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การรายงานด้านความย่ังยืนตามกรอบของ Global Reporting  
Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards 2016  
และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ โดยมีความสมบูรณ์
ของเน้ือหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ “In accordance” ตาม
ตัวชี้วัดหลัก (Core)

GRI CDP
การรายงานผลการด�าเนินงาน ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของธรุกิจโดยประยกุต์ใช้ CDP Disclosure Programs เพือ่เป็นกรอบ 
ในการรายงาน ท้ังน้ี ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน CDP - Climate Change  
ภายใต้บริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยข้อมูลของกลุ่ม 
บรษิทัทาทา สตลี ประกอบด้วยบรษิทัจากประเทศอนิเดยี ยโุรป เอเชยี 
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

เก่ียวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH) จัดท�ารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขึ้นเป็นประจ�าทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อน�าเสนอ
ผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) โรงงานชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) โรงงานระยอง และ
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) โรงงานสระบุรี  รอบปีการเงิน 2563 วันที่ 1 เมษายน  2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยได้พิจารณาสาระส�าคัญและน�าเสนอผลการด�าเนินงานอื่นๆ ตามแนวทางสากล ดังนี้

SDGs
การรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานท่ีสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDG) โดยมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมท่ีเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด ส�าหรับเนื้อหาการด�าเนินงานของบริษัท
ท่ีมีการเปิดเผยในประเด็นอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของรายงานนี้ สามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าปี 2562-2563 ของบริษัทหรือ https://
www.tatasteelthailand.com/th/investor_relation และสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจ�าปี 2562-2563 
และฉบับย้อนหลังได้ท่ี https://www.tatasteelthailand.com/th/sustainabilities 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการทบทวน และอนุมัติเนื้อหาโดยคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน และมีกระบวนการ 
ทวนสอบข้อมูลผลการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
น�าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้ได้ที่ส่วนส่ือสารและกิจกรรมองค์กร
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
555 อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 
ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +66-2937-1000 โทรสาร +66-2937-1224 
หรือที่อีเมล : jittis@tatasteelthailand.com,  
   atitayad@tatasteelthailand.com

รายงานการพัฒนา
เพื่อความย่ังยืน

รายงานประจ�าปี



เก่ียวกับรายงานฉบับนี้
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สารบัญ

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดี 
ให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ทีเ่หนอืระดับส�าหรบัเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

เราจะท�าให้วสัิยทัศน์ของเราบรรลุผลส�าเรจ็ด้วยการเพาะบ่ม 
วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจและการปรับปรุง 
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ควบคู่ไปกับการรกัษาไว้ซึง่การท�างาน
อย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมั่นในมาตรฐาน
สูงสุดของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ความยั่งยืนของเรา 
คือ การมุ่งมั่น
สร้างความยั่งยืน
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม

“
“

วิสัยทัศน์



รางวัลและความส�าเร็จ

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (TSTH) ได้รบั 
การประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน 
รายช่ือหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2562

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH) 
ได้รับรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2562 ในระดับ 
“รางวัลเกียรติคุณ” (“Sustainability Disclosure Award 2019 -  
Recognition”) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สถาบันไทยพัฒน์ โดยการประเมินข้อมูลผ่านรายงานการ
พัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของ TSTH ซ่ึงสะท้อนถึงการด�าเนิน
งานขององค์กรต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: 
ESG)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH)  
รับมอบประกาศนียบัตรภาคีลดโลกร้อนในฐานะท่ีเป็นบริษัทท่ี 
ได้ให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการป่าชุมชน 
บ้านหินดาด ภายใต้โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด 
โลกร้อน” บนพื้นท่ี 20 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านหินดาด ต�าบล 
หนองไผ่แก้ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH) 
ได้รับการต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) ให้เป็นบริษัทท่ีผ่านกระบวนการประเมินว่ามีนโยบาย
และมแีนวปฏบัิติในการป้องกนัการทุจรติภายในองค์กรครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562

รายชื่อหุ้นย่ังยืน (THSI) ปี 2562

รางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2562

ประกาศนียบัตรภาคีลดโลกร้อน ประจ�าปี 2562  

ประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) ปี 2562

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256302



STAKEHOLDERS PROMISE

บรษัิท เอ็น.ที.เอส. สตลีกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (NTS) ได้รบัรางวลัสถานประกอบการ 
เครือข่ายท่ีมีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2  
ระดับดีเย่ียม และ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) ได้รับเป็นปีแรก  
ประจ�าปี 2562 (CSR-DPIM Continuous) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จาก 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด  
(SISCO) ได้รบัมอบประกาศนยีบัตร 
คาร ์บอนฟุตพริ้นท ์ขององค ์กร  
ประจ�าปี 2562 จากองค์การบริหาร 
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) โดยเป็นรางวลัท่ีมอบให้กบั 
องค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
และให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
อย่างจริงจัง

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) 
และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) ได้รับ
รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2562 ต่อเนื่องเป็น 
ปีท่ี 2 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับกิจการ
ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็น
ท่ียอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น  
สร้างให้เกิดการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ประเทศชาติอย่างย่ังยืน

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) ได้รับรางวัล
สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี  
2562 ในระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล CSR-DPIM CONTINUOUS ประจ�าปี 2562

ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2562 รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2562

รางวัลสถานประกอบการ 
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  
ประจ�าปี 2562 

รางวัล CSR – DIW 
CONTINUOUS 
ประจ�าปี 2562

บริษัท เหล็กสยาม (2001) 
จ�ากดั (SISCO) บรษัิท เหลก็
ก่อสร้างสยาม จ�ากดั (SCSC) 
และบริ ษัท เ อ็น. ที . เอส.  
สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
(NTS) ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการรวมพลังสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างย่ังยืน (CSR-DIW Continuous) ประจ�าปี 2562  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงาน 
อุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
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รายงานจากคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และบริ ษัทย ่อย มุ ่ งมั่ น ในการด� า เนินธุ รกิ จ 
บนรากฐานส�าคัญของหลักปรัชญาของกลุ ่ม
บริษัททาทาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน
ท่ีมีมาตรฐานสูงสุดแห่งบรรษัทภิบาลท่ีดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่าง 
ต่อเนื่อง คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและ
ความย่ังยืนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นให้
ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและติดตามความ
คืบหน้าของการด�าเนินงานในสามด้าน ได้แก่  
(1) ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ  
(3) การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืน 
ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2561 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่อง
มาเป็นปีท่ีสองโดยในปีการเงิน 2562 - 2563 มีการ
ประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง และมีจ�านวนครั้งของการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้ 

หมายเหตุ: 
* เป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จ�านวน 2 ครั้ง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256304

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งเข้าร่วมประชุม/
จ�านวนครั้งการประชุม

1.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ ประธาน 2/2

2.  นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 2*/2

3.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 2/2



STAKEHOLDERS PROMISE

• ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ได้มีการจัดท�าระบบน�าร่อง
ท่ีโรงงานระยอง SCSC ตามข้อก�าหนด 14 ข้อ ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันได้เข้าสู่ข้ันตอนการตรวจ
ติดตามภายใน และจะขยายผลไปยังโรงงานสระบุรี SISCO และ
โรงงานชลบุรี NTS ต่อไป

• การส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของพนักงาน ได้มุ่งเน้นไปท่ีการปรับปรุง
ดัชนีสุขภาพของพนักงาน และการติดตามผลการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีของพนักงานท่ีผิดปกติ รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมชวนกัน 
เดินปี 4 เพื่อให้พนักงานหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออก 
ก�าลังกายด้วยการเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว

ในรอบปีการเงิน 2562 - 2563 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึง 
ข้ันหยุดงานเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 1.28 ครั้ง/ล้าน
ช่ัวโมงการท�างาน กล่าวคือพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทปฏิบัติ
งานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเลย และจ�านวนการบาดเจ็บท่ี
ไม่ถึงข้ันหยุดงาน ได้แก่จ�านวนอุบัติเหตุถึงข้ันไม่สามารถปฏิบัติงาน
ประจ�า อุบัติเหตุถึงข้ันรักษาโดยแพทย์ อุบัติเหตุถึงข้ันปฐมพยาบาล 
ลดลงจากปีก่อนจากจ�านวน 27 ราย เหลือ 16 ราย นอกจากนั้น 
บริษัทยังประสบความส�าเร็จ โดยโรงงานสระบุรี SISCO ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ 
ประจ�าปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน อีกด้วย

2. พันธกิจเพ่ือสังคม
คณะกรรมการฯ ได้มอบแนวทางในการด�าเนินงานด้านพันธกิจเพ่ือ
สังคมในระยะยาว ส�าหรับปีการเงิน 2562 - 2566 โดยให้มุ่งเน้น 
พันธกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการและโรงงาน เพื่อให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจและให้การ
ยอมรับว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรวมท้ังเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนใน
ชุมชน ได้แก่ 

1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชนและ
หน่วยงานราชการ อาทิ การร่วมพบปะประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้น�าชุมชนและสื่อมวลชน การจัดท�าแสงสว่างให้พ้ืนท่ี
สาธารณะในชุมชน ปรับปรุงศาลาท่ีพักให้ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ
อบรมการท�าน�้าสมุนไพร การจัดซ้ือหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจาก
ชุมชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 รวมถึง
การสนับสนุนชุมชนให้น�าสินค้าของชุมชนมาจ�าหน่ายท่ีโรงงานได้
ในทุกสิ้นเดือน 

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
คณะกรรมการฯ ได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมุ่งเน้นใน 6 ล�าดบั 
ความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าด้านความปลอดภัยเพื่อ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงาน 2) ขีดความสามารถของบุคลากร 
ในด้านความปลอดภัยในการท�างาน 3) การจัดการความปลอดภัย 
ของผู้รับเหมา 4) การส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน 5) การ 
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และ 6) อาชีวอนามัยและ 
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยได้มีการทบทวนการจัดองค์กร 
ด้านความปลอดภัยท่ีมีคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex  
Safety Council: ASC) ซ่ึงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน  
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
ท้ังหมดเป็นกรรมการติดตามการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน  
และมีคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการ 
มาตรฐานความปลอดภัย 2) คณะอนุกรรมการสุขภาพ การอบรม  
และการสื่อสาร 3) คณะอนุกรรมการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา  
4) คณะอนุกรรมการสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย 5) คณะ 
อนุกรรมการความปลอดภัยบนถนน 6) คณะอนุกรรมการความ 
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพ่ือท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย
และกระจายไปสู่คณะกรรมการในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละโรงงาน  
(Plant Implementation Committee: PIC) และคณะกรรมการ 
ในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละส่วน (Department Implementation 
Committee: DIC) โดยร่วมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 
ของแต่ละโรงงานและส�านักงานใหญ่เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง

โดยมีผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานตามแผนธุรกิจประจ�าปี ซ่ึงสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ข้างต้น อาทิ

• การรณรงค์ความปลอดภัย 4 เรื่อง ประกอบด้วย การท�างาน 
บนท่ีสูง การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process 
Safety Management) การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ และความ
ปลอดภัยทางถนน

• การจัดการความปลอดภัยส�าหรับผู ้รับเหมา (CSM) ได้มีการ
ปรับปรุงการท�างานของผู้รับเหมาท่ีได้รับผลการประเมินในระดับ 
3 ดาว โดยมีเป้าหมายให้ข้ึนเป็นระดับ 4 ดาว และท�าความ
เข้าใจในมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยส�าหรับผู ้รับเหมา 
ให้ถูกต้องตรงกัน 

• ความปลอดภัยทางถนน ได้มุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร การทดสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด การตรวจสอบ
ความเร็วและต�าแหน่งรถ (GPS) และการสังเกตพฤติกรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน ขอรายงานผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญในรอบปี 2562 - 2563 ดังนี้ 
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2) การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ การ
เข้าร่วมกับชุมชนในงานเทศกาลหรือโอกาสส�าคัญต่างๆ เช่น การแห่
เทียนพรรษา ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสงกรานต์ การจัด 
กจิกรรมและมอบทุนการศกึษาให้แก่เดก็นกัเรยีนท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์ 
ในงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการทาสีเติมฝันให้กับอุปกรณ์เครื่องเล่น
ต่างๆ ในโรงเรียน การร่วมสนับสนุนและด�าเนินโครงการค่ายเยาวชน
ภาษาอังกฤษ 

3) การสร้างเสริมสุขอนามัยท่ีดีและความปลอดภัยให้กับชุมชน 
ด้วยการอบรมให้ความรู้กับชุมชนในด้านการขับข่ีรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย การร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย การทาส ี
สัญญลักษณ์การจราจรให้กับสถานีรถไฟอ�าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การด�าเนินโครงการ “ภาคี
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จ�านวน 20 ไร่ ร่วมกับกรมป่าไม้  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ  
ป่าชุมชนบ้านหินดาด อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และการด�าเนิน
โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีท่ี 8” ด้วยการปลูก
ต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น พร้อมสร้างบ้านปูด้วยเศษไม้กิ่งไม้ท่ี 
ลอยอยู่ในทะเล เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู ้
เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

5) การพัฒนาความเจริญและรายได้ให้กับชุมชนด้วยพันธกิจเพื่อ
สังคมท่ีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา
สินค้าท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ (CSR-
BOI) จ�านวนท้ังสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการผลิตและ
พัฒนาสินค้ากะหรี่ปั๊บขนาดพอดีค�า โดยโรงงานสระบุรี SISCO ร่วม
กับวิสาหกิจชุมชนกะหรี่ปั๊บบ้านหมอ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โครงการผลิตและพัฒนากุนเชียงและบะหม่ีไข่ โดยโรงงานชลบุรี 
NTS ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี และอีกหนึ่งโครงการโดยโรงงานระยอง SCSC ด้วย
การน�าองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางธุรกิจ
เข้าไปช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต พัฒนาข้ันตอนการผลิต  
การจัดท�าบัญชี ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย 
เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ส�าหรับพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลจากสถานประกอบ
การหรือโรงงาน บริษัทยังคงด�าเนินการร่วมกับองค์กรท่ีไม่แสวงหา
ผลก�าไรในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสานต่อโครงการ

มุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ด้วยการส่งมอบหนังสือ
ใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับมุมหนังสือของโรงเรียนต่างๆ ท่ีเข้าร่วม 
ในโครงการนี้ต่อไปอีกปีละสองครั้ง จนครบก�าหนดระยะเวลาห้าปี 
นับตั้งแต่ได้รับมอบมุมหนังสือจากบริษัทไปแล้ว

3. การด�าเนินงานเพื่อความย่ังยืนขององค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานตาม
แผนงาน ดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน และเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหาร
ได้ก�าหนดไว้ในประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนขององค์กร 
ซ่ึงมีเรื่องท่ีต้องมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) การจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานหลัก อาทิ ฝ่ายการผลิต ฝ่าย
การตลาดและการขาย ฝ่ายจัดหา

2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าเหล็กลวด อาทิ ลดปัญหารอยขีด/สันของผิวเหล็ก  
สเกลเป็นผิวไม่เรียบ เป็นต้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

3) การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท มีอัตราการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.585 ซ่ึงใกล้เคียงเป้าหมาย 0.579 ตัน/ตัน
น�้าเหล็กดิบ โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และกราไฟต ์
อิเล็คโทรด จากการด�าเนินโครงการควบคุมระบบเผาไหม้เช้ือเพลิง 
Level 2 ท่ีเตาอบและประตูกักสแลกอัตโนมัติท่ีเตาหลอมเหล็ก ท้ังนี้ 
บริษัทประสบความส�าเร็จจากการท่ีโรงงานสระบุรี SISCO ได้รับ
รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับองค์กร จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก 
นอกจากนี้ โรงงานชลบุรี NTS และโรงงานระยอง SCSC ยังได้รับ
รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ใน
การพัฒนาและยกระดับกิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4) การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบน 
พื้นฐานจริยธรรม บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการก�ากับดูแล
กิจการ 90 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับดีเลิศ โดยในรอบปี 2562 - 2563 
บริษัทได้จัดอบรมจรรยาบรรณของทาทาและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้แก่พนักงานใหม่ครบร้อยละ 100 จัดให้มีการอบรมทบทวน
นโยบายการร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปช่ันให้แก่พนักงานร้อยละ 99 ตลอดจนร่วมกับ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต จัดอบรม CAC SME  Executive Briefing 2019 ให้กับบริษัท
คู่ค้าท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจ�านวน 43 ราย 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256306



    หัตถศักด์ิ ณ ป้อมเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม

และความยั่งยืน

5) การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม ในรอบปีการเงิน  
2562 - 2563 พนักงานของบริษัทร้อยละ 98.62 ได้เข้าร่วมในพันธกิจ 
เพื่อสังคมโดยมีจ�านวนชั่วโมงจิตอาสาเฉลี่ย 11.33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
ครอบคลุมคนในชุมชน 65,034 คน นอกจากนั้น บริษัทยังประสบ
ความส�าเร็จจากการที่โรงงานชลบุรี NTS และโรงงานสระบุรี SISCO 
ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายท่ีมีการด�าเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับดีเย่ียม (CSR-DPIM Continuous)  
ประจ�าปี 2562 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนท้ังสามโรงงานของบรษัิทได้รบัรางวลั
สถานประกอบการรวมพลงัสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นสขุอย่าง
ย่ังยืน (CSR-DIW Continuous) ประจ�าปี 2562 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   
 
โดยภาพรวมของการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนท่ีบริษัทได้ด�าเนินการ 
มาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องได้ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี  
2562 และยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน ประจ�าปี 
2562 ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สถาบันไทยพัฒน์ อีกด้วย

ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนต่อไปในป ี
การเงิน 2563 - 2564 นั้น โดยท่ีประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความ
ย่ังยืนขององค์กรได้รับการประเมินมาตั้งแต่ปีการเงิน 2560 - 2561 
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารส�ารวจประเด็น
ท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใหม่อีกครั้งในไตรมาสท่ี 4 
ปีการเงิน 2562 - 2563 โดยการสอบถามประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีมีต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม จ�านวนท้ังสิ้น 65 คน ครอบคลุมผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขาย/ผู้ให้ 
บริการ ชุมชนและสังคม คู่แข่งขัน องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร 
หน่วยงานภาครัฐท้ังส่วนกลางและท้องถิ่น หน่วยงานก�ากับดูแล 
สื่อมวลชน เจ้าหนี้ และพนักงาน ผลการสอบถามได้รับการวิเคราะห์
และน�าไปผนวกเข้ากับประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อความย่ังยืนท่ี
องค์กรประเมินเองด้วย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน
ผลการประเมินใหม่ดังกล่าวเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ความ
ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต ซ่ึงได้ท�าการประเมิน
ล�าดับความส�าคัญท่ีบริษัทต้องมุ่งเน้น (Focus) ติดตาม (Track) และ 
ทบทวน (Review) ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืน
ขององค์กรท่ีบริษัทจะต้องมุ่งเน้นและต้องจัดท�าดัชนีช้ีวัดผลการ 
ด�าเนินงาน (KPI) เป ้าหมาย รวมถึงแผนการด�าเนินงานใน 
ปีการเงิน 2563 - 2564 เพื่อให้ม่ันใจว่าท้ังผู้มีส่วนได้เสียและบริษัท
จะได้รับการค�านึงถึงผลประโยชน์ จากการประเมินบริษัทต้องมุ่งเน้น 
(Focus) 5 ประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ ได้แก่ 

1) สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน ด�าเนินการมุ่งเน้นท่ี 
6 กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ และก�าหนดเป้าหมายอุบัติเหุตจาก
การท�างานถึงข้ันหยุดงานเป็นศูนย์ โดยในด้านการดูแลสุขภาพให้
พนักงานจะมุ ่งเน้นท่ีการด�าเนินการตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 ท้ังในด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม การปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ  
การจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ฯลฯ ให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมา ตลอดจนบุคคลใดๆ ท่ีเข้ามาติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจ
กับบริษัทในทุกพื้นท่ีการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) แทนการเข้ามาปฏิบัติงานท่ี 
ส�านักงานของบริษัทหรือโรงงาน

2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และวางแผนพบลูกค้าเป็นประจ�าเพื่อร ่วมกันพัฒนาสินค้าและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง
 
3) การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท ก�าหนดเป้าหมาย
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี 0.578 ตัน/ตันน�้า
เหล็กดิบโดยลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
ก๊าซธรรมชาติและแท่งถ่านกราไฟต์อิเล็คโทรด 

4) การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบน 
พื้นฐานจริยธรรม ก�าหนดเป้าหมายคะแนนการก�ากับดูแลกิจการ 93  
คะแนน (ระดบัดีเลศิ) และด�าเนนิการตามกรอบการบรหิารจรรยาบรรณ 
ของทาทา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

5) การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในพันธกิจเพื่อสังคมให้ครบร้อยละ 100 และตั้งเป้าหมาย
ให้ได้รับรางวัลด้านความย่ังยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน ขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างเต็มท่ีด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการ 
สนับสนุนและค�าแนะน�าอันทรงคุณค่าจากทุกท่านในการเดินหน้า 
พันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืนของเราต่อไป
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (TSTH) เดมิช่ือบรษัิท  
มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนตามโครงสร้างการควบ
รวมกิจการระหว่าง บมจ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) ซ่ึงถือหุ้น 
โดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) และ  
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซ่ึงถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์
ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด ในปี 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถือหุ้นผ่าน
บริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (TSGH) ได้เข้าถือหุ้น 
ใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงต่อมาบริษัทได้
เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ�ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(TSGH) เป็นบริษัทย่อยท่ี TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น
บริษัทลงทุนมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ท้ังนี้ TSL เป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีจัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัท 
ผลิตเหล็กครบวงจรอยู่ในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า 
TSL (ท�าการผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทท่ีตั้ง 

อยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายและสามารถตอบ
สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มท่ีในเรื่องการด�าเนินงานทาง
ธุรกิจ ท้ังทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ความช�านาญ ความรู้ด้านการเงิน  
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างโรงงานและส�านักงานทั่วโลก ตลอดจนการบริหารงานที่ประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย TSL ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
เหล็กทรงยาวในลักษณะของการบูรณาการประเทศอินเดียและเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISCO และ SCSC ซ่ึงท้ัง
สามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นก่อสร้าง) รวมท้ัง  
เหล็กเส้นข้ึนรูปพร้อมใช้ตัดและดัด เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
และเหล็กเพลา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและทีมผู ้บริหาร 
ท่ีพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก

กลุ่มบริษัท ทาทา
เป ็นกลุ ่มธุรกิจ ท่ี ใหญ ่ ท่ีสุดของประเทศอินเดีย 

ประกอบด้วย 10 กลุ่มธุรกิจท่ีด�าเนินกิจการอยู่ในกว่า 
100 ประเทศ 6 ทวีป ในระหว่างปี 2561 - 2562 กลุ่มบริษัท

ทาทา มีรายรับ 113.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานกว่า 
720,000 คน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 28 แห่งท่ัวโลก  

มีมูลค่าตลาดรวมกันอยู่ท่ี 160 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2562) ช่ือของทาทาเป็นท่ียอมรับนับถือมานานกว่า 150 ปี  

ในเรื่องของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและความเป็นผู้น�าแห่งความน่า
เชื่อถือไว้วางใจ 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256308



นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
การด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นการด�าเนนิงานในภาพรวมของกลุม่บริษัท 
โดยมีบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH)  
เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยท้ังสามจะ
ดแูลด้านการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายการบรหิารท่ีบรษัิทก�าหนด
ไว้ท้ังด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน  
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

บรษัิทมนีโยบายในการจดัสรรก�าลงัการผลติส�าหรบัแต่ละบรษัิทย่อยด้วย
เป้าหมายท่ีจะท�าให้เกดิผลก�าไรสงูสดุแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความช�านาญ
เฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจ
อย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการเฉพาะตัวของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

STAKEHOLDERS PROMISE

โครงสร้างการถือหุ้น

99.76%

99.99%

99.99%

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป
(NTS)

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
(SCSC)

บจก. เหล็กสยาม 2001 
(SISCO)

(TSTH)
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GENERAL INFORMATION

ลดอัตราความถี่การ
บาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน 
(LTIF) ให้เป็นศูนย์ 
มุ่งสู่ความเป็นองค์กร
ท่ีปราศจากการบาดเจ็บ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างความ
ปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเหนือระดับ
ส�าหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

