สัินค้าขึ้องบริษััที่ บริษััที่เคารพัสัิที่ธิสั่วนบุคคลและคุ้มครองขึ้้อม่ลสั่วน 
ติัวขึ้องล่กค้า ได้้แก่ การไม่สัอบถามหร่อเก็บขึ้้อม่ลล่กค้าโด้ยั่ไม่ได้้รับ  
ความยั่ินยั่อมจากล่กค้าก่อน ม่การระบุและแจ้งวัติถุปีระสังค์ขึ้อง  
การเก็บขึ้้อม่ลสั่วนติัวและการนำาไปีใชุ้ ให้ล่กค้าที่ราบก่อนที่่�จะ  
ด้ำาเนินการ การจัด้เก็บขึ้้อม่ลสั่วนติัวขึ้องล่กค้าอยั่่างปีลอด้ภััยั่  
และไม่สั่งติ่อขึ้้อม่ลล่กค้าให้กับผู้่้อ่�นนอกจากจะได้้รับความยั่ินยั่อมจาก 
ล่กค้าก่อน ให้สัิที่ธิแก่ล่กค้าในการติรวจสัอบความถ่กติ้องขึ้องขึ้้อม่ล 
และการใชุ้ขึ้้อม่ลขึ้องตินภัายั่ใติ้กรอบขึ้องกฎหมายั่ หากพับความ  
ผู้ิด้พัลาด้หร่อความไม่ชุอบธรรมในการจัด้เก็บและการใชุ้ขึ้้อม่ล  
จะม่การปีรับปีรุงหร่อแก้ไขึ้ให้ถ่กติ้อง การเปีิด้เผู้ยั่ขึ้้อม่ลที่่�ได้้รับเปี็น 
ไปีติามที่่�กำาหนด้และแจ้งไว้แก่ล่กค้า ม่การคุ้มครองขึ้้อม่ลขึ้องล่กค้า 
อยั่่างถ่กติ้องติามกฎหมายั่

การที่ำาสััญญาระหว่างบริษััที่กับล่กค้าจะเขึ้่ยั่นด้้วยั่ภัาษัาที่่�ชุัด้เจนอ่าน 
ง่ายั่เขึ้้าใจง่ายั่ เปีิด้โอกาสัให้ล่กค้าศ้กษัาและสัอบถามรายั่ละเอ่ยั่ด้ติ่างๆ 
ในสัญัญา ณ จดุ้ขึ้ายั่ จนเปีน็ที่่�เขึ้า้ใจติรงกนัที่ั�งสัองฝึา่ยั่ ไมม่ก่ารกำาหนด้  
เง่�อนไขึ้ที่่�ไม่เปี็นธรรม และหล่กเล่�ยั่งพัฤติิกรรมการเอาเปีร่ยั่บ ให้ขึ้้อม่ล 
ชุัด้เจนและเพั่ยั่งพัอเก่�ยั่วกับราคา คุณสัมบัติิการใชุ้งาน เง่�อนไขึ้และ  
ขึ้้อติกลง ค่าใชุ้จ่ายั่ ระยั่ะเวลาขึ้องสััญญาและระยั่ะเวลาในการยั่กเลิก 
โด้ยั่ม่คุณภัาพัติามมาติรฐานและราคายัุ่ติิธรรม พัร้อมที่ั�งปี้ายั่หร่อ 
ฉลากสัินค้าเปี็นไปีติามที่่�กฎหมายั่กำาหนด้
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นวัตีกัริริมสินค้า  
และบริิกัาริ

นวัต่กรรมทางธุรก่จำและส่ังคม
บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) ได้้นำาความร่้ที่่�ได้้รับจากปีระสับการณ์การด้ำาเนินงานด้้านความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคม  
มาพััฒนาปีรับใชุ้และคิด้ค้นให้เกิด้นวัติกรรมที่างธุรกิจที่่�สัามารถสัร้างปีระโยั่ชุน์ ปีระหยั่ัด้พัลังงาน เพัิ�มขึ้่ด้ความสัามารถที่างการแขึ้่งขึ้ันและ 
ม่ลค่าเพัิ�มที่ั�งติ่อธุรกิจและสัังคมไปีพัร้อมๆ กัน โด้ยั่สัินค้าและบริการที่่�ม่ความโด้ด้เด้่นที่างด้้านนวัติกรรม ได้้แก่ 

1. เหล็กเส่้นเหนียวพั่เศษัต่้านแผู้่นด้่นไหว  
ทาทา ท่ส่คอน เอส่ ซีุปเปอร์ ด้ั�กไทล์

เปี็นครั�งแรกในปีระเที่ศไที่ยั่ที่่�บริษััที่ได้้พััฒนาเหล็กติ้านที่านแรง  
สัั�นสัะเที่่อนขึ้องแผู้่นด้ินไหวภัายั่ใติ้ชุ่�อ ที่าที่า ที่ิสัคอน เอสั ซึุ่ปีเปีอร์  
ด้ั�กไที่ล์ ผู้ลิติติามมาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์อุติสัาหกรรม มอก. 24-2559 
เกรด้ SD40 และ SD50 ซึ่้�งหมายั่ถ้งไม่จำาเปี็นติ้องเปีล่�ยั่นการออกแบบ 
โครงสัร้างใด้ๆ จากมาติรฐานความแขึ้็งแรงขึ้องวัสัดุ้ติาม มอก.  
แติ่ความเปี็นจริงความติ้านแรงด้้งสั่งสัุด้ (UTS) และความเหน่ยั่ว  
ม่มากกว่าที่่�ระบุไว้ในมาติรฐาน SD40 และ SD50 เหล็กชุนิด้น่�สัร้าง 
ความมั�นใจได้้ว่า จะสัามารถเพัิ�มความปีลอด้ภััยั่ในระหว่างการเกิด้  
แผู้่นด้ินไหวได้้ ด้้วยั่เหล็กที่่�ม่ความเหน่ยั่วที่่�สั่งขึ้้�นและความสัามารถ 
โค้งงอที่่�มากขึ้้�นสั่งผู้ลให้ม่ความสัะด้วกในการที่ำางานในสัถานที่่�ก่อสัร้าง 
ขึ้ณะเด้่ยั่วกันสั่วนที่่�งอก็ยั่ังคงความเหน่ยั่วไว้มากด้้วยั่

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ
ม่ความเหน่ยั่วสั่งขึ้้�นอยั่่างด้่เยั่่�ยั่ม เน่�องจากกระบวนการควบคุม  
การผู้ลิติเหล็กเสั้นภัายั่ใติ้กระบวนการและเที่คโนโลยั่่ขึ้อง ที่าที่า สัติ่ล 
สัามารถพััฒนาการยั่่ด้ติัวให้สั่งขึ้้�นและรักษัาคุณภัาพัขึ้องความแขึ้็งแรง 
SD40 และ SD50 ที่่�ให้ผู้ลที่่�ด้่กว่าในการด้่ด้ซึ่ับพัลังงานขึ้องแผู้่นด้ิน
ไหวได้้มากกว่าเหล็กเสั้นเกรด้ปีกติิอ่�นๆ

ประโยชื่น์เพ่�อผู�บัร้โภัค สีาธารณะและสี่งคม
จะได้้รับปีระโยั่ชุน์ด้้านความปีลอด้ภััยั่มากขึ้้�นเม่�ออาคารหร่อโครงสัร้าง 
พั่�นฐานใด้ๆ ได้้ใชุ้ที่าที่า ที่ิสัคอน เอสั ซึุ่ปีเปีอร์ ด้ั�กไที่ล์ ในโครงสัร้าง
ขึ้องการก่อสัร้าง 

2. เหล็กเส่้นต่ัด้และด้ัด้ส่ำาเร็จำรูป
กระบวนการที่ำางานกอ่สัรา้ง แบบ
ด้ั� ง เด้ิมก่อให้ เกิด้การสั่ญเสั่ยั่  
เหล็กเสั้นที่่�ไม่ได้้ใชุ้ เน่�องจาก 
ม่การสัั�งซึ่่�อเผู้่�อไว้มากกว่าการ 
ใชุ้งานจริงและผู้่้ปีฏิิบัติิงานที่่�
สัถานที่่�ก่อสัร้างจะติัด้และด้ัด้
เหล็กเสั้นติรงด้้วยั่อุปีกรณ์ติาม
แติ่ที่่�หาได้้ที่่�หน้างานเพั่�อให้ได้้
เหล็กติามร่ปีร่างและร่ปีแบบ 

ที่่�ติ้องการ จ้งก่อให้เกิด้การที่ิ�งเหล็กที่่�ไม่ได้้ความยั่าวติามที่่�ติ้องการไปี 
การให้บริการติัด้และด้ัด้เปี็นหน่�งในการแก้ไขึ้ปี๊ญหาเบ็ด้เสัร็จในการที่ำา
ชุิ�นสัว่นสัำาเรจ็รป่ีที่่�มุง่ชุว่ยั่ยั่กมาติรฐานการผู้ลติิในอตุิสัาหกรรมกอ่สัรา้ง 
เพัิ�มขึ้้�น โด้ยั่อาศัยั่การที่ำางานอยั่่างใกล้ชุิด้กับผู้่้รับเหมาที่่�เปี็นล่กค้าและ 
ที่ำาการสั่งมอบสัินค้าสัำาเร็จร่ปีที่่�ม่ความเฉพัาะติัวสัำาหรับแติ่ละโครงการ

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ: 
ไมี่มี่เหล็กส่วันเหล่อทิ�ง
กระบวนการติัด้และด้ัด้จะด้ำาเนินการที่่�ศ่นยั่์บริการติัด้และด้ัด้ขึ้องบริษััที่ 
จ้งไม่เกิด้การสั่ญเสั่ยั่เหล็กที่่�หน้างาน

ลดควัามย้่งยากท์ี�เก้ดจำากแรงงาน
คนงานที่่�หน้างานจะที่ำาหน้าที่่�หลัก 2 งาน ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับเหล็กเสั้น 
ได้้แก่ การติัด้และด้ัด้ และการผู้่กเหล็ก การให้บริการติัด้และด้ัด้จ้งลด้ 
การพั้�งพัาแรงงานอยั่่างม่นัยั่สัำาคัญ

การบัร้หุ้ารเวัลาท์ี�ดีกวั่า
การใหบ้รกิารติดั้และด้ดั้จะพัรอ้มสัง่ได้ภ้ัายั่ใน 3-5 วนั หลงัจากสัรปุีแบบ  
ซึ่้�งจะชุ่วยั่ลด้ความกด้ด้ันติ่อผู้่้จัด้การโครงการให้ด้ำาเนินงานได้้ติาม
กำาหนด้เวลาอยั่่างม่นัยั่สัำาคัญ

มาตรฐานค้ณภัาพสีูง
บริษััที่ให้บริการติัด้และด้ัด้จากเหล็กเสั้นมาติรฐานคุณภัาพัสั่ง  
ที่าที่า ที่ิสัคอน ม่ความแขึ้็งแรงที่่�เหน่อกว่าและเหน่ยั่วกว่าเหล็กเสั้นที่่�
ไม่เปี็นที่่�ร่้จักในติลาด้ ซึ่้�งสัามารถลด้การเกิด้อุบัติิเหติุจากการติัด้และ
ด้ัด้เหล็กเองในสัถานที่่�ก่อสัร้าง ลด้ค่าใชุ้จ่ายั่ในการรับสั่ง (ไม่จำาเปี็น
ติ้องปีระมาณการปีริมาณเหล็กเสั้นที่่�จะติ้องใชุ้เผู้่�อมากเกินไปี) และ 
ลด้ปี๊ญหามลภัาวะที่่�จะเกิด้แก่ชุุมชุนใกล้เค่ยั่งอ่กด้้วยั่ 
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3. เหล็กข้ออ้อย เกรด้ SD50
เหล็กขึ้้ออ้อยั่ ที่าที่า ที่ิสัคอน SD50 ซึ่้�งผู้่านการผู้ลิติด้้วยั่กระบวนการ 
Temp Core เพั่�อเพัิ�มความติ้านที่านแรงด้้งสั่งให้กับเหล็กเสั้น โด้ยั่ใชุ้  
เที่คนิค Thermo-Mechanical Treatment (TMT) โครงสัร้างที่างจุลภัาค
ขึ้องเหล็กเสั้นปีระกอบด้้วยั่การรวมกันขึ้องผู้ิวชุั�นนอกที่่�แขึ้็งแกร่งขึ้อง
โครงสัร้าง Tempered Martensite และแกนกลางที่่�ม่ความเหน่ยั่ว 
ขึ้องโครงสัร้าง Ferrite-Pearlite น่�ค่อสัิ�งที่่�จะชุ่วยั่ให้เหล็กเสั้น ที่าที่า 
ที่ิสัคอน SD50 ม่การผู้สัมผู้สัานที่่�ยั่อด้เยั่่�ยั่มขึ้องความแขึ้็งแรงและ
ความเหน่ยั่ว

ประโยชื่น์ท์ี�มีต่อผู�มีสี่วันได�เสีีย: 
เจำ�าของโครงการ
ได้้รับปีระโยั่ชุน์โด้ยั่ติรงจากการใชุ้ ที่าที่า ที่ิสัคอน SD50 เพัราะ
ปีระหยั่ัด้ค่าใชุ้จ่ายั่ เน่�องจากใชุ้เหล็กเสั้นสัำาหรับการก่อสัร้างน้อยั่กว่า 
เม่�อเที่่ยั่บกับการใชุ้ SD40 โด้ยั่สัามารถปีระหยั่ัด้ได้้ถ้งร้อยั่ละ 15-20

น่กออกแบับั
สัามารถเพัิ�มความคิด้สัร้างสัรรค์ขึ้องงานออกแบบในโครงการ 
ขึ้องตินและลด้ปี๊ญหาเก่�ยั่วกับภัาระขึ้องโครงสัร้าง

วั้ศวักรโครงสีร�าง/ผู�ร่บัเหุ้มา
ม่ปีระสัิที่ธิภัาพัมากขึ้้�นในการที่ำางานในกระบวนการบางอยั่่างที่่�เหล็ก 
เสั้น SD40 ไม่สัามารถให้ความแขึ้็งแรงได้้สั่งเที่่าเหล็กเสั้น ที่าที่า 
ที่ิสัคอน SD50 สัามารถใชุ้สัำาหรับงานที่่�ติ้องการความแขึ้็งแรงสั่ง เชุ่น 
เขึ้่�อน สัะพัาน อาคารหร่อโครงสัร้างที่่�สัำาคัญอ่�นๆ โด้ยั่ไม่กระที่บกับ
คุณสัมบัติิการยั่่ด้ติัว

ผู�บัร้โภัค สีาธารณะและสี่งคม
ได้้รับปีระโยั่ชุน์ด้้านความปีลอด้ภััยั่มากขึ้้�นเม่�ออาคารหร่อโครงสัร้าง 
พั่�นฐานใด้ๆ ใชุ้วัสัดุ้ก่อสัร้างซึ่้� งสัอด้คล้องกับมาติรฐานและม่ 
ความแขึ้็งแรงมากขึ้้�น

4. เหล็กเด้ือยส่ำาเร็จำรูป (DOWEL)
เหล็กเด้่อยั่ ค่อ เหล็กเสั้นกลมที่่�นำามาติัด้เปี็นที่่อน เพั่�อใชุ้เสัริม 
คอนกร่ติติามแนวขึ้วาง โด้ยั่ม่คุณสัมบัติิชุ่วยั่เสัริมความแขึ้็งแรงขึ้อง
รอยั่ติ่อคอนกร่ติซึ่้�งถ่กสัร้างขึ้้�นเพั่�อความจำาเปี็นในงานก่อสัร้าง เชุ่น 
รอยั่ติ่อเพั่�อการหด้ติัว รอยั่ติ่อเพั่�อการเคล่�อนติัวอยั่่างอิสัระ และ 
รอยั่ติอ่กอ่สัรา้ง เปีน็ติน้ เหลก็เด้อ่ยั่สัว่นมากจะใชุใ้นงานถนนโด้ยั่เฉพัาะ 
งานขึ้องกรมที่างหลวงที่่�ม่การเปีล่�ยั่นแปีลงแบบก่อสัร้าง โด้ยั่ระบุให้ 
ถนนบางแบบ เชุ่น ที่างหลวงพัิเศษั (Motorway) ติ้องใชุ้เหล็กเด้่อยั่ 
ที่่�ม่กำาลังสั่งกว่าเหล็กเด้่อยั่ปีกติิ โด้ยั่ม่กำาลังเที่่ยั่บเที่่าเหล็กเกรด้ 60 
ติามมาติรฐาน ASTM

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ:
ผู้ลิติจากเหล็กที่่�ได้้มาติรฐาน ม่ความแขึ้็งแรง สัามารถรับแรงได้้  
ติามมาติรฐาน ติดั้เปีน็ที่อ่นขึ้นาด้เที่า่ ๆ  กนั มดั้เปีน็ชุดุ้ ๆ  สัะด้วกติอ่การ
ขึ้นสั่งและการใชุ้งาน นอกจากน่� บริษััที่ยั่ังรับผู้ลิติเหล็กเด้่อยั่เกรด้พัิเศษั 
เพั่�อติอบสันองติ่อความติ้องการใชุ้งานในปีระเที่ศ ที่ำาให้ลด้การนำาเขึ้้า
สัินค้าเหล็กจากติ่างปีระเที่ศ ชุ่วยั่ลด้ค่าใชุ้จ่ายั่ในงานก่อสัร้าง และ  
ลด้ระยั่ะเวลาในการก่อสัร้างลงได้้
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5. เหล็กปลอกข้ออ้อยส่ำาเร็จำรูป
เหล็กปีลอก ค่อ เหล็กเสั้นกลมหร่อเหล็กขึ้้ออ้อยั่ที่่�นำามาติัด้เปี็นที่่อน 
แล้วด้ัด้ เพั่�อใชุ้เสัริมความแขึ้็งแรงขึ้องโครงสัร้างคอนกร่ติเสัริมเหล็ก 
เชุ่น เสัา หร่อ คาน โด้ยั่เหล็กปีลอกจะเปี็นติัวชุ่วยั่ติ้านที่านการแติก 
ขึ้องคอนกร่ติ ที่ำาให้โครงสัร้างไม่แติกติัวอยั่่างรวด้เร็วเม่�อติ้องรับแรง 
มากกว่าปีกติิ แติ่จะค่อยั่ๆ โก่งติัวก่อนจะเกิด้การวิบัติิขึ้องโครงสัร้าง

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ:
ผู้ลิติจากเหล็กขึ้้ออ้อยั่ขึ้นาด้ 6 มม. เกรด้ SD30 ติามมาติรฐาน 
ผู้ลิติภััณฑ์์อุติสัาหกรรม มอก.24-2559 นำามาติัด้และด้ัด้เปี็นเหล็ก 
ปีลอก ขึ้นาด้มาติรฐานลำาหรับงานก่อสัร้างขึ้นาด้กลาง - เล็ก เชุ่น 
บ้านเด้่�ยั่ว ที่าวน์เฮิาสั์ อาคารสั่ง 3 ชุั�น เปี็นติ้น เหล็กปีลอกขึ้้ออ้อยั่ 
สัำาเร็จร่ปีม่กำาลังสั่งกว่าเหล็กปีลอกที่่�ผู้ลิติจากเหล็กเสั้นกลมที่ั�วไปี และ
ยั่ังม่คร่บ-บั�งที่่�ชุ่วยั่ในการยั่้ด้เกาะกับคอนกร่ติได้้ด้่กว่า ที่ำาให้โครงสัร้าง
คอนกร่ติเสัริมเหล็กที่่�ใชุ้เหล็กปีลอกขึ้้ออ้อยั่ม่ความแขึ้็งแรงสั่ง สัามารถ 
รับแรงได้้มากกว่าและชุ่วยั่ชุะลอการวิบัติิขึ้องโครงสัร้าง

6. เหล็กเส่้นที�มีคุณส่มบัต่่ส่อด้คล้องกับมาต่รฐาน 
รถไฟัความเร็วสู่งของประเทศจำีน

ในโครงการก่อสัร้างรถไฟัความเร็วสั่งไที่ยั่-จ่นใชุ้การออกแบบก่อสัร้าง 
จากปีระเที่ศจ่นซึ่้�งม่มาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์ติ่างไปีจากมาติรฐานขึ้อง 
ปีระเที่ศไที่ยั่ ที่ำาให้ผู้่้รับเหมาในปีระเที่ศม่ความยั่ากลำาบากในการจัด้หา 
และสัั�งซึ่่�อวัสัดุ้เพั่�อมาใชุ้ก่อสัร้างในโครงการด้ังกล่าว โด้ยั่เหล็กเสั้นที่่� 
จะนำามาใชุ้ก่อสัร้างนั�นจะติ้องม่การควบคุมคุณสัมบัติิบางชุนิด้อยั่่าง 
เขึ้้มงวด้ เชุ่น ค่าคาร์บอนสัมม่ล (Carbon equivalent) และติ้องผู้่าน 
การที่ด้สัอบความล้า (Fatigue test) เปี็นติ้น

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ:
ผู้ลิติจากเหล็กเสั้นที่่�ได้้ติามมาติรฐานผู้ลิติภััณฑ์์ขึ้องปีระเที่ศไที่ยั่  
และม่คุณสัมบัติิสัอด้คล้องกับมาติรฐานเหล็กเสั้นก่อสัร้างสัำาหรับ 
รถไฟัความเร็วสั่งขึ้องปีระเที่ศจ่น ติอบสันองติ่อความติ้องการใชุ้งาน 
ในโครงการก่อสัร้างรถไฟัความเร็วสั่งไที่ยั่-จ่น ที่ำาให้ลด้การนำาเขึ้้า
สัินค้าเหล็กจากติ่างปีระเที่ศ ชุ่วยั่ลด้ค่าใชุ้จ่ายั่ในงานก่อสัร้าง และ  
ลด้ระยั่ะเวลาในการก่อสัร้างลงได้้

7. เหล็กเส่้นเส่ร่มคอนกรีต่ฐานรากส่ำาเร็จำรูป
งานฐานรากค่อโครงสัร้างสั่วนที่่�อยั่่่ใติ้ผู้ิวด้ิน ที่ำาหน้าที่่�แบกรับนำ�าหนักจากเสัาแล้วถ่ายั่  
ลงสั่่ด้ิน เปี็นสั่วนสัำาคัญในงานก่อสัร้าง เพัราะเปี็นพั่�นฐานขึ้องสัิ�งปีล่กสัร้างติ่างๆ  
บริษััที่ที่ำาการผู้ลิติ “เหล็กเสั้นเสัริมคอนกร่ติฐานรากสัำาเร็จร่ปี’’ ชุ่วยั่ให้งานก่อสัร้าง 
ฐานรากง่ายั่ สัะด้วก รวด้เร็ว และม่ความแขึ้็งแรงมากขึ้้�น ซึ่้�งในปี๊จจุบันเหล็กเสั้น
เสัริมคอนกร่ติฐานรากสัำาเร็จร่ปี ม่จำาหน่ายั่ติามขึ้นาด้มาติรฐานหร่อสัามารถสัั�งที่ำา
ติามแบบได้้

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ:
การใชุ้งานเหล็กเสั้นเสัริมคอนกร่ติฐานรากสัำาเร็จร่ปี ชุ่วยั่ให้การที่ำางานก่อสัร้างเสัร็จ 
เร็วขึ้้�น เวลาในการที่ำางานลด้ลงเปี็นการปีระหยั่ัด้ค่าแรงงานไปีในติัว สั่งผู้ลให้ควบคุม 
ติ้นทีุ่นในการก่อสัร้างได้้เปี็นอยั่่างด้่ ลด้การเกิด้เศษัเหล็กจากการติัด้และด้ัด้เหล็กเสั้น 
ที่่�หน้างาน สั่งผู้ลให้หน้างานสัะอาด้ ลด้ความผู้ิด้พัลาด้จากการติัด้และด้ัด้ สัามารถ
ควบคุมคุณภัาพัได้้ด้่เน่�องจากผู้ลิติด้้วยั่เคร่�องจักรในโรงงาน หาซึ่่�อได้้ง่ายั่ติามร้านขึ้ายั่
วัสัดุ้ก่อสัร้างที่ั�วไปี หร่อยั่ังสัามารถสัั�งผู้ลิติติามขึ้นาด้ที่่�ล่กค้าติ้องการได้้
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8. เหล็กลวด้คาร์บอนสู่งส่ำาหรับงานเส่ร่มแรง 
ยางรถยนต่์

ยั่างรถยั่นติ์เปี็นอุปีกรณ์ที่่�ม่ความสัำาคัญมากอยั่่างหน้�งในรถยั่นติ์  
ที่่�จะชุ่วยั่ให้ผู้่้ขึ้ับขึ้่�ม่ความร่้สั้กถ้งความปีลอด้ภััยั่ในขึ้ณะที่่�รถยั่นติ์กำาลัง
เคล่�อนที่่� โด้ยั่เสั้นใยั่ที่่�ใชุ้เสัริมแรงในการผู้ลิติยั่างรถยั่นติ์จะเร่ยั่กว่า  
Tire Cord ซึ่้�งม่ความสัำาคัญติ่อความแขึ้็งแรงที่นที่านขึ้องยั่าง  
โด้ยั่ปีกติิวัติถุด้ิบที่่�ใชุ้ในการผู้ลิติ Tire Cord จะเปี็นเหล็กลวด้คาร์บอน 
สั่งที่่�นำาเขึ้้าจากติ่างปีระเที่ศ

ประโยชื่น์ท์ี�สีำาค่ญ:
บริษััที่ได้้ที่ำาการพััฒนาคุณภัาพัขึ้องเหล็กลวด้คาร์บอนสั่ง จนสัามารถ
ใชุ้เปี็นวัติถุด้ิบในการผู้ลิติเสั้นใยั่เสัริมแรงยั่างรถยั่นติ์ (Tire Cord)  
ได้้สัำาเร็จ ที่ำาให้ลด้การนำาเขึ้้าวัติถุด้ิบที่่�ใชุ้ในการผู้ลิติ Tire Cord จาก
ติ่างปีระเที่ศลงได้้ และชุ่วยั่ให้บริษััที่ผู้ลิติยั่างรถยั่นติ์ในปีระเที่ศไที่ยั่ม่
ความสัามารถในการแขึ้่งขึ้ันกับติ่างปีระเที่ศได้้มากขึ้้�น 

9. โครงการนวัต่กรรมทางด้้านบร่การ
บริษััที่ได้้คำาน้งถ้งล่กค้าและพััฒนาการให้บริการอยั่่างติ่อเน่�อง 
เพั่�อติอบสันองความติ้องการขึ้องล่กค้า โด้ยั่สั่งเสัริมและสันับสันุนให้ 
ทีุ่กหนว่ยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วข้ึ้องกับลก่ค้า คดิ้ค้นและพัฒันาการให้บรกิารภัายั่ใต้ิ 
ชุ่�อ Sustainable Marketing and Sales Project (SMS) ในปีีที่่�ผู้่านมา  
ม่โครงการสัำาคัญค่อ

โปรแกรมสีร�างควัามผูกพ่นก่บัผู�แท์นจำำาหุ้น่าย
บริษััที่เห็นความสัำาคัญขึ้องล่กค้าที่่�เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายั่ที่่�ม่ศักยั่ภัาพั 
และม่ความภัักด้่กับบริษััที่ โด้ยั่การสั่งเสัริมให้ล่กค้าม่ความเขึ้้มแขึ้็ง 
และเติิบโติไปีพัร้อมกับบริษััที่ ด้้วยั่ความชุ่วยั่เหล่อในด้้านการติลาด้ 
เชุ่น การอบรมพันักงานขึ้ายั่ขึ้องล่กค้าให้ม่ที่้กษัะและความร่้ในการขึ้ายั่
สัินค้า การปีรับปีรุงร้านค้าขึ้องล่กค้าให้ด้้งด้่ด้และน่าสันใจ 
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กัาริบริิหาริจำัดกัาริ 
ห่วงโซึ่่อุปทานที�ยั �งยืน

นโยบายการจำัด้หาและห่วงโซี่อุปทานที�ยั�งยืน
บริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาซึ่น) ม่นโยั่บายั่อยั่่าง 
ชุัด้เจนภัายั่ใติ้กรอบการปีฏิิบัติิงานติามหลักจรรยั่าบรรณขึ้องกลุ่ม 
บริษััที่ที่าที่า (Tata Code of Conduct: TCoC) ในการปีฏิิบัติิติ่อค่่ค้า 
อยั่่างโปีร่งใสั สัามารถติรวจสัอบได้้และยัุ่ติิธรรมเที่่าเที่่ยั่มกัน ซึ่้�งถ่อเปี็น 
หลักปีฏิิบัติิที่่�เปี็นเอกภัาพัเด้่ยั่วกันสัำาหรับกลุ่มบริษััที่ที่าที่า รวมถ้ง 
ความใสั่ใจติ่อการปีฏิิบัติิงานร่วมกันระหว่างบริษััที่และค่่ค้า

การว่เคราะห์และคัด้เลือกคู่ค้า
บริษััที่จัด้ที่ำาฐานขึ้้อม่ลขึ้องค่่ค้าโด้ยั่ติรวจสัอบคุณสัมบัติิผู้่้ที่่�จะขึ้้�น
ที่ะเบ่ยั่นเป็ีนค่่ค้าขึ้องบริษััที่ ซ้ึ่�งติ้องผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินทัี่�ง 5 ด้้าน 
ได้้แก่ ด้้านความสัามารถที่างเที่คนิค ด้้านความสัามารถในการปีระกัน
คณุภัาพัและการควบคมุคณุภัาพั ด้า้นความปีลอด้ภัยัั่ อาชุว่อนามยัั่ และ 
สัิ�งแวด้ลอ้ม ด้า้นการเงนิ ด้า้นจรยิั่ธรรมและการด้ำาเนนิงานติามกฎหมายั่ 
แรงงาน โด้ยั่ในรอบปีีที่่�ผู้่านมาม่ค่่ค้ารายั่ใหม่ จำานวน 132 บริษััที่ 
ที่่�ผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินที่ะเบ่ยั่นค่่ค้าขึ้องบริษััที่ และ ณ สัิ�นปีี  
บริษััที่ม่ค่่ค้าในที่ะเบ่ยั่นที่ั�งสัิ�น 2,096 บริษััที่

การประเม่นความเส่ี�ยงคู่ค้า
บริษััที่ม่การปีระเมินความเสั่�ยั่งขึ้องค่่ค้า เพั่�อสันับสันุนให้บริษััที่ด้ำาเนิน 
ธุรกิจได้้อยั่่างติ่อเน่�องในระยั่ะยั่าวโด้ยั่ปีระเมินความเสั่�ยั่งค่่ค้ากลุ่มหลัก 
ใน 2 มิติิ ด้ังน่�
1. ค่่ค้าที่่�ม่ความเสั่�ยั่งติ่อการด้ำาเนินธุรกิจขึ้องบริษััที่ โด้ยั่พัิจารณา

จากเกณฑ์์ที่่�กำาหนด้ เชุ่น ม่ลค่าการจัด้หาเกินกว่า 10 ล้านบาที่ 
ติ่อปีีหร่อเปี็นผู้่้ขึ้ายั่/ผู้่้ผู้ลิติสัินค้า/ผู้่้ให้บริการที่่�ไม่สัามารถที่ด้แที่น
กันได้้ เปี็นติ้น

2. ค่่ค้าที่่�ม่ความเสั่�ยั่งด้้านสัิ�งแวด้ล้อม สัังคมและการกำากับด้่แล 
กิจการ นอกเหน่อจากการปีระเมินการขึ้้�นที่ะเบ่ยั่นค่่ค้าติามเกณฑ์์ 
ด้งักลา่วขึ้า้งติน้ บรษิัทัี่จง้ได้พ้ัจิารณาและใชุก้ลยั่ทุี่ธต์ิา่ง ๆ  เพั่�อลด้ 
ความเสั่�ยั่งจากการขึ้าด้แคลนวัติถุด้ิบหลักในการผู้ลิติ ซึ่้�งถ่อเปี็น 
ความเสั่�ยั่งสัำาคัญขึ้องบริษััที่ เพั่�อเปี็นการลด้ความเสั่�ยั่งด้ังกล่าว
ขึ้้างติ้น บริษััที่จ้งม่การแลกเปีล่�ยั่นขึ้้อม่ลค่่ค้าภัายั่ในกลุ่มบริษััที่ 
ที่าที่า สัติ่ล เพั่�อเขึ้้าถ้งแหล่งผู้ลิติที่่�เชุ่�อถ่อได้้และยั่ังสัามารถ  
เพัิ�มอำานาจในการติ่อรอง นอกจากน่� ยั่ังม่การที่ำางานใกล้ชุิด้กับ
ค่่ค้าและผู้่้ใชุ้งานในการหาแหล่งวัติถุด้ิบที่างเล่อกเพั่�อเปี็นการ
ลด้ความเสั่�ยั่งจากการขึ้าด้แคลนวัติถุด้ิบ อ่กที่ั�งยั่ังอาจชุ่วยั่ลด้ 
ติ้นทีุ่นในการผู้ลิติอ่กด้้วยั่ ในการบริหารจัด้การค่่ค้าปีระเภัที่การ
ให้บริการอ่�นๆ ที่่�เก่�ยั่วเน่�องกับการบริการและการขึ้นสั่ง บริษััที่
จะให้ความสัำาคัญกับการจัด้การเร่�องความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่ 
สัิ�งแวด้ล้อมและสัังคมเปี็นสัำาคัญ

การต่รวจำประเม่นและการต่่ด้ต่ามต่รวจำส่อบ  
ผู้ลการด้ำาเน่นงานของคู่ค้า
บริษััที่ม่การปีระเมินปีระสัิที่ธิภัาพัการที่ำางานรายั่ปีีใน 4 มิติิ ได้้แก่ 
ด้้านคุณภัาพัขึ้องสัินค้าและบริการ ด้้านการสั่งมอบสัินค้าและบริการ 
ติามกำาหนด้เวลา ด้้านความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่และสัิ�งแวด้ล้อม 
และด้้านการปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่และจริยั่ธรรม เพั่�อให้มั�นใจว่าค่่ค้า 
ม่ศักยั่ภัาพัในการด้ำาเนินงานและม่แนวที่างในการด้ำาเนินธุรกิจบน 
พั่�นฐานเด้่ยั่วกันกับบริษััที่ อ่กที่ั�งสัินค้าและบริการที่่�สั่งมอบมายั่ังบริษััที่ 
มค่ณุภัาพัเปีน็ไปีติามขึ้อ้กำาหนด้ นโยั่บายั่ มาติรฐานการด้ำาเนนิงานและ 
สัอด้คล้องกับเปี้าหมายั่ที่างธุรกิจขึ้องบริษััที่ ในระหว่างปีีหน่วยั่งาน 
ผู้่้ใชุ้งานสัามารถร้องเร่ยั่น นำาเสันอปี๊ญหาที่่�เกิด้จากการใชุ้งานโด้ยั่ 
บรษิัทัี่จะที่ำาการติรวจสัอบขึ้อ้เที่จ็จรงิ พัจิารณาด้ำาเนนิการแกป้ีญ๊หาและ 
วางแผู้นพััฒนาค่่ค้าร่วมกันกับผู้่้เก่�ยั่วขึ้้องจากทีุ่กหน่วยั่งานและค่่ค้า  
ที่ั�งน่� หากค่่ค้าไม่ด้ำาเนินการติามมาติรฐานที่่�กำาหนด้ ค่่ค้าอาจถ่กระงับ  
การจัด้ซึ่่� อจัด้จ้ างจากบริษััที่ เปี็นการชุั� วคราวหร่อถ่กถอนชุ่� อ  
ออกจากที่ะเบ่ยั่นค่่ค้าขึ้องบริษััที่หร่อถ่กลงโที่ษัเปี็นรายั่กรณ่ไปีซึ่้�ง 
จากการติิด้ติามและปีระเมินผู้ลการด้ำาเนินงานรายั่ปีีขึ้องค่่ค้าพับว่า  
ม่ค่่ค้าจำานวน 146 รายั่ ที่่�เขึ้้าเกณฑ์์การปีระเมินรายั่ปีีขึ้องบริษััที่  
โด้ยั่พัิจารณาจากความถ่�และม่ลค่าการซึ่่�อขึ้ายั่ และในปีีที่่�ผู้่านมา  
ไม่ม่ค่่ค้าใด้เลยั่ที่่�บริษััที่ติ้องแจ้งให้ม่การปีรับปีรุงคุณภัาพัสัินค้าและ
บริการ นอกจากนั�น เพั่�อให้ค่่ค้าเขึ้้าใจถ้งสัิ�งที่่�บริษััที่ติ้องการและ 
เพั่�อเพัิ�มศักยั่ภัาพัขึ้องค่่ค้าให้สัามารถด้ำาเนินธุรกิจกับบริษััที่ติ่อไปีใน
อนาคติ บริษััที่จ้งได้้วางแผู้นการพััฒนาศักยั่ภัาพัค่่ค้าโด้ยั่ให้คำาแนะนำา 
และการสันับสันุนติ่างๆ

การพััฒนาคู่ค้า
บริษััที่ม่นโยั่บายั่ในการพััฒนาค่่ค้าติามแผู้นพััฒนาความสััมพัันธ์อันด้่ 
กับค่่ค้า (Supplier Relationship Management) และติั�งเปี้าหมายั่ว่า  
ค่ค่า้ที่ั�งหมด้จะติอ้งผู้า่นการปีระเมนิปีระจำาปีีในหวัขึ้อ้สัิ�งแวด้ลอ้ม สังัคม  
และการกำากบักจิการ โด้ยั่ที่่�ผู้า่นมาบรษิัทัี่ได้จ้ดั้ฝึกึอบรมและปีระชุมุเพั่�อ 
พััฒนาค่่ค้าติามความจำาเปี็นและความเหมาะสัมอยั่่างสัมำ�าเสัมอ เชุ่น 
การจัด้อบรมพันักงานขึ้องผู้่้รับเหมาที่่�เขึ้้ามาปีฏิิบัติิงานในเขึ้ติพั่�นที่่�
โรงงานในเร่�องความปีลอด้ภััยั่ในการที่ำางานเพั่�อลด้อัติราการบาด้เจ็บ  
หร่ออุบัติิเหติุจากการที่ำางาน การจัด้อบรมความปีลอด้ภััยั่ให้กับ 
ผู้่้รับเหมาผู้่้ขึ้นสั่งที่่�เขึ้้ามารับสัินค้าที่่�โรงงานขึ้องบริษััที่ทีุ่กแห่งอยั่่าง 
ติ่อเน่�องและเปี็นปีระจำา ฯลฯ และบริษััที่ม่การจัด้การปีระชุุม  
ความปีลอด้ภััยั่ผู้่้รับเหมาปีระจำาปีีกับค่่ค้าเพั่�อสั่�อสัารเก่�ยั่วกับที่ิศที่าง 
ขึ้ององค์กร ชุ่�แจงแนวที่างการด้ำาเนินธุรกิจ ผู้ลการด้ำาเนินงาน  
ด้้านความปีลอด้ภััยั่ การจัด้หาและการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น รวมถ้ง  
กฎเกณฑ์์หร่อระเบ่ยั่บในการที่ำางานร่วมกัน เชุ่น การปีฏิิบัติิติามจรรยั่าบรรณ  
ในการด้ำาเนินธุรกิจขึ้องที่าที่า (TCoC) การติ่อติ้านการทีุ่จริติทีุ่กร่ปีแบบ 
นโยั่บายั่การไม่รับขึ้องขึ้วัญหร่อเล่�ยั่งรับรอง เปี็นติ้น 
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การจำัด้หาวัต่ถุด้่บและการจำัด้หาบร่การอื�นๆ
เพั่�อให้การจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั จ้งม่การร่วมม่อกับผู้่้ใชุ้งานเพั่�อที่ด้ลองใชุ้วัติถุด้ิบที่างเล่อกซึ่้�งม่ติ้นทีุ่นติำ�าและเปี็นการเพัิ�มที่างเล่อกให้ม ่
วัติถุด้ิบจากหลายั่ๆ แหล่ง เปี็นการลด้ความเสั่�ยั่งจากการขึ้าด้แคลนวัติถุด้ิบหร่อม่ผู้่้ขึ้ายั่น้อยั่รายั่ อ่กที่ั�งยั่ังเปี็นการควบคุมติ้นทีุ่นสัินค้าและเพัิ�ม 
ศักยั่ภัาพัในการแขึ้่งขึ้ัน อยั่่างไรก็ติาม บริษััที่ยั่ังได้้คำาน้งถ้งการจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างสัินค้าและบริการกับค่่ค้าในที่้องถิ�นให้ม่อยั่่างติ่อเน่�องเพั่�อเปี็นการ
กระจายั่รายั่ได้้สั่่ที่้องถิ�น ซึ่้�งเปี็นการกระติุ้นเศรษัฐกิจโด้ยั่รวมอ่กด้้วยั่

นโยบาย และหลักการจำัด้หา

สุ่ขอนามัย และความปลอด้ภัย
บริษัที่คาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริษัที่จัะนำา 
การบริหารจััดการในส้่วนที่่�เก่�ยวกับ
สุ่ขอนามัยและความปลอด้ภัยข้ั�นสู้ง 
มาใชี้เพื�อป้องกันสุ้ข้ภาพแล็ะความ
ปล็อดภัยให้กับพนักงานข้องตน

การอนุรักษั์ส่่�งแวด้ล้อม
บ ริ ษั ที่ จัำา เ ป็ น ต้ อ ง ม่ คู่ ค้ า ที่่� รั ก ษ า 
นโยบาย กระบวนการ แล็ะข้ั�นตอน  
ใ น ก า ร จัั ด ก า ร ผ ล็ ก ร ะ ที่ บ ต่ อ  
ส่่�งแวด้ล้อมอย่างม่ประส้ิที่ธีิภาพ

ส่่ทธ่มนุษัยช้น
บริษัที่คาดหวังว่ าคู่ค้ าข้องบริษัที่  
จัะพัฒนาแล็ะดำาเนินการตามนโยบาย 
แล็ะวิธี่การ เพื�อให้มั�นใจัว่าจัะม่การ
รักษาส่่ทธ่มนุษัยช้นในการดำาเนิน
ธีุรกิจัข้องพวกเข้า แล็ะเพื�อส้่งเส้ริม 
ใ ห้ คู่ ค้ า ข้ อ ง พ ว ก เ ข้ า ก ร ะ ที่ำา เ ชี่ น
เด่ยวกัน

การด้ำาเน่นธุก่จำที�เป็นธรรม
จัรรยาบรรณข้องที่าที่าได้ระบุแนวที่าง  
การด้ำาเน่นธุรก่จำที� เป็นธรรม โดย
บริษัที่คาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริษัที่ จัะนำา  
หล็ักการน่�ไปใชี้ด้วยเชี่นกัน
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หลักการที� 1 : สุ่ขอนามัยและความปลอด้ภัย
“บริษััที่ม่ความมุ่งมั�นที่่�จะสัร้างความมั�นใจว่าพันักงานขึ้องบริษััที่ 
ผู้่้รับเหมา และชุุมชุนที่่�บริษััที่เขึ้้าไปีด้ำาเนินกิจการอยั่่่จะไม่ได้้รับ  
อันติรายั่ใด้ๆ ซึ่้�งหมายั่ความว่า บริษััที่จะไม่อนุญาติให้ม่การปีฏิิบัติิใด้ๆ 
ที่่�จะก่อให้เกิด้อันติรายั่ติ่อพันักงาน ผู้่้รับเหมาและชุุมชุนภัายั่ในห่วง
โซึ่่อุปีที่านขึ้องบริษััที่’’

บรษัิัที่คาด้หวังวา่ค่ค้่าขึ้องบรษัิัที่จะนำาการบริหารจดั้การในสัว่นท่ี่�เก่�ยั่วกบั  
สัุขึ้อนามัยั่และความปีลอด้ภััยั่ขัึ้�นสั่งมาใชุ้เพ่ั�อป้ีองกันสัุขึ้ภัาพัและ 
ความปีลอด้ภััยั่ให้กับพันักงานขึ้องติน

ข่้อพ่งปฏิิบัติ: จัด้ให้ม่การฝึึกอบรมและให้ความร่้เก่�ยั่วกับกฎระเบ่ยั่บ 
ความปีลอด้ภััยั่ให้กับค่่ค้าและผู้่้รับเหมา นอกจากน่� ได้้กำาหนด้ขึ้ั�นติอน 
มาติรฐานและกฎระเบย่ั่บความปีลอด้ภัยัั่ใหผู้้่เ้ก่�ยั่วขึ้อ้งรบัที่ราบกอ่นเขึ้า้  
มาด้ำาเนินการภัายั่ในบริษััที่

       
หลักการที� 2 : การด้ำาเน่นธุรก่จำที�เป็นธรรม
“TCoC ได้้ระบุขึ้้อกำาหนด้ที่างจรรยั่าบรรณไว้ให้พันักงานทีุ่กคนขึ้อง 
กลุ่มที่าที่ายั่้ด้ถ่อปีฏิิบัติิ โด้ยั่ม่จุด้มุ่งหมายั่ให้ทีุ่กคนในห่วงโซึ่่อุปีที่าน 
ขึ้องบริษััที่รับที่ราบทีุ่กขึ้้อกำาหนด้ที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง เพั่�อแสัด้งให้เห็นถ้งการ
ปีฏิิบัติิติามขึ้้อกำาหนด้น่� ค่่ค้าควรจะนำาเสันอหลักฐานที่่�แสัด้งให้เห็น 
ว่าขึ้้อกำาหนด้เหล่าน่�ถ่กบรรจุไว้ในนโยั่บายั่ และ/หร่อการปีฏิิบัติิงาน 
ขึ้องพัวกเขึ้าแล้ว’’

จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าได้้ระบุแนวที่างการด้ำาเนินธุรกิจที่่�เปี็นธรรม 
โด้ยั่บริษััที่คาด้หวังว่าค่่ค้าขึ้องบริษััที่จะนำาหลักการน่�ไปีใชุ้ด้้วยั่เชุ่นกัน

ข่้อพ่งปฏิิบัติ: จะติ้องม่การแนบ TCoC กับทีุ่กสััญญาที่่�ที่ำากับทีุ่กค่่ค้า 
นอกจากน่� บริษััที่ได้้สั่งจด้หมายั่ลงนามโด้ยั่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่ 
พัร้อมกับหนังสั่อค่่ม่อจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าให้กับค่่ค้าและผู้่้รับเหมา 
เพั่�อเปี็นชุ่องที่างการรายั่งานให้บริษััที่ที่ราบโด้ยั่ที่ันที่่ที่่�ม่การฝึ่าฝึ้น
จรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า ที่ั�งน่� บริษััที่จะรักษัาเง่�อนไขึ้การชุำาระเงินให้ 
กับค่่ค้าและผู้่้เก่�ยั่วขึ้้องที่่�ปีฏิิบัติิติามขึ้้อติกลงที่ั�งหมด้ติามระเบ่ยั่บ และ
กฎหมายั่เที่่านั�น

หลักการที� 3 : การอนุรักษั์ส่่�งแวด้ล้อม
“บริษััที่มุ่งมั�นท่ี่�จะปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่ท่ี่�เก่�ยั่วขึ้้องทัี่�งในปีระเที่ศและ
ภั่มิภัาคท่ี่�บริษััที่ไปีปีระกอบกิจการอย่่ั่เพั่�อให้การใชุ้ที่รัพัยั่ากรธรรมชุาติิ 
และพัลังงานเปี็นไปีอยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั รวมถ้งการลด้ผู้ลกระที่บที่าง
สัิ�งแวด้ล้อมจากการผู้ลิติสัินค้าขึ้องบริษััที่ผู่้านการปีฏิิบัติิท่ี่�ยัั่�งยั่่นอยั่่าง 
ติ่อเน่�อง คำามั�นน่�เป็ีนสั่วนหน้�งขึ้องการที่ำาธุรกิจขึ้องบริษััที่ และบริษััที่ 
คาด้หวังว่าค่่ค้าก็จะปีฏิิบัติิติามคำามั�นน่�เชุ่นกัน’’

บริษััที่จำาเปี็นติ้องม่ค่่ค้าที่่�จะรักษัานโยั่บายั่ กระบวนการ และขึ้ั�นติอนใน
การจัด้การผู้ลกระที่บติ่อสัิ�งแวด้ล้อมอยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั

ข่้อพ่งปฏิิบัติ: พับปีะค่่ค้าเพั่�อแบ่งป๊ีนปีระสับการณ์และการปีฏิิบัติิท่ี่�ด้่  
ติ่อการอนุรักษั์สัิ�งแวด้ล้อม

หลักการที� 4 : ส่่ทธ่มนุษัยช้น
“บริษััที่เคารพัสัิที่ธิมนุษัยั่ชุนขึ้องพันักงานและชุุมชุนท่ี่�บริษััที่เขึ้้าไปี
ปีระกอบกิจการอย่่ั่ และบริษััที่มุ่งมั�นในการส่ังเสัริมหลักการเหล่าน่�  
กับค่่ค้าขึ้องบริษััที่’’

บริษััที่คาด้หวังว่าค่่ค้าขึ้องบริษััที่จะพััฒนาและด้ำาเนินการติามนโยั่บายั่ 
และวิธ่การ เพั่�อให้มั�นใจว่าจะม่การรักษัาสัิที่ธิมนุษัยั่ชุนในการด้ำาเนิน 
ธุรกิจขึ้องพัวกเขึ้าและเพั่�อสั่งเสัริมให้ค่่ค้าขึ้องพัวกเขึ้ากระที่ำาเชุ่น 
เด้่ยั่วกัน

ข่้อพ่งปฏิิบัติ: กำาหนด้ให้ม่การที่ำาปีระกันอุบัติิเหติุกลุ่มสัำาหรับพันักงาน
ขึ้องผู้่้รับเหมา ทัี่�งน่� บริษััที่ม่นโยั่บายั่ในการติรวจสัอบการปีฏิิบัติิงาน 
ทัี่�งหมด้ขึ้องผู้่้รับเหมาและค่่ค้า เพั่�อให้พันักงานขึ้องตินปีฏิิบัติิติาม
กฎหมายั่และระเบ่ยั่บท่ี่�เก่�ยั่วขึ้้อง นอกจากนั�น บริษััที่ได้้ปีฏิิบัติิติามขัึ้�น
ติอนการที่ำางานและเกณฑ์์การคัด้เล่อกการปีระเมินค่่ค้า เพั่�อให้มั�นใจว่า
ค่่ค้าม่คุณสัมบัติิติามเกณฑ์์คัด้เล่อกเหล่านั�น ติลอด้จนได้้ให้ความร่วม
ม่อในการเพัิ�มการพััฒนาค่่ค้าให้มากขึ้้�น เชุ่น การปีระชุุมเชุิงปีฏิิบัติิการ 
และโครงการพัิเศษัติ่างๆ

หลักการที� 5 : การพััฒนาชุ้มช้นท้องถ่�น
“ปีรัชุญาในการด้ำาเนินธุรกิจขึ้องบริษััที่ ค่อ ชุุมชุนไม่ได้้เปี็นเพ่ัยั่งผู้่้ม่
สั่วนได้้เสั่ยั่ในธุรกิจ หากแต่ิแท้ี่ท่ี่�จริงแล้วเป็ีนวัติถุปีระสังค์หลักในการ
ด้ำารงอยั่่่ขึ้องธุรกิจ”