เราจะท�าให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลส�าเร็จด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่ง
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
การรักษาไว้ซ่ึงการท�างานอย่างมีความสุขของพนักงาน และการยึดมั่นใน
มาตรฐานสูงสุดของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

วิสัยทัศน์ ความปลอดภัย

ชื่อบริษัท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”)
(เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) หรือ “MS”)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กทรงยาว 

สัญลักษณ์หลักทรัพย์            TSTH

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท 12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 29 พฤศจิกายน 2545

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2937 1000

โทรสาร 0 2937 1224

ข้อมูลทั่วไป

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยค่านิยม 5 ประการซ่ึงเป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจของเรา ได้แก่

ค่านิยมของทาทา

คุณธรรม
เราจะประพฤติปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และมีจรรยาบรรณ
ทุกสิ่งที่เราท�าต้องได้
รับการยอมรับจาก
การตรวจสอบของ
สาธารณชน

ความเป็นหนึ่งเดียว
เราจะส่งเสริมบุคลากร
และพันธมิตรของเราให้มี
การเรียนรู้ต่อเนื่อง 
สร้างสัมพันธภาพด้วย
ความเอาใจใส่และ
ความร่วมมือบนพื้นฐาน
ของการเชื่อใจและ
เคารพซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบ 
เราจะบูรณาการหลัก
การด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมในการด�าเนินธุรกิจ
ของเรา เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสิ่งที่ได้รับมาจาก
ประชาชนต้องกลับคืน
สู่ประชาชนเป็น
หลายเท่าทวี

ความเป็นเลิศ
เราจะมุ่งมั่นเพื่อไปสู่
การบรรลุมาตรฐาน
สูงสุดในด้านคุณภาพ 
และส่งเสริมระบบ
คุณธรรมที่ใช้ความรู้
ความสามารถเสมอ

ความเป็นผู้บุกเบิก 
เราจะกล้าและ
คล่องแคล่วในการ
เผชิญกับความท้าทาย 
ด้วยการใช้ความเข้าใจ
ในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง 
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256310



เว็บไซต์ https://www.tatasteelthailand.com

ทุนช�าระแล้ว 8,421,540,848 บาท

หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

จ�านวนพนักงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 1,151 คน

จ�านวนบริษัทในเครือฯ 3 บริษัท  บมจ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) จังหวัดชลบุรี
 บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) จังหวัดระยอง
 บจก.เหล็กสยาม (2001) (SISCO) จังหวัดสระบุรี

GENERAL INFORMATIONข้อมูลทั่วไป

ก�าลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

NTS SCSC รวมSISCO

เหล็กเส้น เหล็กเส้นเหล็กลวด เหล็กเส้นเหล็กลวด ก�าลัง
ผลิตรวม

ก�าลัง
ผลิตรวม

เหล็ก
รูปพรรณ

ก�าลัง
ผลิตรวม

ก�าลัง
ผลิตรวม

เหล็ก
รูปพรรณ

เหล็กลวด

หน่วย : ล้านตัน/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

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตจากจ�านวนผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปรวม 1.21 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 71%

ห่วงโซ่คุณค่า

ลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเริ่มต้นจากผู้ขายเศษเหล็กซึ่งมีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ขายวัตถุดิบ และผู้ให้บริการ กลุ่มผู้ขายและผู้ให้บริการเหล่านี้
ตดิต่อกบัหน่วยงานจัดหาเพือ่ขายสนิค้าและบรกิารในหมวดหมู่ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการผลติของแต่ละโรงงานท�าการผลติเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูประเภท
ต่างๆ โดยสินค้าส�าเร็จรูปดังกล่าวจะได้รับการจัดส่งและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดยหน่วยงานการตลาดและการขายต่อไป

ห่วงโซ่อุปทานภายในองค์กร

• ผู้ขายเศษเหล็ก
• ผู้ขายวัตถุดิบอื่นๆ
• ผู้ให้บริการ

หน่วยงานจัดหา

หน่วยงาน
การขาย การตลาด 
(บริการลูกค้าและ

กระจายสินค้า)
หน่วนงานผลิต
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซ่ึงประกอบ
ด้วย SISCO SCSC และ NTS มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการ
บริหารงานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  
ISO9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก�าหนด
ท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้อง 
ปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC  
17025:2005 

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 และบริษัท 
เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon 
Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) 
จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

บริษัทยังได ้ให ้ความส�าคัญสูงสุดต ่อมาตรการความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อสุขอนามัยของพนักงาน 
ทุกคน บริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลส�าหรับ
ระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
TIS18001:2554/ISO 45001:2018 และ OHSAS18001:2007 

รวมถึงที่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ฝ่ายการ
ตลาดและการขาย และฝา่ยจดัหา ยงัได้รับการรบัรองมาตรฐานสากล
ของระบบบรหิารงานคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อกีด้วย

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน
• บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตา
อาร์คไฟฟ้า สมาคมการค้าเหล็กลวดไทย สมาคมผู้ผลิตเหล็ก
โครงสร้างรปูพรรณรดีร้อน และสมาคมการค้าเหลก็ทรงยาวมาตรฐาน  
ซ่ึงท�าหน้าท่ีในการเป็นตวัแทนผูผ้ลติในการประสานงานกบัภาครฐัใน 
ด้านต่างๆ เช่น การจดัท�ามาตรฐานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมี นายวนัเลศิ  
การววิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลติ บรษัิท ทาทา สตีล  
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นนายกสมาคมผูผ้ลติเหลก็ทรงยาว 
ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าและสมาคมการค้าเหลก็ทรงยาวมาตรฐาน

• บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท  
ในเครือ ได้แก่ NTS, SISCO และ SCSC ร่วมกับ 49 บริษัท 
ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยจาก 8 สมาคมผู้ผลิตเหล็ก ร่วมลงนาม
ให้สัตยาบันไม่ผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน

• ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�าร่อง
ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ UNICEF ในโครงการ  
Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum”  
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก

• ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน
ได้รับการต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ให้เป็น
บริษัทท่ีผ่านกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติใน
การป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562 รวมถึงได้เข้าร่วมเครือข่ายหุ้นส่วน
ต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT)

ISO 45001

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256312



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย STAKEHOLDERS PROMISE

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 13

บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อการด�าเนินงานของบริษัทท้ังภายในและภายนอก โดยน�าเอาข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ รวมถึงการประเมินประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อความย่ังยืน ซ่ึงได้แบ่งความ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทออกเป็น 10 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบ
การสื่อสารและการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างการมีส่วนร่วม ประเด็นความคาดหวัง

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การเย่ียมชมโรงงาน
• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• การติดต่อกับบริษัทโดยตรง

• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
• การพบปะลูกค้า
• การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษัทได้จัดขึ้น

• การพบปะคู่ค้า
• การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษัทได้จัดขึ้น

• กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
• วารสารภายในองค์กร
• แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
• กล่องรับความคิดเห็น
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษัทได้จัดขึ้น

• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• การเติบโตของบริษัท
• ความโปร่งใส่และความถูกต้อง

ของข้อมูล

• ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
• ได้รับสินค้าและบริการท่ีมี 

คุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม

• ได้รับใบสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์

• ได้รับการช�าระเงินตรงตามเวลา
• การรักษาความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ

• ความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน

• สวัสดิการและค่าตอบแทนท่ี 
น่าพอใจ

• โอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ

• ได้รับการดูแลท่ีดีด้าน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และคุณภาพชีวิต

1. ผู้ถือหุ้น

2. ลูกค้า

3. คู่ค้า

4. พนักงาน



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างการมีส่วนร่วม ประเด็นความคาดหวัง

•  การท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน
•  การพบปะพูดคุยกับผู้น�าชุมชน
•  การลงพื้นท่ีพบปะชุมชน
•  การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
•  การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

•  การพบปะพูดคุย
•  การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
•  การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

•  การพบปะพูดคุย
•  การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
•  การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ
•  การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ

•  การพบปะพูดคุย
•  การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
•  การสนับสนุนกิจกรรมส่วนท้องถิ่น
•  การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

• การแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

•  การแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส
•  การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นความยั่งยืน
•  การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•  การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรศัพท์

•  ดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยไม่ปล่อย
มลพิษ

•  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
•  ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์และช่วย 

เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
•  ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
•  ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด�าเนิน

กิจการของบริษัท

•  การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตาม
กรอบการแข่งขัน

•  การตลาดและการขายท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณ

•  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับ

•  ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

•  ลดผลกระทบจากมลพิษ

•  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน  
ถูกต้อง ตรงประเด็นและ 
ทันเหตุการณ์

•  สร้างความเช่ือม่ันให้กับเจ้าหนี้ว่า 
จะได้รับช�าระหนี้ครบถ้วนและ 
ตรงเวลา

5. ชุมชน
และสังคม

8. หน่วยงานราชการ

6. คู่แข่งขัน

7. องค์กรไม่แสวงหา 
ผลก�าไรและองค์กร

ปกครองท้องถิ่น

9. ส่ือมวลชน

10. เจ้าหนี้

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256314



การประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ
ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ STAKEHOLDERS PROMISE

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH) ได้ประเมินประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ
ปี 2560 และก�าหนดข้ันตอนและประเมินครั้งท่ีสองเม่ือปีการเงิน 2563 โดยจะน�าผลการประเมินนี้ไปปฏิบัติในปีการเงิน 2564 
 
1. การระบุประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
 และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้รวบรวมข้อมูลประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืน 
ของธุรกิจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กรผ่าน
ช่องทางและวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ ่ม  
เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
แบบสอบถาม ฯลฯ นอกจากนั้นบริษัทได้สรุปประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจจากความเห็นของผู้บริหารของบริษัทโดยอ้างอิง
จากวิสัยทัศน์ของทาทา สตีล ความท้าทายท่ีบริษัทได้เผชิญในช่วง 
ปีท่ีผ่านมา แผนระยะยาวของบริษัท ความเสี่ยงขององค์กร และปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัท 
แนวโน้มทิศทางด้านความย่ังยืนระดับสากล มาตรฐานข้อก�าหนดต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ความต้องการและความคาด
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ท้ังนี้ ได้มีการทบทวนประเด็น
ของปีท่ีผ่านมาและระบุขอบเขตของความส�าคัญท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในแต่ละประเด็นด้วย

2. การประเมินล�าดับความส�าคัญของประเด็น
 ท่ีเป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
คณะกรรมการหลักเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ร่วมกันพิจารณาจัด
กลุ่มและจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญของ
ธุรกิจ โดยพิจารณาให้คะแนนระดับผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ
สร้างคุณค่าต่อบริษัท ซ่ึงครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ตลอดจนพิจารณาถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ โดยอ้างอิงตามหลักการรายงาน

สากลด้านความย่ังยืน Global Reporting Initiative (GRI) Standards 
แล้วก�าหนดลงในตาราง Materiality Matrix

3. การทบทวนผลการประเมินประเด็น
 ที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
คณะผู ้บริหารของบริษัทพิจารณาทบทวนผลการประเมินประเด็นท่ี
เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจเพื่อยืนยันว่าประเด็นต่างๆ ได้ถูกจัดล�าดับ
โดยสะท้อนถึงเร่ืองท่ีมีความส�าคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สมดุลก่อนเสนอให้กับคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน
พิจารณาเห็นชอบและรับรอง

4. การรับรองและเห็นชอบผลการประเมิน
 ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืนพิจารณารับรองและ
เห็นชอบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจและการจัด
ล�าดับความส�าคัญ ตลอดจนก�าหนดแนวทางการตอบสนองผู้มีส่วนได้
เสียในประเด็นต่างๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการ
ให้เป็นตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดการด�าเนิน
งานและเป้าหมายของแต่ละประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ เพ่ือใช้
ในการประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินงานท้ังระดับองค์กร ระดับฝ่าย 
และระดับส่วน และเชื่อมโยงเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

มิติเศรษฐกิจ
 นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
 นวัตกรรมสินค้าและบริการ 
 แบรนด์สินค้าและการโฆษณา 
 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม 
 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
 ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 

มิติส่ิงแวดล้อม
 การบริหารจัดการพลังงาน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
 การบริหารจัดการของเสีย 
 การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท 

 มิติสังคม
 การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม 
 การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์ 
 สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน 
 การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 
 การรักษาพนักงานท่ีเป็นคนเก่งและคนดี  

ล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็นที่มีควำมส�ำคัญ
ด้ำนควำมยั่งยืน ปีกำรเงิน 2564 1
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจบนเส้นทาง “การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ด้วยการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรท่ีค�านึงถึงความท้าทาย 
และแนวโน้มต่างๆ ท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ โดยการเชื่อมโยงและสอดประสานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงครอบคลุมท้ังมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยในรอบ
ปีการเงิน 2562 - 2563 บริษัทได้มีการพิจารณาเป้าหมายท่ีส�าคัญจ�านวน 15 เป้าหมาย โดยมีเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

เป้าประสงค์
1.1 ขจัดความยากจนข้ันรุนแรงท้ังหมด

เป้าประสงค์
4.6 เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ท้ังชายและหญิงสามารถอ่านออก

เขียนได้และค�านวณได้

เป้าหมายที่ 1
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ

เป้าหมายที่ 5
 ความเท่าเทียมทางเพศ 

เป้าหมายที่ 3
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 6
การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

เป้าหมายที่ 7
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 4
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม

เป้าประสงค์
3.4 ลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อผ่านทาง 

การป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดี

3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางท่ีผิด ซ่ึงรวมถึง 
การใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิดและการใช้แอลกอฮอล์ ในทาง
อันตราย

3.6 ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการเข้าถึง

การบริการสาธารณสุขจ�าเป็นท่ีมีคุณภาพ และเข้าถึงยาและ
วัคซีนจ�าเป็นท่ีปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพและมีราคา
ท่ีสามารถซ้ือหาได้

3.9 ลดอัตราการเสียชีวิตและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจาก
การปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น�้า และดิน

เป้าประสงค์
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงใน 

ทุกที่
5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงท้ังใน 

ท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท�า 
ทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น

5.5 ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี และมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็น
ผู้น�าในทุกระดับของการตัดสินใจ

เป้าประสงค์
6.3 ยกระดับคุณภาพน�้า โดยลดมลพิษ ขจัดการท้ิงขยะและลดการ

ปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน�้าเสียท่ีไม่ผ่าน
กระบวนการและเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่

6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า รวมถึง 
ภูเขา ป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน�้า แม่น�้า ช้ันหินอุ้มน�้าและทะเลสาบ

เป้าประสงค์
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานใช้พลังงาน

ของโลก
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256316
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เป้าประสงค์
8.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความย่ังยืนตาม

บริบทของประเทศ
8.2  บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น การยกระดับ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูง

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการ
บริโภคและการผลิต

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควร
ส�าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู ้มีภาวะ
ทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายเท่าเทียมส�าหรับงานท่ีมีคุณค่า
เท่าเทียมกัน

8.7 ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงาน
บังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ ยับย้ัง 
ก�าจัด และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

8.8  ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ท่ีปลอดภัยและม่ันคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคนรวมถึงผู ้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ท่ีท�างานเสี่ยงอันตราย

เป้าประสงค์
10.3 มีโอกาสท่ีเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ ์

รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเลือก
ปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบายและการกระท�า
ท่ีเหมาะสมในเรื่องนี้

เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 10
ลดความเหล่ือมล�้า

เป้าหมายที่ 11
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 9
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์
12.2 การจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธี ท่ี เป ็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดท้ังวงจรชีวิต และลดการปล่อยสิ่ง 
เหล่านั้นออกสู่อากาศ น�้า และดินอย่างมีนัยส�าคัญ

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูป 
เพื่อกลับมาใช้ใหม่ และการน�ามาใช้ซ�้า

12.6 สนับสนุนให้บริษัทรับแนวปฏิบัติท่ีย่ังยืนไปใช้และผนวกข้อมูล
ด้านความย่ังยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัท

เป้าประสงค์
9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ย่ังยืนและมี

ความทนทานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้
เกิดความย่ังยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีสะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป้าประสงค์
11.1 มีการเข้าถึงท่ีอยู ่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานท่ีพอเพียง 

ปลอดภัยและในราคาท่ีสามารถจ่ายได้
11.2  จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืน เข้าถึงได้และ

ปลอดภัย
11.6  ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร 

โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและ
การจัดการของเสีย

11.7  จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีปลอดภัย ครอบคลุม
และเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า
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เป้าประสงค์
13.1 เสริมภู มิต ้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัว 

ต ่ออันตรายและภัยพิ บัติทางธรรมชาติ ท่ี เกี่ ยวข ้องกับ 
ภูมิอากาศ

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู ้และขีดความ
สามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรบัตวั การลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้า

เป้าหมายที่ 13
การรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 15
การใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศบนบก

เป้าหมายที่ 14
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
และทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 16
สังคมสงบสุขและยุติธรรม

เป้าประสงค์
14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั ่ง

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบท่ีมีนัยส�าคัญ รวมถึงการเสริม 
ภูมิต ้านทานและปฏิบัติการเพ่ือฟ ื ้นฟู เ พ่ือบรรลุการมี
มหาสมุทรท่ีมีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ

เป้าประสงค์
15.1 การอนรุกัษ์ การฟ้ืนฟ ูและการใช้ระบบนเิวศบนบกและในน�า้จดื 

ในแผ่นดินรวมท้ังบริการทางระบบนิเวศอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน�้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง

15.2 ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภท
อย่างย่ังยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่า ฟื้นฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม 
และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า

เป้าประสงค์
16.1 ยุติการข่มเหง การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ 

ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก
16.5 ลดการทุจริตในต�าแหน่งหน้าท่ี และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.7  มีกระบวนการตัดสินใจท่ีมีความรับผิดชอบ ครอบคลุม  

มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนท่ีดีในทุกระดับการตัดสินใจ

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256318



ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ 
ท่ีช่วยสนับสนุนในการก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงการก�าหนดวัฒนธรรมและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในระดับปฏิบัติของแต่ละโรงงาน เพื่อผลักดันงานด้าน
ความปลอดภัยให้ส�าเร็จลุล่วงตามนโยบาย

- สิทธิมนุษยชน บริษัทก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึง
นโยบายท่ีจะไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานท่ีมาจากการบังคับ
ขู่เข็ญหรือไม่สมัครใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งมั่นด�าเนินการให้
พนักงาน บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติงานในนามของบริษัท
ยึดมั่นในหลักการเดียวกันและให้ความส�าคัญในการน�าหลักสิทธิ
มนุษยชนไปปฏิบัติเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน 
ในทุกด้าน

- การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน และนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

 บริษัทก�าหนดนโยบายในการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนพร้อมท้ังมีการ
จัดฝึกอบรมและสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงนโยบายต่างๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อาทิ 
นโยบายการไม่รับของขวัญหรือการรับรองจากคู่ค้า นโยบายการให ้
ของขวญักับหนว่ยงานราชการ นโยบายการร้องเรยีนการกระท�าผิด 
จรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท�างาน เป็นต้น

- บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  
มาตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันได้รับการต่ออายุสมาชิกของ 
CAC เป็นครั้งท่ี 2 เมื่อปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วม 
เครอืข่ายหุ้นส่วนต้านทุจรติเพือ่ประเทศไทย (PACT) และเป็นบรษัิท
น�าร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UNICEF ในโครงการ  
Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum” 
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก

ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทได้น�าผลการประเมินประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจท่ีผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกให้ความส�าคัญและผ่าน
การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน ซ่ึงมีประเด็นท่ีบริษัทต้องมุ่งเน้น 5 ประเด็น บริษัทได้ด�าเนินการ 
ตามแผนงาน ดัชนีช้ีวัดผลส�าเร็จและเป้าหมายส�าหรับท้ัง 5 ประเด็นดังกล่าว โดยมีผลการด�าเนินงานหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุมท้ังมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม
- ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด และคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณของส�านักงานใหญ่ และท้ังสามโรงงาน ซ่ึงมีตัวแทน
ของพนักงานบริษัทและพนักงานของผู ้รับเหมาร่วมอยู ่ด ้วย  
ตลอดจนมีท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ/ผู ้ประสานงานจรรยาบรรณ
ในแต่ละพื้นท่ีเป็นชายสองคนและหญิงหนึ่งคน ท�าหน้าท่ีเป็น
เลขานุการของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยมีอัตราส่วนผู้ประสาน
งานจรรยาบรรณต่อจ�านวนพนักงานท้ังหมดอยู่ท่ี 1 ต่อ 96 และ
อัตราส่วนผู้ประสานงานจรรยาบรรณสตรีต่อจ�านวนพนักงานสตรี
ท้ังหมดอยู่ท่ี 1 ต่อ 50

- คณะกรรมการสตรี ดูแลให้พนักงานสตรีและผู้รับเหมาท่ีเข้ามา
ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทได้รับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของทาทาอย่างถูกต้อง ก�าหนดแผนงานในการดูแลพนักงาน
และผู้รับเหมาสตรีในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพของพนักงานสตรี การแสวงหาแนวทางในการขจัดหรือ
แก้ไขปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- โอกาสการจ้างงานท่ีเท่าเทียม บริษัทให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่
พนักงานและผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดโดยไม่มีการ
กีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในคุณสมบัติพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงสถานะ
ทางด้านเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา สีผิว ตระกูล สถานภาพการ
สมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ ความพิการ 
หรือด้านอื่นใดท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครอง

- สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน บริษัทได้น�าระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย Safety Excellence Journey (SEJ) 
มาใช้ในการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน มี
การก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยท่ีชัดเจน โดย
มีคณะกรรมการความปลอดดัยสูงสุด (Apex Safety Council - 
ASC) ท่ีมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ช่วยกรรมการ
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คาร์บอนสูงส�าหรับงานเสริมแรงยางรถยนต์ ช่วยลดการน�าเข้า 
วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติเส้นใยเหลก็เสรมิยางรถยนต์ (Tire Cord) จาก 
ต่างประเทศลงได้ และช่วยให้บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย
มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น

- บริษัทได้จัดโครงการพันธมิตรการค้าปลีกที่เป็นเลิศ ส่งผลให้บริษัท
มีปริมาณการขายในช่องทางการค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดท่ีเพ่ิม
มากข้ึน และผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและ
การเลือกซ้ือสินค้าได้ง่ายข้ึน

- บริษัทได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสอง
ปี โดยการประเมินครั้งล่าสุดซ่ึงด�าเนินการโดยบุคคลท่ีสามเม่ือปี 
2560-2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ท่ีระดับ 84 คะแนน เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ีระดับ 81 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่
แข่งขันรายอื่นๆ

- บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า โดย
ผู้แทนขายของบริษัทจะใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ (Line application) 
อีเมล และโปรแกรมรายงานการติดต ่อลูกค ้า (Customer  
Visit Report) ในการติดต่อและรับฟังผลตอบรับของลูกค้าและ
น�าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันที รวมท้ังเพิ่มช่องทางการการขายผ่านออนไลน์ 
Builk.com เว็บไซต์ของบริษัท แอพพลิเคช่ันไลน์ ฯลฯ เพื่อให้
ลูกค้าเข้าถึงการซ้ือสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

การบริหารความเส่ียง
- บริษัทด�าเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

5 ข้ันตอน (Enterprise Risk Management - ERM) เพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) โดยมีข้อมูลจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของ
บริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมต่างๆ

- บริษัทได้จัดท�าและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจท้ังหมด ตลอดจน
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ สถานการณ์ด้านการตลาด 
และปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโดยละเอียด และได้ก�าหนด
แผนรับมือกับความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�าหรับ
ความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้ครอบคลุมท้ังความเสี่ยงด้านการตลาด 
ด้านวัตถุดิบ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน และด้านภัยธรรมชาติ ซ่ึงความเสี่ยง
เหล่านี้ สัญญาณบ่งช้ีเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า และแผนรับมือ
กับความเสี่ยงจะมีการพิจารณาติดตามและทบทวนเป็นประจ�าทุก
เดือนในการประชุมของคณะผู้บริหาร และเป็นประจ�าทุกไตรมาส
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

มิติส่ิงแวดล้อม
 การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท
- บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นท่ีกระบวนการผลิต 
(Green Process) ใช้เทคโนโลยีท่ีก่อมลพิษต�่าและใช้พลังงาน
ทดแทน/พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
อาทิเช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเตา การติดตั้งระบบ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาด  
1.4 เมกะวัตต์ ท่ีโรงงานระยอง (SCSC) เพือ่ทดแทนการใช้พลงังาน 
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดี และมี 
แผนงานท่ีจะขยายผลโดยติดตั้งเพิ่มท่ีโรงงานสระบุรี (SISCO)  
และโรงงานชลบุรี (NTS) ต่อไป