บริษััที่คาด้หวังว่าค่่ค้าขึ้องบริษััที่จะอุทิี่ศตินเพ่ั�อสัังคม เศรษัฐกิจ และ 
การพััฒนาขึ้องชุุมชุนในพั่�นที่่�ที่่�บริษััที่ปีระกอบกิจการอยั่่่

ข่้อพ่งปฏิิบัติ: ท่ี่มจัด้หาเขึ้้าร่วมการปีระชุุมเชุิงปีฏิิบัติิการและกิจกรรม
ความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคม นอกจากนั�น ยั่ังได้้ให้การสันับสันุนค่่ค้าขึ้อง
บริษััที่ในการเขึ้้าร่วมกิจกรรมเพ่ั�อสัังคมขึ้องบริษััที่ เพั่�อการพััฒนา 
ชุุมชุนและการปีระกอบกิจการอยั่่างเปี็นธรรม

47รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

ม่ต่่
ส่่�งแวด้ล้อม
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กัาริจำัดกัาริสิ�งแวดล้อม 
และกัาริใช้ทริัพัยากัริอย่างยั�งยืน

การกำาหนด้นโยบายด้้านส่่�งแวด้ล้อมและความยั�งยืน
ด้้วยั่วิสััยั่ที่ัศน์ขึ้องบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) จำากัด้ (มหาชุน) 
ที่่�มุ่งเน้นการด้ำาเนินธุรกิจที่่�เปี็นเลิศด้้วยั่มาติรฐานสั่งสัุด้ขึ้องการเปี็น 
บรรษััที่พัลเม่องที่่�ด้่ บริษััที่จ้งได้้กำาหนด้นโยั่บายั่ด้้านความยั่ั�งยั่่น  
นโยั่บายั่การเปีล่�ยั่นแปีลงขึ้องสัภัาพัภั่มิอากาศ และนโยั่บายั่ 
ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม

สัำาหรับกลยัุ่ที่ธ์ แนวที่างการจัด้การแนวปีฏิิบัติิ และแผู้นการด้ำาเนินงาน  
เพั่�อมุ่งไปีสั่่การด้ำาเนินธุรกิจที่่�เปี็นมิติรติ่อสัิ�งแวด้ล้อม ได้้มุ่งเน้นที่่� 
กระบวนการผู้ลิติ (Green Process) อาที่ิ การบริหารจัด้การที่รัพัยั่ากร 
การจัด้การนำ�า การเปีล่�ยั่นแปีลงขึ้องสัภัาพัภั่มิอากาศโลกในร่ปีแบบขึ้อง 
การควบคุมการปีล่อยั่ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ เปี็นติ้น

การจำัด้การด้้านมลภาวะทางอากาศ
บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการวิเคราะห์ปี๊จจัยั่ที่่�ก่อให้เกิด้มลสัารจากกระบวน 
การผู้ลิติ และกิจกรรมสันับสันุนติ่างๆ วิเคราะห์หาสัาเหติุเพั่�อลด้ 
มลสัารที่่�จะเกิด้ขึ้้�นให้น้อยั่ที่่�สัุด้ จากนั�นเร่งด้ำาเนินการบำาบัด้อากาศเสั่ยั่
ที่่�เกิด้ขึ้้�น เพั่�อให้ได้้อากาศที่่�ม่คุณภัาพัก่อนปีล่อยั่ออกสั่่สัิ�งแวด้ล้อม
ภัายั่นอก ในขึ้ณะเด้ย่ั่วกนัก็ได้ศ้ก้ษัาและสัรรหาเที่คโนโลยั่่ใหม ่เพั่�อใชุใ้น 
การจัด้การมลภัาวะที่างอากาศ เชุ่น NOx SOx CO เปี็นติ้น  

การจำัด้การฝึุ�น
กิจกรรมที่่�ก่อให้เกิด้ฝึุ่น (Dust) ในกระบวนการผู้ลิตินั�น เริ�มติ้นติั�งแติ่ 
วัติถุด้ิบ การขึ้นสั่ง การเผู้าไหม้และการกองเก็บ บริษััที่จ้งได้้นำา
เที่คโนโลยั่่ติ่างๆ เขึ้้ามาใชุ้เพั่�อการบำาบัด้ โด้ยั่พัิจารณาจากชุนิด้และ
ปีระเภัที่ขึ้องฝึุ่นที่่�เกิด้ขึ้้�นในกิจกรรมติ่างๆ อาที่ิ

• ฝุ่้�นจากการัเผิาไหมี้ในกรัะบวันการัผิลิต: สั่วนใหญ่จะเปี็นฝึุ่นที่่�
ม่ความร้อนสั่ง ความชุ่�นติำ�าซึ่้�งจะถ่กสั่งไปีที่่�โรงกรองฝึุ่น (Fume 
Plant) เพั่�อเริ�มติ้นกระบวนการกรอง โด้ยั่ฝึุ่นจะถ่กด้่ด้ผู้่านอุปีกรณ์
ด้ักฝึุ่นปีระเภัที่ ไซึ่โคลนเพั่�อลด้ความร้อนและด้ักฝึุ่นขึ้นาด้ใหญ่  
ฝึุ่นที่่�ม่ขึ้นาด้เล็กจะถ่ก สั่งผู้่านเขึ้้าไปีที่่�ถุงกรองฝึุ่น (Filter Bag)  
เพั่�อผู้่านกระบวนการกรองฝึุ่น ซึ่้�งวัด้ในค่า TSP (Total Suspended 
Particulate) ให้อยั่่่ในค่าที่่�ควบคุม ติามเกณฑ์์ที่่�กฎหมายั่กำาหนด้
และสัามารถนำามาใชุ้ซึ่ำ�าเปี็นวัติถุด้ิบได้้

 ในปีีการเงิน 2563 - 2564 บริษััที่ได้้ลงทีุ่นในการปีรับปีรุงที่่อ Cooler 
Duct เพั่�อพััฒนาปีระสัิที่ธิภัาพั Fume Plant ในการด้่ด้ฝึุ่น รวมถ้ง
ปีรับปีรุงชุ่องติ่างๆ จากหลังคาโรงผู้ลิติเหล็กแที่่ง เพั่�อลด้การปีล่อยั่
ฝึุ่นออกสั่่ภัายั่นอกที่่�โรงงาน NTS

• ฝุ่้�นจากการักองเกบ็: บรษิัทัี่ใหค้วามสัำาคญักบัการปีอ้งกนัปีญ๊หาจาก
ฝึุ่นด้ังกล่าวที่่�สัามารถสั่งผู้ลกระที่บติ่อชุุมชุนโด้ยั่รอบ จ้งได้้จัด้ให้ม่
มาติรการปี้องกัน อาที่ิ การฉ่ด้นำ�าบริเวณที่่�กองเก็บอยั่่างสัมำ�าเสัมอ 
การจัด้ผู้้าใบคลุมอยั่่างมิด้ชุิด้ และการที่ำาติาขึ้่ายั่ติิด้ติั�งในที่ิศที่าง
ที่่�เหมาะสัม โด้ยั่ม่การศ้กษัาถ้งที่ิศที่างความเร็วลม และลักษัณะ
การติั�งบ้านเร่อน ขึ้องชุุมชุนโด้ยั่รอบ ติลอด้จนม่การปีล่กติ้นไม้
ล้อมรอบพั่�นที่่� เพั่�อเปี็นพั่�นที่่�แนวกันชุน (Buffer Zone) คัด้กรอง
ฝึุ่นที่่�อาจเล็ด้ลอด้ออกไปีอ่กชุั�นหน้�ง และยั่ังที่ำาให้เกิด้ที่ัศน่ยั่ภัาพั
ที่่�สัวยั่งามอ่กด้้วยั่ 

บริษััที่คำาน้งถ้งผู้ลกระที่บที่่�เกิด้จากการติัด้สัินใจและการด้ำาเนินงาน  
ขึ้องบริษััที่ที่ั�งการใชุ้ที่รัพัยั่ากรติ่างๆ (เชุ่น การใชุ้พัลังงานไฟัฟั้า  
ก๊าซึ่ธรรมชุาติิ เศษัเหล็ก นำ�า) ถิ�นที่่�ติั�งขึ้องโรงงาน มลภัาวะ และ 
ขึ้องเสั่ยั่ รวมถ้งผู้ลกระที่บที่่�ม่ติ่อที่่�อยั่่่อาศัยั่ติามธรรมชุาติิขึ้องพั่ชุ  
และสัิ�งม่ชุ่วิติติ่างๆ ติลอด้จนม่การบำาบัด้นำ�าเสั่ยั่และนำากลับมาใชุ้ใหม่ 
ในกระบวนการผู้ลิติและใชุ้ปีระโยั่ชุน์ด้้านอ่�นๆ

บริษััที่รณรงค์ ให้พันักงานทีุ่กคนติระหนักถ้งความสัำาคัญขึ้องการ
ปีระหยั่ัด้พัลังงาน โด้ยั่เน้นการม่สั่วนร่วมขึ้องพันักงาน และสัอด้คล้อง
กับลักษัณะขึ้องงาน อาที่ิ การปีระหยั่ัด้ไฟัฟั้าในอาคารสัำานักงาน 
อ่กที่ั�งยั่ังม่การให้ความร่้ และใชุ้สั่�อติ่างๆ เพั่�อคอยั่กระติุ้นเติ่อนและ
ปีล่กจิติสัำาน้กในการปีระหยั่ัด้พัลังงานอยั่่่เสัมอ
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การบรรเทาการเปลี�ยนแปลงของส่ภาพัภูม่อากาศ
การจำัด้การและลด้การปล่อยก๊าซีเรือนกระจำก (GREENHOUSE GAS, GHG)
บรษัิัที่ด้ำาเนนิการเพั่�อบรรเที่าผู้ลกระที่บจากการเปีล่�ยั่นแปีลงขึ้องสัภัาพัภัม่อิากาศท่ี่�เก่�ยั่วขึ้อ้งกบักจิกรรม ผู้ลติิภัณัฑ์์ และการบรกิาร เพั่�อลด้การปีลอ่ยั่ 
กา๊ซึ่เรอ่นกระจกภัายั่ใติข้ึ้อบเขึ้ติท่ี่�บริษััที่ควบคุมได้้โด้ยั่ใชุเ้ที่คโนโลย่ั่ท่ี่�กอ่มลพัษิัติำ�า และใชุพ้ัลงังานที่ด้แที่นเพั่�อลด้การปีล่อยั่กา๊ซึ่เร่อนกระจก ติลอด้จน 
เปีิด้โอกาสัให้ชุุมชุนม่สั่วนร่วม แสัด้งความคิด้เห็น รวมถ้งได้้จัด้กิจกรรมปีล่กติ้นไม้ยั่่นติ้นรอบพั่�นที่่�โรงงานและบริเวณชุุมชุนรอบโรงงาน พัร้อมที่ั�ง 
ปีล่กไม้ปีระด้ับบริเวณพ่ั�นท่ี่�ว่างเปีล่าภัายั่ในโรงงานเพ่ั�อให้เกิด้ความสัวยั่งาม เพัิ�มพั่�นท่ี่�สั่เข่ึ้ยั่วและชุ่วยั่ลด้ภัาวะโลกร้อนอ่กด้้วยั่ บริษััที่ได้้กำาหนด้ 
คา่การใชุ้พัลังงานและที่รพััยั่ากรท่ี่�ก่อให้เกิด้กา๊ซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้ (C02 Emission) ในทุี่กรป่ีแบบ รวมทัี่�งจดั้ที่ำาแผู้นงานในการปีรับปีรุงกระบวนการ
ผู้ลิติให้ใชุ้พัลังงานและที่รัพัยั่ากรลด้ลงอยั่่่เสัมอ

บริษััที่ม่การควบคุมการปีล่อยั่ก๊าซึ่เร่อนกระจก โด้ยั่การควบคุมเป้ีาหมายั่ปีริมาณการปีล่อยั่ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้ขึ้องกลุ่มบริษััที่ ในปีีการเงิน  
2564 กลุ่มบริษััที่ฯ สัามารถจำากัด้ปีริมาณก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้ท่ี่�ปีล่อยั่ออกมาส่่ัชัุ�นบรรยั่ากาศได้้ท่ี่� 0.624 ติันติ่อติันเหล็กด้ิบ เท่ี่ยั่บกับ 
ปีีก่อนที่่� 0.667 ติันติ่อติันเหล็กด้ิบ
หมีาย์เหต้: ม่การปีรับติัวเลขึ้โด้ยั่ใชุ้วิธ่การคำานวณอ้างอิงติามสัมาคมเหล็กโลก ซึ่้�งเปี็นเวอร์ชุั�น 24 ในปีี 2563

การป้องกันมลพั่ษั
บริษััที่บริหารจัด้การการผู้ลิติโด้ยั่ม่การบริหารความเสั่�ยั่งครอบคลุมเร่�องสัิ�งแวด้ล้อมที่่�เก่�ยั่วขึ้้องและม่การจัด้การปี้องกันมลพัิษัและปี้องกัน 
ขึ้องเสั่ยั่อยั่่างครบถ้วน ที่ั�งในเร่�องขึ้้อร้องเร่ยั่นด้้านสัิ�งแวด้ล้อม การปี้องกันมลพัิษั และขึ้องเสั่ยั่จากแหล่งกำาเนิด้ขึ้องเสั่ยั่ติลอด้ที่ั�งวงจรชุ่วิติ 
ขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์ การขึ้ออนุญาตินำาสัิ�งปีฏิิก่ลออกนอกโรงงาน ม่ระบบการติรวจวัด้ปีระสัิที่ธิภัาพัการเผู้าไหม้แบบอัติโนมัติิอยั่่างติ่อเน่�อง การให้
ความร่้และเผู้ยั่แพัร่ชุุมชุนให้ติระหนักถ้งสัิ�งแวด้ล้อมและแผู้นฉุกเฉินด้้านสัิ�งแวด้ล้อมหากเกิด้เหติุการณ์ที่่�ไม่คาด้คิด้ที่่�สั่งผู้ลกระที่บกับสัิ�งแวด้ล้อม
ขึ้้�นมา เพั่�อลด้ความสั่ญเสั่ยั่ที่่�อาจจะบานปีลายั่ติ่อไปีในอนาคติ ม่การซึ่้อมแผู้นฉุกเฉิน การติอบสันองติ่อภัาวะฉุกเฉิน ม่การอบรมพันักงาน
และด้ำาเนินการจัด้ที่ำาแผู้นงานด้้านสัิ�งแวด้ล้อม ติลอด้จนสั่งเอกสัาร ด้้านสัิ�งแวด้ล้อมให้แก่หน่วยั่งานภัายั่นอก รวมถ้งการสั่�อสัารนโยั่บายั่ไปียั่ัง 
ผู้่้เก่�ยั่วขึ้้องทีุ่กกลุ่มด้้วยั่

นอกจากน่� บริษััที่ยั่ังมุ่งเพัิ�มพั่�นที่่�สั่เขึ้่ยั่วในโรงงานซึ่้�งสัามารถชุ่วยั่ลด้การปีล่อยั่ก๊าซึ่เร่อนกระจก โด้ยั่ในปีีการเงิน 2564 บริษััที่ได้้ปีล่กติ้นไม้  
รวม 1,055 ติ้น ในโรงงานที่ั�ง 3 แห่ง
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การจำัด้การด้้านมลภาวะกากของเส่ีย
บริษััที่ได้้ด้ำาเนินการบริหารและจัด้การวัสัดุ้ที่่�ไม่ใชุ้แล้วให้เปี็นไปีติามนโยั่บายั่สัิ�งแวด้ล้อมขึ้องบริษััที่และสัอด้คล้องกับกฎหมายั่ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม
ที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง สัำาหรับกากอุติสัาหกรรมติ่างๆ ได้้ม่การขึ้ออนุญาติ นำาสัิ�งปีฏิิก่ลหร่อวัสัดุ้ที่่�ไม่ใชุ้แล้วออกนอกโรงงานติ่อกรมโรงงานอุติสัาหกรรม 
โด้ยั่ติ้องได้้รับใบอนุญาติในการกำาจัด้ขึ้องเสั่ยั่ที่่�ระบุปีระเภัที่ขึ้องวัสัดุ้และวิธ่การกำาจัด้ นอกจากนั�น บริษััที่ยั่ังได้้จัด้ให้ม่การฝึึกอบรมให้ความร่ ้
เก่�ยั่วกับมลภัาวะและกากขึ้องเสั่ยั่ และการกำาจัด้ที่่�ถ่กติ้องให้แก่พันักงานอ่กด้้วยั่ โด้ยั่บริษััที่ติั�งเปี้าหมายั่ในการบริหารจัด้การกากขึ้องเสั่ยั่ 
ให้ม่การนำากลับมาใชุ้ใหม่ได้้ (Waste Recovery) ร้อยั่ละ 99 โด้ยั่ปีระมาณ

การจำัด้การนำ�า
บริษััที่ได้้ใชุ้ที่รัพัยั่ากรนำ�าอยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพัและม่การบำาบัด้อยั่่างเหมาะสัม โด้ยั่ยั่้ด้หลักการปีล่อยั่นำ�าที่ิ�งเปี็นศ่นยั่์ (Zero discharge)  
ในกระบวนการผู้ลิติ โด้ยั่นำ�าที่ิ�งจะได้้รับการบำาบัด้และนำากลับมาใชุ้ใหม่ เพั่�อให้การด้ำาเนินธุรกิจอยั่่่ภัายั่ใติ้กระบวนการสัร้างอุติสัาหกรรมสัะอาด้
อยั่่างแที่้จริง 

ขยะไม่อันต่ราย ขยะมูลฝึอยขยะอันต่ราย

ส่่งกำาจำัด้ภายนอก กำาจำัด้เองภายใน
โรงงาน

วัส่ดุ้ไม่ใช้้แล้ว

ส่ถานที�จำัด้เก็บขยะ
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การจำัด้การปนเป้�อนกัมมันต่ภาพัรังส่ี
บริษััที่ได้้จัด้ให้ม่เคร่�องติรวจวัด้กัมมันติภัาพัรังสั่ที่่�ปีะปีนกับวัติถุด้ิบเศษัเหล็กเขึ้้ามาในการผู้ลิติ ซึ่้�งอาจจะปีนเปี้�อนไปีในผู้ลิติภััณฑ์์และ 
อาจเปี็นอันติรายั่ติ่อผู้่้บริโภัค บริษััที่จ้งได้้ม่การติรวจสัอบติั�งแติ่การขึ้นสั่งวัติถุด้ิบเขึ้้ามาโด้ยั่รถบรรทีุ่กก่อนจะรับวัติถุด้ิบ 

การใช้้ทรัพัยากรอย่างยั�งยืน
บริษััที่ม่แผู้นการใชุ้ที่รัพัยั่ากรอยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพัเพั่�อลด้การใชุ้นำ�าและ 
พัลังงาน ม่การสั่งเสัริมและเปีิด้โอกาสัให้พันักงานแสัด้งความคิด้เห็น  
และถ่ายั่ที่อด้องค์ความร่้เพั่�อการใชุ้ที่รัพัยั่ากรติ่างๆ อยั่่างยั่ั�งยั่่น ม่การ 
ติรวจวดั้ บนัที่ก้ และจดั้ที่ำารายั่งานการใชุท้ี่รพััยั่ากรอยั่า่งมป่ีระสัทิี่ธภิัาพั  
มากขึ้้�น ม่การใชุ้ที่รัพัยั่ากรหมุนเว่ยั่นนำากลับมาใชุ้ซึ่ำ�านำากลับมา
ใชุ้ใหม่ การใชุ้วัสัดุ้อุปีกรณ์ พัลังงาน นำ�า ไฟั หร่อที่รัพัยั่ากรที่่�ม่
อยั่่่ในที่้องถิ�น ให้เกิด้ปีระโยั่ชุน์สั่งสัุด้ ที่ำาให้บริษััที่ไม่ติ้องสัิ�นเปีล่อง
งบปีระมาณจัด้ซึ่่�อวัสัดุ้จากติ่างปีระเที่ศและม่การซึ่่�อผู้้ายั่่สัซึ่้�งผู้ลิติ 
โด้ยั่ชุุมชุนในที่้องถิ�นแที่นด้้วยั่

การใช้้พัลังงาน
บริษััที่ได้้ด้ำาเนินโครงการบำารุงรักษัาที่ว่ผู้ล เพั่�อปีรับปีรุง พััฒนาและ
เพัิ�มปีระสัิที่ธิภัาพัในการใชุ้พัลังงานอยั่่างติ่อเน่�อง ติลอด้จนได้้ลงทีุ่น 
เพั่�อใชุ้พัลังงานที่่�ม่ปีระสัิที่ธิภัาพัสั่ง หร่อเปี็นมิติรกับสัิ�งแวด้ล้อม
มากกว่า อาที่ิเชุ่น การใชุ้ก๊าซึ่ธรรมชุาติิแที่นนำ�ามันเติา การปีรับปีรุง 
กระบวนการผู้ลิติที่ั�งที่่�สั่วนผู้ลิติเหล็กแที่่งและสั่วนผู้ลิติเหล็กร่ด้ให้ม่
ปีระสัิที่ธิภัาพัการผู้ลิติสั่งขึ้้�น รวมถ้งการจัด้หาแหล่งพัลังงานที่ด้แที่น 
และพัลังงานที่างเล่อก โด้ยั่การติิด้ติั�งระบบผู้ลิติไฟัฟั้าจากพัลังงาน
แสังอาที่ิติยั่์บนหลังคา (Solar Roof) ขึ้นาด้ 1.4 เมกะวัติติ์ ที่่�โรงงาน 
SCSC เพั่�อที่ด้แที่นการใชุ้พัลังงานไฟัฟั้าจากเชุ่�อเพัลิงฟัอสัซึ่ิล  
ซึ่้�งได้้รับผู้ลสัำาเร็จเปี็นอยั่่างด้่ และม่แผู้นงานที่่�จะขึ้ยั่ายั่ผู้ลโด้ยั่ติิด้ติั�ง 
เพัิ�มที่่�โรงงาน SISCO และโรงงาน NTS ติ่อไปี 

การช้่วยฟั้�นฟัูส่ภาพัแวด้ล้อมทางธรรมช้าต่่
บริษััที่ม่มาติรการฟั้�นฟั่สัภัาพัแวด้ล้อมที่างธรรมชุาติิ รวมถ้งปีระโยั่ชุน์ใชุ้สัอยั่และคุณค่าขึ้องระบบนิเวศที่่�เก่�ยั่วกับพั่ชุ สััติว์ ด้ิน นำ�า และม่การ 
วัด้ผู้ลจากการนำามาติรการพั่�นฟั่ที่่�เก่�ยั่วกับพั่ชุ สััติว์ ด้ิน นำ�า ไปีใชุ้ โด้ยั่ได้้ด้ำาเนินกิจกรรมความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคมที่่�เก่�ยั่วกับสัิ�งแวด้ล้อมและ 
มาติรการพั่�นฟัส่ัิ�งแวด้ลอ้ม เชุน่ การปีลอ่ยั่พันัธุส์ัตัิวน์ำ�าลงที่ะเล การปีลก่ปีา่ชุายั่เลน การจดั้คา่ยั่อนรุกัษัส์ัิ�งแวด้ลอ้มใหก้บัเยั่าวชุนในชุมุชุนรอบโรงงาน  
การสั่งเสัริมให้คนในชุุมชุนร่วมกันอนุรักษั์และพั่�นฟั่ความหลากหลายั่ที่างชุ่วภัาพัขึ้องพั่ชุและสััติว์ในพั่�นที่่�ปี่าชุุมชุนขึ้องตินเอง ซึ่้�งติั�งอยั่่่ในชุุมชุน
ใกล้เค่ยั่งโรงงาน รวมถ้งเปี็นการสั่งเสัริมให้เยั่าวชุนคนรุ่นใหม่หันมาร่วมกันรักษัาที่รัพัยั่ากรปี่าไม้ในชุุมชุนขึ้องตินเองอ่กด้้วยั่ ฯลฯ
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การมีส่่วนร่วมกับภาครัฐ
ในปีีการเงิน 2564 โรงงาน SISCO ขึ้องกลุ่มบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) ได้้รับการรับรองการจัด้การคาร์บอนฟัุติพัริ�นที่์ จากองค์การ
บริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์การมหาชุน) โด้ยั่โรงงาน NTS และ SCSC ได้้รับรางวัลเหม่องแร่สั่เขึ้่ยั่ว จากกรมอุติสัาหกรรมพั่�นฐาน 
และการเหม่องแร่ กระที่รวงอุติสัาหกรรม

นอกจากน่� โรงงาน SCSC ได้้รับรางวัลธงขึ้าวด้าวเขึ้่ยั่ว จากการนิคมอุติสัาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ยั่ โด้ยั่ในการเขึ้้าร่วมโครงการด้ังกล่าว 
บริษััที่ได้้เปีิด้โอกาสัให้ติัวแที่นชุุมชุนเขึ้้าเยั่่�ยั่มชุมและติรวจสัอบการที่ำางานขึ้องบริษััที่ด้้านสัิ�งแวด้ล้อมและความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคม

สัำาหรับการรับรองอุติสัาหกรรมสั่เขึ้่ยั่วจากกรมโรงงานอุติสัาหกรรมนั�น โรงงานที่ั�ง  3 แห่งได้้รับการรับรองอุติสัาหกรรมสั่เขึ้่ยั่วระด้ับ 4 (วัฒนธรรม
สั่เขึ้่ยั่ว) และกำาลังมุ่งสั่่อุติสัาหกรรมสั่เขึ้่ยั่วระด้ับ 5 เคร่อขึ้่ายั่สั่เขึ้่ยั่ว ซึ่้�งเปี็นระด้ับสั่งสัุด้ติ่อไปี

การประพัฤต่่ปฏิ่บัต่่ต่ามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย
บริษััที่กำาหนด้ให้ม่การติิด้ติามและติรวจวัด้ในปีระเด้็นด้้านสัิ�งแวด้ล้อม โด้ยั่ม่การรายั่งานผู้ลไปียั่ังหน่วยั่งานราชุการที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง เชุ่น รายั่งานอัติรา  
การปีล่อยั่มลภัาวะจากโรงกำาจัด้ฝึุ่น อัติราการปีล่อยั่ก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด้์ และกากขึ้องเสั่ยั่ ซึ่้�งม่ผู้ลด้่กว่ามาติรฐานที่่�กำาหนด้ไว้ ผู้่้บริหาร
ม่การปีระชุุมร่วมกับติัวแที่นขึ้องชุุมชุนและบริษััที่เพั่�อนบ้านเพั่�อรับขึ้้อร้องเร่ยั่น ขึ้้อเสันอแนะ ขึ้้อห่วงกังวล ม่การติิด้ติามผู้ลเปี็นระยั่ะๆ และ 
ม่การปีระเมินผู้ลกระที่บด้้านสัิ�งแวด้ล้อม (EIA) โด้ยั่ได้้ม่การลงทีุ่นเพั่�อปีรับปีรุงระบบ เชุ่น การปีรับปีรุงระบบด้่ด้ฝึุ่นที่่�เติาหลอม (Fume Plant)  
ที่่� โรงงาน SISCO เพั่�อใหฝ้ึุน่บรเิวณหนา้เติาหลอมลด้ลง การติดิ้ติั�งระด้บัวดั้มลพัษิัออนไลน ์(CEMS) จากปีลอ่งที่่� โรงงาน SCSC เพั่�อใหท้ี่ราบที่นัที่ก่รณ่
ม่การปีล่อยั่มลพัิษัเกินค่ามาติรฐาน เปี็นติ้น ม่การจัด้ติั�งคณะกรรมการบริหารพัลังงานให้เปี็นไปีติามนโยั่บายั่เก่�ยั่วกับพัลังงานที่่�ได้้ปีระกาศใชุ้ และ 
ม่การสั่�อสัารไปียั่ังพันักงานขึ้องบริษััที่ ซึ่้�งได้้ร่วมที่ำาการค้นหาและแก้ไขึ้จุด้ที่่�เกิด้ความบกพัร่อง ลด้การรั�วไหลและหล่กเล่�ยั่งการใชุ้พัลังงาน
เกินความจำาเปี็น โด้ยั่การพััฒนาศักยั่ภัาพัขึ้องเคร่�องจักรผู้่านโครงการบำารุงรักษัาที่ว่ผู้ล ติลอด้จนยั่ังม่การวางแผู้นการผู้ลิติให้สัอด้คล้องกับ 
ภัาวะติลาด้ เพั่�อให้การใชุ้พัลังงานและการบริหารติ้นทีุ่นเปี็นไปีอยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพัสั่งสัุด้

การจำัด้ทำารายงานการว่เคราะห์ผู้ลกระทบด้้านส่่�งแวด้ล้อม (EIA)
โรงงานที่ั�ง 3 แห่งขึ้องบริษััที่ได้้จัด้ที่ำารายั่งานการวิเคราะห์ผู้ลกระที่บด้้านสัิ�งแวด้ล้อม (EIA) พัร้อมที่ั�งเปีิด้เผู้ยั่ขึ้้อม่ลการบรรเที่าผู้ลกระที่บ
ด้้านสัิ�งแวด้ล้อมสั่งให้สัำานักงานนโยั่บายั่และแผู้นที่รัพัยั่ากรธรรมชุาติิและสัิ�งแวด้ล้อม และม่การเปีิด้ให้ผู้่้สันใจและติัวแที่นชุุมชุนเขึ้้าเยั่่�ยั่มชุม
โรงงาน ติลอด้จนม่การจัด้ที่ำาบันที่้กขึ้้อร้องเร่ยั่นด้้านสัิ�งแวด้ล้อมขึ้องบริษััที่ (ถ้าม่) ซึ่้�งจะม่การชุ่�แจงให้หน่วยั่งานราชุการที่่�เก่�ยั่วขึ้้องได้้รับที่ราบ
ถ้งมาติรการแก้ไขึ้อยั่่างสัมำ�าเสัมอ
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กัาริบริิหาริจำัดกัาริ 
และส่งเสริิมพันักังานสัมพัันธุ์

การเคารพัส่่ทธ่มนุษัยช้นและปฏิ่บัต่่ต่่อแรงงาน 
อย่างเป็นธรรม
บริ ษัั ที่ ได้้ กำาหนด้น โยั่บายั่ด้้ านสัิ ที่ ธิ มนุ ษั ยั่ชุน ในกา รปีฏิิ บั ติิ  
ติ่อผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่กลุ่มติ่างๆ ไว้อยั่่างชุัด้เจนติามที่่�ปีรากฏิอยั่่่ในเว็บไซึ่ติ์ 
ขึ้องบริษััที่ ด้้วยั่ติระหนักด้่ว่า สัิที่ธิมนุษัยั่ชุนนั�นเปี็นสัิที่ธิและเสัร่ภัาพั  
ขึ้ั�นพั่�นฐานที่่�บุคคลพั้งม่ บุคคลในที่่�น่�ครอบคลุมถ้งสัังคม ชุุมชุน  
ติลอด้จนค่่ค้าในห่วงโซึ่่อุปีที่านขึ้องธุรกิจ การเคารพัสัิที่ธิมนุษัยั่ชุน  
ยั่ังถ่อเปี็นหลักการสัำาคัญที่่�กำาหนด้ไว้ในจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่า  
(Tata Code of Conduct, “TCoC”) อันเปี็นค่านิยั่มองค์กรและ  
หลักการสัำาคญัท่ี่�กำาหนด้ที่ศิที่างในการด้ำาเนนิธรุกจิขึ้องบรษัิัที่ ทัี่�งน่� บรษัิัที่
ได้้ด้ำาเนินการชุ่�แจงเร่�องจรรยั่าบรรณขึ้องที่าที่าให้กับพันักงานทุี่กคน  
รับที่ราบในวันแรกขึ้องการที่ำางานซึ่้�งถ่อเปี็นหลักสั่ติรภัาคบังคับ  
มก่ารจดั้ที่ำาสั่�อปีระชุาสัมัพันัธ ์จดั้หลกัสัต่ิรอบรมเพั่�อเนน้ยั่ำ�ารายั่ละเอย่ั่ด้  
ให้กับพันักงาน ม่การชุ่�แจงติ่อค่่ค้าและผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ขึ้องบริษััที่  
บริษััที่ค่่ค้า และผู้่้รับเหมาที่่�ปีฏิิบัติิงานในนามขึ้องบริษััที่จะยั่้ด้มั�น  
ในหลักการเด้่ยั่วกันและให้ความสัำาคัญในการนำาหลักสัิที่ธิมนุษัยั่ชุน  
ไปีปีฏิิบัติิ ที่ั�งน่� บริษััที่ม่นโยั่บายั่ที่่�จะไม่ว่าจ้างแรงงานเด้็ก และแรงงาน
ที่่�มาจากการบังคับขึ้่่เขึ้็ญหร่อไม่สัมัครใจในร่ปีแบบใด้ๆ ด้้วยั่

พันักงานทีุ่กคนจะได้้รับการปีฏิิบัติิอยั่่างให้เก่ยั่รติิในศักด้ิ�ศร่ ม่สัภัาพั
แวด้ล้อมในการที่ำางานที่่�ยั่อมรับความคิด้เห็นขึ้องผู้่้อ่�นและเคารพั  
ในสัิที่ธิสั่วนบุคคลขึ้องพันักงาน โด้ยั่บริษััที่จะไม่ยั่อมผู้่อนปีรน 
ติ่อการคุกคามหร่อล่วงละเมิด้ในร่ปีแบบใด้ๆ ไม่ว่าจะเปี็นการคุกคาม 
หร่อล่วงละเมิด้ที่างเพัศ ที่างกายั่ วาจาหร่อจิติใจ บริษััที่ไม่ขึ้ัด้ขึ้วาง  
การก่อติั� งหร่อการรวมกลุ่มกันเพั่�อจัด้ติั� งสัหภัาพัแรงงานและ  
พัร้อมที่่�จะปีฏิิบัติิติามกฎหมายั่ที่่�เก่�ยั่วขึ้้อง เชุ่น การติั�งสัหภัาพัแรงงาน  
ขึ้องโรงงาน SCSC ม่การปีระชุุมระหว่างผู้่้แที่นนายั่จ้างและล่กจ้าง  
ม่การปีระชุุมคณะกรรมการล่กจ้างเพั่�อเสันอแนะหัวขึ้้อที่างด้้านแรงงาน 
ติ่อผู้่้บริหาร ม่การจัด้ติั� งคณะกรรมการสัติร่ขึ้องแติ่ละโรงงาน  
และที่่�สัำานักงานใหญ่เพั่�อสันับสันุนและด้่แลให้พันักงานสัติร่ขึ้องบริษััที่  
และผู้่้รับเหมาท่ี่�เข้ึ้ามาปีฏิิบัติิงานในบริษััที่ ได้้รับการปีฏิิบัติิติามจรรยั่าบรรณ
ขึ้องที่าที่าอยั่่างถ่กติ้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด้

บริษััที่ได้้กำาหนด้หลักเกณฑ์์เร่�องโอกาสัการว่าจ้างงานที่่�เที่่าเที่่ยั่ม
กัน โด้ยั่มุ่งสัรรหาและคัด้เล่อกพันักงานที่่�เปี็น “คนเก่ง’’ และ “คนด้่’’  
เขึ้้ามาร่วมงานกับองค์กร การสัรรหาว่าจ้างพันักงานใหม่ที่ั�งจาก
ภัายั่ในและภัายั่นอกจะมุ่งเน้นติามระบบคุณธรรมและใชุ้เคร่�องม่อ  
ในการคัด้เล่อกติ่างๆ เพั่�อให้ได้้ผู้่้ที่่�ม่ความเหมาะสัมมากที่่�สัุด้เขึ้้ามา 
ปีฏิิบัติิงานผู้่านคณะกรรมการสััมภัาษัณ์ เพั่�อปีระเมินความร่ ้
ความสัามารถและปีระเมินพัฤติิกรรมที่่�สัอด้คล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
โด้ยั่ไม่ม่การก่ด้กันอยั่่างไม่เปี็นธรรมในคุณสัมบัติิพั่�นฐาน ซึ่้�งรวมถ้ง 
สัถานะที่างด้า้นเชุ่�อชุาติ ิวรรณะ ศาสันา สัผู่้วิ ติระกล่ สัถานภัาพัการสัมรสั  
เพัศ รสันิยั่มที่างเพัศ อายัุ่ สััญชุาติิ ชุนชุาติิ ความพัิการ หร่อ  
ด้้านอ่�นใด้ที่่�กฎหมายั่ให้ความคุ้มครอง ติลอด้จนม่การจ้างงาน  
พันักงานในที่้องถิ�นและจังหวัด้อ่�นๆ ม่การจ้างงานล่กจ้างทีุ่พัพัลภัาพั  
จำานวน 4 คน พัร้อมจัด้หาอุปีกรณ์อำานวยั่ความสัะด้วกและสัวัสัด้ิการ  
ที่่�เหมาะสัมให้แก่ล่กจ้างที่่�ทีุ่พัพัลภัาพั จัด้โติ๊ะที่ำางานที่่�เหมาะสัม  
และอุปีกรณ์ความปีลอด้ภัยัั่ติา่งๆ ม่การจา้งแรงงานติา่งด้า้วติามกฎหมายั่  
แรงงานไที่ยั่โด้ยั่ด่้แลเร่�องระบบความปีลอด้ภััยั่การปีระกันอุบัติิเหตุิกลุ่ม  
การติรวจสุัขึ้ภัาพัปีระจำาปีี เชุ่น เด้่ยั่วกับพันักงานคนไที่ยั่ และ  
จัด้สัาธารณ่ปีโภัคพั่�นฐานให้กับพันักงานติ่างด้้าว

นอกจากน่� เพั่�อให้เกิด้ความเปี็นธรรมติ่อพันักงาน บริษััที่จ้งม่การด้่แล 
พันักงานโด้ยั่ใชุ้คณะกรรมการที่รัพัยั่ากรบุคคล (Human Resources 
Committee, “HRC”) ซึ่้�งปีระกอบด้้วยั่ผู้่้บริหารระด้ับสั่ง ผู้่้จัด้การ 
จากสัายั่งานติ่างๆ ปีระชุุมร่วมกันเพั่�อพัิจารณาอนุมัติิ ให้ความเห็น  
ขึ้้อแนะนำาติ่างๆ ในเร่�องที่่� เก่�ยั่วกับการบริหารที่รัพัยั่ากรบุคคล  
ครอบคลุมพันกังานในทุี่กระด้บัโด้ยั่ไมเ่ลอ่กปีฏิบัิติต่ิิอบคุคลหน้�งบุคคลใด้  
รวมที่ั�งได้้ม่การจัด้ติั�งคณะกรรมการสัวัสัด้ิการในสัถานปีระกอบการ  
โด้ยั่คัด้เล่อกจากติัวแที่นพันักงาน เพั่�อม่สั่วนร่วมกับบริษััที่ในการ
บริหารจัด้การสัวัสัด้ิการขึ้องกลุ่มบริษััที่ให้สัอด้คล้องกับความติ้องการ 
ขึ้องพันักงานอยั่่างแที่้จริง

บริษััที่ไม่ม่นโยั่บายั่ในการเลิกจ้างพันักงาน ในกรณ่ที่่�ม่ความจำาเปี็น 
ติ้องลด้จำานวนบุคลากร บริษััที่จะด้ำาเนินการจัด้สัรรพันักงานที่่�เกิน 
ความติ้องการให้แก่หน่วยั่งานอ่�นๆ ในกลุ่มบริษััที่ที่่�ม่ความติ้องการ 
กำาลังพัลเพัิ�ม หร่อมอบหมายั่ให้ปีฏิิบัติิงานแที่นผู้่้รับเหมา หร่อจัด้ 
ฝึึกอบรมเพัิ�มเติิม เพั่�อให้สัามารถไปีปีฏิิบัติิงานอ่�นได้้ เปี็นติ้น
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สุขึ้ภาวะ 
และความปลอดภัยในกัาริทำางาน 

บริษััที่ได้้นำาระบบการจัด้การด้้านความปีลอด้ภััยั่ Safety Excellence 
Journey (SEJ) ซึ่้�งเปี็นระบบขึ้องบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล จำากัด้ (อินเด้่ยั่
และเอเชุ่ยั่ติะวันออกเฉ่ยั่งใติ้) มาใชุ้ในการบริหารความปีลอด้ภััยั่ และ
สัุขึ้ภัาพัในการปี้องกันการบาด้เจ็บหร่อปีระสับอุบัติิเหติุจากการที่ำางาน  
สัำาหรับพันักงานและผู้่้รับเหมา รวมถ้งการจัด้การด้้านสัภัาพัการที่ำางาน  
ให้กับคนในองค์กร โด้ยั่ม่การจัด้องค์กรด้้านความปีลอด้ภััยั่ที่่�ม ่ 
คณะกรรมการความปีลอด้ภััยั่สั่งสัุด้ (Apex Safety Council: ASC) 
ซึ่้� งม่กรรมการผู้่้จัด้การใหญ่เปี็นปีระธาน และผู้่้ชุ่วยั่กรรมการ 
ผู้่้ จัด้การใหญ่ที่ั� งหมด้เปี็นกรรมการ และม่คณะอนุกรรมการ  
(ASC) อ่ก 6 คณะ ได้้แก่ 1) คณะอนุกรรมการมาติรฐานความปีลอด้ภััยั่  
2) คณะอนุกรรมการสัุขึ้ภัาพั การอบรมและการสั่�อสัาร 3) คณะ 
อนุกรรมการจัด้การความปีลอด้ภััยั่ผู้่้รับเหมา 4) คณะอนุกรรมการ  
สัังเกติการณ์ด้้านความปีลอด้ภััยั่ 5) คณะอนุกรรมการความปีลอด้ภััยั่ 
บนถนน 6) คณะอนุกรรมการความปีลอด้ภััยั่ในกระบวนการผู้ลิติ  
เพั่�อที่ำาหน้าที่่�ในการกำาหนด้นโยั่บายั่ นอกจากนั�น ยั่ังได้้กำาหนด้ให้ม่  
คณะกรรมการในการนำา ไปีปีฏิิบัติิขึ้องแติ่ละ โรงงาน (P lan t 
Implementation Committee: PIC) และคณะกรรมการในการนำาไปี 
ปีฏิิบัติิขึ้องแติ่ละสั่วน (Department Implementation Committee: 
DIC) รว่มปีฏิบิตัิกิารกบัคณะกรรมการความปีลอด้ภัยัั่ อาชุว่อนานยัั่และ  
สัภัาพัแวด้ล้อมในการที่ำางาน (คปีอ.) ขึ้องแต่ิละโรงงานและสัำานกังานใหญ่ 
ติามกฎหมายั่อ่กด้้วยั่ โด้ยั่บริษััที่ได้้กำาหนด้วัฒนธรรมความปีลอด้ภััยั่  
4 ปีระการ ด้ังน่� 
1. พั่ด้คุยั่เร่�องความปีลอด้ภััยั่ (Safety Pause) 3-5 นาที่่ ก่อนเริ�ม 

ปีระชุุมทีุ่กครั�ง
2. จับราวบันได้ขึ้ณะขึ้้�น-ลงทีุ่กครั�ง
3. สัวมอุปีกรณ์ป้ีองกันส่ัวนบุคคล (PPE) ติามท่ี่�กำาหนด้ ในการปีฏิิบัติิงาน
4. สัวมหมวกกันน็อคขึ้ณะขึ้ับขึ้่�รถจักรยั่านยั่นติ์ และคาด้เขึ้็มนัด้นิรภััยั่ 

ขึ้ณะขึ้ับรถยั่นติ์ทีุ่กครั�ง

บริษััที่จัด้ให้ม่การอบรมด้้านความปีลอด้ภััยั่ก่อนปีฏิิบัติิงานให้กับ 
พันกังานขึ้องบรษิัทัี่และพันกังานขึ้องผู้่ร้บัเหมา และมก่ารพัด่้คยุั่ สั่�อสัาร
ด้้านความปีลอด้ภััยั่เปี็นปีระจำา ติลอด้จนได้้ม่การจัด้อุปีกรณ์ปี้องกัน 
สั่วนบุคคลในการที่ำางานอยั่่างเหมาะสัมโด้ยั่กำาหนด้เปี็นภัาคบังคับ 
ได้แ้ก ่หมวกนริภัยัั่ รองเที่า้นริภัยัั่ แวน่ติานริภัยัั่ และอ่�นๆ ติามปีจ๊จยัั่เสั่�ยั่ง  
เชุ่น เสั่�อสัะที่้อนแสัง อุปีกรณ์ปี้องกันเสั่ยั่งด้ัง อุปีกรณ์ปี้องกันระบบ
หายั่ใจ ถุงม่อ อุปีกรณ์ปี้องกันการติก ฯลฯ

นอกจากน่� บริษััที่จัด้สัภัาพัแวด้ล้อมและสัวัสัด้ิการอยั่่างเหมาะสัม  
ไม่น้อยั่กว่าที่่�กฎหมายั่กำาหนด้ และยั่ังพัยั่ายั่ามปีรับปีรุงสัาธารณ่ปีโภัค 
พั่�นฐานภัายั่ในโรงงานและสัำานักงานอยั่่างติ่อเน่�อง ในปีีที่่�ผู้่านมา  
บริษััที่ได้้ลงทุี่นปีรับปีรุงโรงอาหาร ห้องนำ�า และท่ี่�พัักผู่้อนสัำาหรับ  
พันักงานให้กับทัี่�ง 3 โรงงาน รวมถ้งกำาหนด้ให้ม่การรายั่งาน  
ความปีลอด้ภััยั่ โด้ยั่การสััง เกติด้้านความปีลอด้ภััยั่ (Safety 
Observation) โปีรแกรมการควบคุมความเสั่�ยั่งที่่�อาจม่อันติรายั่ระด้ับ  
เสั่ยั่ชุ่วิติ (Fatal Risk Control Program: FRCP) กรณ่เก่อบเกิด้อุบัติิเหติุ 
(Near Miss) ผู้่านระบบ Safety Excellence

ผู้ลการด้ำาเนินงานที่่�สัำาคัญในด้้านความปีลอด้ภััยั่ อาชุ่วอนามัยั่และ 
สัภัาพัแวด้ล้อมในการที่ำางาน ในปีีการเงิน 2564 ม่ด้ังน่�

1. ด้้านสัุขึ้ภัาพั บริษััที่มุ่งสั่งเสัริมสัุขึ้ภัาพัที่่�ด้่ถ้วนหน้าให้กับพันักงาน 
ติามโครงการ “เราที่ั�งหมด้สัามารถด้่ขึ้้�นกว่าแติ่ก่อน’’ ด้้วยั่การ 
กระติุน้ใหพ้ันกังานมส่ัว่นรว่มและปีรบัปีรงุด้ชัุนส่ัขุึ้ภัาพัขึ้องแติล่ะคน  
ในสั่�ปี๊จจัยั่ ได้้แก่ ด้ัชุน่มวลกายั่ ความด้ันโลหิติ ระด้ับนำ�าติาล  
ในเลอ่ด้ และระด้บัไขึ้มนัในเลอ่ด้ ซึ่้�งผู้ลปีรากฏิวา่ พันกังานรอ้ยั่ละ 62  
ม่ค่าคะแนนด้ัชุน่สัุขึ้ภัาพัขึ้องปีี 2563 เที่่ากับและด้่ขึ้้�นกว่าปีี 2562

2. บ ริ ษัั ที่ ไ ด้้ กำา ห น ด้ แ ล ะ ก า ร ด้ำา เ นิ น ม า ติ ร ก า ร ปี้ อ ง กั น  
การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคติิด้เชุ่�อไวรัสัโควิด้-19 ที่ั�ง 3 โรงงานและ  
ที่่�สัำานักงานใหญ่ ติามมาติรการขึ้องกระที่รวงสัาธารณสัุขึ้ เชุ่น 
การเว้นระยั่ะห่างที่างสัังคม การจัด้ให้ม่หน้ากากอนานัยั่และ  
เจลล้างม่อ การติรวจวัด้อุณหภั่มิก่อนเขึ้้าที่ำางาน และการปีรับปีรุง 
สัถานที่่�ที่ำางาน

3. ด้้านการจัด้การความปีลอด้ภััยั่ผู้่้รับเหมา (Contractor Safety 
Management : CSM) บริษััที่ได้้กำาหนด้ให้ม่การปีระเมิน 
ผู้่้รับเหมา ติามระบบ Star Rating และม่การเชุิญเจ้าขึ้องบริษััที่หร่อ  
ติัวแที่นบริษััที่ผู้่้รับเหมาเขึ้้าร่วมการปีระชุุมผู้่้รับเหมาปีระจำาปีี  
กับผู้่้บริหารขึ้องบริษััที่ พัร้อมที่ั�งม่การมอบรางวัล

4. ด้้านการจัด้การความปีลอด้ภััยั่ในกระบวนการผู้ลิติ (Process  
Safety Management: PSM) บรษิัทัี่ได้จ้า้งที่่�ปีรก้ษัา เพั่�อปีระยั่กุติ์ใชุ้  
ขึ้้อกำาหนด้ด้้านความปีลอด้ภััยั่ในกระบวนการผู้ลิติ ติามขึ้้อกำาหนด้ 
ขึ้องการนิคมอุติสัาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ยั่ ที่่�โรงงาน SCSC และ 
ขึ้ยั่ายั่การด้ำาเนินงานไปียั่ังโรงงานอ่ก 2 แห่ง 
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กัาริพััฒนาขึ้ีดความสามาริถึ  
และศักัยภาพัขึ้องพันักังาน

บริษััที่ให้ความสัำาคัญติ่อการพััฒนาบุคลากรทีุ่กระด้ับอยั่่างติ่อเน่�องและ
สัอด้คล้องกับการเติิบโติในวิชุาชุ่พัขึ้องพันักงานโด้ยั่มุ่งเน้นการพััฒนา
ใน 4 สั่วนด้้วยั่กัน ค่อ
1. ความร่้พั่�นฐานสัำาหรับการปีฏิิบัติิงานขึ้องพันักงานในทีุ่กสัายั่งาน 

ความปีลอด้ภััยั่ในการที่ำางาน จรรยั่าบรรณในการด้ำาเนินธุรกิจ  
คา่นิยั่มขึ้องกลุม่ที่าที่า การบรหิารคณุภัาพัที่ั�วที่ั�งองคก์ร การมุง่เนน้ 
ล่กค้าเปี็นศ่นยั่์กลาง

2. ความร่้ ที่ักษัะ และคุณลักษัณะที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับการปีฏิิบัติิงาน  
ในแติ่ละสัายั่งาน (Functional Development)

3. การพััฒนาความร่้ด้้านธุรกิจ (Business Development)
4. การพััฒนาความร่้และที่ักษัะด้้านการจัด้การและภัาวะผู้่้นำา 

(Leadership Development

ซึ่้�งการพััฒนาด้้านติ่างๆ อยั่่่บนหลักการขึ้อง 70-20-10 ค่อ
• สดั้สว่ัน 70 เปีน็การพัฒันาจากการปีฏิบิตัิงิานจรงิที่ั�งในลกัษัณะ ขึ้อง