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
เหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวท่ีช่วยท�าให้ 
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน เหล็กเส้นตัดและดัดส�าเร็จ 
รูปท่ีช่วยลดการสูญเสียเหล็กเหลือท้ิงจากการตัดและดัดท่ีหน้างาน 
เหล็กเส้นข้ออ้อยเกรด SD50 ท่ีมีความแข็งแรงมากข้ึนเมื่อเปรียบ
เทียบกับเหล็ก SD40 เหล็กเดือยส�าเร็จรูป ช่วยลดการน�าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ เหล็กปลอกข้ออ้อยส�าเร็จรูป ใช้เสริมความ 
แข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นท่ีมีคุณสมบัต ิ
สอดคล้องกับมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ส�าหรับ 
โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงูไทย-จนีโดยเฉพาะและเหลก็ลวด 
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มิติสังคม
การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
• การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชนและ

หน่วยงานราชการ อาทิ การร่วมพบปะ ประชุมกับผู้น�าชุมชน
และสื่อมวลชน การจัดท�าแสงสว่างให้พ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชน 
ปรับปรุงศาลาท่ีพักให้ชุมชน การส่งเสริมอาชีพอบรมการท�าน�้ามัน
สมุนไพร การจัดท�าหน้ากากผ้ารวมถึงสนับสนุนชุมชนให้น�าสินค้า
ของชุมชนมาจ�าหน่ายท่ีโรงงานได้ในทุกสิ้นเดือน

• การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ  
การเข้าร่วมกับชุมชนในงานเทศกาลหรือโอกาสส�าคัญต่างๆ 

- บริษัทได้ก�าหนดค่าการใช้พลังงานและทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) รวมท้ังจัดท�าแผนงาน 
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานและทรัพยากร 
ลดลงอยู่เสมอ

- บริษัทได ้ด�าเนินการวิเคราะห์ป ัจจัยท่ีก ่อให ้เกิดมลสารจาก
กระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ วิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อลดมลสารท่ีจะเกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันได้ศึกษา
และสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการมลภาวะทาง
อากาศ เช่น NOx SOx CO  เป็นต้น

- บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื้นท่ีโรงงานและบริเวณ
ชุมชนรอบโรงงานเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

- บริษัทมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการควบคุม  
เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ ่ม 
บริษัทให้ไม่เกิน 1 ตันต่อตันน�้าเหล็กดิบ โดยในปีการเงิน 2563  
กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) สามารถจ�ากัดปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาสู ่ ช้ันบรรยากาศได้ 
ท่ี 0.585 ตันต่อตันน�้าเหล็กดิบ ซ่ึงใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีได้
ก�าหนดไว้

เช่น การแห่เทียนพรรษา ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประเพณี
สงกรานต์ การจัดกิจกรรมและมอบทุนในงานวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการทาสีเติมฝันให้กับอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ในโรงเรียน 
การร่วมสนับสนุนและด�าเนินโครงการค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ

• การสร้างเสริมสุขอนามัยท่ีดีและความปลอดภัยให้กับชุมชน ด้วย
การอบรมให้ความรู้กับชุมชน อาทิ การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย การร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย การทาส ี
สัญญลักษณ์จราจรให้กับสถานีรถไฟอ�าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

• การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การด�าเนิน
โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จ�านวน 20 ไร่ 
ร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ณ ป่าชุมชนบ้านหินดาด อ�าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี และการด�าเนินโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง 
ปี 8” ด้วยการปลูกต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น พร้อมสร้างบ้าน
ปูด้วยเศษไม้ กิ่งไม้ท่ีลอยอยู่ในทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

• การพัฒนาความเจริญและรายได้ให้กับชุมชนด้วยพันธกิจเพื่อ
สังคมท่ีเสริมความแข่งแกร่งให้กับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา
สินค้าท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ (CSR-
BOI) จ�านวนท้ังสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการผลิตและ
พัฒนาสินค้ากะหรี่ปั ๊บขนาดพอดีค�า โดยโรงงานสระบุรีร่วมกับ
วิสาหกิจชุมชนกะหรี่ปั๊บบ้านหมอ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โครงการผลิตและพัฒนากุนเชียงและบะหมี่ไข่ โดยโรงงานชลบุรี
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแม่บ้านเนินกระบก อ�าเภอบ่อวิน  
จังหวัดชลบุรี และอีกหนึ่งโครงการโดยโรงงานระยอง ด้วยการน�า 
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางธุรกิจเข้าไป 
ช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต พัฒนาข้ันตอนการผลิต  
การจัดท�าบัญชี ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้ 
ทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
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กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว STAKEHOLDERS PROMISE

ในปีการเงิน  2563 บริษัทได้น�าประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ “มุ่งเน้น” จัดท�าเป็นแผนกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย
ตามแผนระยะยาว (เป้าหมายปีการเงิน 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น
ส�าคัญ

ความส�าคัญ
ต่อองค์กร

เป้าหมายระยะยาว
 (ปีการเงิน 2567) ดัชนีชี้วัดผลงานที่ส�าคัญ

•  เพื่อตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์
ทางธุรกิจท่ีมีการลดระดับ
ความเสี่ยงเชิงรุกและสามารถ
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร

•  เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทจะสามารถ
ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพตามความคาดหวังหรือ
สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า
และสามารถน�าข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ 
พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในอนาคต

•  เนื่องจากการผลิตเหล็กนั้นมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
มลพิษสู่อากาศ ซ่ึงการปล่อย
มลพิษอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

•  เพื่อสร้างองค์กรท่ีมีความ
โปร่งใส สุจริตและลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจรวมถึงช่ือเสียง 
ของบริษัท

•  เพื่อสร้างการยอมรับทางสังคม 
ซ่ึงจะส่งผลให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปได้อย่าง 
ราบรื่น รวมถึงสร้างความ
ผูกพันต่อชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนซ่ึงอาจเป็นลูกค้า  
คู่ค้า หรือพนักงานของบริษัท
ในอนาคต

•  เป็นองค์กรท่ีมีความ 
เป็นเลิศด้านการจัด 
การความเสี่ยง 
(คะแนน Risk Maturity 
Assessment = 4.5)

•  การเป็นคู่ค้าแห่งทางเลือก 
โดยมีคะแนนความ 
พึงพอใจของลูกค้า > 88 
และจ�านวนข้อร้องเรียน 
<13 เรื่อง

•  อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  
< 0.570  ตันต่อตันน�้า
เหล็ก 

•  ปลูกฝังวัฒนธรรมการ
ด�าเนินธุรกิจภายใต้
จริยธรรมท่ัวท้ังองค์กร 
ด้วยการอบรมและให้
พนักงานทดสอบผ่าน 
ร้อยละ 100

• ให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระยะยาวผ่าน
การให้การศึกษาแก่เยาวชน
ในชุมชน รวมถึงโครงการ
พัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
โดยความร่วมมือใกล้ชิดกับ
วิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โครงการ CSR-BOI 3  
โครงการ)

•  คะแนน Risk Maturity 
Assessment

•  ร้อยละของการปฏิบัติท่ีเป็นไป
แผนบรรเทาความเสี่ยง

•  จ�านวนหลักสูตรอบรม/การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ความเสี่ยง

•  คะแนนความพึงพอใจ 
ของลูกค้า

•  จ�านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า
ต่อปี

•  อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  
(ตันต่อตันน�้าเหล็กดิบ)

•  ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
•  อัตราการใช้พลังงาน

•  จ�านวนเรื่องท่ีได้รับการร้อง
เรียนผ่านช่องทางการร้อง
เรียนของบริษัท

•  จ�านวนพนักงานท่ีได้รับการ
อบรมจรรยาบรรณ

•  คะแนนการก�ากับดูแลกิจการ

•  ร้อยละของจ�านวน 
พนักงานร่วมในพันธกิจ 
เพื่อสังคม

•  จ�านวนช่ัวโมงต่อคนต่อปีท่ี
พนักงานร่วมงานในพันธกิจ
เพื่อสังคม

•  จ�านวนคนในชุมชนท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการของ
บริษัท

•  จ�านวนข้อร้องเรียนของชุมชน
•  ร้อยละความพึงพอใจของ 

ชุมชนต่อการด�าเนินกิจการ
ของบริษัท

การบริหารความเส่ียง
ของบริษัท 

การสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า 

การปล่อยก๊าซจากการ
ด�าเนินงานของบริษัท       

การก�ากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีและการส่งเสริม 
ให้มีการด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม 

การสร้างความผูกพัน
กับชุมชนและสังคม 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256322



มิติ
เศรษฐกิจ



การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256324

การก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
บริษัทจัดให้มีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562-2563 ซ่ึงได้
อธิบายประเด็นส�าคัญต่างๆ ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โครงสร้างของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและ 
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง การก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายด้านภาษี
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านภาษี ซ่ึงได้แสดงถึงความมุ่งม่ันของ
บริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
และกฎระเบียบอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภาษี โดยการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและโครงสร้างภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการวางแผนภาษี
ท่ีได้บูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจและมีการทบทวนอยู่เสมอ ซ่ึงได้
เปิดเผยนโยบายดังกล่าวนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการ
ในปี 2562 บริษัทได้รับรายงานผลตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 90 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนท้ังหมดท่ีระดับ “ดีมาก” 82 คะแนน  



STAKEHOLDERS PROMISE

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 25

ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทได ้มีการพิจารณาทบทวนการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีท่ีได้ก�าหนดไว้ท้ังห้าหมวด ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ มีคะแนน 95, 99, 92, 87 และ 87 คะแนน ตามล�าดับ โดย
คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซ่ึงแยกออกเป็นการประเมินท้ังคณะและรายบุคคลให้มีความ
เข้มข้ึน ตลอดจนได้พิจารณาทบทวนการรายงานการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามเอกสารข้อเสนอแนะท่ี
บริษัทได้รับมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความ
เข้มงวดตามกฎเกณฑ์หลักการก�ากับดูแลกิจการมากย่ิงข้ึน

โครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
โดยในแต่ละปีได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพันธสัญญาท่ีก�าหนดไว้ในจรรยา
บรรณของทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เคร่งครัด โดยในปัจจุบัน 
บริษัทได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด - กลุ่มบริษัท  
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน และมีท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ  
ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการ  
และเพื่อเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให ้

เป็นไปอย่างท่ัวถึงส�าหรับผู ้รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในกลุ ่ม 
บริษัท จึงได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณอีก 4 คณะ  
โดยมีผู ้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละโรงงานเป็นประธาน  
และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร  
เป ็ นประธานส� าหรั บส� า นักงานใหญ ่  ตลอดจนมีการ เ ชิญ 
ผู ้รับเหมาในแต่ละพื้นท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ นอกจากนั้น  
บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสตรีของแต่ละโรงงาน 
และของส�านักงานใหญ ่ เพื่อสนับสนุนส ่ง เสริมและดูแลให ้ 
พนกังานและผูร้บัเหมาสตรไีด้พฒันาสมรรถนะและศกัยภาพ พร้อมท้ัง
 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด 
กลุ่ม บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

คณะกรรมการ
สตรี

คณะอนุกรรมการ 
จรรยาบรรณ
ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ 
โรงงานระยอง

คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ
โรงงานชลบุรี

คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ 
โรงงานสระบุรี

ผู้ประสานงาน
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ
สตรี

ผู้ประสานงาน
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ
สตรี

ผู้ประสานงาน
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ
สตรี

ผู้ประสานงาน
จรรยาบรรณ
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ขจัดหรือแก้ไขปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย 
รวมถึงได้หมุนเวียนและแต่งตั้งผู ้ประสานงานจรรยาบรรณของ 
แต่ละบริษัทย่อยเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ และเพือ่ให้สามารถดแูลและให้ค�าปรกึษากบัพนกังานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณได้อย่างท่ัวถึงย่ิงข้ึน บริษัทจึงได ้
มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานจรรยาบรรณเพิ่มเติมจากท้ังหมด 9 คน 
เป็น 12 คน โดยทุกโรงงานและท่ีส�านักงานใหญ่จะมีผู้ประสานงาน 
จรรยาบรรณชายสองคนและหญิงหนึ่งคน ท�าให ้มี อัตราส ่วน 
ผู้ประสานงานจรรยาบรรณต่อจ�านวนพนักงานท้ังหมดอยู่ท่ี 1 ต่อ 
96 และอัตราส่วนผู ้ประสานงานจรรยาบรรณสตรีต่อพนักงาน
สตรีท้ังหมดอยู่ท่ี 1 ต่อ 50 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับการประเมิน
จากทาทา ซันส์ ให้อยู่ในกลุ่มบริษัททาทาท่ีมีการด�าเนินงานด้าน 
จรรยาบรรณใน “ระดับก้าวหน้าสูงสุด (Advanced Maturity)” เป็น
เวลา 4 ปี ติดต่อกันมาตั้งแต่ปีการเงิน 2559 อีกด้วย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด - 
 กลุ่ม บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
สนับสนุน ส่งเสริม และควบคุมดูแลให้พนักงานของกลุ่มบริษัท และ
ผู ้รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ท่ัวท้ัง
องค์กร พิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงานจรรยาบรรณประจ�าปีของ
กลุ่มบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�าเนิน
งานจรรยาบรรณให้เป็นไปตามแผนงานเป็นประจ�าทุกเดือน รวมถึง
รับทราบการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริษัทท่ีได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย

2. ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
ให ้ค�าปรึกษาด ้านจรรยาบรรณของกลุ ่มบริ ษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) เพื่อให้เกิดพันธสัญญาของการประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด 
ตลอดจนเป็นช่องทางในการรับและรวบรวมเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณจากผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุดของบริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และรายงานด้านจรรยาบรรณ
ตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
ในนามของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) กับ Tata Steel 
Limited ประเทศอินเดีย

3.  คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
สนับสนุน ส่งเสริม และควบคุมดูแลให้พนักงานและผู้รับเหมาท่ีเข้า
มาปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ทาทาอย่างถูกต้องครบถ้วน และเคร่งครัดท่ัวท้ังบริษัท พิจารณา
อนุมัติแผนการด�าเนินงานจรรยาบรรณประจ�าปี ตลอดจนก�ากับ
ดูแล ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานจรรยาบรรณให้เป็นไป
ตามแผนงานเป็นประจ�าทุกเดือน และรายงานผลการด�าเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด กลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการสตรี
สนับสนุน ส่งเสริม และดูแลให้พนักงานสตรีและผู้รับเหมาท่ีเข้า
มาปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทได้รับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 
ทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ริเริ่มแนวทางและก�าหนด
แผนงานในการดูแลพนักงานสตรีและผู้รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน
ในแต่ละบริษัทในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของพนักงานสตรี การแสวงหาแนวทางในการขจัดหรือแก้ไขปัญหา
ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้นสังกัดเป็นประจ�า

5. ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
เป็นผู ้ประสานงานจรรยาบรรณระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
แต่ละบริษัท เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของแต่ละ
บริษัทท่ีสังกัด และรายงานด้านจรรยาบรรณตรงต่อประธานคณะ
อนุกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทย่อยดังกล่าว และรายงานโดย
อ้อมต่อท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
บริษัทมุ ่งม่ันด�าเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่  
“คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นเลิศ ความเป็นผู ้บุกเบิก  
และความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “คู ่มือจรรยาบรรณของทาทา  
(Tata Code of Conduct: TCoC)” อย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ บริษัท 
ได้ให้ความส�าคัญในการบังคับใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต ่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม เช่น นโยบาย 
การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
นโยบายการให้หรือการรับของขวัญและการรับรอง นโยบายการ
ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติในการรายงานและ 
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พิจารณาการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานบริษัท แนวปฏิบัติในการ 
รายงานและพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท  
กรอบมาตรการด้านวินัยและการลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืน หรอืละเมดิ 
จรรยาบรรณ เป็นต้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดให้มี  
“นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการคุกคามหรือล่วงละเมิด 
ทางเพศในสถานท่ีท�างาน” ข้ึนเป็นครั้งแรกภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างให้เกียรติในศักดิ์ศรีเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการท�างาน

ส�าหรับคู่มือจรรยาบรรณของทาทา ซ่ึงเป็นของบริษัท ทาทา ซันส์  
นั้น ได้บังคับใช้กับทุกบริษัทภายใต้กลุ่มทาทาท่ัวโลก โดยบริษัทได้
มีการแปลเป็นภาษาไทยในรูปเล่มแบบเดียวกันและส่งมอบให้กับ 
คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ศึกษา
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นบริษัทยังได้ส่งคู ่มือ
จรรยาบรรณของทาทาให้กับผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง 
คู่ค้า ผู้ขายและผู้ให้บริการแก่บริษัทท่ีจะต้องยึดถือปฏิบัติในฐานะ 
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระหว่างกันด้วย

การต่อต้านการติดสินบนและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางท่ียุติธรรมและโปร่งใส โดยยึด
มั่นในพันธสัญญาท่ีจะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การ
ติดสินบน และการกระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังปวง โดยบริษัทได้
ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนให้ความร่วมมือ
กับท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ท่ีใสสะอาด

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�าประกาศเจตนารมณ์”  
แนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) โดยต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการ CAC ได้
ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็นบริษัทท่ีผ่านกระบวนการประเมินว่า
มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วน
ตามเกณฑ์ท่ี CAC ก�าหนดไว้” และได้รับการต่ออายุประกาศนียบัตร
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งท่ี 2 ในปี 2562

นอกจากนั้น บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้าน
ทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค�าม่ันในการ 
ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจกับสถาบันไทยพัฒน์และ
องค์การยูนิเซฟอีกด้วย

ท้ังนี้ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระท�าการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ด�าเนินการใดๆ ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลท่ีสามเพื่อ
การเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญาหรือ
การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ท่ีมีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซ่ึงมาจากการท่ีไปมีอิทธิพลโน้ม
น้าวท่ีไม่เหมาะสมด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเด็ดขาด

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

“การทจุรติเปรยีบเสมือนโรคตดิเช้ือโควดิ-19 

เพราะเป็นโรคตดิต่อรนุแรงทีก่ดักร่อนรากฐานส�าคญั

ของสงัคมส่งผลกระทบต่อประเทศชาตใินระยะยาว 

การก�าหนดนโยบายไม่ยอมผ่อนปรนให้กบัการทจุรติ 

การสร้างสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิให้มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะพูด 

การมภีาวะผู้น�าทีจ่ะต้องท�าให้เกดิขึน้ได้จรงิตามทีไ่ด้พดูไว้ 

และการมีกระบวนการทีเ่หมาะสมในการให้รางวลั

กบัการกระท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง ถอืเป็นกญุแจส�าคญั

ของความยัง่ยืนในอนาคต”
ราจีฟ มังกัล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
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การฝึกอบรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม 
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
และผู ้บริหารโดยส ่งเสริมให ้ มีการฝ ึกอบรมและให ้ความรู ้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและด�าเนินธุรกิจของบริษัท
บนพื้นฐานจริยธรรม บริษัทจัดให ้มีการปฐมนิเทศกรรมการ 
และผู้บริหารใหม่ทุกคนซ่ึงจะได้รับมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทา
และนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมท้ังความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจเหล็ก พร้อมท้ังน�าเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ ของบริษัท 
นอกจากนั้น บริษัทยังสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
หรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติ
งานจากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 

ส�าหรับพนักงานของบริษัททุกคนก็จะได้รับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม  
และมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทา รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานบน  
พืน้ฐานจรยิธรรม ซ่ึงจะมีรายละเอยีดของนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย 
การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
นโยบายการให้หรือการรับของขวัญและการรับรอง นโยบายการ
ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท�างาน แนว
ปฏิบัติในการรายงานและพิจารณาการท�างานอ่ืนนอกเหนือจาก
งานบริษัท แนวปฏิบัติในการรายงานและพิจารณาความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท กรอบมาตรการด้านวินัยและการลงโทษ
พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยพนักงานทุก
คนจะได้รับการทดสอบและต้องผ่านคะแนนมากกว่า 80 คะแนน 
พร้อมรับฟังค�าเฉลยท่ีถูกต้องของการทดสอบ หลังจากนั้นจึง 
ลงลายมือช่ือเพ่ือปฏิญาณตนในการยึดมั่นพันธสัญญาร่วมกันเพื่อ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทาและนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา  
มีพนักงานใหม่ของบริษัทจ�านวน 35 คน ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
ดังกล่าวและผ่านการทดสอบท้ังหมด จึงสรุปได้ว่าพนักงานของ

บริษัทท้ัง 1,151 คน (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563) หรือคิดเป็นร้อย
ละ 100 ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมโดยครบถ้วนทุกคน

ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายขอบเขตการฝึกอบรมจรรยาบรรณของ 
ทาทาและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องไปยังพนักงานของผู้รับเหมา คู่ค้าและ
ลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

การส่ือสารและจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ในจรรยาบรรณของทาทา
บริษัทได้มีการสื่อสารประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณให้กับ
พนักงานได้รับทราบผ่านทางวารสารภายในองค์กร “จดหมายข่าว 
TCoC (TCoC Newsletter)” เป็นประจ�าทุกเดือน และผ่านการ 
พูดคุยสนทนาด้านจรรยาบรรณ (Ethics Pause) ในการประชุมต่างๆ 
เช่น การประชุมประจ�าเดือนของโรงงานและฝ่ายต่างๆ ตลอดจน 
จัดกิจกรรม “เดือนแห่งจรรยาบรรณ” เป็นเวลาสามเดือน ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี เพื่อตอกย�้าสร้างความตระหนักใน 
จรรยาบรรณของทาทาและนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงในปีการเงิน  
2562 - 2563 ได้มีการรณรงค์ภายใต้ธีมงาน “คุณธรรมเป็นเรื่อง 
ส�าคัญ” นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการแจ้งให้ผู ้มีส่วนได้เสียได ้
รับทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 
โดยปัจจุบันบริษัทได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวสรุปกรณีของการร้องเรียนและการสอบ
ข้อเท็จจริงรวมถึงบทลงโทษต่อผู้กระท�าผิดท่ีละเมิดจรรยาบรรณของ
ทาทา โดยใช้ช่ือว่า จดหมายข่าว “เป็นเรื่องแน่”
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สายด่วน TCoC
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิด “สายด่วน 
จรรยาบรรณ หรือสายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางใหม่ส�าหรับ
พนักงาน ผู ้รับเหมา และคู ่ค้า ในการติดต่อกับบุคคลท่ีสามซ่ึง
เป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) มีท่ีต้ังอยู่ในประเทศอ่ืน และมีผู้ช�านาญการท่ีจะบันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณท่ีได้แจ้งให้ทราบ  
การบริการท้ังหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้
บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง โดย
สามารถติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ท่ีหมายเลข 
001800-441-0657 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีโทรเข้าใช้บริการจะไม่ 
ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ท่ีจะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้ล่วงรู้ 
ถึงตัวตนของผู้แจ้ง นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราวผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซ่ึงจะไม่มีการ
บันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดท้ังสิ้น ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่าเรื่อง
ทุกเรื่องท่ีรายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดท่ีจะไม่มีผู ้ใดสามารถ 
ล่วงรู ้ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้
บันทึกไว้

การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
บริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสียในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัท โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับช่องทางท่ีให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสการ 
กระท�าผดิจรรยาบรรณ กระบวนการด�าเนนิการภายหลงัจากได้รบัเรือ่ง 
ร้องเรียน ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายใต้ “นโยบาย
การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ” (Whistle Blower Policy) 
ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะหรือร้องเรียนการกระท�า
ผิดจรรยาบรรณต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือท่ีปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือสายด่วนจรรยาบรรณซ่ึงด�าเนินการโดยบุคคล 
ท่ีสามในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ร้องเรียนจะได้รับ
การปกปิดตัวตนเป็นความลับ ในปีการเงิน 2563 บริษัทได้รับข้อ
ร้องเรียนท้ังหมด 3 เรื่อง โดยข้อร้องเรียนท้ังหมดได้รับการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับกรณีการ 
ร้องเรียน ตลอดจนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบมูลค่าความเสียหายท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญแต่อย่างใด