การมอบหมายั่งานพัิเศษั การเขึ้้าร่วมในคณะที่ำางาน การสัับเปีล่�ยั่น  
หมุนเว่ยั่นงาน

• สัด้ส่วัน 20 เปี็นการพััฒนาจากการเร่ยั่นร่้ จากบุคคลอ่�น  
ผู้่านกระบวนการสัอนงานจากผู้่้บังคับบัญชุา การแบ่งปี๊นขึ้้อม่ล 
และความร่้จากเพั่�อนร่วมงานที่ั�งในหน่วยั่งานเด้่ยั่วกันและภัายั่นอก 
หน่วยั่งานขึ้องติน

• สัด้ส่วัน 10 เปี็นการเร่ยั่นร่้ผู้่านการฝึึกอบรมในชุั�นเร่ยั่นและ  
อบรมภัายั่นอก ซึ่้�งหน่วยั่งานที่รัพัยั่ากรบุคคลร่วมกับผู้่้บังคับบัญชุา 
จัด้เติร่ยั่มแผู้นพััฒนารายั่บุคคล ให้กับผู้่้ใติ้บังคับบัญชุาขึ้องติน  
โด้ยั่พัิจารณาจากขึ้้อม่ลติ่างๆ ได้้แก่ ความจำาเปี็นที่างธุรกิจ นโยั่บายั่ 
และกลยัุ่ที่ธ์ขึ้ององค์กร แบบกำาหนด้ลักษัณะงาน แผู้นการฝึึกอบรม 
และผู้ลการปีระเมินการปีฏิิบัติิงาน

นอกเหน่อจากการพััฒนาพันักงานให้ม่ความร่้และเพัิ�มที่ักษัะโด้ยั่ติรง 
ติ่อการปีฏิิบัติิงานในสััด้สั่วน 70 แล้ว บริษััที่สั่งเสัริมและมุ่งเน้น 
เร่�องการเพัิ�มผู้ลผู้ลิติขึ้องกำาลังพัล (Manpower Productivity) เพั่�อ 
เพัิ�มพั่นที่ักษัะในการที่ำางาน สัามารถนำาเอาเที่คโนโลยั่่ใหม่มาปีรับปีรุง 
กระบวนการที่ำางานให้ม่ปีระสัิที่ธิภัาพั รวมถ้งการผู้ลักด้ันเร่�องการ
มุ่งเน้นล่กค้าเปี็นศ่นยั่์กลาง (Customer Centricity) เพั่�อการพััฒนา
ผู้ลิติภััณฑ์์และบริการให้ติรงกับความติ้องการขึ้องล่กค้ามากขึ้้�น

การส่ง่เส่รม่การแบง่ปนัความรู้ในองคก์ร และการเรยีน
รู้ได้้ทุกที� ทุกเวลา
บริษััที่สั่งเสัริมโครงการ “One Dept. One Share (หน้�งสั่วนงานหน่�ง 
แบ่งปี๊นความร่้)’’ อยั่่างติ่อเน่�องเพั่�อผู้ลักด้ันการแลกเปีล่�ยั่นความร่้
ภัายั่ในองค์กรระหว่างสั่วนงานติ่างๆ โด้ยั่การนำาความร่้ที่่�ได้้จากการ
ที่ด้ลองที่ำา ที่ักษัะที่่�เกิด้จากการฝึึกฝึน นำามาถ่ายั่ที่อด้และแบ่งปี๊นให้กับ
ผู้่้ที่่�สันใจ ไม่เพั่ยั่งเฉพัาะในหน่วยั่งานขึ้องตินเองเที่่านั�น แติ่ยั่ังถ่ายั่ที่อด้
ให้กับบุคคลที่่�สันใจนอกหน่วยั่งานอ่กด้้วยั่ ผู้่้สัอนหร่อผู้่้ที่่�ถ่ายั่ที่อด้  
ม่การเติร่ยั่มติัว ที่บที่วนความร่้ เกิด้การเร่ยั่นร่้ ศ้กษัาเพัิ�มเติิมอยั่่่เสัมอ  
สั่วนผู้่้ เร่ยั่นก็สัามารถเล่อกหัวขึ้้อที่่�สันใจและม่ความปีรารถนาที่่� 
จะเร่ยั่นร่้ นอกจากน่� ปีีที่่�ผู้่านมา บริษััที่มุ่งเน้นการฝึึกอบรมและ พััฒนา
ผู้่านชุ่องที่างออนไลน์เพั่�อให้พันักงานสัามารถศ้กษัาได้้ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวลา  
ซึ่้�งเปี็นไปีติามเปี้าหมายั่ที่่�ได้้วางไว้รวมถ้งสัอด้รับกับสัถานการณ์ 
การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคโควิด้-19 ด้้วยั่ ที่ั�งน่� จำานวนชุั�วโมง ฝึึกอบรม
เฉล่�ยั่ขึ้องพันักงานทีุ่กระด้ับในปีีการเงิน 2563-2564 เที่่ากับ 5.1 วันติ่อ 
คนติ่อปีี ซึ่้�งเปี็นอัติราที่่�เพัิ�มสั่งขึ้้�นเม่�อเที่่ยั่บกับปีีที่่�ผู้่านมา 
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กัาริริักัษัาพันักังาน  
ที �เป็นคนเกั่งและคนดี 

บริษััที่เชุ่�อมั�นว่าความสัำาเร็จขึ้ององค์กรนั�น กุญแจสัำาคัญค่อพันักงาน  
ที่่�จะเปี็นแรงขึ้ับเคล่�อนและที่ำาให้บริษััที่บรรลุเปี้าหมายั่ จ้งม่การ  
สั่งเสัริมให้พันักงานที่ำางานได้้เติ็มขึ้่ด้ความสัามารถ โด้ยั่การสัร้าง  
ความผู้่กพัันขึ้องพันักงานกับองค์กร ความผู้่กพัันขึ้องพันักงาน  
จะเกิด้ขึ้้�นได้้นั�น องค์กรจะติ้องที่ำาให้พันักงานเชุ่�อมั�นว่า องค์กร
ม่นโยั่บายั่ด้้านการบริหารผู้ลการปีฏิิบัติิงานที่่�เปี็นธรรมและโปีร่งใสั  
ม่การมอบหมายั่งานที่่�ที่้าที่ายั่ ได้้รับค่าติอบแที่นที่่�เหมาะสัมกับ  
ความสัามารถ ม่โอกาสัการพััฒนาและฝึึกอบรม โอกาสัในการเติิบโติ 
ในวิชุาชุ่พั การเปีิด้รับฟั๊งความคิด้เห็นขึ้องพันักงาน ม่สัวัสัด้ิการ  
และสัิที่ธิปีระโยั่ชุน์ที่่�หลากหลายั่ เพั่�อเปี็นการสั่งเสัริมให้พันักงานม่ 
ความสัุขึ้และม่คุณภัาพัชุ่วิติที่่�ด้่ขึ้้�น
 
การบร่หารผู้ลการปฏิ่บัต่่งาน 
บริษััที่ให้ความสัำาคัญติ่อการบริหารผู้ลการปีฏิิบัติิงานขึ้ององค์กร  
ในภัาพัรวมมากกว่าการมุ่งเน้นเพั่ยั่งการปีระเมินผู้ลงานขึ้องพันักงาน 
เพั่ยั่งด้้านเด้่ยั่ว ด้ังนั�น จ้งม่องค์ปีระกอบที่่�ติ้องพัิจารณาในหลายั่ๆ ด้้าน  
ซึ่้�งม่ความสััมพัันธ์เชุ่�อมโยั่งกันและกัน โด้ยั่เริ�มติ้นจากการกำาหนด้ 
กลยัุ่ที่ธ์การด้ำาเนินธุรกิจและแผู้นธุรกิจขึ้องกลุ่มบริษััที่ ที่ั�งในสั่วนขึ้อง  
แผู้นธุรกิจระยั่ะยั่าว (Long Term Plan) และแผู้นธุรกิจปีระจำาปีี  
(Annaul Business Plan) ที่่�สันับสันุนติ่อการบรรลุวิสััยั่ที่ัศน์และ  
เปี้าหมายั่ขึ้ององค์กร หลังจากนั�นจ้งถ่ายั่ที่อด้สั่่การปีฏิิบัติิลงสั่่ระด้ับ 
ฝึา่ยั่ สัว่น แผู้นก และพันกังานแต่ิละบคุคลอยั่า่งสัอด้คลอ้งและเชุ่�อมโยั่งกนั  
ในปีีการเงิน 2563-2564 บริษััที่ม่การปีรับปีรุงการปีระเมินผู้ล  
การปีฏิิบัติิงาน โด้ยั่ม่การกำาหนด้ให้เปี้าหมายั่ด้้านความยั่ั�งยั่่น  
ขึ้องบริษััที่เปี็นสั่วนหน้�งขึ้องติัวชุ่�วัด้ในการปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิงาน 
ขึ้องพันักงานระด้ับบังคับบัญชุาและระด้ับจัด้การขึ้้�นไปีรวมถ้งผู้่้บริหาร 
ระด้ับสั่ง

พันักงานระด้ับบังคับบัญชุาและระด้ับจัด้การขึ้้�นไปีทีุ่กคนจะติ้อง  
จัด้ที่ำาขึ้้อติกลงการสั่งมอบผู้ลงาน ซึ่้�งปีระกอบด้้วยั่ด้ัชุน่ชุ่�วัด้ผู้ลสัำาเร็จ 
และเปี้าหมายั่ ใน 3 สั่วน ได้้แก่ 1) งานที่่�สันับสันุนติ่อเปี้าหมายั่ธุรกิจ 
และความยั่ั�งยั่่นขึ้ององค์กร หมายั่ถ้ง ผู้ลลัพัธ์ที่างธุรกิจที่่�สัำาคัญ/  
งานปีรับปีรุงติามแผู้นธุรกิจปีระจำาปีี และติามหน้าที่่�ความรับผู้ิด้ชุอบ  
ที่่�ได้้รับมอบหมายั่ รวมถ้งภัารกิจที่่�ชุ่วยั่สันับสันุนและเสัริมสัร้าง 
ความยั่ั�งยั่่นขึ้ององค์กรด้้านเศรษัฐกิจ สัิ�งแวด้ล้อม สัังคม ซึ่้�งถ่อเปี็น
สั่วนหน้�งขึ้องการที่ำางานปีกติิ 2) งานโครงการพัิเศษั/คณะที่ำางาน/ 
คณะกรรมการ รวมถ้งที่ัศนคติิและพัฤติิกรรมในการที่ำางาน และ  
3) งานอ่�นๆ ติามนโยั่บายั่ขึ้องบริษััที่ ซึ่้�งเปี็นสัิ�งที่่�พันักงานติ้องให้  
ความร่วมม่อและปีฏิิบัติิติามในที่ิศที่างเด้่ยั่วกัน

นอกจากน่� บริษััที่ยั่ังมุ่งสั่งเสัริมให้ม่การปีรับปีรุงงานและการพััฒนา 
ตินเองหร่อบุคคลอ่�นที่่�เก่�ยั่วขึ้้องอยั่่างติ่อเน่�องทีุ่กปีี เพั่�อสันับสันุนให้ 
เกิด้นวัติกรรมใหม่ๆ ในบริษััที่ ระบบการปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิงาน 
ขึ้องบริษััที่มุ่งเน้นการสั่�อสัารสัองที่างและความร่วมม่อในการที่ำางาน 
ร่วมกันให้บรรลุผู้ลสัำาเร็จติามเปี้าหมายั่ที่่�กำาหนด้ไว้ โด้ยั่เน้นการสั่�อสัาร
และติรวจสัอบอยั่่่เปี็นระยั่ะๆ รวมถ้งม่การให้คำาแนะนำาเก่�ยั่วกับจุด้แขึ้็ง
และจุด้ที่่�ติ้องปีรับปีรุงขึ้องพันักงาน เพั่�อนำาไปีกำาหนด้แผู้นพััฒนาติ่อไปี  
ทัี่�งน่� ผู้ลการปีฏิิบัติิงานขึ้องพันักงานแต่ิละบุคคลในแต่ิละปีีจะเชุ่�อมโยั่ง  
ติ่อการขึ้้�นค่าจ้างปีระจำาปีี การจ่ายั่เงินรางวัลปีระจำาปีีติามผู้ลการ 
ปีฏิิบัติิงาน รวมถ้งการพัิจารณาการเติิบโติในวิชุาชุ่พั การพััฒนา  
และฝึึกอบรมให้แก่พันักงานด้้วยั่
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การบร่หารจำัด้การผู้ลต่อบแทนของบุคลากร 
บริษััที่มุ่งเน้นการบริหารผู้ลติอบแที่นที่่�เหมาะสัมและเปี็นธรรมให้แก่
พันักงานโด้ยั่กำาหนด้นโยั่บายั่ค่าติอบแที่นพันักงานที่่�สัอด้คล้องกับ 
ผู้ลการด้ำาเนินงานขึ้องบริษััที่ที่ั�งในระยั่ะสัั�น และระยั่ะยั่าว โด้ยั่พัิจารณา
ในหลักการสัำาคัญ 3 ปีระการ กล่าวค่อ
1. ควัามีเป็นธรัรัมีภาย์ในองค์กรั: พัิจารณาค่าติอบแที่นที่่�เหมาะสัม 

กับลักษัณะงานและความรับผู้ิด้ชุอบ
2. ควัามีเป็นธรัรัมีภาย์นอกองค์กรั: พัิจารณาค่าติอบแที่นในระด้ับ 

ที่่�สัามารถแขึ้่งขึ้ันในติลาด้งานได้้ ผู้่านการสัำารวจค่าจ้าง และ  
การปีรับคา่จา้งใหม่้ความเหมาะสัมกบัสัภัาวะติลาด้ โด้ยั่นำาด้ชัุนร้าคา  
ผู้่บ้รโิภัคมาเปีน็ส่ัวนหน้�งขึ้องการพัจิารณาการข้ึ้�นค่าจา้งปีระจำาปีีด้ว้ยั่

3. ควัามีเป็นธรัรัมีรัะหวั่างบ้คคล: พัิจารณาค่าติอบแที่นติามผู้ล  
การปีฏิิบัติิงานและความสัามารถขึ้องแติ่ละบุคคล ในร่ปีแบบขึ้อง
การขึ้้�นค่าจ้างปีระจำาปีี หร่อการปีรับค่าจ้างเปี็นกรณ่พัิเศษั และ
การจ่ายั่เงินรางวัลปีระจำาปีีติามผู้ลปีระกอบการขึ้องบริษััที่และ  
ผู้ลการปีฏิิบัติิงานขึ้องบุคคล

การให้รางวัลและการยกย่องช้มเช้ย 
นอกเหน่อจากการติอบแที่นผู้ลการปีฏิิบัติิ งานในร่ปีแบบขึ้อง  
การจ่ายั่เงินรางวัลปีระจำาปีีแล้ว บริษััที่เล็งเห็นความสัำาคัญขึ้องการ ให้
รางวัลและการยั่กยั่่องชุมเชุยั่ในร่ปีแบบติ่างๆ ได้้แก่
1. ปีระกาศยั่กยั่่องชุมเชุยั่และให้รางวัลแก่พันักงานติัวอยั่่าง  

และพันักงานด้่เด้่น รวมถ้งการมอบเบ่�ยั่ขึ้ยั่ันให้แก่พันักงาน 
ในทีุ่กไติรมาสั

2. ปีระกาศยั่กยั่่องชุมเชุยั่ความสัำาเร็จขึ้องคณะที่ำางานที่่�สั่งผู้ล 
ในเชุิงบวกติ่อบริษััที่ เชุ่น คณะที่ำางานปีระกวด้รางวัลอุติสัาหกรรม
ด้่เด้่น

3. จัด้ให้ม่รางวัลขึ้อบคุณเพั่�อติอบแที่นพันักงานที่่�ติ้องปีฏิิบัติิงานแที่น 
เพั่�อนร่วมงานที่่�ติ้องลางานเปี็นเวลานาน โด้ยั่สัามารถที่ำางานขึ้อง
ตินเองและแที่นผู้่้อ่�นได้้อยั่่างด้่เยั่่�ยั่ม

4. จัด้ปีระกวด้รางวัลจากโครงการปีรับปีรุงงานติ่างๆ โครงการ 
ปีรับปีรุงงานเพั่�อล่กค้า การแขึ้่งขึ้ันรางวัลนวัติกรรมในกลุ่มบริษััที่ 
ที่าที่า (Tata Innovista) รางวัลนำาเสันอไอเด้่ยั่ใน Tata Ideas 
e-Hackathon 2021 แคมเปีญ เด้่อนแห่งการจุด้ปีระกายั่ความคิด้ 
ชุ่วยั่พัิชุิติงานไร้ค่า พััฒนาคุณภัาพัชุ่วิติการที่ำางาน เปี็นติ้น

5. จัด้ให้มก่ารจ่ายั่เงินจ่งใจติามผู้ลผู้ลิติเพั่�อติอบแที่นพันักงานที่่�ปีฏิิบัติิ
งานบรรลุเปี้าหมายั่ที่่�กำาหนด้ไว้ในแติ่ละเด้่อน

6. จัด้ให้ม่การมอบรางวัลพันักงานที่่�ม่ความโด้ด้เด้่นด้้านความยั่ั�งยั่่น 
ซึ่้�งครอบคลุมที่ั�งในด้้านเศรษัฐกิจ ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม และด้้านสัังคม

การดู้แลพันักงานให้มีความผูู้กพัันต่่อองค์กร
บริษััที่กำาหนด้ให้ม่การปีระเมินระด้ับความผู้่กพัันขึ้องพันักงานติ่อ 
บริษััที่ เปี็นระยั่ะๆ โด้ยั่ให้พันักงานทีุ่กคนติอบแบบสัอบถาม  
ซึ่้�งปีระกอบด้้วยั่คำาถามเพั่�อปีระเมินระด้ับความพั้งพัอใจขึ้องพันักงาน 
และระด้ับความผู้่กพัันติ่อองค์กรขึ้องพันักงาน ติั�งแติ่ปีีการเงิน 2558  
เปี็นติ้นมา บริษััที่ได้้ว่าจ้างให้บริษััที่ Aon Hewitt ซึ่้�งเปี็นบริษััที่ที่่�
ปีร้กษัาภัายั่นอกเปี็นผู้่้ด้ำาเนินการสัำารวจความพั้งพัอใจ โด้ยั่วัด้ผู้ล
ความผู้่กพัันจากปี๊จจัยั่ด้้านพัฤติิกรรมขึ้อง Say-Stay-Strive ซึ่้�งจะ 
ที่ำาให้ผู้ลการสัำารวจม่ความน่าเชุ่�อถ่อและสัามารถเปีร่ยั่บเที่่ยั่บผู้ล 
การสัำารวจกับบริษััที่อ่�นๆ ได้้อ่กด้้วยั่ 
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บริษััที่ด้ำาเนินการวัด้ความผู้่กพััน สัรุปีผู้ล และวิเคราะห์ขึ้้อม่ล แยั่กติาม 
กลุ่มเปี้าหมายั่ที่่�แติกติ่างกัน โด้ยั่แผู้นการปีรับปีรุงจะมาจาก 2 สั่วน 
ปีระกอบกัน กล่าวค่อ แผู้นการปีรับปีรุงระด้ับองค์กรขึ้องกลุ่มบริษััที่ 
ซึ่้�งจะม่การพัิจารณาโด้ยั่คณะกรรมการที่รัพัยั่ากรบุคคล กลุ่มบริษััที่ 
ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) ในขึ้ณะเด้่ยั่วกัน หน่วยั่งานที่รัพัยั่ากรบุคคล 
จะร่วมกันกำาหนด้แผู้นปีรับปีรุงร่วมกับ Line Manager และติัวแที่น
ขึ้องพันักงานที่่�ได้้รับการแติ่งติั�งให้เปี็น Engagement Champion เพั่�อ 
กำาหนด้แผู้นในระด้ับบริษััที่ยั่่อยั่ ซึ่้�งจะติรงกับความติ้องการขึ้องแติ่ละ 
กลุ่มเปี้าหมายั่และติอบโจที่ยั่์ติามความติ้องการที่่�หลากหลายั่ได้้อยั่่าง 
ติรงจุด้และรวด้เร็ว

ส่วัส่ด้่การและส่่ทธ่ประโยช้น์
จากวิสััยั่ที่ัศน์ขึ้องบริษััที่ที่่�มุ่ ง เน้นให้พันักงานปีฏิิบัติิงานอยั่่าง 
ม่ความสัุขึ้ จ้งได้้จัด้สัวัสัด้ิการให้แก่พันักงานโด้ยั่ให้ครอบคลุมในทีุ่กๆ 
ด้้านที่ั�งยั่ามที่่�อยั่่่กับบริษััที่ ยั่ามเจ็บไขึ้้ได้้ปี่วยั่ และเม่�อพั้นสัภัาพั 
การเปีน็พันกังาน ซึ่้�งไมเ่พัย่ั่งแติ่ใหก้บัพันกังานเที่า่นั�น แติย่ั่งัครอบคลมุ  
ถ้งครอบครัวและบิด้ามารด้าขึ้องพันักงานอ่กด้้วยั่ นอกจากนั�นบริษััที่
จัด้ให้ม่การให้บริการและการสันับสันุนแก่พันักงานในด้้านติ่างๆ ที่่�จะ
ชุ่วยั่เหล่อพันักงานในกรณ่ที่่�ปีระสับปี๊ญหาใด้ๆ รวมไปีถ้งการปีรับปีรุง
คุณภัาพัชุ่วิติขึ้องพันักงานให้ด้่ขึ้้�น ม่การปีรับปีรุงสัภัาพัแวด้ล้อม  
สัถานที่่�ที่ำางาน มุมพัักผู้่อน ห้องนำ�า สัุขึ้อนามัยั่ และสัิ�งอำานวยั่ 
ความสัะด้วกติ่างๆ ให้ด้่ยั่ิ�งขึ้้�นอยั่่่ เสัมอ ที่ั�งที่่� เปี็นขึ้้อเสันอแนะ 
จากพันักงานและก่อนที่่�พันักงานจะร้องขึ้อ 

นโยั่บายั่ที่่�สัำาคัญอ่กปีระการหน้�งในการด้่แลด้้านการบริการและ 
สัิที่ธิปีระโยั่ชุน์ขึ้องพันักงาน ได้้แก่  การรับฟั๊งความติ้องการ 
ขึ้องพันกังาน การเปิีด้โอกาสัให้พันกังานได้้ม่สัว่นรว่มผู้า่นชุอ่งที่างต่ิางๆ  
ซึ่้�งบริษััที่ได้้ใชุ้ชุ่องที่างด้ังกล่าวเปี็นขึ้้อม่ลในการรับที่ราบความติ้องการ
ขึ้องพันักงาน ติลอด้จนใชุ้เปี็นขึ้้อม่ลในการปีรับปีรุงเพั่�อติอบสันอง
พันักงานให้เกิด้ความพั้งพัอใจสั่งขึ้้�น ได้้แก่ คณะกรรมการสัวัสัด้ิการ  
คณะกรรมการล่กจ้าง สัหภัาพัแรงงาน กล่องรับความคิด้เห็นสั่งติรง
ถ้งกรรมการผู้่้จัด้การใหญ่ การสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องพันักงาน  
HR Delivery การสัำารวจค่าจ้างและสัวัสัด้ิการ การสััมภัาษัณ์พันักงาน
ก่อนออกจากงาน การให้คำาปีร้กษัาจากหัวหน้างาน กิจกรรมผู้่้บริหาร 
พับพันักงาน การสััมภัาษัณ์ถ้งเหติุผู้ลในการที่ำางานกับบริษััที่ (Stay 
Interview) เปี็นติ้น

ก่จำกรรมพันักงานส่ัมพัันธ์ 
บริษััที่มุ่งสั่งเสัริมความสััมพัันธ์ที่่�ด้่ระหว่างพันักงาน ครอบครัว  
ขึ้องพันกังาน กบับรษิัทัี่อยั่า่งติอ่เน่�องเสัมอมา โด้ยั่ใหค้วามสัำาคญัในการ 
ด้่แลพันักงานและครอบครัว ในทีุ่กชุ่วงจั งหวะขึ้องชุ่วิติ อาที่ิ  
การแสัด้งความยั่ินด้่กับพันักงานใหม่ในงานรับปีริญญาที่่�มหาวิที่ยั่าลัยั่
ติ่างๆ การแสัด้งความยั่ินด้่กับพันักงานในโอกาสัสัมรสัและม่บุติร  
การร่วมอนุโมที่นาบุญในโอกาสัท่ี่�พันักงานลาอุปีสัมบที่ การเยั่่�ยั่มเย่ั่ยั่น
พันกังานและครอบครวัท่ี่�เจบ็ป่ีวยั่ติอ้งเขึ้า้รบัการรักษัาในโรงพัยั่าบาล การ 
ร่วมแสัด้งความเสั่ยั่ใจและเปี็นกำาลังใจให้กับพันักงานและครอบครัวเม่�อ
ติ้องสั่ญเสั่ยั่บุคคลสัำาคัญในครอบครัว ฯลฯ นอกจากนั�น บริษััที่ยั่ังได้้ม่ 
การจัด้กิจกรรมติ่างๆ ให้กับพันักงานอยั่่างสัมำ�าเสัมอและหลากหลายั่ 
อาที่ิ การแขึ้่งขึ้ันก่ฬาปีระจำาปีี งานสัังสัรรค์ปีีใหม่ การที่่องเที่่�ยั่ว การที่ำา
ปีระโยั่ชุนเ์พั่�อสังัคมรว่มกนัเน่�องในโอกาสัวนัเกดิ้ขึ้องพันกังาน กจิกรรม
สั่งเสัริมสัุขึ้ภัาพัอนามัยั่ด้้วยั่การชุวนกันเด้ิน ชุมรมพันักงาน กิจกรรม
ขึ้ายั่สัินค้าม่อสัอง การแขึ้่งขึ้ัน E-Sport การอัพัเด้ติขึ้่าวสัารผู้่าน 
ชุ่องที่าง Line Official Account รวมถ้งกิจกรรมเพั่�อสั่งเสัริมความร่ ้
เพั่�ออนาคติ เชุ่น การออมและการลงทีุ่น การด้่แลสัุขึ้ภัาพัติ่างๆ เปี็นติ้น

ในชุ่วงสัถานการณ์โควิด้-19 บริษััที่ม่การสั่�อสัารนโยั่บายั่และมาติรการ 
ติ่างๆ ที่่�เก่�ยั่วขึ้้องกับโรคโควิด้-19 ให้พันักงานที่ราบผู้่านหลากหลายั่ 
ชุ่องที่าง อาที่ิ เชุ่น อ่เมล ไลน์ การปีระชุุมสั่วน/ฝึ่ายั่ปีระจำาสััปีด้าห์  
ม่การจัด้ที่ำาจด้หมายั่ขึ้่าว สั่�อปีระชุาสััมพัันธ์ ให้ความร่้ เก่�ยั่วกับ  
โรคโควดิ้-19 และคำาแนะนำาในการปีอ้งกนัโรคอยั่า่งสัมำ�าเสัมอ นอกจากน่�  
บริษััที่ฯ ม่การปีระสัานงานกับบริษััที่แม่ที่่�ปีระเที่ศอินเด้่ยั่ ในการสั่ง
รายั่งานสัถานการณ์ปีระจำาวัน รวมถ้งม่การปีระชุุมร่วมกับบริษััที่อ่�นๆ 
ในเคร่อที่าที่า เพั่�ออัพัเด้ที่สัถานการณ์และแบ่งปี๊นแนวปีฏิิบัติิที่่�ด้ ่ 
(Best Practice Sharing)

ในด้้ านการด้่แลพันักงานชุ่วงสัถานการณ์ โควิด้-19 บริษััที่ฯ  
แจกหน้ากากอนามัยั่ให้กับพันักงานและผู้่้ รับเหมา จัด้เติร่ยั่ม  
เจลแอลกอฮิอล์ เพัิ�มจุด้ล้างม่อแบบใชุ้เที่้าเหยั่่ยั่บ ให้แม่บ้านเพัิ�ม  
ความถ่�ในการที่ำาความสัะอาด้สัถานท่ี่�ปีฏิิบัติิงาน พ่ั�นท่ี่�ส่ัวนกลาง ห้องปีระชุุม  
และพั่�นที่่�อ่�นในสัถานปีระกอบการขึ้องบริษััที่/โรงงานมากขึ้้�น  
ที่ั�งน่� บริษััที่ฯ ไม่ม่การเลิกจ้างหร่อปีรับลด้เงินเด้่อน/สัวัสัด้ิการขึ้อง 
พันักงานแติ่อยั่่างใด้ และได้้ด้ำาเนินการที่่�สัอด้คล้องและเปี็นไปีติาม
มาติรการที่่�ภัาครัฐกำาหนด้ เชุ่น การลด้อัติราเงินปีระกันสัังคม

บริษััที่เชุ่�อมั�นว่าการสั่�อสัารที่่�เหมาะสัมและการแลกเปีล่�ยั่นขึ้้อม่ล 
ระหว่างบริษััที่กับพันักงานอยั่่างสัมำ�าเสัมอจะสัร้างความสััมพัันธ์ที่่� 
ราบร่�นและได้้รับความร่วมม่อร่วมใจและความผู้่กพัันจากพันักงาน  
ในการขึ้บัเคล่�อนองคก์รไปีสั่เ่ปีา้หมายั่เด้ย่ั่วกนั ในปีกีารเงนิ 2563 - 2564  
บริษััที่ม่อัติราการออกจากงานร้อยั่ละ 2.0 ซึ่้�งเปี็นอัติราที่่�ติำ�าที่่�สัุด้  
เม่�อเปีร่ยั่บเที่่ยั่บกับทีุ่กปีีที่่�ผู้่านมา 
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การจำัด้ช้่องทางการส่ื�อส่ารเพัื�อรับข้อเส่นอแนะและข้อร้องเรียน
กรณ่ชุุมชุนม่ความห่วงกังวลเก่�ยั่วกับผู้ลกระที่บหร่อขึ้้อร้องเร่ยั่น ชุุมชุนสัามารถแจ้งเร่�องร้องเร่ยั่นมายั่ังบริษััที่ได้้โด้ยั่ติรงผู้่านที่างโที่รศัพัที่์ 
กล่องรับความคิด้เห็น อ่เมล แบบสัำารวจความพั้งพัอใจขึ้องชุุมชุนติ่อบริษััที่ หร่อชุ่องที่างอิเล็กที่รอนิกสั์ หร่อแจ้งผู้่านมายั่ังผู้่้นำาชุุมชุน 
หร่อติัวแที่นเจ้าหน้าที่่�ขึ้องบริษััที่ เพั่�อให้บริษััที่สัามารถที่ำาการติรวจสัอบปีระเด้็นปี๊ญหาที่่�เกิด้ขึ้้�น พัร้อมกับแจ้งให้ชุุมชุนรับที่ราบและเห็น 
ชุอบผู้ลการปีรับปีรุงแก้ไขึ้หลังการด้ำาเนินการเสัร็จสัิ�น

บริษััที่มุ่ งมั� นด้ำา เนินธุ รกิ จด้้ วยั่การเปี็นบรรษััที่พัลเม่องที่่� ด้ ่ 
บนพ่ั�นฐานขึ้องการม่สัำาน้กและติระหนักถ้งหน้าท่ี่�และความรับผิู้ด้ชุอบ  
ติ่อชุุมชุน สัังคม และปีระเที่ศชุาติิ รวมที่ั�งการให้ความสัำาคัญติ่อการ 
รักษัาสัิ�งแวด้ล้อมอยั่่างจริงจังและติ่อเน่�อง ซึ่้�งถ่อเปี็นกลไกสัำาคัญที่่�  
จะขัึ้บเคล่�อนการด้ำาเนินธุรกิจขึ้องบริษััที่ควบค่่ไปีพัร้อมกับการพััฒนา 
สัังคมและสัิ�งแวด้ล้อมได้้อยั่่างยั่ั�งยั่่น

ในปีีการเงิน 2564 บริษััที่ได้้กำาหนด้แผู้นงานระยั่ะยั่าวด้้าน 
ความรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัั งคมและชุุมชุนโด้ยั่ได้้ รั บอนุมั ติิ จาก  
คณะกรรมการพัันธกิจเพั่�อสัังคมและความยั่ั�งยั่่น และคณะกรรมการ 
บริษััที่แล้ว ซึ่้�งจะที่ำาให้การด้ำาเนินงานในด้้านน่�ขึ้องบริษััที่และ  
บริษััที่ยั่่อยั่ในแติ่ละปีีเปี็นไปีในที่ิศที่างที่่�บริษััที่กำาหนด้ เพั่�อให้มั�นใจ 
ได้้ว่าความติ้องการขึ้องผู้่้ม่สั่วนได้้เสั่ยั่ทีุ่กกลุ่มได้้ถ่กนำามารวม 
เขึ้้าเปี็นสั่วนหน้�งขึ้องแผู้นธุรกิจ โด้ยั่บริษััที่ได้้มุ่งเน้นการพััฒนา  
ชุุมชุนรอบโรงงานและร่วมด้ำาเนินการวางแผู้นและการปีฏิิบัติิในการ  
ยั่กระคับคุณภัาพัชุ่วิติขึ้องชุุมชุนเพั่�อให้ติรงติ่อความคาด้หวังขึ้อง 
ชุุมชุนมากที่่�สัุด้ ผู้่านโครงการติ่างๆ ขึ้องบริษััที่ การสันับสันุน 

กิจกรรมขึ้องชุุมชุน สั่บสัานวัฒนธรรมที่้องถิ�น ร่วมพััฒนาการศ้กษัา 
สันับสันุนเคร่�องคอมพัิวเติอร์เพั่�อการเร่ยั่นร่้ การจัด้โครงการค่ายั่ 
เยั่าวชุนพััฒนาภัาษัาอังกฤษั การด้่แลรักษัาและฟั้�นฟั่สัิ�งแวด้ล้อม  
การฝึึกอบรมให้ความร่้เก่�ยั่วกับวิธ่การจัด้ที่ำาบัญชุ่และเคร่อขึ้่ายั่  
สัังคมออนไลน์เพั่�อพััฒนาธุรกิจขึ้องชุุมชุน การนำาที่ักษัะความร่้ด้้าน  
ความปีลอด้ภััยั่ไปีให้ความร่้แก่บุคลากรด้้านการศ้กษัาคร่และ 
นักเร่ยั่นในโรงเร่ยั่นที่่�อยั่่่รอบโรงงาน การพััฒนากลุ่มวิสัาหกิจชุุมชุน 
ให้เขึ้้มแขึ้็งเกิด้การจ้างงานสัร้างอาชุ่พัในชุุมชุน ติลอด้จนได้้สั่งเสัริม 
และสันับสันุนให้พันักงานร่วมเปี็นจิติอาสัาในการชุ่วยั่เหล่อสัังคม

จากสัถานการณ์การแพัร่ระบาด้โรคโควิด้-19 ที่ำาให้พันักงาน  
ไม่สัามารถรวมกลุ่มที่ำากิจกรรมติ่างๆ ได้้เชุ่นเด้ิม บริษััที่จ้งได้้ม่ 
การปีรับแนวที่างการปีฏิิบัติิกิจกรรมจิติอาสัา และยั่้ด้หลักปีฏิิบัติิ  
ติามมาติรการขึ้องรัฐและเพัิ�มเติิมกิจกรรมที่่�สัามารถด้ำาเนินการ  
ผู้่านออนไลน์ได้้ เพั่�อให้พันักงานทีุ่กคนยั่ังคงสัามารถร่วมพัันธกิจ 
เพั่�อสัังคมได้้อยั่่างติ่อเน่�อง 

กัาริสริ้างความผ้กัพััน 
กัับชุมชนและสังคม

ผูู้�้ร้องเรียนส่ามารถร้องเรียน 
ผู้่านช้่องทางการแจำ้งข้อร้องเรียน  
โทรศัพัท์/กล่องรับความค่ด้เห็น/ 

อีเมล/แจำ้งเจำ้าหน้าที�บร่ษััท

ฝึ�ายบร่หารส่รุปประเด้็นช้ี�แจำงให้ 
ผูู้้ร้องเรียนและชุ้มช้นได้้รับทราบ

โรงงานรับเรื�อง
 ร้องเรียน 

และบันท่ลงแบบฟัอร์ม

หน่วยงานรับผู้่ด้ช้อบแก้ไข
และต่่ด้ต่ามความคืบหน้าพัร้อม

แจำ้งผู้ลการแก้ไขให้ผูู้้บร่หาร
ได้้รับทราบ

ผูู้�้รับเรื�องร้องเรียน 
ส่่งรายงานการร้องเรียน 

ไปยังหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

หน่วยงานรับผู้่ด้ช้อบลงพัื�นที� 
ส่ำารวจำและต่รวจำส่อบข้อเท็จำจำร่ง
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กรอบการด้ำาเน่นงานพัันรก่จำเพัื�อชุ้มช้นและส่ังคม  
ปีการเง่น 2563 - 2564
บริษััที่ได้้ด้ำาเนินธุรกิจติามอุด้มการณ์แน่วแน่ในการม่สั่วนร่วมพััฒนา
ชุุมชุนและรับผู้ิด้ชุอบติ่อสัังคม ติลอด้จนสัิ� งแวด้ล้อมมาอยั่่าง 
ติ่อเน่�องที่ั�งสัังคมใกล้ (พั่�นที่่�รอบโรงงาน) และสัังคมไกล (พั่�นที่่�อ่�นๆ 
ที่ั�วปีระเที่ศ) ด้้วยั่ร่ปีแบบการปีระสัานความร่วมม่อ และติอบสันอง 
ติ่อความคาด้หวังขึ้องชุุมชุนและสัังคม โด้ยั่ในปีีการเงิน 2564 
ได้้กำาหนด้กรอบการด้ำาเนินงานพัันธกิจเพั่�อสัังคม ด้ังน่�

การพััฒนาชุ้มช้นและส่ังคมใกล้ 5 พัันรก่จำหลัก
มุ่งเน้นการพััฒนาและยั่กระด้ับคุณภัาพัชุ่วิติขึ้องชุุมชุนโด้ยั่รอบโรงงาน
1. เสัริมสัร้างความสััมพัันธ์กับชุุมชุนและหน่วยั่งานภัาครัฐ
2. สั่งเสัริมด้้านศาสันา วัฒนธรรมและการศ้กษัา
3. เสัริมสัร้างสัุขึ้ภัาพัอนามัยั่และความปีลอด้ภััยั่
4. อนุรักษั์สัิ�งแวด้ล้อมและฟั้�นฟั่ที่รัพัยั่ากรธรรมชุาติิ
5. สั่งเสัริมการพััฒนาชุุมชุนและสันับสันุนกลุ่มวิสัาหกิจชุุมชุน

พัันรก่จำเพัื�อชุ้มช้นและส่ังคม ปีการเง่น 2563 - 2564

ผู้ลการด้ำาเน่นงานที�ส่ำาคัญในปีการเง่น 2564

งบัประมาณในการมีสี่วันร่วัม 
พ่ฒนาชื่้มชื่น และสี่งคม

จำำานวันผู�ได�ร่บัประโยชื่น์
จำากโครงการเพ่�อสี่งคมของบัร้ษี่ท์

จำำานวันชื่่�วัโมงรวัมท์ี�พน่กงานร่วัมใน 
พ่นรก้จำเพ่�อสี่งคม

ควัามพึงพอใจำของชื่้มชื่น

พััฒนาชุุมชุนและสัังคมในพั่�นที่่�รอบสัถานปีระกอบ 
การขึ้องบริษััที่และในพั่�นที่่�อ่�นๆ

ผิลลัพธ์ 3.67 ล้านบาท

พััฒนาชุุมชุนโด้ยั่กระบวนการม่สั่วนร่วมขึ้องชุุมชุน 
เพั่�อให้สัมาชุิกในชุุมชุนได้้รับปีระโยั่ชุน์โด้ยั่ติรงจาก 
โครงการฯ

ผิลลัพธ์ 55,929 คน

สั่งเสัริมวัฒนธรรมองค์กรการเปี็นจิติอาสัาขึ้อง 
พันักงาน

ผิลลัพธ์ 9,477 ชื่ั�วัโมีง (8.6 ชื่ั�วัโมีง/คน)

ด้ำาเนินธุรกิจโด้ยั่ไม่สั่งผู้ลกระที่บติ่อชุุมชุนและ 
ชุุมชุนม่ความพั้งพัอใจพัันธกิจเพั่�อสัังคมขึ้องบริษััที่

ผิลลัพธ์ ไมี่มี่ข่้อรั้องเรั่ย์น
ควัามีพ่งพอใจข่องชื่้มีชื่น รั้อย์ละ 90

7
ส่นับส่นุนเด้็กและเยาวช้นในท้องถ่�นห่างไกล

ชื่้มชื่นรอบั
สีถานประกอบัการ

2
ส่่งเส่ริมด้้านศาส่นา

วัฒนธรรมและ
การศ่กษัา

1
เส่ริมส่ร้างความ
ส่ัมพัันธ์กับชุ้มช้น

และหน่วยงาน
ภาครัฐ

4
อนุรักษั์ส่่�งแวด้ล้อม
และฟัื้นฟัูทรัพัยากร

ธรรมช้าต่่

5
ส่่งเส่ริมการพััฒนา
ชุ้มช้นและส่นับส่นุน
กลุมวิส่าหก่จำชุ้มช้น

3
เส่ริมส่ร้างสุ่ขภาพั

อนามัยและ
ความปลอด้ภัย

การพััฒนาชุ้มช้นและส่ังคมไกล 2 พัันธก่จำหลัก
6. สันบัสันนุองคก์รไมแ่สัวงหาผู้ลกำาไร เชุน่ สันบัสันนุคา่ยั่อาสัาพัฒันาชุมุชุนขึ้องกลุม่นกัศก้ษัามหาวทิี่ยั่าลยัั่ ชุว่ยั่เหลอ่ผู้่ป้ีระสับภัยัั่ที่างธรรมชุาติิ  

ผู้่้ด้้อยั่โอกาสัที่างสัังคม
7.  สันับสันุนเด้็กและเยั่าวชุนในที่้องถิ�นห่างไกล “มุมหนังสั่อ เสัริมปี๊ญญา กับ ที่าที่า สัติ่ล” ได้้ม่การปีรับบที่บาที่โด้ยั่จะไม่ม่การขึ้ยั่ายั่  

จำานวนโรงเร่ยั่นในโครงการเพัิ�มจากปี๊จจุปี๊น 308 โรงเร่ยั่นอ่ก หากแติ่โรงเร่ยั่นที่่�อยั่่่ ในโครงการจะยั่ังคงได้้รับการสัานติ่อการ 
ด้่แลการสั่งมอบหนังล่อใหม่ให้เพัิ�มเติิมอ่กปีีละ 2 ครั�งติ่อเน่�องจนครบ 5 ปีี
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1. เส่ร่มส่ร้างความส่ัมพัันธ์กับชุ้มช้นและหน่วยงานภาครัฐ 
สัร้างความร่วมม่อกันในทีุ่กภัาคสั่วน ภัาครัฐ ภัาคเอกชุนและชุุมชุน เพั่�อหาแนวที่างการสันับสันุนและพััฒนาชุุมชุนโด้ยั่ไม่ม่การแบ่งแยั่ก  
ม่การแลกเปีล่�ยั่นความร่้และแบ่งปี๊นที่รัพัยั่ากร ม่ความสััมพัันธ์ที่่�ด้่ติ่อกันสัามารถบรรลุเปี้าหมายั่การพััฒนาร่วมกันได้้อยั่่างยั่ั�งยั่่น

ความเชุ่�อถ่อไว้วางใจมิใชุ่เพั่ยั่งจากชุุมชุนเที่่านั�น 
ห ากยั่ั ง ถ้ ง ความสัั มพัั น ธ์ ที่่� ด้่ กั บหน่ ว ยั่ ง าน 
ภัาครัฐและภัาคเอกชุนที่่�อยั่่่ รอบพั่�นที่่�ติั� งขึ้อง 
โรงงาน การสันับสันุนกิจกรรมติ่างๆ เพั่�อให้เกิด้ 
วงจรขึ้องสัังคมแห่งการแบ่งปี๊นโด้ยั่ถ่อปีระโยั่ชุน์ 
ขึ้องสั่วนรวมเปี็นที่่�ติั�ง

•  สันับสันุนนำ�าด้่�มที่าที่าในการจัด้กิจกรรม 
ติ่างๆ ขึ้องชุุมชุนรวมที่ั�งสัิ�น 10,428 
ขึ้วด้ 

•  สันับสันุนเงินเพั่�อการจัด้กิจกรรมติ่างๆ 
247,452 บาที่

กลุ่มบริษััที่ ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) ร่วมชุ่วยั่เหล่อสัังคมในชุ่วงวิกฤติิการแพัร่ระบาด้ 
ขึ้องเชุ่�อไวรัสั โควิด้-19

• บ ริ ษัั ที่ แล ะพันั ก ง านร่ วมบริ จ าค เ งิ น  
215,000 บาที่ ให้กับ 3 โรงพัยั่าบาล 
ที่่�อยั่่่ ในจังหวัด้ที่่�ม่ สัถานปีระกอบการ 
ขึ้องบริษััที่ติั�งอยั่่่

- โ ร ง พั ยั่ า บ า ล ร ะ ยั่ อ ง จำา น ว น เ งิ น 
70,000 บาที่

- โรงพัยั่าบาลสัมเด้็จพัระบรมราชุเที่ว ่
ณ ศร่ราชุา จำานวนเงิน 75,000 บาที่

- โ ร งพัยั่าบาลสั ร ะบุ ร่  จำา นวน เ งิ น 
70,000 บาที่

• สั นั บ สั นุ น เ จ ล แ อ ล ก อ ฮิ อ ล์  จำา นว น 
1,235  ขึ้วด้ และมอบหน้ากากผู้้า 
4,391  ชุิ� น  ให้กับชุุมชุนที่่ าหลวง 
จังหวัด้พัระนครศร่อยัุ่ธยั่า และชุุมชุน  
บ้านสัารภั่ จังหวัด้สัระบุร่

• สันับสันุนนำ�าด้่�มที่าที่าให้กับจุด้คัด้กรอง 
บริการโควิด้-19 ณ วัด้ห้วยั่ปีราบ จังหวัด้ 
ชุลบุร่ ฯลฯ รวมจำานวน 10,320 ขึ้วด้

• สั่งเสัริมรายั่ได้้ให้กับชุุมชุนในการผู้ลิติ  
หน้ากากอนามัยั่ที่่�ที่ำาจากผู้้ามัสัลิน เพั่�อ 
มอบให้กับพันักงานและผู้่้รับเหมาขึ้อง 
กลุ่มบริษััที่ จำานวน 1,941 คน

• ใ ชุ้ เ หล็ ก ขึ้อ งบริ ษัั ที่ที่ำา ที่่� ก ด้ เ จลแบบ  
ใชุ้เที่้าเหยั่่ยั่บ จำานวน 14 ชุุด้ ให้กับ  
โรงเร่ยั่นเที่ศบาลเม่องมาบติาพัุด้และ 
ชุุมชุนเกาะกก จังหวัด้ระยั่อง 

โครงการเสีร้มสีร�างควัามสี่มพ่นธ์ปันนำ�าใจำสีู่ชื่้มชื่น

โครงการ ท์าท์า สีตีล ร่วัมใจำสีู� วั้กฤต้ โควั้ด-19

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น
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2. ส่่งเส่ร่มด้้านศาส่นา วัฒนธรรมและการศ่กษัา    
สั่บสัานขึ้นบธรรมเน่ยั่มปีระเพัณ่ที่่�ด้่งามขึ้องที่้องถิ�นให้คงอยั่่่ ติลอด้จนการพััฒนาด้้านการศ้กษัาให้กับเด้็กและเยั่าวชุน รวมถ้งการศ้กษัาติลอด้ชุ่วิติ 
สัามารถใชุ้ความร่้ในการชุ่วยั่เหล่อตินเองและครอบครัวในการด้ำารงชุ่วิติ บริษััที่เชุ่�อว่าการศ้กษัาค่อรากฐานขึ้องการพััฒนาสัังคมและเศรษัฐกิจ 
ในระยั่ะยั่าวได้้อยั่่างยั่ั�งยั่่น

เสัริมสัร้างความสัามัคค่ขึ้องชุุมชุนและสั่งเสัริมการ 
อนุรักษั์วัฒนธรรมและปีระเพัณ่ขึ้องที่้องถิ�นให้คงอยั่่่ 
สั่บไปี โด้ยั่เขึ้้าร่วมและสันับสันุนกิจกรรมติ่างๆ เชุ่น
- ปีระเพัณ่สังกรานติ์
- ปีระเพัณ่แห่เที่่ยั่นพัรรษัา
- ปีระเพัณ่ลอยั่กระที่ง
- ปีระเพัณ่ที่อด้กฐิน ผู้้าปี่าสัามัคค่
- ปีระเพัณ่บุญขึ้้าวหลาม
- วันเด้็กแห่งชุาติิ

•  ความสัามั คค่ ขึ้อ งคน ในชุุ มชุนรวม 
5,574 คน

•  ใชุ้งบปีระมาณที่ั�งสัิ�น 280,000 บาที่

ร่วมกับโรงเร่ยั่นพัิจารณาคัด้เล่อกเด้็กและเยั่าวชุน  
เขึ้้ารับทีุ่นการศ้กษัาโด้ยั่มุ่ งหวังให้ เยั่าวชุนที่่� ได้้ 
รับทีุ่นม่โอกาสัที่างการศ้กษัา ความปีระพัฤติิและ 
ผู้ลการเร่ยั่นที่่�ด้่ขึ้้�นซึ่้�งจะเปี็นแบบอยั่่างที่่�ด้่ ให้กับ 
เด้็กและเยั่าวชุนในการพััฒนาตินเอง

•  จำานวนนักเร่ยั่นได้้รับทีุ่น 67 ทีุ่น

•  จำานวนเงินทุี่นการศ้กษัา 33,000 บาที่

ด้ำาเนินโครงการที่่�ม่กระบวนการคิด้สัร้างสัรรค์ สัร้าง 
จินตินาการให้กับเด้็กและเยั่าวชุนได้้ม่โอกาสัแสัด้ง 
ความสัามารถด้้านศิลปีะ พัร้อมชุ่วยั่ผู้ลักด้ันให้ 
เยั่าวชุนได้้ฝึึกฝึนที่ักษัะในการสัร้างสัรรค์ศิลปีะที่่�ม่ 
คุณค่าอยั่่างติ่อเน่�อง

•  จัด้การปีระกวด้ใน 2 โรงเร่ยั่น ขึ้อง 
จังหวัด้สัระบุร่ ได้้แก่ โรงเร่ยั่นวัด้บัวงาม 
และโรงเร่ยั่นวัด้สัารภั่

•  มอบรางวัล ให้นัก เร่ยั่นระด้ับปีระถม 
ศ้กษัาที่่�ชุนะการปีระกวด้รวม 48 คน

ภัาษัาอังกฤษัเปี็นภัาษัาที่่�จำา เปี็นในการติิด้ติ่อ 
สั่�อสัารและเปี็นพั่�นฐานในการค้นคว้าหาความร่้  
จากสั่�อและเที่คโนโลยั่่ด้ิจิที่ัลในยัุ่คใหม่ บริษััที่ได้้  
นำาพันักงานขึ้องบริษััที่ที่่�ม่ที่ักษัะภัาษัาอังกฤษัที่่�ด้่  
มาชุ่วยั่เหล่อพััฒนาภัาษัาอังกฤษัให้กับเยั่าวชุน 
ผู้่านกิจกรรมที่่�ถ่กออกแบบมาให้เกิด้การเร่ยั่นร่ ้
อยั่่างเปี็นระบบและสันุกสันานเขึ้้าใจง่ายั่