ช่องทางการร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
เลขท่ี 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ช้ัน 15 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
E-mail : alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2937-1224
E-mail : sirorotem@tatasteelthailand.com
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การบริหารความเส่ียง STAKEHOLDERS PROMISE

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะข้ึนลงตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงมีความผันผวนไปตามปัจจัยภายนอกและ
มีความอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การด�าเนิน
โครงการต่างๆ ท่ีใช้เวลานาน รวมถงึการแข่งขันท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศล้วนเป็นปัจจัยท่ีเพ่ิมความผันผวนและไม่แน่นอน
ให้กับธุรกิจนี้ด้วยเช่นเดียวกัน จากความผันผวนและไม่แน่นอน 
ดังกล่าวนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการและกรอบการท�างานท่ี
แข็งแกร่ง เพื่อช่วยลดอุปสรรคภายนอกและเพิ่มโอกาสในการสร้าง
มูลค่าท่ีย่ังยืนให้กับองค์กร บริษัทจึงได้ด�าเนินการตามระบบการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Enterprise Risk Management 
- ERM) เพื่อสร้างมุมมองแบบองค์รวมในเรื่องของความเสี่ยง
รวมท้ังเพ่ือให้มีข้อมูลมากข้ึนส�าหรับการตัดสินใจ และเพื่อให้
บริษัทก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ 
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานท่ีเข้มแข็งท่ัวท้ังองค์กร โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ี 
ประกอบด ้วยกรรมการอิสระท�าหน ้า ท่ีดูแลให ้ค�าแนะน�าและ 
ตรวจสอบระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบ 
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทผ่านการประชุมรายไตรมาส 
ซ่ึงในการประชุมจะมีการพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงและแผนงาน
ในการลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามท่ีบริษัทได้ระบุไว้ในทะเบียน 
ข้อมูลความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการผลิต ด้านการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านช่ือเสียง และด้านการดูแล 
ผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการจะให้ค�าแนะน�าเพ่ือน�าไปปรับใช้และ
พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทต่างร่วมมือกันเพื่อผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามแนวทาง 5 ขั้นตอนของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง เพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบ
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสอดคล้องกับ

แนวทางของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีลท่ีมีพื้นฐานมาจากมาตรฐาน
สากล จากการน�าข้อมูลของแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของบริษัทช้ันน�าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้

บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจหลากหลายด้าน 
ท้ังด้านธุรกิจการค้า ด้านการผลิต ด้านความปลอดภัย และด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดท�าตารางการจัด
ล�าดับความส�าคัญความเสี่ยง ซ่ึงเป็นการรวบรวมความเสี่ยงของ
ธุรกิจท้ังหมด และติดตามด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดส�าหรับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาวะด้านการตลาด และได้ก�าหนดแผน
ลดความเสี่ยงโดยเจ้าของกระบวนการเอง ซ่ึงบริษัทเรียกความเสี่ยง
นี้ว่า “การระบุความเสี่ยงจากระดับล่างข้ึนระดับบน”  อีกท้ังผู้บริหาร
ระดับสูงยังมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการท่ีผู้บริหารให้
ความสนใจและแจ้งให้เจ้าของกระบวนการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ซ่ึงบริษัทเรียกความเสี่ยงนี้ว่า “การระบุความเสี่ยงจากระดับบน 
สู ่ระดับล่าง” บริษัทจ�าแนกความเสี่ยงท้ังสองประเภทดังกล่าว
เป็นประเภทเอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและ 
ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ

ความเสี่ยงท่ีจดทะเบียนไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหาร
ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ�า เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างจาก
แผนงานและเหตุการณ์ในทางลบ โดยมีการก�าหนดและปฏิบัติตาม 
แผนลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงการกระท�า 
ดังกล่าวจะน�าไปสู ่การปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง  
อันเป็นการสร้างมลูค่าอย่างสงูสดุให้กบัธรุกจิ และผลการเปลีย่นแปลง 
ของความเสีย่งท้ังหมดท้ังโอกาสท่ีจะเกดิข้ึนและผลกระทบท่ีมต่ีอธรุกิจ
จะแสดงไว้ในแผนที่ความเสี่ยงของบริษัท
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1. ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและความเสี่ยงของตลาดเหล็ก
ความต้องการใช้เหล็กเส้นก่อสร้างได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการด�าเนินโครงการของรัฐบาล

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
บริษัทได้ขยายตลาดเหล็กเส้นความเหนียวสูง ขยายตลาดเหล็กเส้น
ข้ออ้อยท่ีไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนในระหว่างการผลิต ขยาย
ตลาดเหล็กเส้นข้ออ้อยท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศจีน ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เช่น
เหล็กเดือยและเหล็กปลอก และบริการตัดและดัด โดยท้ังหมดเป็น
สินค้ามูลค่าเพิ่มท่ีมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา บริษัท
มีการพัฒนาและขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเศษอย่างลวดเหล็ก 
เสรมิยางรถยนต์อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึเพิม่การขายสนิค้าเหลก็เส้นผ่าน
ช่องทางโมเดิร์นเทรดซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีการขยายตัวสูงขึ้นในทุกปี 
นอกจากนั้น การสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอน ผ่านทางสังคมออนไลน์ 

2. ความเส่ียงด้านการจัดหาวัตถุดิบ
สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศยังคงเป็น
สภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตภายในประเทศ 

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
ข้อมูลในประเทศไทยแสดงยอดการน�าเข้าของวัตถุกึ่งส�าเร็จรูปจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศแถบตะวันออกกลาง เพื่อเป็นแหล่ง
วัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเหล็ก ด้วยสภาวะการณ์ดังกล่าวท�าให้
บริษัทด�าเนินการพัฒนากระบวนการในการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบ
กึ่งส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ 
โดยบริษัทมีการพิจารณาความเสี่ยงของแหล่งวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูป 
อย่างรอบด้าน โดยหลีกเลี่ยงการน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศท่ีถูก 
คว�่าบาตรจากมาตรการการกีดกันสินค้าของแต่ละประเทศ

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้

โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจ�าหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ 
ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย 

บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดย 
เฉพาะกลุม่ประเทศในอาเซียน ประเทศอนิเดยี และประเทศบังคลาเทศ  
เพ่ือเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการ 
เหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า  
โดยในปีที่ผ่านมาตลาดเหล็กลวดในประเทศมีความผันผวนสูง บริษัท 
จึงเน้นการส่งออกเหล็กลวดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึง 
สร้างแบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย
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3. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม
การไม่ปฏิบัติตาม / การล่าช้าในการด�าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม อาจน�าไปสู่ 
การหยุดการด�าเนินการผลิต และท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียช่ือเสียง

บริษัทได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและการ
ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ด้วยการก�าหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักท่ีน�า
มาใช้ในการผลิตของท้ังสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็กท่ีน�ากลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ท้ังหมด บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการวัดผลและ
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกท้ังยังมีการติดตามมาตรการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อย
มลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นของทุกโรงงาน โดย
มีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ
ปล่อยน�้าท้ิงจากกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ในการจัดการน�้า ส�าหรับ
การจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิลขยะให้
ได้มากท่ีสุด โดยมีเป้าหมายให้น�ากากของเสียมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตได้ร้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความย่ังยืนโดยมีหน้าท่ีเพิ่มเติมในการดูแลเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานอีกด้วย

ด้านการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ บริษัทได้ด�าเนินการโดยการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับพันธมิตรท่ีส�าคัญ การประสานงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านการขาย ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และด้านกลยุทธ์องค์กรท�าให้เกิดการบริหารสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
บริษัทมีการก�าหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซ่ึงมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ท้ังหมด
เป็นสมาชิก โครงการริเริ่มท่ีส�าคัญท่ีด�าเนินการในระหว่างปีท่ีผ่าน
มา เช่น การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อใช้มาตรฐาน
ความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมาด้วยมาตรฐานเดียวกันกับพนักงาน  
เสริมสร้างการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการและความ
ปลอดภัยทางถนน เป็นต้น บริษัทยังมุ่งเน้นไปท่ีการติดตามตัวช้ี
วัดน�า เช่นอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน รวมถึงกรณีท่ีมี
การบาดเจ็บถึงข้ันรักษาโดยแพทย์ การปฐมพยาบาล และทรัพย์สิน
เสียหาย เป็นต้น พนักงานยังได้รับการสร้างแรงจูงใจให้รายงาน
เหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย 
และอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตอีกด้วย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมุ่งเน้นไปท่ีจุด
เสี่ยงและก�าหนดกิจกรรมแก้ไขท่ีเกี่ยวข้อง

บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานท่ีท�างานมีสภาพ
แวดล้อมท่ีดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ  
อยู่เสมอ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี และความร้อน อีกท้ังยังมีการตรวจ
สุขภาพพนักงาน และติดตาม สนับสนุนการรักษาหากมีผลผิดปกติ
จากปัจจัยในการท�างาน โดยได้น�าระบบดัชนีด้านสุขภาพมาใช้ใน
การวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน
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4. ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการอัตราก�าลังพล การรักษาและ
สร้างความผูกพันของคนในองค์กร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต 

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับท่ีดี บริษัท
ก็ได้มีการด�าเนินการในหลายๆ ด้าน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
เหล่านี้  บริษัทมีการวางแผนก�าลังพล โดยเข้มงวดในเรื่องการ

5. ความเส่ียงด้านการเงิน
การหดตัวในสภาพคล่องของโลกและในประเทศส่งผลกระทบต่อความพร้อมและต้นทุนของเงินทุน

สรรหาพนักงานใหม่ มีการจัดสรรและบริหารก�าลังพลท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการก�าหนดก�าลังพลส�ารองเพื่อรองรับ
ความต้องการก�าลังพลไว้ เช่น ด้านวิศวกร ด้านการตลาดและ 
การขาย ด้านจัดหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในด้านการ
สร้างความผูกพันของคนในองค์กร บริษัทมีช่องทางหลากหลายใน
การรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้ม่ันใจว่า 
มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงท่ีพนักงาน
จะเกิดความไม่พึงพอใจ อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง 
หลากหลาย ริเริ่มให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานใน 
มุมมองท่ีแตกต่างจากเดิม โดยสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานใหม่ถึงปัจจัย
ท่ีท�าให้พนักงานอยู่กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณา
ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขัน
ได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัทช้ันน�าอื่นๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าท่ี 
การงาน ให้การสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายใน 
ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างรอบด้าน ท้ังในด้านการปฏิบัติงานในหน้าท่ีงาน
โดยตรง ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้น�า โดยมุ่งเน้น
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภายในองค์กร เพ่ือ
ให้มีการส่งต่อความรู้ ความเช่ียวชาญให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
บรษัิทมุ่งเน้นการจดัการเงนิประจ�าวนั และประมาณการกระแสเงนิสด
ขององค์กรร่วมกันระหว่างฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและการขาย  
ฝ่ายจัดหา เพื่อรักษาระดับกระแสเงินสดให้เพียงพอและควบคุม
ต้นทุนของการเงิน ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศนั้น มีกลไกการประกันความเสี่ยงซ่ึงเป็นไปตาม
กลยุทธ์ท่ีก�าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค 
(Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ บริษัทยังได้จัดท�ากรมธรรม์
ประกันภัยท่ีเหมาะสมเพื่อคุ ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัท
อีกด้วย



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 35

6. ความเส่ียงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
การหยุดชะงักของการผลิตและการจัดหาเนื่องจากภัยธรรมชาติท้ังน�้าท่วมและภัยแล้ง

7. ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่
แนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือใช้เหล็กเส ้นน้อยลงใน
เทคโนโลยีการก่อสร้าง

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
บรษิทัมกีลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นการขายสินค้าเหลก็ปลายน�า้ เช่น เหล็กเดอืย  
เหล็กปลอก และเหล็กตัดและดัด เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมประโยชน์ 
ของการใช้ผลิตภัณฑ์เหลา่นี้ต่อสถาปนิก ผูร้ับเหมาและผูใ้ช้ปลายทาง 
อ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง

มีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทก็สามารถ
แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่าง
โรงงานท้ังสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น บริษัทยังได้ท�า
ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทาง
อุตสาหกรรมอื่นๆ

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากการท่ีส�านักงานใหญ่และโรงงานตั้ งอยู ่คนละพื้น ท่ี 
อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการด�าเนินงานในเขต
อุตสาหกรรม จึงได้ก�าหนดให้มีข้ันตอนปฏิบัติในการจัดการกับ
ภาวะฉุกเฉินข้ึนส�าหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็น
ระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวได้อย่าง



การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

การรับฟังลูกค้าปัจจุบัน
บริษัทมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามกลุ่มสินค้า กลุ่มอุตสาหกรรม 
ประเภทของลูกค้า และตามพื้นท่ี ท้ังนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถก�าหนด
แนวทางเพื่อรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายและ
แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทได้ก�าหนด
ข้ึนเพ่ือเป็นการเข้าถึงลูกค้า อาทิ การเข้าพบลูกค้าท้ังของผู้แทน
ขายและผู้บริหารในระดับต่างๆ การเย่ียมชมโรงงาน การจัดกิจกรรม
การตลาดต่างๆ การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี การประชุมร่วม
กับลูกค้าโดยจัดตั้งทีมบริการลูกค้าเพ่ือท�าการเข้าเย่ียมลูกค้า และ
ทีมพัฒนาตลาดเพื่อเข้าเย่ียมผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ ในการสื่อสารกับลูกค้า

นอกจากนั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องมือท่ี
ส�าคัญในการรับฟังลูกค้า โดยส่วนใหญ่ผู้แทนขายจะใช้แอพพลิเคช่ัน
ไลน์ (Line Application) และอีเมลในการติดต่อและรับฟังผลตอบรับ 
ของลูกค้าเพื่อน�าไปแก้ไขได้ทันที บริษัทยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือท่ี
ส�าคัญในการรับฟังลูกค้า ได้แก่ โปรแกรมรายงานการติดต่อลูกค้า 
(Customer Visit Report) ซ่ึงสามารถรับประเด็นความส�าคัญของ
ข้อมูลจากการเข้าเย่ียมลูกค้าของผู้แทนขายเพื่อน�าไปปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที 

การรับฟังลูกค้าในอนาคต 
นอกเหนือจากการรับฟังเสียงของลูกค้าปัจจุบันของบริษัทแล้ว 
บริษัทยังได้ด�าเนินการขยายการรับฟังเสียงของลูกค้าไปยังกลุ ่ม
ลูกค้าในอนาคตของบริษัท โดยได้แบ่งกลุ่มและจัดล�าดับความส�าคัญ 
รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน บริษัท
ใช้การสื่อสารสองทางส�าหรับรับฟังลูกค้าในอนาคตโดยการเข้าเย่ียม
และโทรศัพท์ การเย่ียมชมไซต์งาน การเยี่ยมชมโรงงาน การส�ารวจ
ความพึงพอใจ การท�ากิจกรรมด้านการตลาด ฯลฯ 

• การออกเยี่ยมลูกค้า
• การประชุมเชิงเทคนิค
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน

• การออกเยี่ยมลูกค้า
• การเยี่ยมชมโรงงาน
• การฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน

• การออกเย่ียมลูกค้า
• การเย่ียมชมโรงงาน
• การรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน
• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การจัดกิจกรรมพิเศษ
• การเย่ียมลูกค้าของผู้บริหาร
• การใช้การสื่อสารทางการตลาด

• การออกเยี่ยมลูกค้า
• การประชุมเชิงเทคนิค
• การเข้าเยี่ยมของทีมพัฒนาตลาด
• การเยี่ยมชมโรงงาน

พัฒนา

สร้าง

รักษา

บริหาร

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256336



STAKEHOLDERS PROMISE

ประเภทของลูกค้า ลักษณะของลูกค้า หัวข้อ วิธีรับฟัง

ลูกค้าในอดีต เคยเป็นลูกค้าของบริษัท หรือไม่มีการซื้อขาย
เกินกว่า 6 เดือน

ประเด็นความไม่พึงพอใจ 1. ผู้แทนขายเข้าพบและมีการพูคคุย 
ทางโทรศัพท์

2. การส�ารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าของคู่แข่ง เป็นลูกค้าของคู่แข่ง เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า 
กับเงื่อนไขบริษัท

1. ผู้แทนขายเข้าพบและมีการพูคคุย 
ทางโทรศัพท์

2. การวิจัยตลาด
3. การส�ารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าที่มีศักยภาพ เป็นลูกค้ารายใหม่ในตลาด หรือเป็นลูกค้า
ปัจจุบันที่ต้องการขยายตลาด

ประเมินความเป็นไปได้จริง และ
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มยอด
ขาย

1. การออฺกเยี่ยมลูกค้า
2. การเยี่ยมไซต์งาน
3. การเยี่ยมชมโรงงาน
4. การท�ากิจกรรมทางการตลาด

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
ความพึงพอใจและความผูกพัน
บริษัทท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าท้ังใน  
เขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศทุกสองปี ท้ังนี้  
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอันจะน�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม จุดประสงค ์
ท่ีส�าคัญของการส�ารวจ คือการเพ่ิมความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อ 
บรษัิท เพ่ือท่ีจะได้รบัส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ีน โดยผูท่ี้ถกูสมัภาษณ์  
คือลูกค้าของบริษัท ลูกค้าในอดีต ผู้ใช้งาน ผู้รับเหมา และบางสาขา 
ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยการส�ารวจดังกล่าวจะใช ้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการท�าวิจัยจากภายนอก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ี
ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการซ่ึงจะท�าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดง
ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาท่ีต้องการให้บริษัทได้รับทราบโดยไม่
ต้องกังวลเรื่องการถูกเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากข้อมูลท่ีได้รับจะไม่มี
การเปิดเผยแหล่งท่ีมาหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ 
กระบวนการส�ารวจจะด�าเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ
แบบสอบถาม กระบวนการส�ารวจ การก�าหนดวัตถุประสงค์ วางแผน
ควบคมุคณุภาพ รวบรวมข้อมูล แลกเปลีย่นข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมลู 
ผลของการส�ารวจจะถกูแสดงในมมุของกลยทุธ์ซ่ึงถกูสะท้อนจากระดบั
คะแนนท่ีส่งผลกระทบ และระดบัของประสทิธภิาพเพือ่จดัท�าแผนงาน
ระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลในตารางเมตริกซ์

ความพงึพอใจของลกูค้าในปีการเงนิ 2561 เมือ่เทียบกบัการเงนิปี 2560  
เพิม่ขึน้จากระดับ 81 เป็น 84 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
รายอ่ืนๆ แม้ในปีการเงิน 2562 บริษัทจะไม่ได้ท�าการส�ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของ 

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จ�านวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
ลดลงจาก 66 เรื่อง ในปีการเงิน 2562 เป็น 43 เรื่อง ในปีการเงิน 
2563 ส่วนในด้านการให้บริการ ทีมพนักงานผู้แทนขายของบริษัท
ก็ได้รับการยกระดับขีดความสามารถให้มีสมรรถนะท่ีดีข้ึนผ่านการ
จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัท สถานการณ์
ตลาด และการให้บริการท่ีดี เพื่อให้สามารถตอบค�าถามและให้ข้อ
แนะน�าต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน เช่น การสั่งซ้ือสินค้า
เหล็กเส้นตัดและดัดออนไลน์ การแจ้งสถานะขนส่งอัตโนมัติทาง 
เมล์อัตโนมัติ การค้นหาใบรับประกันคุณภาพสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ทีมผู้บริหาร ผู้แทนขาย และทีมเทคนิค ก็ได้ปฏิบัติงาน 
ตามแผนท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในการออกเย่ียมลูกค้าของ 
แต่ละผลิตภัณฑ์ รวมท้ังมีการติดตามผลคืบหน้าจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Line official และ Facebook ของบริษัทฯ ในการติดต่อเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้าท่ีสนใจในสินค้าของบริษัทอีกด้วย
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การจัดการกับผลส�ารวจ
ผลลัพธ์และข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงจากรายงานการติดต่อลูกค้าจะถูกน�ามาพิจารณาจัดกลุ่ม เพื่อพิจารณา
หาล�าดับความส�าคัญในการจัดการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าประกอบกับความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบริษัท เพ่ือให้ได้แนวทางของการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม เช่น การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในประเด็นท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้ามาก แต่บริษัทยังมีความสามารถในการตอบสนองปัจจัยนั้นอยู่น้อย หรือการก�าหนดกระบวนการในการรักษา
ความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัทในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากและบริษัทสามารถบริหารจัดการปัจจัยเหล่า
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว เป็นต้น

ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในระหว่างกระบวนการส�ารวจ บริษัทจะด�าเนินการสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท ซ่ึงรวมถึงการรับรู้ต่อแบรนด์ ความ
ภักดีและส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Share of 
Wallet) เทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ 
อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถท่ีแท้จริงของบริษัทในการ 

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
ท้ังนี้ผลการส�ารวจความพึงพอใจท่ีได้จะถูกน�ามาวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์กับกิจกรรมท่ีบริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรในการจัดการและ
ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256338
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ความผูกพันของลูกค้า
บริษัทให้ความส�าคัญกับสถานการณ์ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง จึงได้
ใช้หลักการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ รวมท้ังการ
สนับสนุนลูกค้า ผ่านโมเดล 3D คือ Develop, Deliver และ Delight 
โดย Develop คือ การพัฒนาความเข้าใจความต้องการเฉพาะตัว
ของลูกค้าผ่านทางวิธีการรับฟังและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าตามกลุ่ม
ลูกค้า โดยแบ่งเป็นลูกค้าท่ีเป็นคู่ค้าและลูกค้าหลัก Deliver คือ การ
ส่งมอบสินค้าและบริการใหม่ๆ สู ่ลูกค้าผ่านทางทีมพัฒนาสินค้า
ใหม่ ทีมพัฒนาตลาด และทีมการตลาดและการขาย Delight คือ  
การสร้างความปิติและความช่ืนชมให้แก่ลูกค้าด้วยประสบการณ์ใหม่ 
ท่ีได้รับจากทุกหน่วยงานของบริษัทท่ีลูกค้าได้สัมผัส บริษัทมีการ 
จัดตั้งทีมบริการลูกค้า (Customer service team)  ซ่ึงประกอบด้วย
ทุกหน่วยงานของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าและจัดท�าแผนงาน 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ท�าให้ทุกหน่วยงานในบริษัทร่วมมือกันเพ่ือเสนอสินค้า
และบรกิารใหม่ๆ ไปยังลกูค้า นอกจากนี ้บรษัิทยังได้ผลกัดนัการสร้าง
วัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการ
สร้างความปิติยินดีให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการ
บริการท่ีเหนือระดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานเพื่อ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในทุกระดับผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุยถึงลูกค้าก่อนเริ่ม 
การประชุม (Customer Pause) การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีกับ 

ลูกค้า โดยกลุ่ม Customer Engagement Champion ฯลฯ เพ่ือ
เพิ่มความพึงพอใจ ความผูกพัน และประสบการณ์ใหม่ท่ีเหนือกว่า 
ให้กับลูกค้าอีกด้วย

การจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทก�าหนดให้มีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใต้ระเบียบ
และข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้

1. กระบวนการรับข้อร้องเรียน : เงื่อนไขและข้อก�าหนด
2. การจัดการข้อร้องเรียน : กระบวนการพิจารณา ก�าหนดเวลาและ

แจ้งผล
3. การติดตามข้อร้องเรียน : การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
4. การป้องกันไม่ให้เกิดซ�้า : การวิเคราะห์เชิงลึกและการสร้างความ

มั่นใจให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเข้าร่วมเพ่ือติดตามสถานะของข้อร้องเรียนในข้ันตอน
ต่างๆ และข้ันตอนนี้ถูกควบคุมโดยดัชนีช้ีวัด เช่น การก�าหนด
วันเวลาท่ีใช้ในการแก้ไข และจ�านวนข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถ
มั่นใจได้ว่ากระบวนการร้องเรียนสามารถถูกจัดการแก้ไขได้ในทันที 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการก�าหนดเวลาท่ี
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละลักษณะของปัญหาอีกด้วย

ประเภทของลูกค้า
จ�านวนวันสูงสุดที่ต้องตอบสนองก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป

ลูกค้าหลัก ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 9 วัน ภายใน 9 วัน

ลูกค้าทั่วไป ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 15 วัน ภายใน 18 วัน
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แบรนด์สินค้าและการโฆษณา