• ด้ำา เ นิ น ก า ร ม า ติ่ อ เ น่� อ ง เ ปี็ น ปีี ที่่�  9
ณ โรงเร่ยั่นบ้านบ่อวิน (ลิขึ้ิติราษัฎร์บำารุง) 
ติำาบลบ่อวิน อำาเภัอศร่ราชุา จังวัด้ชุลบุร่ 

•  นักเร่ยั่นระด้ับ ม.1-ม.2 ร่วมโครงการ
จำานวน 120 คน

โครงการสี่บัสีานวั่ฒนธรรมและประเพณีท์�องถ้�น

โครงการกองท์้นท์าท์าร่วัมพ่ฒนาการศึกษีา

โครงการท์าสีีเต้มฝัันเยาวัชื่นไท์ย

โครงการค่ายเยาวัชื่นพ่ฒนาภัาษีาอ่งกฤษี คร่�งท์ี� 9

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น
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บริษััที่เล็งเห็นคุณค่าในการศ้กษัาที่่� เกิด้ขึ้้�นจาก 
การใชุ้คอมพัิว เติอร์ ในการเร่ยั่นร่้ เที่คโนโลยั่ ่
จ้ ง ม่ แนวคิ ด้ ในกา รสันั บสันุ นคอมพัิ ว เ ติอ ร์
ให้  กับ โรง เร่ ยั่นที่่� ขึ้าด้แคลนโด้ยั่ร่ วมม่อกับ
ม่ลนิธิ กระจกเงาในการหาเคร่�องคอมพัิวเติอร์ 
ม่ อสัองที่่� ม่ คุณภัาพัเหมาะสัำาหรั บการ เ ร่ ยั่น 
การสัอนขึ้องโรงเร่ยั่น เพั่�อสั่งมอบให้กับโรงเร่ยั่นที่่� 
ม่ความติ้องการ ซึ่้�งจะชุ่วยั่สั่งเสัริมสัร้างการเร่ยั่นร่้ 
ที่่� ไ ม่ สัิ� น สัุ ด้  พัร้ อมกั บสัร้ า ง โ ลกที่ั ศน์ ใหม่ ๆ 
ให้แก่เด้็กและเยั่าวชุน

• สั่ งมอบคอมพัิ ว เ ติอร์ ม่ อ สัองจำานวน  
รวม 40 เคร่�อง ให้กับ 2 โรงเร่ยั่น ได้้แก่

- โ ร ง เ ร่ ยั่ น วั ด้ เ ก า ะ เ ซึ่ิ ง ห ว า ยั่  
ติำาบลวิหารแด้ง อำา เภัอวิหารแด้ง  
จังหวัด้สัระบุร่

- โรงเร่ยั่นบ้านเขึ้าหิน (นิกรราษัฎร์บำารุง) 
ติำาบลบ่อวิน อำาเภัอศร่ราชุา จังหวัด้ชุลบุร่

•  จำา น ว น นั ก เ ร่ ยั่ น ที่่� ไ ด้้ รั บ ปี ร ะ โ ยั่ ชุ น์  
563 คน

3. เส่ร่มส่ร้างสุ่ขภาพัอนามัยและความปลอด้ภัย
ชุ่วยั่สั่งเสัริมให้ชุุมชุนเห็นความสัำาคัญขึ้องสัุขึ้ภัาพั สัุขึ้อนานัยั่ รวมถ้งการสัังเกติสัิ�งติ่างๆ รอบติัว ในการลด้อัติราการเกิด้อุบัติิเหติุ สัามารถนำา 
ความร่้ไปีถ่ายั่ที่อด้ให้กับบุคคลในครอบครัวหร่อบุคคลอ่�นๆ เกิด้กระบวนการม่สั่วนร่วมขึ้องปีระชุาชุนทีุ่กภัาคสั่วน

พันั ก ง านและผู้่้ รั บ เหมาขึ้องกลุ่ ม  บริ ษัั ที่ 
ที่าที่า สัติ่ล (ปีระเที่ศไที่ยั่) ร่วมชุ่วยั่เหล่อสัังคม 
ผู้่านการบริจาคโลหิติเพั่�อชุ่วยั่ชุ่วิติเพั่�อนมนุษัยั่ ์
ให้กับสัภัากาชุาด้ไที่ยั่เปี็นปีระจำาทีุ่กไติรมาสั

• ผู้่้เขึ้้าร่วมบริจาคโลหิติรวม 146 คน

•  ม่จำานวนโลหิติ 51,100 ซึ่่ซึ่่

สั่ ง เสัริมการให้ความร่้ ในการปี้องกันตินเอง  
ให้กับนัก เร่ ยั่น เยั่าวชุนในชุ่ วงสัถานการณ์  
โควิด้-19 ที่่�กำาลังแพัร่ระบาด้ โด้ยั่ให้ความร่ ้
ใ น เ ร่� อ ง วิ ธ่ ก า ร แ พั ร่ ก ร ะ จ า ยั่ ขึ้ อ ง เ ชุ่� อ โ ร ค  
แ ล ะ ก า ร ปี้ อ ง กั น  มุ่ ง เ น้ น ห ลั ก ปีฏิิ บั ติิ ขึ้ อ ง  
ภัาครัฐ หล่กเล่�ยั่งการอยั่่่ในสัภัาพัที่่�แออัด้ และ 
ไม่ อยั่่่ ใ กล้ ชุิ ด้ผู้่้ ปี่ วยั่  ไอ หร่ อจาม รวมถ้ ง  
การสัวมหน้ากากอนามัยั่ และการล้างม่อด้้วยั่ 
เจล ลด้ผู้ลกระที่บติ่อสัุขึ้ภัาพัขึ้องนักเร่ยั่นและคร ่
ติลอด้จนการปีรับปีรุงมาติรการปี้องกันไม่ให้เกิด้
การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรคในวงกว้าง

โ ร ง เ ร่ ยั่ นวั ด้ สัุ น ที่ ร เ ที่พัมุ น่ มิ ติ ร ภั าพัที่่�  
188 ติำาบลบาง โขึ้มด้ อำา เภัอบ้ านหมอ  
จั ง ห วั ด้ สั ร ะ บุ ร่  จำา น ว น  1 2 0  ค น  
และ โ ร ง เ ร่ ยั่นวั ด้หั วหิ น  ติำาบลที่่ าหลวง  
อำาเภัอที่่าเร่อ จังหวัด้พัระนครศร่อยัุ่ธยั่า  
จำานวน 150 คน

- ที่ำาจุด้ยั่่นสัำาหรับเขึ้้ าแถวขึ้องนักเร่ยั่น 
หน้าเสัาธงเพั่�อเว้นระยั่ะห่างที่างสัังคม

- ติิด้ติั�งฉากกั�นบนโติ๊ะอาหารในโรงอาหาร 
ขึ้องโรงเร่ยั่น

โครงการคอมพ้วัเตอร์ม่อสีองเพ่�อน�อง

โครงการท์ำาควัามดีร่วัมบัร้จำาคโลหุ้้ต

โครงการปันควัามรู� ปร่บัมาตรการต�านโควั้ด-19 ในโรงเรียน

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น
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4. อนุรักษั์ส่่�งแวด้ล้อมและฟั้�นฟัูทรัพัยากรธรรมช้าต่่
ให้ความสัำาคัญติ่อการอนุรักษั์สัิ�งแวด้ล้อมอยั่่างจริงจังและติ่อเน่�อง รวมถ้งการใชุ้และฟั้�นฟั่ที่รัพัยั่ากรธรรมชุาติิอยั่่างม่ปีระสัิที่ธิภัาพั ผู้ลักด้ัน 
ให้เกิด้การใชุ้ที่รัพัยั่ากรอยั่่างร่้คุณค่าและสัร้างรายั่ได้้ให้คนในชุุมชุน ติลอด้จนการบริหารจัด้การด้้านสัิ�งแวด้ล้อมอยั่่างเหมาะสัม

เร่ยั่นร่้ระบบนิเวศและฟั้�นฟั่ปี่าชุายั่เลน ซึ่้�งเปี็นแหล่ง 
ที่รัพัยั่ากรธรรมชุาติิที่่�ม่คุณค่าและม่ความสัำาคัญที่ั�ง 
ด้้านเศรษัฐกิจ สัังคม และสัิ�งแวด้ล้อม เปี็นพั่�นที่่�อาศัยั่  
ขึ้องสััติว์เศรษัฐกิจและแหล่งอนุบาลสััติว์นำ�า รวมถ้งเปี็น 
แนวปี้องกันธรรมชุาติิ ชุ่วยั่ลด้ปี๊ญหาเร่�องการกัด้เซึ่าะ  
ชุายั่ฝึ๊�ง ภัายั่ใติ้โครงการ “ปีล่กปี่า ปีล่กชุ่วิติ ถวายั่ในหลวง’’ 
ณ ศ่นยั่์ศ้กษัาอนุรักษั์ปี่าชุายั่เลน ติำาบลคลองติำาหรุ  
จังหวัด้ชุลบุร่ ซึ่้�งเปี็นกิจกรรมที่ำาความด้่เพั่�อถวายั่เปี็น  
พัระราชุกุศลแด้่พัระบาที่สัมเด้็จพัระบรมชุนกาธิเบศร 
มหาภั่มิพัลอดุ้ลยั่เด้ชุมหาราชุ บรมนาถบพัิติร และ  
เ ปี็ น ก า ร เ ฉ ลิ ม พั ร ะ เ ก่ ยั่ ร ติิ พั ร ะ บ า ที่ สั ม เ ด้็ จ  
พัระปีรเมนที่รรามาธิบด้่ศร่สัินที่รมหาวชุิราลงกรณ  
พัระวชุิรเกล้าเจ้าอยั่่่หัว

• ปีล่กติ้นโกงกางจำานวน 1,000 ติ้น

• สัร้างบ้านปี่ด้้วยั่เศษัไม้ ไม้ไผู้่ที่่�ลอยั่ 
อยั่่่ในที่ะเลให้เปี็นแหล่งที่่�อยั่่่อาศัยั่ 
และหลบภััยั่ติลอด้จนติ่อเติิมเสั้นที่าง 
ศ้กษัาธรรมชุาติิ

• ด้ำาเนินการมาแล้ว 9 ปีี ปีล่กติ้น 
โกงกางรวม 9,500 ติ้น

น้อมนำาแนวที่ฤษัฏิ่การพััฒนาปี่าไม้อันเน่�อง  
มาจากพัระราชุด้ำาริ  เพั่� อฟั้� นค่นความอุด้ม  
สัมบ่รณ์ขึ้องธรรมชุาติิ เปี็นกำาแพังธรรมชุาติิ  
ใ น ก า ร ฟั อ ก อ า ก า ศ ที่่� บ ริ สัุ ที่ ธิ�  ร ว ม ถ้ ง  
เปี็ นแหล่ งอาหารและสัร้ า ง รายั่ได้้ เ สั ริ ม ให้  
กั บ ชุุ ม ชุ น จ า ก ผู้ ล ผู้ ลิ ติ ขึ้ อ ง ปี่ า ไ ม้  เ พั่� อ 
เฉลิมพัระ เก่ ยั่รติิ สัม เด้็ จพัระนาง เจ้ าสัิ ริ กิ ติิ� 
พั ร ะ บ ร ม ร า ชุิ น่ น า ถ  พั ร ะ บ ร ม ร า ชุ ชุ น น ่ 
พัันปีีหลวง โด้ยั่ได้้ด้ำา เนิน โครงการจำานวน  
2 พั่�นที่่�ได้้แก่
1. อุ ที่ ยั่ า น แ ห่ ง ชุ า ติิ นำ� า ติ ก เ จ็ ด้ สั า ว น้ อ ยั่  

ติำาบลมวกเหล็ก อำาเภัอมวกเหล็ก จงัหวัด้สัระบุร่
2. ปี่าชุุมชุน บ้านภั่ด้ร-ห้วยั่มะหาด้ ติำาบลบ้านฉาง 

อำาเภัอบ้านฉาง จังหวัด้ระยั่อง

• ปีล่กติ้นไม้เพั่�อฟั้�นฟ่ัปี่า จำานวน 400 ติ้น
ซึ่่อมแซึ่มโป่ีงเท่ี่ยั่ม จำานวน 2 โปี่งและ  
สัร้างฝึายั่ธรรมชุาติิจำานวน 3 ฝึายั่

• ด้ำาเนินโครงการในลักษัณะเด่้ยั่วกัน ภัายั่ใต้ิ 
โครงการ “ที่าที่า สัต่ิล ปีล่กป่ีาต้ินนำ�า 
เฉลิมพัระเก่ยั่รติิแม่ขึ้องแผู่้นดิ้น’’ มาแล้ว 
8 ปีี โด้ยั่สัร้างฝึายั่รวม 13 ฝึายั่ ปีล่กต้ินไม้ 
รวม 8,400 ต้ิน และจัด้ที่ำาโป่ีงเท่ี่ยั่มเป็ีน 
แหล่งอาหารสััติว์ปี่า 14 แห่ง 

โครงการปลูกป่า ปลูกชื่ีวั้ต ถวัายในหุ้ลวัง

โครงการปลูกป่าต�นนำ�า เฉล้มพระเกียรต้แม่ของแผ่นด้น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น
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ปีล่ ก ฝึ๊ ง แ ล ะ สั ร้ า ง วิ นั ยั่ เ ร่� อ ง คว า ม สั ะ อ า ด้  
หร่อการอนุ รั กษั์ ธรรมชุาติิและสัิ� งแวด้ล้อม  
ใ ห้ แ ก่ เ ด้็ ก นั ก เ ร่ ยั่ น เ พั ร า ะ สัิ� ง แ ว ด้ ล้ อ ม  
เปี็นที่รัพัยั่ากรธรรมชุาติิที่่� ม่ คุณค่ า  ชุุมชุน  
ที่่� ม่ สัิ� ง แ วด้ล้ อมที่่� ด้่ ม่ ก า รพััฒนาพั่� น ที่่� แ ล ะ 
สัิ� ง แ วด้ล้ อม ให้ เ ปี็ น ร ะ เบ่ ยั่บและสัะอาด้อยั่่่  
สัมำ� า เสัมอ นอกจากนั� นการกำาจั ด้ขึ้ยั่ะหร่ อ  
การบริหารจัด้การขึ้ยั่ะนับเปี็นสัิ�งที่่�สัำาคัญที่่�ติ้อง 
ปีล่กฝึ๊งให้แก่เด้็กนักเร่ยั่นและเยั่าวชุนโด้ยั่บริษััที่ 
ได้้นำาองค์ความร่้ด้้านการจัด้การขึ้ยั่ะถ่ายั่ที่อด้ 
ให้ แ ก่ เ ด้็ ก นั ก เ ร่ ยั่ นแล ะ เ ยั่ า วชุน เพั่� อ สั ร้ า ง 
ความติระหนักในการด้่แลรักษัาสัิ�งแวด้ล้อม

นั ก เ ร่ ยั่ น โ ร ง เ ร่ ยั่ นที่่ า ห ลว ง วิ ที่ ยั่ า นุ ก่ ล  
ติำาบลที่่ าหลวง  อำา เภัอที่่ า เ ร่ อ  จั งหวั ด้
พัระนครศร่อยัุ่ธยั่า จำานวน 50 คน ร่้จัก 
การคัด้แยั่กขึ้ยั่ะที่ั�วไปีและขึ้ยั่ะอันติรายั่ และ 
ปีระเภัที่ขึ้องถังขึ้ยั่ะติ่างๆ

โครงการพ่ฒนาเศรษีฐก้จำฐานรากร่วัมก่บั 
สีำาน่กงานคณะกรรมการสี่งเสีร้มการลงท์้น (B0I) ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

5. ส่่งเส่ร่มการพััฒนาชุ้มช้นและส่นับส่นุนกลุ่มว่ส่าหก่จำชุ้มช้น
บริษััที่มุ่งพััฒนาชุุมชุนให้เติิบโติและม่คุณภัาพัชุ่วิติความเปี็นอยั่่่ที่่�ด้่ขึ้้�น โด้ยั่การนำาองค์ความร่้และกระบวนการในการด้ำาเนินธุรกิจขึ้องบริษััที่ผู้นวก 
เขึ้้ากับองค์ความร่้ขึ้องชุุมชุนผู้่านการม่สั่วนร่วมขึ้องชุุมชุนในการร่วมพั้ฒนาเศรษัฐกิจและสัังคม เพั่�อให้ชุุมชุนม่ความเขึ้้มแขึ้็งและสัามารถด้่แล 
ตินเองได้้อยั่่างยั่ั�งยั่่น

วิ สั าหกิ จชุุ มชุน เปี็ นหั ว ใ จ ในการสัร้ า ง ง าน 
สัร้างรายั่ได้้และขึ้ับเคล่�อนเศรษัฐกิจฐานราก 
ขึ้องชุุมชุนซึ่้�งสั่งผู้ลโด้ยั่ติรงติ่อระบบเศรษัฐกิจ 
ใหญ่ขึ้องปีระ เที่ศ บริษััที่ เขึ้้ าร่ วมโครงการ  
สั่ ง เ สั ริ มกา รล งทีุ่ น เ ศ รษัฐกิ จ ฐ านร ากขึ้อง  
สัำานักงานคณะกรรมการสั่งเสัริมการลงทีุ่น (BOI) 
ในการพััฒนากลุ่มวิสัาหกิจชุุมชุนรอบโรงงาน 
จำานวน 3 แห่ง ให้ม่ความเขึ้้มแขึ้็ง สัามารถด้่แล 
ตินเองได้้ รวมถ้งเปี็นการสั่งเสัริมการสัร้างรายั่ได้้ 
การจ้างงานให้กับชุุมชุน โด้ยั่การนำาองค์ความร่้ 
ด้้านการบริหารจัด้การและกระบวนการที่างธุรกิจ 
เขึ้้าไปีชุ่วยั่เหล่อในการวางแผู้นการผู้ลิติ พััฒนา 
ขึ้ั�นติอนการผู้ลิติ การจัด้ที่ำาบัญชุ่ สั่งเสัริมการ 
พััฒนาสัินค้าและบรรจุภััณฑ์์ ให้ที่ันสัมัยั่เพั่�อ  
ให้ติอบโจที่ยั่์ความติ้องการขึ้องผู้่้บริโภัค จาก 
ผู้ลกระที่บขึ้องโควิด้-19 ที่ำาให้สัินค้าขึ้องชุุมชุน 
ไม่สัามารถขึ้ายั่ได้้ติามปีกติิ บริษััที่จ้งได้้ร่วม 
กับบริษััที่ ลาซึ่าด้้า ปีระเที่ศไที่ยั่ จำากัด้ ในการ 
สั่งเสัริมให้ชุุมชุนเร่ยั่นร่้การขึ้ายั่ขึ้องผู้่านออนไลน์ 
เปีิด้มุมมองและโลกการค้าใหม่ๆให้ชุุมชุนได้้ร่้จัก
ปีรับติัวให้ที่ันกับสัถานการณ์ปี๊จจุบัน

•  วิสัาหกิจชุุมชุนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก  
ติำาบลบ่อวิน อำาเภัอศร่ราชุา จังหวัด้ชุลบุร่  
พััฒนากุนเชุ่ยั่งและบะหม่� ไขึ้่  ร่วมกับ 
TSMT-โรงงาน NTS ม่ยั่อด้ขึ้ายั่เพัิ�มขึ้้�น 
ร้อยั่ละ 333

•  วิสัาหกิจชุุมชุนกะหร่�ปี๊�บบ้านหมอ อำาเภัอ 
บ้านหมอ จังหวัด้สัระบุร่ พััฒนาสัินค้า  
กะหร่�ปี๊�บขึ้นาด้พัอด้่คำา ร่วมกับ TSMT- 
โรงงาน SISCO ม่ยั่อด้ขึ้ายั่เพัิ�มขึ้้�น 
ร้อยั่ละ 756

•  วิสัาหกิจชุุมชุนเกาะกก ติำาบลเนินพัระ  
อำาเภัอเม่อง จังหวัด้ระยั่อง อยั่่่ระหว่าง  
เริ�มด้ำา เนินการพััฒนา ขึ้้าวไรซึ่์ เบอร่�  
เคล่อบชุ็อกโกแลติ

โครงการพี�สีอนน�องร่กษี์สี้�งแวัดล�อม ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

67รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

T SMT - โ ร ง ง า น  S C SC  ม อ บหม า ยั่ ใ ห้  
แ ติ่ ล ะ สั่ ว น ง าน เ ขึ้้ า ม าม่ สั่ ว น ร่ ว ม แล ะ เ ปี็ น  
ผู้่้รับผู้ิด้ชุอบหลักในการสัร้างความสััมพัันธ์ที่่�ด้่กับ
ชุุมชุน รวมถ้งจัด้ที่ำาโครงการเพั่�อพััฒนาชุุมชุน 
ติามพั่�นที่่�เขึ้ติชุุมชุนรอบๆ โรงงานที่่�ได้้แบ่งไว้  
ซึ่้�งจะมิใชุ่เฉพัาะที่่มงานที่่�รับผู้ิด้ชุอบในพัันธกิจ 
เพั่�อสัังคมเที่่านั�น
- บ ริ ษัั ที่ แล ะชุุ ม ชุน ได้้ แ ลก เ ปีล่� ยั่ นขึ้้ อม่ ล  

ขึ้่ า ว สั า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น อ ยั่่ า ง ใ ก ล้ ชุิ ด้ แ ล ะ  
เปี็นกันเอง

- พันักงานทีุ่กสั่วนม่ โอกาสัเขึ้้าร่ วมพััฒนา 
ชุุมชุนอยั่่างติ่อเน่�อง

- เกิด้ความสััมพัันธ์อันด้่ระหว่างบริษััที่และ 
ชุุมชุน

• ครอบคลุมพั่�นที่่�รอบโรงงาน TSMT-
โรงงาน SCSC จงัหวดั้ระยั่อง รอ้ยั่ละ 100  
(38 ชุุมชุน)

• ติิด้ติั� ง เสัาไฟัเพั่� อ เพัิ�มแสังสัว่ างและ 
เก็บขึ้ยั่ะริมชุายั่หาด้ ณ ชุุมชุนปีระมงเร่อ 
เล็กติากวน-อ่าวปีระด้่ ่

•  ติิด้ติั�งระบบที่่อนำ�าปีระปีาให้กับศาลเจ้า
มาบติาพัุด้ ชุุมชุนวัด้โสัภัณ อำาเภัอเม่อง 
จังหวัด้ระยั่อง

6. ส่นับส่นุนองค์กรไม่แส่วงหาผู้ลกำาโร
บริษััที่ไม่เพั่ยั่งแติ่ด้่แลพััฒนาชุุมชุนรอบโรงงานเที่่านั�น หากแติ่ยั่ังให้ความสัำาคัญในการชุ่วยั่บรรเที่าปี๊ญหาและสันับสันุนกิจกรรมติ่างๆ  
ขึ้องปีระชุาชุนที่่�ขึ้าด้แคลน องค์กรไม่แสัวงหาผู้ลกำาไร อาที่ิเชุ่น สันับสันุนค่ายั่อาสัาพััฒนาชุุมชุนขึ้องกลุ่มนักศ้กษัามหาวิที่ยั่าลัยั่ ชุ่วยั่เหล่อ 
ผู้่้ปีระสับภััยั่ที่างธรรมชุาติิ ผู้่้ด้้อยั่โอกาสัที่างสัังคม และชุ่วยั่สัร้างโอกาสัในการพััฒนาสัังคมที่่�เขึ้้มแขึ้็ง

สั นั บ สั นุ น อ ง ค์ ก ร ที่่� ไ ม่ แ สั ว ง ห า ผู้ ล กำา ไ ร  
ที่ั�งในสั่วนขึ้องโครงการในพัระราชุด้ำาริ กิจกรรม 
ค่ายั่อาสัาขึ้องนักศ้กษัามหาวิที่ยั่าลัยั่ ซึ่้�งบริษััที่ 
สันับสันุนเหล็ก เสั้นก่อสัร้ างที่าที่า ที่ิสัคอน 
เพั่�อสัร้างสัาธารณปีระโยั่ชุน์และนำาพันักงาน  
ขึ้องบริษััที่ เขึ้้ าร่ วมกิจกรรม รวมถ้ งการให้ 
ความชุ่วยั่เหล่อผู้่้ปีระสับภััยั่พัิบัติิที่างธรรมชุาติิ 
และการสันับสันุนผู้่้ด้้อยั่โอกาสัที่างสัังคม
 

• สันั บสันุ น เหล็ ก เ สั้ นก่ อ สั ร้ า ง ให้ กั บ 
ค่ายั่ยัุ่ววิศวบพัิธ ครั�งที่่� 49 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิที่ยั่าลัยั่ ม่ลค่ารวม 20,860 บาที่  
เ พั่� อ ก่ อ สั ร้ า ง อ า ค า ร บ้ า น พัั ก ค ร ่ 
ใ ห้ กั บ โ ร ง เ ร่ ยั่ น บ้ า น ขึ้ า มที่ ะ เ ล สั อ  
ติำาบลขึ้ามที่ะเลสัอ อำาเภัอขึ้ามที่ะเลสัอ 
จังหวัด้นครราชุสั่มา 