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256340

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความส�าคัญสูงสุดต่อบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า 
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ บริษัทจึงได้จัดตั้ง 
หน่วยงานกลุ ่มเทคโนโลยีภายใต้การดูแลของผู ้ช ่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ มีหน้าท่ีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงค้นหา
เทคโนโลยีท่ีจ�าเป็นในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ในส่วนของระบบคุณภาพ
ของท้ัง 3 โรงงานจะอยู่ในความดูแลของส่วนประกันคุณภาพของ
แต่ละโรงงาน ท้ังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาเทคโนโลยี
และระบบคุณภาพจะมีการติดตามเป็นประจ�าทุกเดือนโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใน
ทุกด้าน โดยมุ่งมั่นท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาและรับประกัน
คุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและบริการท่ีเป็นเย่ียมด้วย
ราคาท่ีเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดและเพี่อ 
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า นอกจากนั้น 
บริษัทยังมีระบบรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการ
เก็บรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปสร้าง
ผลประโยชน์ บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและถือปฏิบัติตาม
กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลาง 
ท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลท่ีไม่เป็น
ธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือท�าลายคู่แข่ง
ทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการท่ีบริษัท 
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาด รวมท้ังการให้ความรู ้
แก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัยสูงสุดได้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆ ท่ีบริษัทด�าเนินการส่งออก
สินค้าไปจ�าหน่ายด้วย

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามข้อก�าหนดในการ
แสดงฉลากผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและ 
ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมท้ังการโฆษณาและการ 
ส่งเสริมการตลาดท่ีถูกต้องและเป็นธรรม และบริษัทไม่โฆษณา
สินค้าท่ีถูกแบนหรือเป็นประเด็นล่อแหลมในสังคม เปิดให้ผู้สนใจเข้า 
เย่ียมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน มีการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในการส่งสินค้าทุกครั้ง บริษัทจะส่งมอบ
สินค้าพร้อมกับใบรับประกันคุณภาพ (Certificate) นอกจากนั้น 
บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสื่อสารกับผู ้บริโภคถึง
อันตรายจากการใช้เหล็กท่ีไม่ได้มาตรฐานและคุณประโยชน์ท่ีได้
จากการใช้เหล็กท่ีได้มาตรฐานท้ังในรูปของการจัดสัมมนาให้ความ
รู้กับนักออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้าผู้ใช้งาน เผยแพร่แผ่นพับ 
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โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ ช่องทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์
เช่น Facebook, Line และมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินค้าโดยผ่านแค็ตตาล็อกสินค้าและเว็บไซต์ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด
ของสินค้าตามประเภทและมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองและมี 
การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น ตลอดจนเปิดบูธแสดงสินค้าท่ีร้าน
ตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัท มีการจัดตั้งโครงการพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Business Partnership Program) กับกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายใน
ภูมิภาคโดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้องการและการเติบโต
ของแต่ละพื้นท่ี เพ่ือขยายฐานร้านค้าปลีกในการเข้าถึงลูกค้าให้มาก
ข้ึน รวมถึงได้เริ่มมีการใช้ระบบบาร์โค้ด ท�าให้การระบุคุณสมบัติของ
สินค้ามีความชัดเจนและแม่นย�ามากยิ่งข้ึน

บริษัทผลิตสินค้าและให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับ
ลูกค้าโดยเฉพาะความปลอดภัยหรือการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ใช้สินค้า ซ่ึงสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ เพ่ิมยอดขายให้ดีข้ึน ท้ังท่ี 
เป็นไปตามมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน อีกท้ังบริษัทยังได้ผ่าน
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ด้านการตลาด
และการขายเป็นรายแรกในประเทศไทยจากสถาบันรับรองมาตรฐาน  
ISO (MASCI) อีกด้วย

บริษัทได้ศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ
บริการท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ครอบคลุมประเด็น
ส�าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อลูกค้า มีการวัดผล
และน�าผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ มีการสื่อสาร
กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการท�าการตลาดและการโฆษณา
การใช้สินค้าด้วยความเป็นจริง และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อ
การตัดสินใจ มีมาตรการท่ีจะไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีท�าให้เกิดความ

คลุมเครือหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณา
เกินจริง หรือละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันส�าคัญ ซ่ึงน�าไปสู ่ความ 
เข้าใจผิด มีมาตรการท่ีจะไม่กระท�าการอันส่อถึงการโกหก หลอก
ลวง จงใจปกปิดเนื้อหาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด 
ไม่มีการใช้ฉลากสินค้าหรือข้อความประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ตัวพิมพ์เล็ก
เกินควร และมีเอกสารแสดงความคุ้มค่าในการซ้ือสินค้าของบริษัท 
บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 
ได้แก่ การไม่สอบถามหรือเก็บข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากลูกค้าก่อน มีการระบุและแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล 
ส่วนตวัและการน�าไปใช้ ให้ลกูค้าทราบก่อนท่ีจะด�าเนนิการ การจดัเกบ็ 
ข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าอย่างปลอดภยั และไม่ส่งต่อข้อมลูลกูค้าให้กบั
ผูอ้ืน่นอกจากจะได้รบัความยินยอมจากลกูค้าก่อน ให้สทิธแิก่ลกูค้าใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตนภายใต้
กรอบของกฎหมาย หากพบความผิดพลาดหรือความไม่ชอบธรรมใน
การจดัเกบ็และการใช้ข้อมลูจะมีการปรบัปรงุหรอืแก้ไขให้ถกูต้อง การ
เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับเป็นไปตามที่ก�าหนดและแจ้งไว้แก่ลูกค้า มีการ
คุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การท�าสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าจะเขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจน 
อ่านง่ายเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาและสอบถามราย
ละเอียดต่างๆ ในสัญญา ณ จุดขาย จนเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย 
ไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขท่ีไม่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ 
เอาเปรียบ ให้ข้อมูลชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา คุณสมบัติการ 
ใช้งาน เงื่อนไขและข้อตกลง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสัญญาและ
ระยะเวลาในการยกเลิก โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานและราคา
ยุติธรรม พร้อมท้ังป้ายหรือฉลากสินค้าเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด



นวัตกรรมสินค้าและบริการ

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าความรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมา
พัฒนาปรับใช้และคิคค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างประโยชน์ ประหยัดพลังงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและ
มูลค่าเพิ่มท้ังต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยสินค้าและบริการท่ีมีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม ได้แก่

1. เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านแผ่นดินไหว 
 ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ด๊ักไทล์
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีบริษัทได้พัฒนาเหล็กต้านทานแรงสั่น
สะเทือนของแผ่นดินไหวภายใต้ชื่อ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ 
ดั๊กไทล์ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559  
เกรด SD40 และ SD50 ซ่ึงหมายถึงไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนการ
ออกแบบโครงสร้างใดๆ จากมาตรฐานความแข็งแรงของวัสดุตาม 
มอก. แต่ความเป็นจรงิความต้านแรงดงึสงูสดุ (UTS) และความเหนยีว
มีมากกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐาน SD40 และ SD50 เหล็กชนิดนี้สร้าง
ความมั่นใจได้ว่า จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการเกิด
แผ่นดินไหวได้ ด้วยเหล็กท่ีมีความเหนียวท่ีสูงข้ึนและความสามารถ
โค้งงอท่ีมากข้ึนส่งผลให้มีความสะดวกในการท�างานในสถานท่ีก่อสร้าง  
ขณะเดียวกันส่วนที่งอก็ยังคงความเหนียวไว้มากด้วย

ประโยชน์ที่ส�าคัญของทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์
มีความเหนียวสูงขึ้นอย่างดีเย่ียม เนื่องจากกระบวนการควบคุมการ
ผลิตเหล็กเส้นภายใต้กระบวนการและเทคโนโลยีของ ทาทา สตีล  
สามารถพัฒนาการยืดตัวให้สูงข้ึนและรักษาคุณภาพของความ 
แข็งแรง SD40 และ SD50 ท่ีให้ผลท่ีดีกว่าในการดูดซับพลังงานของ
แผ่นดินไหวได้มากกว่าเหล็กเส้นเกรดปกติอื่นๆ

ประโยชน์เพ่ือผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
จะได้รับประโยชน์ด ้านความปลอดภัยมากข้ึนเม่ืออาคารหรือ
โครงสร้างพื้นฐานใดๆ ได้ใช้ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ 
ในโครงสร้างของการก่อสร้าง

2. เหล็กเส้นตัดและดัดส�าเร็จรูป
กระบวนการท�างานก่อสร้างแบบด้ังเดมิก่อให้เกดิการสญูเสยีเหลก็เส้น 
ท่ีไม่ได้ใช้ เนื่องจากมีการสั่งซ้ือเผื่อไว้มากกว่าการใช้งานจริง 
และผู้ปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีก่อสร้างจะตัดและดัดเหล็กเส้นตรงด้วย
อุปกรณ์ตามแต่ท่ีหาได้ท่ีหน้างานเพื่อให้ได้เหล็กตามรูปร่างและ
รูปแบบท่ีต้องการ จึงก่อให้เกิดการท้ิงเหล็กท่ีไม่ได้ความยาวตาม
ท่ีต้องการไป การให้บริการตัดและดัดเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
เบ็ดเสร็จในการท�าช้ินส่วนส�าเร็จรูปท่ีมุ่งช่วยยกมาตรฐานการผลิต 
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มข้ึน โดยอาศัยการท�างานอย่างใกล้ชิด 
กับผู ้รับเหมาท่ีเป็นลูกค้าและท�าการส่งมอบสินค้าส�าเร็จรูปท่ีมี 
ความเฉพาะตัวส�าหรับแต่ละโครงการ

ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีเหล็กส่วนเหลือทิ้ง
กระบวนการตัดและดัดจะด�าเนินการท่ีศูนย์บริการตัดและดัดของ
บริษัท จึงไม่เกิดการสูญเสียเหล็กท่ีหน้างาน

ลดความยุ่งยากที่เกิดจากแรงงาน
คนงานท่ีหน้างานจะท�าหน้าท่ีหลัก 2 งาน ท่ีเกี่ยวข้องกับเหล็กเส้น 
ได้แก่ การตัดและดัด และการผูกเหล็ก การให้บริการตัดและดัด 
จึงลดการพึ่งพาแรงงานอย่างมีนัยส�าคัญ

การบริหารเวลาที่ดีกว่า
การให้บริการตัดและดัดจะพร้อมส่งได้ภายใน 3-5 วัน หลังจาก 
สรุปแบบ ซ่ึงจะช่วยลดความกดดันต่อผู้จัดการโครงการให้ด�าเนิน
งานได้ตามก�าหนดเวลาอย่างมีนัยส�าคัญ

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256342



มาตรฐานคุณภาพสูง
บริษัทให้บริการตัดและดัดจากเหล็กเส้นมาตรฐานคุณภาพสูง ทาทา 
ทิสคอน มีความแข็งแรงท่ีเหนือกว่าและเหนียวกว่าเหล็กเส้นท่ีไม่
เป็นท่ีรู้จักในตลาด ซ่ึงสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดและ
ดัดเหล็กเองในสถานท่ีก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ไม่จ�าเป็น
ต้องประมาณการปริมาณเหล็กเส้นท่ีจะต้องใช้เผื่อมากเกินไป) และ
ลดปัญหามลภาวะท่ีจะเกิดแก่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

3. เหล็กข้ออ้อย เกรด SD50

STAKEHOLDERS PROMISE

นักออกแบบ
สามารถเพิม่ความคดิสร้างสรรค์ของงานออกแบบในโครงการของตน 
เและลดปัญหาเกี่ยวกับภาระของโครงสร้าง

วิศวกรโครงสร้าง/ผู้รับเหมา
มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการท�างานในกระบวนการบางอย่างท่ี 
เหลก็เส้น SD40 ไม่สามารถให้ความแข็งแรงได้สงูเท่าเหลก็เส้น ทาทา 
ทิสคอน SD50 สามารถใช้ส�าหรับงานท่ีต้องการความแข็งแรงสูง  
เช่น เข่ือน สะพาน อาคารหรือโครงสร้างท่ีส�าคัญอื่นๆ โดยไม่กระทบ
กับคุณสมบัติการยืดตัว

ผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
ได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัยมากข้ึนเมื่ออาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ ใช้วัสดุก่อสร้างซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานและมีความ
แข็งแรงมากข้ึน

4. เหล็กเดือยส�าเร็จรูป (DOWEL)
เหล็กเดือย คือเหล็กเส้นกลมท่ีน�ามาตัดเป็นท่อน เพื่อใช้เสริม
คอนกรีตตามแนวขวาง โดยมีคุณสมบัติช่วยเสริมความแข็งแรงของ
รอยต่อคอนกรีตซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อความจ�าเป็นในงานก่อสร้าง เช่น 
รอยต่อเพื่อการหดตัว รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ และ 
รอยต่อก่อสร้าง เป็นต้น เหลก็เดอืยส่วนมากจะใช้ในงานถนน โดยเฉพาะ  
งานของกรมทางหลวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง โดยระบุให้
ถนนบางแบบ เช่น ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ต้องใช้เหล็กเดือย
ท่ีมีก�าลังสูงกว่าเหล็กเดือยปกติ โดยมีก�าลังเทียบเท่าเหล็กเกรด 60 
ตามมาตรฐาน ASTM

เหล็กข้ออ้อย ทาทา ทิสคอน SD50 ซ่ึงผ่านการผลิตด้วยกระบวนการ 
Temp core เพื่อเพิ่มความต้านทานแรงดึงสูงให้กับเหล็กเส้น โดย
ใช้เทคนิค Thermo-Mechanical Treatment (TMT) โครงสร้าง
ทางจุลภาคของเหล็กเส้นประกอบด้วยการรวมกันของผิวชั้นนอกท่ี
แข็งแกร่งของโครงสร้าง Tempered Martensite และแกนกลางท่ี
มีความเหนียวของโครงสร้าง Ferrite-Pearlite นี่คือสิ่งท่ีจะช่วยให้
เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน SD50 มีการผสมผสานท่ียอดเย่ียมของ
ความแข็งแรงและความเหนียว

ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เจ้าของโครงการ
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้ ทาทา ทิสคอน SD50 เพราะ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้เหล็กเส้นส�าหรับการก่อสร้างน้อยกว่า
เม่ือเทียบกับการใช้ SD40 โดยสามารถประหยัดได้ถึงร้อยละ 15-20
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ประโยชน์ที่ส�าคัญ
ผลิตจากเหล็กท่ีได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง สามารถรับแรงได้
ตามมาตรฐาน ตัดเป็นท่อนขนาดเท่าๆ กัน มัดเป็นชุดๆ สะดวกต่อ
การขนส่งและการใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทยังรับผลิตเหล็กเดือย
เกรดพิเศษเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในประเทศ ท�าให้
ลดการน�าเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในงาน
ก่อสร้าง และลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้

5. เหล็กปลอกข้ออ้อยส�าเร็จรูป
เหล็กปลอก คือ เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยท่ีน�ามาตัดเป็นท่อน
แล้วดัด เพื่อใช้เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่น เสา หรือ คาน โดยเหล็กปลอกจะเป็นตัวช่วยต้านทานการแตก
ของคอนกรีต ท�าให้โครงสร้างไม่แตกตัวอย่างรวดเร็วเมื่อต้องรับแรง
มากกว่าปกติ แต่จะค่อยๆ โก่งตัวก่อนจะเกิดการวิบัติของโครงสร้าง

ประโยชน์ที่ส�าคัญ
ผลิตจากเหล็กข้ออ้อยขนาด 6 มม. เกรด SD30 ตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2559 น�ามาตดัและดดัเป็นเหลก็ปลอก 
ขนาดมาตรฐานส�าหรับงานก่อสร้างขนาดกลาง - เล็ก เช่น บ้านเดี่ยว  
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารสูง 3 ช้ัน เป็นต้น เหล็กปลอกข้ออ้อยส�าเร็จรูป 
มีก�าลังสูงกว่าเหล็กปลอกท่ีผลิตจากเหล็กเส้นกลมท่ัวไป และยังมี 
ครีบ-บั้งท่ีช่วยในการยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดีกว่า ท�าให้โครงสร้าง 
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช้เหล็กปลอกข้ออ้อยมีความแข็งแรงสูง  
สามารถรับแรงได้มากกว่าและช่วยชะลอการวิบัติของโครงสร้าง

6. เหล็กเส้นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน
รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน

ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงูไทย-จนี ใช้การออกแบบก่อสร้าง 
จากประเทศจีนซ่ึงมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างไปจากมาตรฐาน
ของประเทศไทย ท�าให้ผู ้รับเหมาในประเทศมีความยากล�าบาก
ในการจัดหาและสั่งซ้ือวัสดุเพื่อมาใช้ก่อสร้างในโครงการดังกล่าว  
โดยเหล็กเส้นท่ีจะน�ามาใช้ก่อสร้างนั้นจะต้องมีการควบคุมคุณสมบัติ
บางชนิดอย่างเข้มงวด เช่น ค่าคาร์บอนสมมูล (Carbon equivalent) 
และต้องผ่านการทดสอบความล้า (Fatigue test) เป็นต้น

ประโยชน์ที่ส�าคัญ
ผลิตจากเหล็กเส้นท่ีได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยและมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างส�าหรับรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศจีน ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานใน
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ท�าให้ลดการน�าเข้า
สินค้าเหล็กจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง และ
ลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256344



7. เหล็กลวดคาร์บอนสูงส�าหรับงาน
 เสริมแรงยางรถยนต์
ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคัญมากอย่างหนึ่งในรถยนต์ท่ี
จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในขณะท่ีรถยนต์ก�าลัง
เคลื่อนท่ี โดยเส้นใยท่ีใช้เสริมแรงในการผลิตยางรถยนต์จะเรียกว่า 
Tire Cord ซ่ึงมีความส�าคัญต่อความแข็งแรงทนทานของยาง โดย
ปกติวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต Tire Cord จะเป็นเหล็กลวดคาร์บอนสูง 
ท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ

8. โครงการนวัตกรรมทางด้านบริการ
บริษัทได้ค�านึงถึงลูกค้าและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า คิดค้นและพัฒนาการให้บริการ
ภายใต้ช่ือ Sustainable Marketing and Sales Project (SMS) 
ในปีท่ีผ่านมา มีโครงการส�าคัญคือ

โปรแกรมสร้างความผูกพันกับผู้แทนจ�าหน่าย
บริษัทเห็นความส�าคัญของลูกค้าท่ีเป็นตัวแทนจ�าหน่ายท่ีมีศักยภาพ
และมีความภักดีกับบริษัท โดยการส่งเสริมให้ลูกค้ามีความเข้มแข็ง
และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ด้วยความช่วยเหลือในด้านการตลาด 
เช่น การอบรมพนักงานขายของลูกค้าให้มีทักษะและความรู้ในการ
ขายสินค้า การปรับปรุงร้านค้าของลูกค้าให้ดึงดูดและน่าสนใจ

9. โครงการนวัตกรรมของทาทา
บริษัทได้ส ่งเสริมพนักงานในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมท่ี
สามารถน�าไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ชุมชนและสังคม
อย่างมีนัยส�าคัญ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบคิดค้นนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
นวัตกรรมของทาทา (Tata Innovista) เป็นประจ�าทุกปี โครงการ
นี้ช่วยให้พนักงานของบริษัทได้เรียนรู้และสัมผัสกับคุณค่าในด้าน
นวัตกรรมจากบริษัท ทาทา อื่นๆ ท่ัวทุกภูมิภาค โดยในปีท่ีผ่าน
มาบริษัทได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมของทาทา และได้รับ
การคัดเลือกหนึ่งผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ท่ีประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นลวดโครงสร้างเสริมใยเหล็กในยาง
รถยนต์ด้วยกระบวนการผลิตเตาอาร์คเหล็กไฟฟ้า โดยการใช้
เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เส้นลวดโครงสร้างเสริมใยเหล็กในยางรถยนต์ (Tire Cord) เป็น
สินค้ามูลค่าเพิ่มในกลุ่มเหล็กลวดคาร์บอนสูงท่ีผ่านกระบวนการดึง
ลดขนาดลงอย่างมาก  ลดขนาดจากเหล็กลวด 5.5 มิลลิเมตร เหลือ
ขนาดลวด 0.34 มิลลิเมตร ซ่ึงต้องการเหล็กลวดท่ีมีคุณภาพสูงกว่า
ปกติ โดยปกติแล้วคุณสมบัติของเหล็กลวดคาร์บอนสูงดังกล่าว  
สามารถผลิตได้ด้วยเหล็กลวดท่ีมาจากกระบวนการผลิตเหล็กจาก 
เตาถลุงเหล็กหลอมเหลวหรือเตาเหล็กออกซิเจนพื้นฐาน บริษัท  
เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายแรกท่ีสามารถ
ผลิตเหล็กลวดคาร์บอนสูงนี้ด้วยกระบวนการเตาอาร์คเหล็กไฟฟ้า 
โดยการใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบ ความส�าเร็จดังกล่าวนี้เกิดข้ึนมา
จากความร่วมมืออันยอดเย่ียมระหว่างลูกค้า ผู้ขาย และหน่วยงาน
ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยี โรงงาน หน่วยงานประกัน
คุณภาพ หน่วยงานขาย และหน่วยงานจัดส่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
บรษัิทได้ท�าการพฒันาคณุภาพของเหลก็ลวดคาร์บอนสงู จนสามารถ 
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยเสริมแรงยางรถยนต์ (Tire Cord)  
ได้ส�าเร็จ ท�าให้ลดการน�าเข้าวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต Tire Cord  
จากต่างประเทศลงได้ และช่วยให้บริษัทผลิตยางรถยนต์ ใน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้มากข้ึน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 45



การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ย่ังยืน

นโยบายการจัดหาและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายอย่าง
ชัดเจนภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัททาทา (Tata Code of Conduct: TCoC) ในการปฏิบัติต่อ 
คู่ค้าอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และยุติธรรมเท่าเทียมกัน 
ซ่ึงถือเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นเอกภาพเดียวกันส�าหรับกลุ่มบริษัททาทา 
รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า

การวิเคราะห์และคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทจัดท�าฐานข้อมูลของคู่ค้าโดยตรวจสอบคุณสมบัติผู ้ท่ีจะข้ึน
ทะเบียนเป็นคู ่ค้าของบริษัท ซ่ึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางเทคนิค ด้านความสามารถ 
ในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านจริยธรรมและ 
การด�าเนินงานตามกฎหมายแรงงาน โดยในรอบปีท่ีผ่านมามี 
คู่ค้ารายใหม่ จ�านวน 167 บริษัท ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินทะเบียน 
คูค้่าของบรษัิท และ ณ สิน้ปี บรษัิทมคีูค้่าในทะเบียนท้ังสิน้ 2,304 บรษัิท

การประเมินความเส่ียงคู่ค้า
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงของคู ่ค้า เพ่ือสนับสนุนให้บริษัท
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยประเมินความเสี่ยง 
คู่ค้ากลุ่มหลักใน 2 มิติ ดังนี้

1. คู่ค้าท่ีมีความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ท่ีก�าหนด เช่น มลูค่าการจดัหาเกนิกว่า 10 ล้านบาทต่อปี 
หรือเป็นผู ้ขาย/ผู ้ผลิตสินค้า/ผู ้ให้บริการท่ีไม่สามารถทดแทน 
กันได้ เป็นต้น

2. คู ่ค้าท่ีมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแล
กิจการ นอกเหนือจากการประเมินการข้ึนทะเบียนคู่ค้าตามเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้พิจารณาและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซ่ึงถือเป็น
ความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าภายในกลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล เพื่อเข้าถึงแหล่งผลิตท่ีเช่ือถือได้และยังสามารถ
เพิ่มอ�านาจในการต่อรอง นอกจากนี้ ยังมีการท�างานใกล้ชิดกับ
คู่ค้าและผู้ใช้งานในการหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ อีกท้ังยังอาจช่วยลดต้นทุน

ในการผลิตอีกด้วย ในการบริหารจัดการคู่ค้าประเภทการให้บริการ 
อ่ืนๆ ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการบรกิารและการขนส่ง บรษัิทจะให้ความส�าคญั 
กับการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและ
สังคมเป็นส�าคัญ