7. ส่นับส่นุนเด้็กและเยาวช้นในท้องถ่�นห่างไกล

สั่งเสัริมการเร่ยั่นร่้ และพััฒนาตินเองขึ้องเด้็กและ 
เยั่าวชุนในที่้องถิ�นทีุ่รกันด้ารให้ม่นิสััยั่รักการอ่าน 
สัามารถปีระยัุ่กติ์ ใชุ้ความร่้และที่ักษัะขึ้องตินเพั่�อ 
ชุ่ วยั่ เหล่อครอบครั วและที่้องถิ� น  สั่ งผู้ลติ่อการ  
พััฒนาชุุมชุนและสัังคมติ่อไปีในระยั่ะยั่าว โด้ยั่ได้้  
จัด้ที่ำามุมหนังสั่อในห้องสัมุด้ขึ้องโรงเร่ยั่น พัร้อม  
มอบหนั งสั่ อและสั่� อ กา ร เ ร่ ยั่นร่้ ใ ห้ แก่ โ ร ง เ ร่ ยั่น  
ด้้ วยั่การ เ ริ� มติ้ นจาก โรง เ ร่ ยั่นที่่� ติั� ง อยั่่่ ใ นชุุ มชุน  
รอบโรงงาน และขึ้ยั่ายั่ผู้ลไปียั่ั ง โ รง เ ร่ ยั่นอ่� นๆ  
ที่ั�วทีุ่กภั่มิภัาคขึ้องปีระเที่ศไที่ยั่

• ด้ำา เนินการสั่ งมอบมุมหนั งสั่อไปีแล้ว  
308 โรงเร่ยั่น ครอบคลุม 61 จังหวัด้

• ยั่ังคงด้่แลเร่�องการสั่งมอบหนังสั่อใหม่ๆ 
เพัิ�มเติิมปีีละ 2 ครั� ง ให้กับโรงเร่ยั่น  
ที่่� อยั่่่ ใน โครงการฯ 113  โรง เร่ ยั่น  
รวม 210 ชุุด้ 

โครงการหุ้นึ�งสี่วันงานหุ้นึ�งชื่้มชื่น (ODOV หุ้ร่อ ONE DEPARTMENT ONE VILLAGE) 

โครงการสีน่บัสีน้นองค์กรไม่แสีวังหุ้าผลกำาไร

โครงการม้มหุ้น่งสี่อ เสีร้มปัญญา ก่บั ท์าท์า สีตีล

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น

ประโยชื่น์สีู่ชื่้มชื่น
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ส่รุปผู้ล 
การด้ำาเน่นงาน
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สริุป 
ผลกัาริดำาเนินงาน

ปีการเง่น 2564 ส่่�นสุ่ด้ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 

มิตีิเศริษัฐกัิจำ
ผู้ลการด้ำาเน่นงานด้้านการเง่น

หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

ปรัิมีาณการัข่าย์ พัันติัน 1,303 1,201 1,154 1,217 1,262

รัาย์ได้้จากการัข่าย์ ล้านบาที่ 22,017 20,125 22,222 22,246 19,701

กำาไรั (ข่าด้ท้น) ก่อนภาษ่่เงิินได้้ ล้านบาที่ 688 111 (148) 585 441

กำาไรั (ข่าด้ท้น) ส้ทธิิ ล้านบาที่ 631 48 (188) 455 214

EBITDA ล้านบาที่ 1,357 719 448 1,256 1,690

สิินทรัััพย์์รัวัมี ล้านบาที่ 13,000 10,864 12,150 12,673 12,937

หน่��สิินรัวัมี ล้านบาที่ 3,120 1,805 3,115 3,446 4,172

ส่วันข่องผิ่้ถ่อห้้นรัวัมี ล้านบาที่ 9,880 9,059 9,035 9,227 8,765

หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

อัตรัาการัปฏิิิบัติตามีแผินลด้ควัามีเส่�ย์ง ร้อยั่ละ 74 69 N/A N/A N/A

การัฝุ่ึกอบรัมี/สัมีมีนาหรั่อการัปรัะชื่้มี 
เชื่ิงปฏิิบัติการัเก่�ย์วักับควัามีเส่�ย์ง

จำานวนครั�ง 11 8 5 5 3

การบร่หารความเส่ี�ยง

รายได้้จำากการขายแยกย่อยเป็นประเภทปี 2563-2564

เหล็กร่ปีพัรรณขึ้นาด้เล็ก

อ่�นๆ

สั่งออก

เหล็กลวด้ 
(ในปีระเที่ศ)

เหล็กเสั้น
(ในปีระเที่ศ)

58.2%

32.2%

2.8%

0.8%

6.0%
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หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

ข่้อรั้องเรั่ย์นข่องล่กค้า
(รวมเหล็กร่ปีพัรรณขึ้นาด้เล็ก)

ครั�ง 35 43 66 63 48

จำานวันข่้อรั้องเรั่ย์นข่อง 
ผิลิตภััณฑ์์และบรัิการัข่องบรัิษัท 
ท่�ส่งผิลกรัะทบต่อควัามีปลอด้ภัย์และส้ข่ภาพ

ครั�ง 0 0 0 0 0

ควัามีพ่งพอใจข่องล่กค้า ร้อยั่ละ ไม่ม่การสัำารวจ
(เน่�องจากการ 
แพัร่ระบาด้ 

ขึ้องโควิด้-19)

ไม่ม่การสัำารวจ
(สัำารวจทีุ่ก
สัองปีี)

ไม่ม่การสัำารวจ
(สัำารวจทีุ่ก
สัองปีี)

84 81

ย์อด้ข่าย์สินค้ามี่ลค่าเพิ��มี ร้อยั่ละ 37 24 22 14 17

จำานวันสะสมีสินค้ามี่ลค่าเพิ�มี ชุนิด้ 11 2 8 6 5

จำานวันบรัิิการัรั่ปแบบใหมี่สะสมี จำานวน 3 4 4 3 2

ลูกค้า

การกำากับดู้แลก่จำการที�ด้ีและการส่่งเส่ร่มให้มีการด้ำาเน่นธุรก่จำบนพัื�นฐานจำร่ยธรรม

หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

คะแนนบรัรัษัทภิบาล (CG Score) คะแนนเติ็ม
100 คะแนน

93 90 92 89 86

พนักงานท่�ได้้รัับการัอบรัมี 
เก่�ย์วักับจรัรัย์าบรัรัณข่องทาทา 
และนโย์บาย์ท่�เก่�ย์วัข่้อง

ร้อยั่ละ 100 100 100 100 100

ค่่ค้าท่�ได้้รัับการัอบรัมี 
เก่�ย์วักับจรัรัย์าบรัรัณข่องทาทา 
และนโย์บาย์ท่�เก่�ย์วัข่้อง

จำานวนรายั่ 134 77 90 110 70

ล่กค้าท่�ได้้รัับการัอบรัมี 
เก่�ย์วักับจรัรัย์าบรัรัณข่องทาทา 
และนโย์บาย์ท่�เก่�ย์วัข่้อง

จำานวนรายั่ 40 N/A N/A 67 72

เรั่�องรั้องเรั่ย์นการักรัะทำาผิิด้
จรัรัย์าบรัรัณ

จำานวนเร่�อง 6 3 4 3 5

การจำัด้หา
หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

สััด้ส่วันการัจัด้หาจากผิ่้ข่าย์ในปรัะเทศ ร้อยั่ละ 73 74 78 78 75
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หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

อัตรัาการัปล่อย์ก๊าซึ่คารั์บอนได้อ๊อกไซึ่ด้์* ติัน/ 
ติันนำ�าเหล็กด้ิบ

0.624 0.667 0.638 0.619 0.638

มีลภาวัะทางอากาศท่�ปล่อย์ออกจากปล่อง  
(ฝุ่้�น (TSP), SOx, NOx, CO) ท่�เกินมีาตรัฐาน 
EIA

จำานวนครั�ง 0 0 0 0 0

ต้นไมี้ท่�ปล่กเพิ�มีในโรังงาน จำานวนติ้นไม้ 1,055 371 733 171 N/A

อัตรัาการัใชื่้พลัังงาน  
(Energy Intensity)* 

กิกะจ่ล/ 
ติันนำ�าเหล็กด้ิบ 

9.7 10.0 9.9 9.5 9.9

ปรัิมีาณการัใชื่้นำ�าทั�งหมีด้ ล้านล่กบาศก์
เมติร 
/ติัน

1.28 1.59 1.81 1.59 N/A

ปรัิมีาณนำ�าท่�นำากลับมีาใชื่้ใหมี่ ล้านล่กบาศก์
เมติร 
/ติัน

ไม่ม่ 
การปีล่อยั่ออก

ไม่ม่ 
การปีล่อยั่ออก

ไม่ม่ 
การปีล่อยั่ออก

ไม่ม่ 
การปีล่อยั่ออก

ไม่ม่ 
การปีล่อยั่ออก

ปริัมีาณการันำาข่ย์ะมีาใช้ื่ใหม่ี ร้อยั่ละ 99.79 99.82 99.67 99.85 99.82

*  เปีล่�ยั่นวิธ่การคำานวนติามเกณฑ์์ขึ้องสัมาคมเหล็กโลก (WSA) เปี็นเวอร์ชุั�น 24 ในปีี 2563

มิตีิสิ �งแวดล้อม

มิตีิสังคม
หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

จำำานวันพน่กงานแยกตามระด่บั
ระด้ับจัด้การ จำานวนคน 73 76 78 81 81

ระด้ับบังคับบัญชุา จำานวนคน 319 335 347 360 355

ระด้ับปีฏิิบัติิการ จำานวนคน 709 740 762 795 792

รวมทีุ่กระด้ับ จำานวนคน 1,101 1,151 1,187 1,236 1,228

จำำานวันพน่กงานท์่�งหุ้มดแยกตามเพศ
เพัศชุายั่ จำานวนคน 911 951 980 1,030 1,021

เพัศหญิง จำานวนคน 190 200 207 206 207

เพัศหญิงติ่อพันักงานที่ั�งหมด้ ร้อยั่ละ 17.3 17.4 17.4 16.7 16.9

จำำานวันพน่กงานระด่บัจำ่ดการท์่�งหุ้มดแยกตามเพศ
เพัศชุายั่ จำานวนคน 61 62 63 65 64

เพัศหญิง จำานวนคน 12 14 15 16 17

เพัศหญิงติ่อพันักงานที่ั�งหมด้ ร้อยั่ละ 16.4 18.4 19.2 19.8 21.0

อ่ตราการกล่บัมาท์ำางานหุ้ล่งจำากการลาคลอด
พันักงานหญิงลาเพั่�อเล่�ยั่งด้่บุติร จำานวนคน 1 6 4 2 2

พันักงานหญิงกลับมาที่ำางานหลังใชุ้สัิที่ธิ�  จำานวนคน 1 6 4 2 2
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หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

อัติราการเกิด้อุบัติิเหติุถ้งขึ้ั�นหยัุ่ด้งาน จำานวนครั�งติ่อ
จำานวนหน้�ง

ล้านชุั�วโมงการ
ที่ำางาน

0.21 0.00 1.28 0.18 0.00

ด้ัชุน่ชุ่�วัด้สัุขึ้ภัาพั ด้ัชุน่  
(คะแนนเติ็ม 16)

10.5 10.9 11.3 10.8 10.8

จำานวนกรณ่ การบาด้เจ็บถ้งขึ้ั�นปีฐมพัยั่าบาล/
รักษัาโด้ยั่แพัที่ยั่์

จำานวนครั�ง 8 16 27 23 19

จำานวนพันักงานเขึ้้ารับการอบรมความ
ปีลอด้ภััยั่และสัุขึ้ภัาพั

ร้อยั่ละ 
ขึ้องพันักงาน

ที่ั�งหมด้

99.7 82.9 90.0 100.0 97.8

จำานวนพันักงานผู้่้รับเหมา 
เขึ้้ารับการอบรมความปีลอด้ภััยั่และสัุขึ้ภัาพั

ร้อยั่ละ 
ขึ้องพันักงาน

ที่ั�งหมด้

89.3 94.9 95.5 100.0 100.0

สุ่ขภาวะและความปลอด้ภัยในการทำางาน

การส่ร้างความผูู้กพัันกับชุ้มช้นและส่ังคม

หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

จำานวนพันักงานเขึ้้าร่วมในพัันธกิจเพั่�อสัังคม ร้อยั่ละขึ้อง
พันักงานที่ั�งหมด้

100.0 98.6 100.0 99.5 100.0

จำานวนชุั�วโมงรวมที่่�พันักงานร่วมใน 
พัันธกิจเพั่�อสัังคม

ชุั�วโมงรวม 9,477 13,103 14,006 14,596 10,192

จำานวนชุั�วโมงเฉล่�ยั่ที่่�พันักงานร่วมใน 
พัันธกิจเพั่�อสัังคม

ชุั�วโมงเฉล่�ยั่/คน 8.6 11.3 11.8 12.1 8.3

จำานวนผู้่้ได้้รับปีระโยั่ชุน์จากโครงการเพั่�อ
สัังคมขึ้องบริษััที่

จำานวนคน 55,929 65,034 57,029 N/A N/A

งบปีระมาณที่่�ใชุ้ในโครงการเพั่�อสัังคม ล้านบาที่ 3.67 3.12 4.73 5.31 4.33

จำานวนติ้นไม้สัะสัมที่่�ปีล่กใน “โครงการปีล่กป่ีา 
ปีล่กชุ่วิติถวายั่ในหลวง” และโครงการอ่�นๆ

จำานวนติ้น 10,900 8,500 7,500 6,500 5,500

จำานวนขึ้้อร้องเร่ยั่นขึ้องชุุมชุน ครั�ง 0 N/A N/A N/A N/A

หัวัข่้อ หน่วัย์ ปีการัเงิน 64 ปีการัเงิน 63 ปีการัเงิน 62 ปีการัเงิน 61 ปีการัเงิน 60

จำำานวันพน่กงานเข�าใหุ้ม่และพน่กงานลาออก
พันักงานเขึ้้าใหม่  จำานวนคน 2 35 60 91 102

จำานวนพันักงานเขึ้้าใหม่ติ่อพันักงานที่ั�งหมด้ ร้อยั่ละ 0.2 3.0 5.0 7.4 8.3

พันักงานลาออก จำานวนคน 23 51 78 55 63

จำานวนพันังานลาออกติ่อพันักงานที่ั�งหมด้ ร้อยั่ละ 2.1 4.4 6.5 4.5 5.1

จำำานวันวั่นเฉลี�ยการฝัึกอบัรมพน่กงาน
ระด้ับจัด้การ วัน/คน 6.0 6.0 7.0 8.8 13.6

ระด้ับบังคับบัญชุา วัน/คน 6.0 5.8 9.0 9.4 11.8

ระด้ับปีฏิิบัติิการ วัน/คน 4.2 3.0 3.6 4.3 4.1

จำานวนวันเฉล่�ยั่การฝึึกอบรมพันักงานรวมทุี่กระดั้บ วัน/คน 5.1 4.3 6.2 6.2 8.1
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ด้ัช้นีข้อมูลต่ามกรอบการรายงาน 
GRI STANDARDS และ SDGs
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ดัชนีขึ้้อม้ลตีามกัริอบกัาริริายงาน 
GRI STANDARDS และ SDGs

GRI
Standard Disclosures

Sustainability Report (Page Number 
and/or URL and/or Omission)  

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 101 
Foundation 2016

Reporting principle SD, P. About this report, 13-22

Using the GRI Standards for sustainability reporting SD, P. About this report

Making claims related to the use of the GRI Standards SD, P. 75-80

General Disclosure
GRI 102 General 
Disclosures 2016

Organizational profile

GRI 102 - 1 Name of the organization SD, P. 8

GRI 102 - 2 Activities, brands, products and services SD, P. 8-12, 41-44 
AR, P. 6-7, 22, 24-25

GRI 102 - 3 Location of headquarters SD, P. 10 
AR, P. 6

GRI 102 - 4 Location of operations SD, P. 11 
AR, P. 7

GRI 102 - 5 Ownership and legal form SD, P. 8-9 
AR, P. 38

GRI 102 - 6 Markets served SD, P. 8-9, 35-36, 41-44 
AR, P. 24-25

GRI 102 - 7 Scale of the organization SD, P. 9, 11, 70

GRI 102 - 8 Information on employees and other workers SD, P. 11, 72-73 8

GRI 102 - 9 Supply Chain SD, P. 45-47

GRI 102 - 10 Significant changes to the organization and its supply 
chain

AR, P. 36-37

GRI 102 - 11 Precautionary principle or approach SD, P. 30-34

GRI 102 - 12 External initiatives SD, P. 12, 27

GRI 102 - 13 Membership of associations SD, P. 2-3, 12, 27

Strategy

GRI 102 - 14 Statement from senior decision maker SD, P. 4-7

GRI 102 - 15 Key impacts, risk and opportunities SD, P. 4-7, 13-15, 30-34

Ethics and Integrity

GRI 102 - 16 Values, principles, standards and norms of behavior SD, P. 10, 24-28 16

GRI 102 - 17 Mechanisms for advice and concerns about ethics SD, P. 25-29

Governance

GRI 102 - 18 Governance Structure SD, P. 25-26 
AR, P. 39-45, 52

GRI 102 - 19 Delegating authority AR, P. 40-45

GRI 102 - 20 Executive - level responsibility for economic, 
environmental and social topics

SD, P. 4-7,24-27 
AR, P. 16-21, 39-45

GRI 102 - 21 Consulting stakeholders on economic, environment 
and social topics

SD, P. 13-14 
AR, P. 60-63

16

SD: รายงานการพัฒนาเพ้�อความยั�งยืน 2563-2564
AR: รายงานประจัำาปี 2563-2564
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GRI
Standard Disclosures

Sustainability Report (Page Number 
and/or URL and/or Omission)  

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

General Disclosure
GRI 102 General 
Disclosures 2016

Organizational profile

Governance

GRI 102 - 22 Composition of the highest governance body SD, P. 25-26 
AR, P. 39

5, 16

GRI 102 - 23 Chair of the highest governance body AR, P. 12, 42, 84

GRI 102 - 24 Nominating and selecting the highest governance body AR, P. 52-55 5, 16

GRI 102 - 25 Conflicts of interest SD, P. 27
AR, P. 71

16

GRI 102 - 26 Role of the highest governance body in setting 
purpose, values and strategy

SD, P. 25-26 
AR, P. 39-40,52-53

GRI 102 - 27 Collective knowledge of highest governance body SD, P, 24-29
https://www.tatasteelthailand.com/
wp-content/uploads/2021/06/
TCoC-2015-TH-version.pdf

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body’s performance AR, P. 67-68

GRI 102 - 29 Identifying and managing economic, environmental 
and social impacts

SD, P.15, 30-34 16

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management process SD, P.  30-34

GRI 102 - 31 Review of economic, environmental and social topics SD, P. 15

GRI 102 - 32 Highest governance body’s roles in sustainability 
reporting

SD, P. About this report, 15 
AR, P. 43, 64-67

GRI 102 - 33 Communicating critical concerns SD, P. 27-29

GRI 102 - 34 Nature and total number of critical concerns SD, P. 29, 71

GRI 102 - 35 Remuneration policies
AR, P. 45-48

GRI 102 - 36 Process for determining remuneration

GRI 102 - 38 Annual total compensation ratio

Stakeholder Engagement

GRI 102 - 40 List of stakeholder groups SD, P. 13-14

GRI 102 - 41 Collective bargaining agreements SD, P. 55 8

GRI 102 - 42 Identifying and selecting stakeholders SD, P. 13-14

GRI 102 - 43 Approach to stakeholder engagement SD, P. 13-15

GRI 102 - 44 Key topics and concerns raised SD, P. 13-15

Reporting Practice

GRI 102 - 45 Entities include in the consolidated financial statement SD, P. About this report 
AR, P.6-7

GRI 102 - 46 Defining report content and topic boundaries SD, P. About this report, 15

GRI 102 - 47 List of material topics SD, P.15

GRI 102 - 48 Restatement of information SD, P. About this report, 70-73

GRI 102 - 49 Changes in reporting SD, P. About this report, 15

SD: รายงานการพัฒนาเพ้�อความยั�งยืน 2563-2564
AR: รายงานประจัำาปี 2563-2564
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GRI
Standard Disclosures

Sustainability Report (Page Number 
and/or URL and/or Omission)  

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 102 - 50 Reporting period

GRI 102 - 51 Date of most recent report SD, P. About this report

GRI 102 - 52 Reporting cycle

GRI 102 - 53 Contact point for questions regarding the report

GRI 102 - 54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standard

GRI 102 - 55 GRI Context index SD, P.75-80

Material Topics
GRI 200 Economic Standards Series

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 11-12, 15

GRI 103 - 2 The management approach and its components SD, P. 11-12

GRI 201 - 1 Direct economic value generated and distributed SD, P. 70 5, 8, 9

GRI 201 -2 Financial implications and other risk and 
opportunities due to climate change

SD, P. 34, 49-50 13

GRI 203 Indirect Economic Impact 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 45-47, 61-68GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 203 - 1 Infrastructure investment and services supported SD, P. 61-68

GRI 203 -2 Significant indirect economic impacts SD, P. 61-68 1, 3, 8, 10

GRI 204 Procurement Practice 2016

GRI 204 - 1 Proportion of spending on local supplier SD, P. 45-47, 71 12

GRI 205 Anti - Corruption 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 24-29GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 205 - 2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

SD, P. 27-28 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
sustainability/business-ethics-policy/

16

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

GRI 302 Energy 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 51-53GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 302 - 1 Energy Consumption within the organization

SD, P. 7, 21, 72

7, 12, 13

GRI 302 - 3 Energy intensity 7, 12, 13

GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption 7, 12,13

SD: รายงานการพัฒนาเพ้�อความยั�งยืน 2563-2564
AR: รายงานประจัำาปี 2563-2564
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GRI
Standard Disclosures

Sustainability Report (Page Number 
and/or URL and/or Omission)  

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 303 Water 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 51GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 303 - 1 Water withdrawal by source
SD,P. 51,72

6

GRI 303 - 3 Water recycled and reused 6, 12

GRI 305 Emission 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD,P. 49-50GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 305 - 4 GHG emission intensity
SD,P. 49-50, 72

yes 12, 13

GRI 305 - 7 Nitrogen oxides (NOx) sulfur oxides (SOx) and other 
significant air emissions

yes

GRI 306 Effluents and Waste 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 51GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 306 - 2 Waste by type and disposal method SD, P. 51, 72 3,12

GRI 307 Environmental Compliance 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 49-53GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 45-47GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308-1
New supplier that were screened using 
environmental criteria

SD, P. 45-47

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

GRI 401 Employment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P.55,  
https://www.tatasteelthailand.com/th/
people-connect/

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 401 - 1 New employee hires and employee turnover SD, P. 55, 73 5, 8

GRI 401 - 2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees

SD, P. 60, 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
people-connect/#benefits

8

GRI 401 - 3 Parental leave SD, P. 60, 72 5, 8

SD: รายงานการพัฒนาเพ้�อความยั�งยืน 2563-2564
AR: รายงานประจัำาปี 2563-2564
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GRI
Standard Disclosures

Sustainability Report (Page Number 
and/or URL and/or Omission)  

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 403 Occupational Health and Safety 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 56, 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
sustainability/safety-and-environment-
management/

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 403 - 2 Type of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days and absenteeism and number of 
work-related fatalities

SD, P. 73 3, 8

GRI 404 Training  and Education 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 57GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 404 - 1 Average hours of training per year per employee SD, P. 57, 73 4,5,8

GRI 404 - 2 Programs for upgrading employee skill and transition 
assistance programs

SD, P. 57 3, 4, 5, 8

GRI 404 - 3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

SD, P. 57-58 5,8

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 55, 72GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 405 - 1 Diversity of governance bodies and employees SD, P. 72 
https://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/uploads/2021/06/
TCoC-2015-TH-version.pdf

5, 8

GRI 406 Non - Discrimination 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 55GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 408 Child Labor 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 55, 
https://www.tatasteelthailand.com/
wp-content/uploads/2021/06/
TCoC-2015-TH-version.pdf

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 408 - 1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of child labor

SD,P. 19, 47, 55 4, 8

GRI 412 Human Rights Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 55

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

SD: รายงานการพัฒนาเพ้�อความยั�งยืน 2563-2564
AR: รายงานประจัำาปี 2563-2564

79รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563-2564



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-2563

GRI
Standard Disclosures

Sustainability Report (Page Number 
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and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 412 - 1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments SD, P. 55, 

https://www.tatasteelthailand.com/
people-connect/#benefits

4, 5, 8

GRI 412 - 2 Employee training on human rights policies or 
procedures

8

GRI 413 Local Communication 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 13-14GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 413 - 1
Operation with local community engagement, impact 
assessment and development programs

SD, P. 13-15, 61-68 1, 3, 4, 
11,13, 14, 

15

GRI 414 Supplier Social Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 45-47GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 414 - 1 New Suppliers that were screened using social criteria SD, P. 45-47 8

GRI 417 Marketing and Labeling 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 39-40GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 417 - 1 Requirements for product and service information and 
labeling

SD, P. 39-44 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
category/article-and-knowledge/

GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 22, 41-44, 73GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

SD: รายงานการพัฒนาเพ้�อความยั�งยืน 2563-2564
AR: รายงานประจัำาปี 2563-2564
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โรงงาน SISCO
จังหวัดสระบุร�
โทรศัพท�: 0-3628-8000
โทรสาร: 0-3628-8002

โรงงาน SCSC
จังหวัดระยอง
โทรศัพท�: 0-3868-3968
โทรสาร: 0-3868-3969

สำนักงานใหญ�
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท�: 0-2937-1000 
โทรสาร: 0-2937-1223-4

โรงงาน NTS
จังหวัดชลบุร�
โทรศัพท�: 0-3834-5355
โทรสาร: 0-3834-5350
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