การตรวจประเมินและการติดตามตรวจสอบ
ผลการด�าเนินงานของคู่ค้า
บริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการท�างานรายปีใน 4 มิติ ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ
ตามก�าหนดเวลา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้ม่ันใจว่าคู่ค้า
มีศักยภาพในการด�าเนินงานและมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจบน 
พืน้ฐานเดยีวกนักบับรษัิท อีกท้ังสนิค้าและบรกิารท่ีส่งมอบมายังบรษัิท
มีคุณภาพเป็นไปตามข้อก�าหนด นโยบาย มาตรฐานการด�าเนินงาน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ในระหว่างป ี
หน่วยงานผู้ใช้งานสามารถร้องเรียน น�าเสนอบัญหาท่ีเกิดจากการ
ใช้งานโดยบริษัทจะท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาด�าเนินการ
แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาคู่ค้าร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วย
งานและคูค้่า ท้ังนี ้หากคูค้่าไม่ด�าเนนิการตามมาตรฐานท่ีก�าหนด คูค้่า 
อาจถูกระงับการจัดซ้ือจัดจ้างจากบริษัทเป็นการช่ัวคราวหรือถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัทหรือถูกลงโทษเป็นรายกรณี
ไปซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานรายปีของคู่ค้า 
พบว่ามีคู่ค้าจ�านวน 121 ราย ท่ีเข้าเกณฑ์การประเมินรายปีของ
บริษัท โดยพิจารณาจากความถี่และมูลค่าการซ้ือขาย และในปีท่ีผ่าน
มาไม่มีคู่ค้าใดเลยท่ีบริษัทต้องแจ้งให้มีการปรับฺปรุงคุณภาพสินค้า
และบริการ นอกจากนั้น เพื่อให้คู่ค้าเข้าใจถึงสิ่งท่ีบริษัทต้องการ
และเพื่อเพิ่มศักยภาพของคู ่ค้าให้สามารถด�าเนินธุรกิจกับบริษัท 
ต่อไปในอนาคต บริษัทจึงได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพคู ่ค ้า 
โดยให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนต่างๆ

การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคู่ค้าตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับคู ่ค ้า (Supplier Relationship Management) และ 
ตั้งเป้าหมายว่าคู่ค้าท้ังหมดจะต้องผ่านการประเมินประจ�าปีในหัวข้อ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับกิจการ โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้
จัดฝ ึกอบรมและประชุมเพื่อพัฒนาคู ่ค ้าตามความจ�าเป ็นและ
ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ เช่น การจัดอบรมพนักงานของ 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256346



STAKEHOLDERS PROMISE

ผูร้บัเหมาท่ีเข้ามาปฏบัิตงิานในเขตพืน้ท่ีโรงงานในเรือ่งความปลอดภยั
ในการท�างานเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างาน 
การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาผู้ขนส่งท่ีเข้ามารับสินค้า
ท่ีโรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า ฯลฯ ท้ังนี้ 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้จัดสัมมนา “SME Executive Briefing” ให้
คู่ค้า SME เรื่องปัญหาคอร์รัปชัน และเชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีมีคุณธรรมและโปร่งใสใน
การด�าเนินธุรกิจร่วมกัน และบริษัทมีการจัดการประชุมประจ�าปีกับ 
คู่ค้าเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางขององค์กร ชี้แจงแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการท�างานร่วมกัน เช่น  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของทาทา (TCoC) 

การต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบ นโยบายการไม่รบัของขวัญหรอืเลีย้ง
รับรอง เป็นต้น

การจัดหาวัตถุดิบและการจัดหาบริการอื่นๆ
เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพ จึงมีการร่วมมือกับผู้ใช้
งานเพื่อทดลองใช้วัตถุดิบทางเลือกซ่ึงมีต้นทุนต�่าและเป็นการเพ่ิม 
ทางเลือกให้มีวัตถุดิบจากหลายๆ แหล่ง เป็นการลดความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือมีผู้ขายน้อยราย อีกท้ังยังเป็นการควบคุม
ต้นทุนสินค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยัง
ได้ค�านึงถึงการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการกับคู่ค้าในท้องถิ่นให้มี
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย
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นโยบาย และหลักการจัดหา

สุขอนามัย
และความปลอดภัย

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

การพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน

บริษัทคาคหวังว่าคู ่ค้าของบริษัทจะน�าการ
บริหารจัดการในส่วนที่เก่ียวกับสุขอนามัย
และความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้เพื่อป้องกัน
สุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ของตน

บริษัทจ�าเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะรักษา
นโยบาย กระบวนการ และขัน้ตอน 
ในการจัดการ ผลกระทบต ่อ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัท จะ
พัฒนาและด�าเนินการตามนโยบาย
และวิธีการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการ
รักษาสิทธิมนุษยชนในการด�าเนิน
ธรุกิจของพวกเขา และเพ่ือส่งเสรมิ  
ให ้คู ่ค ้าของพวกเขากระท�าเช ่น
เดียวกัน

จรรยาบรรณของทาทาได้ระบุแนวทาง 
การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โดยบริษัท 
คาดหวังว่าคูค้่าของบรษัิท จะน�าหลกัการ 
น้ีไปใช้ด้วยเช่นกัน

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะอุทิศตน เพื่อ
สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาของชุมชนใน
พื้นท่ีท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่



หลักการที่ 1 : สุขอนามัยและความปลอดภัย
“บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความม่ันใจว่าพนักงานของบริษัท 
ผู้รับเหมา และชุมชนท่ีบริษัทเข้าไปด�าเนินกิจการอยู่จะไม่ได้รับ
อันตรายใดๆ ซึ่งหมายความว่า บริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติ
ใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชนภายใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท”

บริษัทคาคหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะน�าการบริหารจัดการในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้เพื่อป้องกันสุขภาพ
และความปลอดภัยให้กับพนักงานของตน

ข้อพึงปฏิบัติ: จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ความปลอดภยัให้กบัคูค้่าและผูร้บัเหมา นอกจากนี ้ได้ก�าหนดข้ันตอน 
มาตรฐานและกฎระเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อน
เข้ามาด�าเนินการภายในบริษัท
       
หลักการที่ 2 : การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
“TCoC ได้ระบุข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณไว้ให้พนักงานทุกคนของ
กลุ่มทาทายึดถือปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทรับทราบทุกข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึง 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ คู่ค้าควรจะน�าเสนอหลักฐานท่ีแสดงให้
เห็นว่าข้อก�าหนดเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในนโยบาย และ/หรือการปฏิบัติ
งานของพวกเขาแล้ว”

จรรยาบรรณของทาทาได้ระบุแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม
โดยบริษัทคาดหวังว่าคู ่ค ้าของบริษัทจะน�าหลักการนี้ไปใช้ด้วย 
เช่นกัน

ข้อพึงปฏิบัติ: จะต้องมีการแนบ TCoC กับทุกสัญญาท่ีท�ากับทุกคู่ค้า  
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งจดหมายลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
พร ้อมกับหนังสือคู ่ มือจรรยาบรรณของทาทาให ้กับคู ่ค ้าและ 
ผู้รับเหมาเพื่อเป็นช่องทางการรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีท่ี
มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา ท้ังนี้ บริษัทจะรักษาเงื่อนไข 
การช�าระเงินให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องท่ีปฏิบัติตามข้อตกลงท้ังหมด
ตามระเบียบและกฎหมายเท่านั้น

หลักการที่ 3 : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“บริษัทมุ ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศ
และภูมิภาคท่ีบริษัทไปประกอบกิจการอยู่เพ่ือให้การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าของบริษัทผ่านการ
ปฏิบัติท่ียั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ค�ามั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจ
ของบริษัท และบริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าก็จะปฏิบัติตามค�าม่ันนี้เช่นกัน”

บริษัทจ�าเป็นต้องมีคู่ค้าท่ีจะรักษานโยบาย กระบวนการ และข้ันตอน
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อพึงปฏิบัติ: พบปะคู่ค้าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัต ิ
ท่ีดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักการ 4 : สิทธิมนุษยชน
“บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนท่ีบริษัทเข้าไป
ประกอบกิจการอยู่ และบริษัทมุ่งม่ันในการส่งเสริมหลักการเหล่านี้
กับคู่ค้าของบริษัท”
 
บริษัทคาดหวังว่าคู ่ค ้าของบริษัทจะพัฒนาและด�าเนินการตาม
นโยบายและวิธีการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการรักษาสิทธิมนุษยชนใน
การด�าเนินธุรกิจของพวกเขาและเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของพวกเขา
กระท�าเช่นเดียวกัน

ข้อพึงปฏิบัติ: ก�าหนดให้มีการท�าประกันอุบัติเหตุกลุ ่มส�าหรับ
พนักงานของผู้รับเหมา ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานท้ังหมดของผู้รับเหมาและคู่ค้า เพื่อให้พนักงานของตน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทได้
ปฏิบัติตามข้ันตอนการท�างานและเกณฑ์การคัดเลือกการประเมิน
คู่ค้า เพื่อให้ม่ันใจว่าคู่ค้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกเหล่านั้น 
ตลอดจนได้ให้ความร่วมมือในการเพิ่มการพัฒนาคู่ค้าให้มากขึ้น 
เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการพิเศษต่างๆ

หลักการที่ 5 : การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
“ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท คือ ชุมชนไม่ได้เป็นเพียง 
ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ หากแต่แท้ท่ีจริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ในการด�ารงอยู่ของธุรกิจ”

บริษัทคาดหวังว่าคู ่ค้าของบริษัทจะอุทิศตนเพื่อสังคม เศรษฐกิจ  
และการพัฒนาของชุมชนในพื้นท่ีท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่

ข้อพงึปฏบัิต:ิ ทีมจดัหาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัิตกิารและกจิกรรม 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นอกจากนัน้ ยังได้ให้การสนบัสนนุคูค้่าของ
บริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เพื่อการพัฒนา 
ชุมชนและการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256348

สัมมนา CAC-SME Executive Briefing



มิติส่ิงแวดล้อม



การจัดการส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256350

บริษัทค�านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการด�าเนินงาน
ของบริษัทท้ังการใช้ทรัพยากรต่างๆ (เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาต ิเศษเหลก็ น�า้) ถิน่ท่ีตัง้ของโรงงาน มลภาวะ และของเสยี  
รวมถึงผลกระทบท่ีมีต ่อท่ีอยู ่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและ 
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนมีการบ�าบัดน�้าเสียและน�ากลับมาใช้ใหม่ 
ในกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ

บริษัทรณรงค์ ให ้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของ
การประหยัดพลังงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และ
สอดคล้องกับลักษณะของงาน อาทิ การประหยัดไฟฟ้าในอาคาร
ส�านักงาน เป็นต้น อีกท้ังยังมีการให้ความรู ้และใช้สื่อต ่างๆ  
เพื่อคอยกระตุ ้นเตือนและปลูกจิตส�านึกในการประหยัดพลังงาน 
อยู่เสมอ

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษัทได ้ด�าเนินการวิเคราะห ์ป ัจจัย ท่ีก ่อให ้ เกิดมลสารจาก
กระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ วิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อลดมลสารท่ีจะเกิดขึ้นให้น้อยท่ีสุด จากนั้นเร่งด�าเนินการบ�าบัด

อากาศเสียท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ได้อากาศท่ีมีคุณภาพก่อนปล่อยออกสู่ 
สิง่แวดล้อมภายนอก ในขณะเดยีวกนัก็ได้ศกึษาและสรรหาเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการมลภาวะทางอากาศ เช่น NOx SOx CO 
เป็นต้น

การจัดการฝุ่น
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่น (Dust) ในกระบวนการผลิตนั้น เริ่มต้น
ตั้งแต่วัตถุดิบ การขนส่ง การเผาไหม้และการกองเก็บ บริษัทจึงได้
น�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อการบ�าบัด โดยพิจารณาจากชนิด
และประเภทของฝุ่นท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมต่างๆ อาทิ

• ฝุ่นจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต: ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นท่ี
มีความร้อนสูง ความช้ืนต�่าซ่ึงจะถูกส่งไปท่ีโรงกรองฝุ่น (Fume 
Plant) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการกรอง โดยฝุ่นจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์
ดักฝุ ่นประเภทไซโคลนเพื่อลดความร้อนและดักฝุ ่นขนาดใหญ่  
ฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กจะถูกส่งผ่านเข้าไปท่ีถุงกรองฝุ่น (Filter Bag)  
เพื่อผ่านกระบวนการกรองฝุ่นซ่ึงวัดในค่า TSP (Total Suspended 
Particulate) ให้อยู่ในค่าท่ีควบคุมตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด
และสามารถน�ามาใช้ซ�้าเป็นวัตถุดิบได้

การก�าหนดนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน

ด้วยวสิยัทัศน์ของบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน) ท่ีมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็น

เลิศด้วยมาตรฐานสูงสุดของการเป็นบรรษัทพลเมือง 
ท่ีดี บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความย่ังยืน นโยบาย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อม

ส�าหรับกลยุทธ์ แนวทางการจัดการ แนวปฏิบัติ และแผนการ 
ด�าเนินงานเพื่อมุ ่งไปสู ่การด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ได้มุ่งเน้นท่ีกระบวนการผลิต (Green Process) อาทิ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร การจัดการน�้า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกใน 

รูปแบบของการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
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• บริษัทได้ลงทุนในการปรับปรุงระบบ De-dusting โดยท่ีผ่านมา
ได้เปลี่ยน Cooler duct ใหม่ท่ีโรงงานชลบุรี และก่อนหน้านั้นได้
ลงทุนปรับปรุง Fume Plant ท่ีโรงงานสระบุรี

• ฝุ่นจากการกองเก็บ: บริษัทให้ความส�าคัญกับการป้องกันปัญหา
จากฝุ่นดังกล่าวท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ จึงได้
จัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การฉีดน�้าบริเวณท่ีกองเก็บอย่าง
สม�่าเสมอ การจัดผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด และการท�าตาข่ายติดตั้ง 
ในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยมีการศึกษาถึงทิศทางความเร็วลม 
และลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการ
ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นท่ีเพื่อเป็นพื้นท่ีแนวกันชน (Buffer Zone) 
คัดกรองฝุ่นท่ีอาจเล็ดลอดออกไปอีกช้ันหนึ่ง และยังท�าให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงามอีกด้วย

การบรรเทาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GREENHOUSE GAS, GHG)
บริษัทด�าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ขอบเขตท่ีบริษัทควบคุม
ได้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีก่อมลพิษต�่า และใช้พลังงานทดแทนเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็น รวมถึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบ
พื้นท่ีโรงงานและบริเวณชุมชนรอบโรงงาน พร้อมท้ังปลูกไม้ประดับ
บริเวณพื้นท่ีว ่างเปล่าภายในโรงงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม  

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย บริษัทได้ก�าหนด
ค่าการใช้พลังงานและทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2 Emission) ในทุกรูปแบบ รวมท้ังจัดท�าแผนงานในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานและทรัพยากรลดลงอยู่เสมอ

บริษัทมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการควบคุม 
เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มบริษัท
ให้ไม่เกนิ 0.579 ตนัต่อตนัน�า้เหลก็ โดยในปีการเงนิ 2563 กลุม่บรษัิทฯ 
สามารถจ�ากัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมา 
สู ่ชั้นบรรยากาศได้ท่ี 0.585 ตันต่อตันน�้าเหล็ก ซ่ึงใกล้เคียงกับ 
เป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้

การป้องกันมลพิษ
บริษัทบริหารจัดการการผลิตโดยมีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม
เรื่องสิ่ งแวดล ้อมท่ีเกี่ยวข ้องและมีการจัดการป ้องกันมลพิษ
และป้องกันของเสียอย่างครบถ้วน ท้ังในเรื่องข้อร้องเรียนด้าน 
สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและของเสียจากแหล่งก�าเนิดของ
เสียตลอดท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูล
ออกนอกโรงงาน มีระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้และเผยแพร่ชุมชนให้ตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมและแผนฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุการณ์
ท่ีไม่คาดคิดท่ีส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อลดความสูญ
เสียท่ีอาจจะบานปลายต่อไปในอนาคต มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน การ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน มีการอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด�าเนินการจัดท�าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเอกสารด้าน
สิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมถึงการสื่อสารนโยบายไป
ยังผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วย
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การจัดการด้านมลภาวะกากของเสีย
บริษัทได้ด�าเนินการบริหารและจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไป
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ส�าหรับกากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มี
การขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องได้รับใบอนุญาตในการก�าจัดของ
เสียท่ีระบุประเภทของวัสดุและวิธีการก�าจัด นอกจากนั้น บริษัทยัง
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะและกากของเสีย  
และการก�าจัดท่ีถูกต้องให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยบริษัทต้ังเป้าหมาย 
ในการบริหารจัดการกากของเสียให้มีการน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
(Waste Recovery) ร้อยละ 99 โดยประมาณ

การจัดการน�้า
บริษัทได้ใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบ�าบัดอย่าง
เหมาะสม โดยยึดหลักการปล่อยน�้าท้ิงเป็นศูนย์ (Zero discharge)  
ในกระบวนการผลิต โดยน�้าท้ิงจะได้รับการบ�าบัดและน�ากลับ
มาใช้ใหม่ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้าง
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

การจัดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
บริษัทได้จัดให้มีเครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีท่ีปะปนกับวัตถุดิบเศษเหล็กเข้ามาในการผลิต ซ่ึงอาจจะปนเปื้อนไปในผลิตภัณฑ์และอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค บริษัทจึงได้มีการตรวจสอบตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยรถบรรทุกก่อนจะรับวัตถุดิบ 

การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว

ขยะไม่อันตราย ขยะมูลฝอยขยะอันตราย

สถานที่จัดเก็บขยะ

ส่งก�าจัดภายนอก ก�าจัดเองภายในโรงงาน

วัสดุไม่ใช้แล้ว



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 53

การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน
บริษัทมีแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้
น�้าและพลังงาน มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง 
ความคิดเห็นและถ่ายทอดองค์ความรู ้เพ่ือการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างยั่งยืน มีการตรวจวัด บันทึก และจัดท�ารายงานการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนน�ากลับมา
ใช้ซ�้าน�ากลับมาใช้ใหม่ การใช้วัสดุอุุปกรณ์ พลังงาน น�้า ไฟ หรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้บริษัทไม่ต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณจัดซ้ือวัสดุจากต่างประเทศและมีการซ้ือผ้ายูส
ซ่ึงผลิตโดยชุมชนในท้องถิ่นแทนด้วย

การใช้พลังงาน
บริษัทได้ด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษาทวีผล เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ลงทุน
เพื่อใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่า อาทิเช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเตา การปรับปรุง
กระบวนการผลิตท้ังท่ีส่วนผลิตเหล็กแท่งและส่วนผลิตเหล็กรีดให้มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน รวมถึงการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยการติดต้ังโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ ท่ีโรงงาน
ระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซ่ึง
ได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

การช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
บริษัทมีมาตรการฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึง
ประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าของระบบนิเวศที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ ดิน น�้า 
และมีการวัดผลจากการน�ามาตรการฟื้นฟูฯ ท่ีเกี่ยวกับพืช สัตว์ ดิน 
น�้า ไปใช้ โดยได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและมาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์
น�้าลงทะเล การปลูกป่าชายเลน การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
กับเยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน การส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วม
กันอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว ์
ในพื้นท่ีป่าชุมชนของตนเอง ท่ีโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี  
ซ่ึงตั้งอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่หันมาร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเอง
อีกด้วย ฯลฯ

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในปีการเงนิ 2563 โรงงาน SISCO ของกลุม่ทาทา สตลี (ประเทศไทย)  
ได้รับการรับรองการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท้ังนี้ โรงงาน NTS ได้
เข้าร่วมโครงการในปีท่ีแล้ว นอกจากนั้น โรงงาน NTS และ SCSC 
ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�าหรับการรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น โรงงานท้ัง 3 แห่งได้รับการรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) และก�าลังมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดต่อไป

การประพฤตปิฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบั และกฎหมาย
บรษัิทก�าหนดให้มกีารตดิตามและตรวจวดัในประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม  
โดยมกีารรายงานผลไปยงัหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง เช่น รายงาน 
อัตราการปล่อยมลภาวะจากโรงก�าจัดฝุ ่น อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และกากของเสีย ซ่ึงมีผลดีกว่ามาตรฐานท่ี
ก�าหนดไว้ ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับตัวแทนของชุมชนและบริษัท 
เพื่อนบ้านเพ่ือรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล มีการ
ติดตามผลเป็นระยะๆ และมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
(EIA) โดยได้มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ เช่น การปรับปรุงระบบ 
ดูดฝุ่นท่ีเตาหลอม (Fume Plant) ท่ี SISCO เพ่ือให้ฝุ่นบริเวณ 
หน้าเตาหลอมลดลง การติดตั้งระดับวัดมลพิษออนไลน์ (CEMS)  
จากปล่องท่ี SCSC เพื่อให้ทราบทันทีกรณีมีการปล่อยมลพิษ 
เกนิค่ามาตรฐาน เป็นต้น มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารพลงังานให้ 
เป็นไปตามนโยบายเกีย่วกบัพลงังานท่ีได้ประกาศใช้ และมกีารสือ่สาร 
ไปยังพนักงานของบริษัท ซ่ึงได้ร่วมท�าการค้นหาและแก้ไขจุดท่ี 
เกิดความบกพร่อง ลดการรั่วไหลและหลีกเลี่ยงการใช้พลังงาน 
เกนิความจ�าเป็น โดยการพฒันาศกัยภาพของเครือ่งจกัรผ่านโครงการ 
บ�ารุงรักษาทวีผล ตลอดจนยังมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับภาวะตลาด เพื่อให้การใช้พลังงานและการบริหารต้นทุนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม (EIA)
โรงงานท้ัง 3 แห่งของบริษัทได้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลการบรรเทา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล ้อมส ่งให ้ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และมีการเปิดให้ผู้สนใจ 
และตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนมีการจัดท�าบันทึก
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) ซ่ึงจะมีการชี้แจงให้
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการแก้ไขอย่าง
สม�่าเสมอ



มิติ
สังคม
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฎิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อผู ้มี 
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนตามท่ีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ของบริษัท ด้วยตระหนักดีว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพ 
ข้ันพื้นฐานท่ีบุคคลพึงมี บุคคลในท่ีนี้ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน 
ตลอดจนคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ยังถือเป็นหลักการส�าคัญท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของทาทา  
(Tata Code of Conduct, “TCoC”) อันเป็นค่านิยมองค์กรและ
หลักการส�าคัญท่ีก�าหนดทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังนี้ 
บริษัทได้ด�าเนินการช้ีแจงเรื่องจรรยาบรรณของทาทาให้กับพนักงาน
ทุกคนรับทราบในวันแรกของการท�างานซ่ึงถือเป็นหลักสูตรภาค
บังคับ มีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเน้นย�้า
รายละเอียดให้กับพนักงาน มีการชี้แจงต่อคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติงานในนามของบริษัท
จะยึดม่ันในหลักการเดียวกันและให้ความส�าคัญในการน�าหลักสิทธิ 
มนุษยชนไปปฏิบัติ ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ว่าจ้างแรงงาน
เด็ก และแรงงานท่ีมาจากการบังคับขู ่เข็ญหรือไม่สมัครใจใน 
รูปแบบใดๆ ด้วย

พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติในศักดิ์ศรี มีสภาพ
แวดล้อมในการท�างานท่ียอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่ยอมผ่อนปรน 
ต่อการคุกคามหรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศ ทางกาย วาจาหรือจิตใจ บริษัทไม่ขัดขวาง
การก่อตั้งหรือการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้งสหภาพแรงงานและพร้อมท่ี 
จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การตั้งสหภาพแรงงานของ
โรงงานระยอง มีการประชุมระหว่างผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง มีการ
ประชุมคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อเสนอแนะหัวข้อทางด้านแรงงาน
ต่อผู้บริหาร

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่องโอกาสการว่าจ้างงานท่ีเท่าเทียม
กันโดยมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี”  
เข้ามาร่วมงานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ท้ังจาก
ภายในและภายนอกจะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือ
ในการคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเข้า
มาปฎิบัติงานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู ้
ความสามารถและประเมินพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยไม่มีการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในคุณสมบัติพื้นฐาน 
ซ่ึงรวมถึงสถานะทางด้านเช้ือชาติ วรรณะ ศาสนา สีผิว ตระกูล 
สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ 
ความพิการ หรือด้านอื่นใดท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครอง ตลอดจนมี
การจ้างงานพนักงานในท้องถิ่นและจังหวัดอ่ืนๆ มีการจ้างงานลูกจ้าง
ทุพพลภาพพร้อมจัดหาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกจ้างท่ีทุพพลภาพ จัดโต๊ะท�างานท่ีเหมาะสม 
และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวตาม
กฎหมายแรงงานไทยโดยดูแลเรื่องระบบความปลอดภัย การประกัน
อุบัติเหตุกลุ ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปีเช่นเดียวกับพนักงาน 
คนไทย และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับพนักงานต่างด้าว

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงาน บริษัทจึงมี
การดูแลพนักงานโดยใช้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (Human 
Resources Committee, “HRC”) ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับ
สูง คณะจัดการจากสายงานต่างๆ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ให้ความเห็นข้อแนะน�าต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ครอบคลุมพนักงานในทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใด รวมท้ังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการโดยคัดเลือกจากตัวแทนพนักงาน เพื่อมีส่วนร่วมกับ
บริษัทในการบริหารจัดการสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้อง
กับความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง

บริษัทไม่มีนโยบายในการเลิกจ้างพนักงาน ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น
ต้องลดจ�านวนบุคลากร บริษัทจะด�าเนินการจัดสรรพนักงานท่ีเกิน
ความต้องการให้แก่หน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ ่มบริษัทท่ีมี 
ความต้องการก�าลังพลเพิ่ม หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนผู้รับ
เหมา หรือจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานอื่น
ได้ เป็นต้น
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สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน 

บริษัทได้น�าระบบการจัดการด้านความปลอดภัย Safety Excellence 
Journey (SEJ) ซ่ึงเป็นระบบของบริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด (อินเดีย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้) มาใช้ในการบริหารความปลอดภัย
และสุขภาพในการป้องกันการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจาก
การท�างานส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงการจัดการด้าน
สภาพการท�างานให้กับคนในองค์กร โดยมีการจัดองค์กรด้านความ
ปลอดภัยท่ีมีคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety 
Council: ASC) ซ่ึงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ท้ังหมดเป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ 
(ASC) อีก 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานความ
ปลอดภัย 2) คณะอนุกรรมการสุขภาพ การอบรมและการสื่อสาร 
3) คณะอนุกรรมการจัดการความปลอดภัยผู ้รับเหมา 4) คณะ
อนุกรรมการสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย 5) คณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัยบนถนน 6) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต เพื่อท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย นอกจากนั้น 
ยังได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละโรงงาน 
(Plant Implementation Committee: PIC) และคณะกรรมการใน
การน�าไปปฏิบัติของแต่ละส่วน (Department Implementation 
Committee: DIC) ร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ของแต่ละ
โรงงานและส�านักงานตามกฎหมายอีกด้วย โดยบริษัทได้ก�าหนด
วัฒนธรรมความปลอดภัย 4 ประการ ดังนี้

1. พูดคุยเรื่องความปลอดภัย (Safety Pause) 3-5 นาที ก่อนเริ่ม
ประชุมทุกครั้ง

2. จับราวบันไดขณะข้ึนลงทุกครั้ง
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามท่ีก�าหนดในการ 

ปฏิบัติงาน
4. สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัด

นิรภัยขณะขับรถยนต์ทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานให้กับ 
พนักงานของบริษัทและพนักงานของผู้รับเหมา และมีการพูดคุย 
สื่อสารด้านความปลอดภัยเป็นประจ�า ตลอดจนได้มีการจัดอุปกรณ ์
ป้องกันส่วนบุคคลในการท�างานอย่างเหมาะสมโดยก�าหนดเป็น 
ภาคบังคับ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และ
อ่ืนๆ ตามปัจจัยเสี่ยง เช่น เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง 
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันการตก ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
ไม ่น ้ อยกว ่ า ท่ีกฎหมายก� าหนด และ ยังพยายามปรับปรุ ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในโรงงานและส�านักงานอย่างต่อเนื่อง 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน�้า และท่ีพัก
ผ่อนส�าหรับพนักงานให้กับท้ัง 3 โรงงาน รวมถึงก�าหนดให้มีการ
รายงานความปลอดภัย โดยการสังเกตด้านความปลอดภัย (Safety 
Observation) โปรแกรมการควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจมีอันตรายระดับ
เสียชีวิต (Fatal Risk Control Program: FRCP) กรณีเกือบเกิด
อุบัติเหตุ (Near Miss) ผ่านระบบ Safety Excellence



บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาใน 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1)  ความรู้พื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน 
เช่น ความปลอดภัยในการท�างาน จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค์กร ฯลฯ

2)  ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
แต่ละสายงาน (Functional Development)

3)  การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
4)  การพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู ้น�า 

(Leadership Development)

ซ่ึงการพัฒนาด้านต่างๆ อยู่บนหลักการของ 70-20-10 คือ
• สัดส่วน 70 เป็นการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริงท้ังในลักษณะ
ของการมอบหมายงานพิเศษ การเข้าร่วมในคณะท�างาน การ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน

• สัดส่วน 20 เป็นการพัฒนาจากการเรียนรู ้จากบุคคลอื่นผ่าน
กระบวนการสอนงานจากผู้บังคับบัญชา การแบ่งปันข้อมูลและ
ความรู้จากเพื่อนร่วมงานท้ังในหน่วยงานเดียวกันและภายนอก
หน่วยงานของตน

• สัดส่วน 10 เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมในช้ันเรียนและอบรม
ภายนอก ซ่ึงหน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู ้บังคับบัญชา 
จัดเตรียมแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความจ�าเป็นทางธุรกิจ 
นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แบบก�าหนดลักษณะงาน แผนการ
ฝึกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และเพิ่มทักษะโดยตรง
ต่อการปฏิบัติงานในสัดส่วน 70 แล้ว บริษัทส่งเสริมและมุ่งเน้นเรื่อง
การเพิ่มผลผลิตของก�าลังพล (Manpower Productivity) เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการท�างาน สามารถน�าเอาเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลักดันเรื่องการ
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

การส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในองค์กร
บริษัทส่งเสริมโครงการ “One Dept. One Share (หนึ่งส่วนงาน
หนึ่งแบ่งปันความรู ้)” อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ภายในองค์กรระหว่างส่วนงานต่างๆ โดยการน�าความรู้ท่ีได้
จากการทดลองท�า ทักษะท่ีเกิดจากการฝึกฝน น�ามาถ่ายทอดและ
แบ่งปันให้กับผู้ท่ีสนใจ ไม่เพียงเฉพาะในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น 
แต่ยังถ่ายทอดให้กับบุคคลท่ีสนใจนอกหน่วยงานอีกด้วย ผู้สอนหรือ 
ผู้ท่ีถ่ายทอดมีการเตรียมตัว ทบทวนความรู้ เกิดการเรียนรู้ ศึกษา
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ส่วนผู้เรียนก็สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจและมีความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ หลักสูตรท่ีได้ด�าเนินการในปีการเงิน 2563 นี้ 
ได้แก่ หลักสูตรแนวโน้มธุรกิจเหล็กในประเทศไทย, Key Points from  
4th Steel Scrap, Billet & DRI Trade Summit, พรบ.คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล, Theory of Constraint และ Introduction to Microsoft  
Power BI  เป็นต้น นอกจากนี ้บรษัิทได้รเิริม่หลกัสตูร E-Learning ในปีนี้  
เช่น หลักสูตรความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ระเบียบและแนวปฎิบัติด้าน 
ทรพัยากรบุคคล เพือ่ให้พนกังานสามารถศกึษาได้ทุกท่ี ทุกเวลา ท้ังนี้  
จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทุกระดับในปี 2562 - 2563 
เท่ากับ 4.3 วันต่อคนต่อปี
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การพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพของพนักงาน STAKEHOLDERS PROMISE



STAKEHOLDERS PROMISEการรักษาพนักงานท่ีเป็นคนเก่งและคนดี

บริษัทเช่ือม่ันว่าความส�าเร็จขององค์กรนั้น กุญแจส�าคัญคือพนักงาน
ท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนและท�าให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงมีการ
ส่งเสริมให้พนักงานท�างานได้เต็มขีดความสามารถ โดยการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร ความผูกพันของพนักงาน
จะเกิดขึ้นได้นั้น องค์กรจะต้องท�าให้พนักงานเชื่อม่ันว่า องค์กรมี 
นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส 
มีการมอบหมายงานท่ีท้าทาย ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ มีโอกาสการพัฒนาและฝึกอบรม โอกาสในการเติบโต
ในวิชาชีพ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน มีสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมี 
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรใน
ภาพรวมมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการประเมินผลงานของพนักงาน
เพียงด้านเดียว ดังนั้น จึงมีองค์ประกอบท่ีต้องพิจารณาในหลายๆ 
ด้าน ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและกัน โดยเริ่มต้นจากการ
ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของกลุ ่มบริษัท  
ท้ังในส่วนของแผนธุรกิจระยะยาว (Long Term Plan) และแผน
ธุรกิจประจ�าปี (Annual Business Plan) ท่ีสนับสนุนต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร หลังจากนั้นจึงถ่ายทอดสู ่
การปฏิบัติลงสู่ระดับฝ่าย ส่วน แผนก และพนักงานแต่ละบุคคล 
อย่างสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน

พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับจัดการข้ึนไปทุกคนจะต้องจัด
ท�าข้อตกลงการส่งมอบผลงาน ซ่ึงประกอบด้วยดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ 
และเป้าหมาย ใน 4 ส่วน ได้แก่ (1) งานท่ีสนับสนุนต่อเป้าหมายธุรกิจ 
ท้ังด้านการเงิน ลูกค้า และอ่ืนๆ (2) งานปรับปรุงพัฒนาหรือ 
นวตักรรม (3) การพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน และ (4) ด้านความปลอดภยั 
/CSR/TQM/TPM และอ่ืนๆ โดยนอกเหนือจากแผนงานประจ�าและ 
แผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างานและการเพิ่มผลผลิตแล้ว  
ยังมุ่งส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานและการพัฒนาตนเองหรือบุคคล 
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 
ใหม่ๆ ในบรษัิท ระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิานของบรษัิทมุ่งเน้น 
การสื่อสารสองทางและความร่วมมือในการท�างานร่วมกันให ้
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยเน้นการสื่อสาร 
และตรวจสอบอยูเ่ป็นระยะๆ รวมถงึมีการให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัจดุแข็ง 
และจุดท่ีต้องปรับปรุงของพนักงาน เพ่ือน�าไปก�าหนดแผนพัฒนา 

ต่อไป ท้ังนี้ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลในแต่ละปีจะ 
เชื่อมโยงต่อการข้ึนค่าจ้างประจ�าปี การจ่ายเงินรางวัลประจ�าปีตาม 
ผลการปฏบัิตงิาน รวมถงึการพจิารณาการเติบโตในวชิาชีพ การพฒันา 
และฝึกอบรมให้แก่พนักงานด้วย

การบริหารจัดการผลตอบแทนของบุคลากร
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้
แก่พนักงานโดยก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้น และระยะยาวโดย
พิจารณาในหลักการส�าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 

•  ความเป็นธรรมภายในองค์กร: พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับลักษณะงานและความรับผิดชอบ

•  ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร: พิจารณาค่าตอบแทนในระดับท่ี
สามารถแข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการส�ารวจค่าจ้าง และการ
ปรับค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยน�าดัชนีราคา
ผู้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการข้ึนค่าจ้างประจ�าปี
ด้วย

•  ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล: พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการ
ข้ึนค่าจ้างประจ�าปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ และการ
จ่ายเงินรางวัลประจ�าปีตามผลประกอบการของบริษัทและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256358
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การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย
นอกเหนือจากการตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการจ่าย
เงินรางวัลประจ�าปีแล้ว บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการให้รางวัล
และการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1. ประกาศยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่พนักงานตัวอย่างและ
พนักงานดีเด่น รวมถึงการมอบเบ้ียขยันให้แก่พนักงานในทุก
ไตรมาส

2. ประกาศยกย่องชมเชยความส�าเร็จของคณะท�างานท่ีส่งผลใน
เชิงบวกต่อบริษัท เช่น คณะ Anti - Dumping และคณะท�างาน
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

3. ประกาศยกย่องชมเชยความส�าเร็จเม่ือพนักงานสามารถท�า 
ผลงานได้อย่างยอดเย่ียม เช่น สถิติดีท่ีสุดในการผลิต การขาย 
การจัดหาเศษเหล็กในประเทศและอ่ืนๆ

4. จัดให้มีรางวัลขอบคุณเพื่อตอบแทนพนักงานท่ีต้องปฏิบัติงาน
แทนเพื่อนร่วมงานท่ีต้องลางานเป็นเวลานาน โดยสามารถ
ท�างานของตนเองและแทนผู้อื่นได้อย่างดีเย่ียม

5. จัดประกวดรางวัล Kaizen รางวัลจากโครงการปรับปรุงงานต่างๆ 
ฯลฯ

6. จัดให้มีการจ่ายเงินจูงใจตามผลผลิตเพ่ือตอบแทนพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละเดือน

7. จัดให้มีการมอบรางวัล Safety Star / Best Near Miss เพื่อ 
ยกย่องชมเชยพนักงานและผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติตามวัฒนธรรม 
ความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัและมีพฤตกิรรมด้านความปลอดภยั
ที่ดี

8. จัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน 
ซ่ึงครอบคลุมท้ังในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
สังคม

การดูแลพนักงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร
บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัทเป็นระยะๆ โดยให้พนักงานทุกคนตอบแบบสอบถามซ่ึงจะ
ประกอบด้วยค�าถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงาน
และระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ตั้งแต่ปีการเงิน 2558 
เป็นต้นมา บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท Aon Hewitt ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ โดยวัดผล
ความผูกพันจากปัจจัยด้านพฤติกรรมของ Say-Stay-Strive ซ่ึงจะ
ท�าให้ผลการส�ารวจมีความน่าเช่ือถือและสามารถเปรียบเทียบผลการ
ส�ารวจกับบริษัทอ่ืนๆ ได้อีกด้วย

บริษัทด�าเนินการวัดความผูกพัน สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูล
แยกตามกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน โดยแผนการปรับปรุงจะมา
จาก 2 ส่วนประกอบกัน กล่าวคือ แผนการปรับปรุงระดับองค์กร
ของกลุ ่มบริษัทซ่ึงจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคล กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ในขณะเดียวกัน 
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันก�าหนดแผนปรับปรุงร่วมกับ 
Line Manager และตัวแทนของพนักงานท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
Engagement Champion เพื่อก�าหนดแผนในระดับบริษัทย่อย ซ่ึง
จะตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ตาม
ความต้องการท่ีหลากหลายได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
จากวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมุ ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างม ี
ความสุข จึงได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานโดยให้ครอบคลุมในทุกๆ 
ด้านท้ังยามท่ีอยู่กับบริษัท ยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อพ้นสภาพการ
เป็นพนักงาน ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
ถึงครอบครัวและบิดามารดาของพนักงานอีกด้วย นอกจากนั้น 
บริษัทจัดให้มีการให้บริการและการสนับสนุนแก่พนักงานในด้าน
ต่างๆ ท่ีจะช่วยเหลือพนักงานในกรณีท่ีประสบปัญหาใดๆ รวมไป
ถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีข้ึน มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม สถานท่ีท�างาน มุมพักผ่อน ห้องน�้า สุขอนามัย  
และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ ท้ังท่ีเป็น 
ข้อเสนอแนะจากพนักงานและก่อนท่ีพนักงานจะร้องขอ

นโยบายท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งในการดูแลด้านการบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ การรับฟังความต้องการของพนักงาน 
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ ซ่ึงบริษัท
ได้ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นข้อมูลในการรับทราบความต้องการของ
พนักงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพ่ือตอบสนอง
พนักงานให้เกิดความพึงพอใจสูงข้ึน ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการ 
คณะกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กล่องรับความคิดเห็นส่งตรง
ถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน HR 
Delivery การส�ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ การสัมภาษณ์พนักงาน
ก่อนออกจากงาน การให้ค�าปรึกษาจากหัวหน้างาน กิจกรรมผู้บริหาร
พบพนักงาน การสัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการท�างานกับบริษัท (Stay 
Interview)  เป็นต้น 

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
บริษัทมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงาน ครอบครัวของ
พนักงาน กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยให้ความส�าคัญใน
การดูแลพนักงานและครอบครัวในทุกช่วงจังหวะของชีวิต อาทิ การ
แสดงความยินดีกับพนักงานใหม่ในงานรับปริญญาท่ีมหาวิทยาลัย
ต่างๆ การแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสสมรสและมีบุตร  
การร ่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสท่ีพนักงานลาอุปสมบท การ
เย่ียมเยียนพนักงานและครอบครัวท่ีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล การร่วมแสดงความเสียใจและเป็นก�าลังใจให้กับ
พนกังานและครอบครวัเมือ่ต้องสญูเสยีบุคคลส�าคัญในครอบครวั ฯลฯ  
นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน
อย่างสม�่าเสมอและหลากหลาย อาทิ การแข่งขันกีฬาประจ�าปี  
งานสังสรรค์ปีใหม่ การท่องเท่ียว การท�าประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
เนื่องในโอกาสวันเกิดของพนักงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ด้วยการชวนกันเดิน ชมรมพนักงาน กิจกรรมขายสินค้ามือสอง  
การแข่งขัน E-Sport การอัพเดตข่าวสารผ่านข่องทาง Line@  
รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เพื่ออนาคต เช่น การออมและ
การลงทุน การดูแลสุขภาพต่างๆ เป็นต้น

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256360



การจัดช่องทางการส่ือสารเพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
กรณีชุมชนมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือข้อร้องเรียน ชุมชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังบริษัทได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ 
กล่องรับความคิดเห็น อีเมล แบบส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อบริษัท หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งผ่านมายังผู้น�าชุมชนหรือ
ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถท�าการตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมกับแจ้งให้ชุมชนรับทราบและเห็นชอบ
ผลการปรับปรุงแก้ไขหลังการด�าเนินการเสร็จสิ้น

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียน 
ผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
โทรศัพท์/กล่องรับความคิดเห็น/

อีเมล/แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัท

ฝ่ายบริหารสรุปประเด็นชี้แจงให ้
ผู้ร้องเรียนและชุมชนได้รับทราบ

โรงงานรับเรื่องร้องเรียน
และบันทึกลงแบบฟอร์ม

หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไข 
และติดตามความคืบหน้าพร้อม 

แจ้งผลการแก้ไขให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบ

ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
ส่งรายงานการร้องเรียน

ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบลงพื้นที ่
ส�ารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริง
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การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม STAKEHOLDERS PROMISE

บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดีบนพื้นฐาน 
ของการมีส�านึกและตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อชุมชน  
สังคม และประเทศชาติ รวมท้ังการให้ความส�าคัญต่อการรักษา 
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซ่ึงถือเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน

ในปีการเงิน 2563 บริษัทได้ก�าหนดแผนงานระยะยาวด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว ซ่ึงจะท�าให้การด�าเนินงานในด้านนี้ของบริษัทและบริษัท
ย่อยในแต่ละปีเป็นไปในทิศทางท่ีบริษัทก�าหนด เพื่อให้ม่ันใจได้
ว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มได้ถูกน�ามารวมเข้า 

เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน 
รอบโรงงานและร่วมด�าเนินการวางแผนและการปฏิบัติในการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ตรงต่อความคาดหวังของ 
ชุมชนมากท่ีสุด ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท การสนับสนุน 
กิจกรรมของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการศึกษา  
ค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ การดูแลรักษาและฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม  
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท�าบัญชีและเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เพื่อพัฒนาธุรกิจของชุมชน การน�าทักษะความรู ้ด ้าน 
ความปลอดภัยไปให้ความรู ้แก่บุคคลากรด้านการศึกษา ครูและ 
นักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่รอบโรงงาน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ให้เข้มแข็งเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ตลอดจนได้ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม



กรอบการด�าเนินงานพันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม ปีการเงิน 2562 – 2563
บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจตามอุดมการณ์แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังสงัคมใกล้ (พืน้ท่ีรอบโรงงาน) และสงัคมไกล (พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ) ด้วยรปูแบบการประสานความร่วมมือ และตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ของชุมชนและสังคม โดยในปีการเงิน 2563 ได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม ดังนี้

พันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม ปีการเงิน 2562 - 2563

ในส่วนพื้นท่ีนอกเหนือจากรอบโรงงานนั้น บริษัทยังคง 
สนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร สนับสนุนค่ายอาสา 
พัฒนาชุมชนของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ผู้ด้อยโอกาสทางสัมคม ท้ังนี้  
อีกหนึ่งพันธกิจตามโครงการสนับสนุนเด็กและเยาวชนใน 
ท้องถิน่ห่างไกล “มมุหนงัสอื เสรมิปัญญา กบั ทาทา สตลี” ได้มี 
การปรับบทบาท โดยจะไม่มีการขยายจ�านวนโรงเรียนใน
โครงการเพิ่มจากปัจจุบัน 308 โรงเรียนอีก หากแต่โรงเรียน
ท่ีอยู่ในโครงการจะยังคงได้รับการสานต่อการดูแลการส่ง
มอบหนังสือใหม่ให้เพิ่มเติมอีกปีละ 2 ครั้งต่อเนื่องจน
ครบ 5 ปี

ดัชนีชี้วัดผลงานโดยรวม เป้าประสงค์ปี 2562 - 2563 ผลลัพธ์

งบประมาณในการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม

• การพัฒนาชุมชนสังคมในพื้นที่รอบโรงงานและสถานประกอบ
การของบริษัท

• การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่อื่นๆ

3.12 ล้านบาท

จ�านวนชั่วโมงรวมที่พนักงาน 
ร่วมในพันธกิจเพื่อสังคม

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการเป็นจิตอาสา 
ของพนักงาน

13,103 ชั่วโมง

จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการเพื่อสังคมของบริษัท

• พัฒนาชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้
สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการฯ

65,034 คน  

ความพึงพอใจของชุมชน • ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงงาน ไม่มีข้อร้องเรียน

การพัฒนาชุมชนและสังคมไกล 
2 พันธกิจหลัก

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256362

ชุมชนรอบ
สถานประกอบการ

2
ส่งเสริมด้านศาสนา 

วัฒนธรรมและ
การศึกษา

1
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชน

และหน่วยงาน
ภาครัฐ

4
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติ

5
ส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนและสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3
เสริมสร้างสุขภาพ

อนามัยและ
ความปลอดภัย

มุ ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
โดยรอบโรงงาน

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
2. ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา
3. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน

การพัฒนาชุมชนและสังคมใกล้  
5 พันธกิจหลัก

6.
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                                                   7. สนบัสนนุเดก็และเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล
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1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ       
สร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนโดยไม่มีการแบ่งแยก 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันทรัพยากร มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันได้อย่างย่ังยืน

2. ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา  
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต สามารถใช้ความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในการด�ารงชีวิต บริษัทเช่ือว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างย่ังยืน

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ปันน�้าใจสู่ชุมชน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

ความเชื่อถือไว้วางใจมิใช่เพียงจากชุมชนเท่านั้น 
หากยังรวมถึงความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีอยู ่รอบพื้นท่ีตั้งของ
โรงงาน การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด
วงจรของสังคมแห่งการแบ่งปันโดยถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

กลุม่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ร่วมช่วยเหลอื 
สังคมในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 โดยส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนใน
การผลิตหน้ากากอนามัยท่ีท�าจากผ้ามัสลิน 
เพื่อมอบให้กับพนักงานและผู ้รับเหมาของ
กลุ่มบริษัท นอกจากนั้น ยังได้ร่วมสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของภาครัฐในช่วงดังกล่าวด้วย

• สนับสนุนน�้าดื่มทาทาในการจัดงาน
ต่างๆ ของชุมชนรวมท้ังสิ้น 17,961 

ขวด
• สนับสนุนเงินเพ่ือการจัดกิจกรรมต่างๆ 

124,300 บาท 

• ความสามัคคีของคนในชุมชนรวม 
13,017 คน

• ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 695,000 บาท

• จ�านวนนักเรียนได้รับทุน 69 ทุน
• จ�านวนเงินทุนการศึกษา  

40,800 บาท

เสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนและส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
ให้คงอยูส่บืไป โดยเข้าร่วมและสนบัสนนุกจิกรรม 
ต่างๆ เช่น
- ประเพณีสงกรานต์ 
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี
- ประเพณีบุญข้าวหลาม 
- วันเด็กแห่งชาติ
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• ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเนิน
กระบก อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
และชุมชนวัดโสภณ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ในการผลิตหน้ากาก
อนามัยชนดิผ้า จ�านวนท้ังสิน้ 1,941 ชิน้  
คิดเป็นเงิน 66,760 บาท 

• สนบัสนนุน�า้ด่ืมทาทาให้กบัจดุคดักรอง
บรกิารโควดิ-19 ฯลฯ จ�านวน 1,560 ขวด

โครงการกองทุนทาทาร่วมพัฒนาการศึกษา

ร่วมกบัโรงเรยีนพจิารณาคดัเลอืกเดก็และเยาวชน 
เข้ารับทุนการศึกษาโดยมุ่งหวังให้เยาวชนท่ีได้
รับทุนมีโอกาสทางการศึกษา ความประพฤติและ 
ผลการเรียนท่ีดีข้ึนซ่ึงจะและเป็นแบบอย่างท่ีด ี
ให้กับเด็กและเยาวชนอื่นในการพัฒนาตนเอง 
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GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

โครงการทาสีเติมฝันเยาวชนไทย

โครงการท�าความดีร่วมบริจาคโลหิต

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

ด�าเนินโครงการท่ีมีกระบวนการคิดสร้างสรรค ์
สร้างจินตนาการให้กับเด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะ พร้อม
ช่วยผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการ
สร้างสรรค์ศิลปะท่ีมีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีจ�าเป็นในการติดต่อ
สื่อสารและเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู ้
จากสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัลในยุคใหม่ บริษัทได้
น�าพนักงานของบริษัทมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดี
มาช่วยเหลือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน  
ผ่านกิจกรรมท่ีถูกออกแบบมาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและสนุกสนานเข้าใจง่าย 

พนักงานและผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) ร่วมช่วยเหลือสังคมผ่าน 
การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้กับ 
สภากาชาติไทยเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

• ด�าเนินการมาต ่อเนื่องเป ็นป ี ท่ี 8  
ณ โรงเรียนบ้านบ่อวิน อ�าเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุรี

• นักเรียนร่วมโครงการจ�านวน 130 คน 

• ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 371 คน
• มีจ�านวนโลหิต 129,850 ซีซี

• ผู ้น�าชุมชนบ้านครัว จังหวัดสระบุรี 
เข้ารับการอบรม 33 คน

• อุบัติเหตุจากการจราจรของชุมชน
บ้านครัวเป็น 0 

• จัดการประกวดใน 3 โรงเรียน ของ
จังหวัดสระบุรี 

 - โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุณี 
 - โรงเรียนวัดหัวหิน 
 - โรงเรียนวัดม่วงน้อย
• มอบรางวัลให้นักเรียนระดับประถม
ศึกษาท่ีชนะการประกวดรวม 54 คน 

3. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   
ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของสุขภาพ สุขอนามัย รวมถึงการสังเกตุสิ่งต่างๆ รอบตัว ในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ สามารถ
น�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนๆ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

GENERAL INFORMATIONโครงการปันความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประโยชน์สู่ชุมชน

จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนให้ชมุชน ตลอดจนมกีารวางแผนการ
ขนส่งท่ีหลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น  
ส ่งผลให ้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน
ด ้านการจราจรลดลง และลดความเสี่ยงท่ี 
จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสร้างวินัยการขับขี่ท่ีด ี
บนท้องถนน
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• อุ บั ติ เ หตุ จากการจร าจรภาย ใน
โรงเรียนเป็น 0

• อุ บั ติ เ หตุ จ ากกา รถู ก ไฟดู ดหรื อ
การบาดเจ็บจากสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็น 0 

• นักเรียน 1,200 คน รู้จักการเดินข้าม
ทางม้าลายและการข้ึนลงบันได โดย
การจับราวบันได เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ

• ผู ้ เข ้ าร ่ วมอบรมจ�านวน 36 คน 
สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอด
ให้กับประชาชนในชุมชนท้ังต�าบล 
ท่าหลวงรวมถึงผลิตเจลแอลกอฮอล์
ใช้เองได้

• ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 120 
มิลลิลิตร จ�านวน 1,200 ขวด ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• ปลูกต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น
• สร้างบ้านปูด้วยเศษไม้ กิ่งไม้ท่ีลอย
อยู่ในทะเลให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศับและ
หลบภัย

• ด�าเนินการมาแล้ว 8 ปี ปลูกต้น
โกงกางรวม 8,500 ต้น

GENERAL INFORMATION

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อบรมท�าเจลล้างมือ ห่างไกลโควิด-19

โครงการโรงเรียนปลอดภัย

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

พนักงาน SISCO ถ่ายทอดความรู้ในการท�า 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้น�าชุมชนท่าหลวง 
เพ่ือให้สามารถผลิตเจลล้างมือได้เอง ซ่ึงจะช่วย
ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
และเป็นการแก้ปัญหาท่ีชุมชนไม่สามารถหา 
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ได้และยังมีราคาสูงขึ้น

น�าองค์ความรู้และระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของบริษัทถ่ายทอดให้กับโรงเรียนบ้าน
บ่อวนิ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีโดยพนกังาน 
NTS ร่วมกบัคณะครแูละนกัเรยีนส�ารวจพ้ืนท่ีรอบ
โรงเรียน และน�าเสนอแผนในการพัฒนาเพื่อลด
การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน

GENERAL INFORMATIONโครงการปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ประโยชน์สู่ชุมชน

เรียนรู ้ระบบนิเวศและฟื ้นฟูป่าชายเลน ซ่ึง
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าและ
มีความส�าคัญท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม เป็นพื้นท่ีอาศัยของสัตว์เศรษฐกิจ
และแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ รวมถงึเป็นแนวป้องกนั
ธรรมชาต ิช่วยลดปัญหาเรือ่งการกดัเซาะชายฝ่ัง  
ภายใต้โครงการ “ปลกูป่า ปลกูชีวติ ถวายในหลวง”  
ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลนต�าบลคลอง 
ต�าหรุ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นกิจกรรมท�าความดี 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร 
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงการใช้และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดัน
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
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• ปลู กต ้ น ไม ้ เ พ่ื อฟ ื ้ นฟู ป ่ า ชุมชน 
บ้านหินดาดจ�านวน 20 ไร่

• ด�าเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน 
ภายใต้โครงการ “ทาทา สตีล ปลูก
ป่าต้นน�้า เฉลิมพระเกียรติแม่ของ 
แผ่นดิน มาแล้ว 7 ปี โดยสร้างฝาย
รวม 11 ฝาย ปลูกต้นไม้รวม 8,000 

ต้น และจัดท�าโป่งเทียมเป็นแหล่ง
อาหารสัตว์ป่า 12 แห่ง

• ฟื ้นฟูป่าชุมชนบ้านเขาหิน จังหวัด
ชลบุรี โดยปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้
และซ่อมแซมป้ายช่ือต้นไม้จ�านวน  
500 ต้น ภายในพื้นท่ีป่าชุมชน

• ฟ ื ้นฟูป ่า ชุมชนเนินกระปรอกบน 
จังหวัดระยอง โดยการปลูกต้นไม้  
จ�านวน 200 ต้น 

• มอบถังขยะให้กับ โรงเรียนบ้านบ่อวิน  
โรงเรียนบ้านเขาหิน โรงเรียนบ้านพัน
เสด็จนอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลนคร เจ ้ าพระยาสุ รศั กดิ์ 
จังหวัดชลบุรี จ�านวน 105 ถัง

• ส ่ งมอบถั งขยะ อินทรีย ์ ให ้ ชุมชน  
2,541 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80 
ของครัวเรือนในชุมชนบางโขมด

• ลดของเสียจากชุมชนลงได ้  7.2  
ตัน/ปี

ประโยชน์สู่ชุมชน

GENERAL INFORMATION

โครงการเครือข่ายป่าชุมชนลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน

โครงการถังขยะเพื่อน้อง

ประโยชน์สู่ชุมชน

น้อมน�าแนวทฤษฏีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิเพ่ือฟ้ืนคนืความอุดมสมบูรณ์ 
ของธรรมชาติภายใต้โครงการ “ภาคีเครือข่าย
ป่าชุมชนลดโลกร้อน” โดยร่วมกับกรมป่าไม้  
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกและชุมชน 
ท�าการฟ้ืนฟปู่าชุมชนบ้านหินดาด อ�าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรม 
ราชชนนพีนัปีหลวง

ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นท่ี 
สเีขียวให้กบัป่าชุมชน ซ่ึงเป็นก�าแพงธรรมชาติใน
การฟอกอากาศท่ีบรสิทุธิ ์รวมถงึเป็นแหล่งอาหาร 
และสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนจากผลผลิต 
ของป่า โดยร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
ระยองและจังหวัดชลบุรี 

ประโยชน์สู่ชุมชน

สนบัสนนุและกระตุน้ให้นกัเรยีนและเยาวชนรกัษา
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ โดยพนักงาน 
และผู้รับเหมาของโรงงาน NTS ช่วยกันประกอบ 
ถังขยะจากถังท่ีใช้ใส่วัสดุของบริษัทและเหลือใช ้
น�ามาสร้างสรรค์เป็นถังขยะเพื่อน้อง 

GENERAL INFORMATIONโครงการจัดการขยะให้ชุมชน ประโยชน์สู่ชุมชน

ด�าเนินโครงการร่วมกับเทศบาลต�าบลบางโขมด 
จังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดความรู้ระบบการจัดการ
ขยะท่ีถูกต้องให้กับผู ้น�าชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน พร้อมท้ังร่วมกันจัดท�าถังขยะอินทรีย์ให้
กับชุมชนโดยมีเป้าหมายภายในปี 2564 ต้องมี
ถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 67

• วสิาหกจิชุมชนกลุม่แม่บ้านเนนิกระบก  
จังหวัดชลบุรี พัฒนากุนเชียงและ 
บะหมี่ไข่ ร่วมกับโรงงาน NTS

• วิสาหกิจชุมชนกะหรี่ป ั ๊บบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี พัฒนาสินค้ากะหรี่ปั๊บ
ขนาดพอดีค�า ร่วมกับโรงงาน SISCO

• วิสาหกิจชุมชนอีก 1 แห่งในจังหวัด
ระยอง ร่วมกับโรงงาน SCSC

ครอบคลมุพืน้ท่ีรอบโรงงาน จงัหวดัระยอง 
100% (38 ชุมชน)
• ส่งมอบ โดมตากข้าวพลงังานแสงอาทิตย์ 
ให้กบัชมุชนเกาะกก มาบตาพดุ

• ปรบัปรงุฝ้าเพดานในศาลาชุมชน เสาไฟ 
ส่องสว่างสนามเด็กเล่นและหลอดไฟ
ส่องสว่างในพื้นท่ีส่วนกลางของชุมชน
หนองบัวแดง ในโครงการ “เหล็ก
ก่อสร้างร่วมใจพฒันา” 

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับ BOI

โครงการหน่ึงส่วนงานหนึ่งชุมชน (ODOV หรือ ONE DEPARTMENT ONE VILLAGE)

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างงาน สร้าง 
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจใหญ่ของ
ประเทศ บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานรากของส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในการพฒันากลุม่วสิาหกจิ
ชุมชนรอบโรงงานจ�านวน 3 แห่ง ให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถดูแลตนเองได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการ 
สร้างรายได้ การจ้างงานให้กับชุมชน โดยการน�า 
องค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการและกระบวนการ
ทางธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต  
พัฒนาข้ันตอนการผลิต การจัดท�าบัญชี ส่งเสริม 
การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเพื่อ 
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

โรงงาน SCSC มอบหมายให้แต่ละส่วนงาน  
เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นผู ้รับผิดชอบหลักใน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงจัดท�า 
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนตามพื้นท่ีเขตชุมชน 
รอบๆ โรงงานที่ได้แบ่งไว้ ซึ่งจะมิใช่เฉพาะทีมงาน 
ที่รับผิดชอบในพันธกิจเพื่อสังคมเท่านั้น
- บริษัทและชุมชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

- พนักงานทุกส ่วนมีโอกาสเข ้าร ่วมพัฒนา 
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

- เกดิความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างบรษัิทและชุมชน

5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     
บริษัทมุ่งพัมนาชุมชนให้เติบโตและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยการน�าองค์ความรู้และกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ของชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สามารถดูแลตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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โครงการมุมหนังสือเสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็น
อีกวิธีหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่ม
อาชพีทีห่ลากหลาย มกีารพึง่พาอาศยักนัและกนั 
เกิดความสามัคคีข้ึนในหมู ่คณะ โดยบริษัท
ร่วมพัฒนาอาชีพและเปิดตลาดให้ชุมชนน�า 
สินค้ามาจ�าหน่ายท่ีโรงงานให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาของบริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน

สนับสนุนองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก�าไรท้ังใน
ส่วนของโครงการในพระราชด�าริ กิจกรรมค่าย
อาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซ่ึงบริษัท
สนับสนุนเหล็กเส้นก่อสร้างทาทา ทิสคอน  
เพ่ือสร้างสาธารณประโยชน์ และน�าพนักงาน 
ของบริษัทเข ้าร ่วมกิจกรรม รวมถึงการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองของเดก็และ
เยาวชนในท้องถิ่นทรุกันดารให้มนีิสัยรักการอ่าน 
สามารถประยกุต์ใช้ความรูแ้ละทักษะของตนเพือ่
ช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิ่น ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปในระยะยาว โดยได้
จัดท�ามมุหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน พร้อม
มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู ้ให้แก่โรงเรียน 
ด้วยการเริ่มต้นจากโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในชุมชน
รอบโรงงาน และขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ  
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

6. สนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร    
บริษัทไม่เพียงแต่ดูแลพัฒนาชุมชนรอบโรงงานเท่านั้น หากแต่ยังให้ความส�าคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
ของประชาชนท่ีขาดแคลน องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร อาทิเช่น สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของกลุ ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ผู้ด้อยโอกาสทางสัมคม และช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมท่ีเข้มแข็ง

7. สนับสนุนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล   

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

ประโยชน์สู่ชุมชน

ได ้รับเกียรติจากกรมอุตสาหกรรม 
พืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ในการเผยแพร่
ผลการด�าเนนิงานด้านการมส่ีวนร่วมกบั
ชุมชน ในงานมอบรางวัล CSR-DPIM 
Award 2562
• โรงงาน SISCO ส่งเสริมอาชีพให ้
กับชุมชนบางโขมด จังหวัดสระบุรี 
ผลิตน�้ามันสมุนไพรและยาหม่อง

• โรงงาน NTS ส่งเสริมอาชีพให้กับ
วสิาหกจิชุมชนกลุม่แม่บ้านเนนิกระบก 
จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาบะหมี่ไข่
และกุนเชียง

• สนับสนุนเหล็กเส้นก่อสร้างให้กับค่าย
ยุววิศวบพิธ ครั้งท่ี 47 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่ารวม 49,804 บาท 
เพื่อก่อสร้างระบบน�้าประปาหมู่บ้าน 
จังหวัดบุรีรัมย์

• สนับสนุนเหล็กเส ้นก่อสร ้างให้กับ 
ค่ายชมรมวิศวกรรมโยธา ครั้งท่ี 9 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลค่า 
รวม 16,952 บาท เพื่อก่อสร้างศาลา 
อเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสนามช้าง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

• ยังคงดูแลเรื่องการส่งมอบหนังสือ
ใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ใน 
โครงการฯ ปีละ 2 ครั้งต่อเนื่องจน
ครบ 5 ปี

• ด�าเนินการส่งมอบมุมหนังสือไปแล้ว 
308 โรงเรียน ครอบคลุม 61 จังหวัด

โครงการสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร



สรุปผล
การด�าเนินงาน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
2562-2563



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256370

ปีการเงิน 2563 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

ผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ปริมาณการขาย พันตัน 1,201 1,154 1,217 1,262 1,145

รายได้จากการขาย ล้านบาท 20,125 22,222 22,246 19,701 16,733

ก�าไร ก่อนภาษีเงินได้ (ขาดทุน) ล้านบาท 111 (148) 585 441 223

ก�าไร สุทธิ (ขาดทุน) ล้านบาท 48 (188) 455 214 154

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน  
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ�าหน่าย*

ล้านบาท 749 473 1,292 1,718 903

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 10,864 12,150 12,673 12,937 12,897

หนี้สินรวม ล้านบาท 1,805 3,115 3,446 4,172 4,343

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 9,059 9,035 9,227 8,765 8,554

รายได้จากการขาย

เหล็กเส้น 
(ในประเทศ)

เหล็ดลวด 
(ในประเทศ)

เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

อื่นๆ ส่งออก

มิติด้านเศรษฐกิจ

27.8%

3.0% 0.3%
10.0%

58.9% 

การบริหารความเส่ียง

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

อัตราการปฏิบัติ
ตามแผนลดความเสี่ยง

เปอร์เซ็นต์ 69% N/A N/A N/A N/A

การฝึกอบรมสัมมนาหรือการ/ประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเสี่ยง

จ�านวนครั้ง 8 5 5 3 1

STAKEHOLDERS PROMISEสรุปผลการด�าเนินงาน



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 71

การจัดหา

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

สัดส่วนการจัดหาจากผู้ขาย
ในประเทศ

% 74 78 78 75 73

ลูกค้า

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

ข้อร้องเรียนของลูกค้า ครั้ง 43
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

66
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

63
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

48
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

22
(ไม่รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

จ�านวนข้อร้องเรียนของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสุขภาพ

ครั้ง 0 0 0 0 0

ความพึงพอใจของลูกค้า % ไม่มีการส�ารวจ
(ส�ารวจ

ทุกสองปี)

ไม่มีการส�ารวจ
(ส�ารวจ

ทุกสองปี)

84 81 77

ยอดขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม % 24 22 14 17 14

จ�านวนสะสมสินค้ามูลค่าเพิ่ม ชนิด 2 8 6 5 3

จ�านวนบริการรูปแบบใหม่สะสม จ�านวน 4 4 3 2 1

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

คะแนนบรรษัทภิบาล
(CG Score)

คะแนนเต็ม 
100 คะแนน

90 92 89 86 85

พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณของทาทาและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง

% 100 100 100 100 87.4
(จรรยาบรรณ

ฉบับใหม่ประกาศ
ใช้เมื่อเดือน

ธันวาคม 2558)

คู่ค้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนราย 77 90 110 70 N/A

ลูกค้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนราย N/A N/A 67 72 N/A

เรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ จ�านวนเรื่อง 3 4 3 5 2

STAKEHOLDERS PROMISE



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562-256372

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ

ระดับจัดการ จ�านวนคน 76 78 81 81 77

ระดับบังคับบัญชา จ�านวนคน 335 347 360 355 344

ระดับปฏิบัติการ จ�านวนคน 740 762 795 792 794

รวมทุกระดับ จ�านวนคน 1,151 1,187 1,236 1,228 1,215

จ�านวนพนักงานทั้งหมดแยกตามเพศ

เพศชาย จ�านวนคน 951 980 1,030 1,021 1,016

เพศหญิง จ�านวนคน 200 207 206 207 199

เพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 17.4 17.4 16.7 16.9 16.4

จ�านวนพนักงานระดับจัดการทั้งหมดแยกตามเพศ

เพศชาย จ�านวนคน 62 63 65 64 60

เพศหญิง จ�านวนคน 14 15 16 17 17

เพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 18.4 19.2 19.8 21.0 22.1

อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการลาคลอด

พนักงานหญิงลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

จ�านวนคน 6 4 2 2 9

พนักงานหญิงกลับมาท�างาน
หลังใช้สิทธิ์

จ�านวนคน 6 4 2 2 9

มิติด้านส่ิงแวดล้อม

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

อัตราการปล่อยก๊าซ 
คารบอนไดอ๊อกไซด์

ตัน/ตัน 
น�้าเหล็กดิบ

0.585 0.591 0.584 0.577 0.588

มลภาวะทางอากาศที่ปล่อยออก
จากปล่อง (ฝุ่น (TSP), SOx, NOx, CO) 
ที่เกินมาตรฐานEIA

ครั้ง 0 0 0 0 0

ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มในโรงงาน จ�านวนต้น 371 733 171 N/A N/A

อัตราการใช้พลังงาน* 
(Energy Intensity)

กิกะจูล/ปี 9.54 9.64 9.48 9.38 9.53

ปริมาณการใช้น�า้ทั้งหมด** ล้านลูกบาศก์
เมตร/ตัน

1.59 1.81 1.59 N/A N/A

ปริมาณน�า้ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ล้านลูกบาศก์
เมตร/ตัน

ไม่มีการ 
ปล่อยออก

ไม่มีการ 
ปล่อยออก

ไม่มีการ 
ปล่อยออก

ไม่มีการ 
ปล่อยออก

ไม่มีการ 
ปล่อยออก

ปริมาณการน�าขยะมาใช้ใหม่ % 99.82 99.67 99.85 99.82 99.86

*  เปลี่ยนวิธีการค�านวนตามเกณฑ์ของสมาคมเหล็กโลก (WSA)
** เปลี่ยนวิธีการค�านวนตามเกณฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด 

มิติด้านสังคม



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 73

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 63 ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก

พนักงานเข้าใหม่ จ�านวนคน 35 60 91 102 109

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่
ต่อพนักงานทั้งหมด

ร้อยละ 3.0 5.0 7.4 8.3 9.0

พนักงานลาออก จ�านวนคน 51 78 55 63 100

จ�านวนพนักงานลาออก
ต่อพนักงานทั้งหมด

ร้อยละ 4.4 6.5 4.5 5.1 8.2

จ�านวนวันเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน

ระดับจัดการ วัน/คน 6.0 7.0 8.8 13.6 7.2

ระดับบังคับบัญชา วัน/คน 5.8 9.0 9.4 11.8 9.5

ระดับปฏิบัติการ วัน/คน 3.0 3.6 4.3 4.1 4.9

จ�านวนวันเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน
รวมทุกระดับ

วัน/คน 4.3 6.2 6.2 8.1 6.1

สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

จ�านวนครั้งต่อ
จ�านวนหนึ่งล้าน

ชั่วโมงการ
ท�างาน

0.00 1.28 0.18 0.00 0.17

ดัชนีชี้วัดสุขภาพ ดัชนีคะแนนเต็ม 
15

10.90 11.30 10.84 10.75 9.89

จ�านวนกรณีการบาดเจ็บถึงขั้นปฐมพยาบาล/
รักษาโดยแพทย์

จ�านวนครั้ง 16 27 23 19 37

จ�านวนพนักงานเข้ารับ
การอบรมความปลอดภัย
และสุขภาพ

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

82.9 90.0 100.0 97.8 97.5

จ�านวนพนักงานผู้รับเหมา 
เข้ารับการอบรมความปลอดภัยและสุขภาพ

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

94.9 95.5 100.0 100.0 100.0

การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม

จ�านวนพนักงานเข้าร่วมใน
พันธกิจเพื่อสังคม

ร้อยละของ
จ�านวนพนักงาน

ทั้งหมด

98.6 100.0 99.5 100.0 93.2

จ�านวนชั่วโมงรวมที่พนักงานร่วมในพันธกิจ
เพื่อสังคม

ชั่วโมงรวม 13,103 14,006 14,596 10,192 N/A

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงานร่วมในพันธกิจ
เพื่อสังคม

ชั่วโมงเฉลี่ย/คน 11.3 11.8 12.1 8.3 N/A

จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อ
สังคมของบริษัท

จ�านวนคน 65,034 57,029 N/A N/A N/A

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
เพื่อสังคม

ล้านบาท 3.12 4.73 5.31 4.33 3.41

จ�านวนต้นไม้สะสมที่ปลูกใน “โครงการปลูก
ป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง”

จ�านวนต้น 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500

จ�านวนข้อร้องเรียนของชุมชน ครั้ง 0 N/A N/A N/A N/A
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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 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, 42-45 
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. 36

GRI 102 - 6 Markets served SD, P. 8-9, 36-37, 42-45 
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. 46-48

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

AR, P. 34-35

GRI 102 - 11 Precautionary principle or approach SD, P. 31-35

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, 31-35

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. 25-30

Governance

GRI 102 - 18 Governance Structure SD, P. 25-26 
AR, P. 37-44, 50

GRI 102 - 19 Delegating authority AR, P. 38-44

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

SD, P. 24-27 
AR, P. 16-21, 37-44

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

SD, P. 13-14 
AR, P. 59-63

16
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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. 37

5, 16

GRI 102 - 23 Chair of the highest governance body AR, P. 12, 50, 82

GRI 102 - 24 Nominating and selecting the highest governance body AR, P. 50-53 5, 16

GRI 102 - 25 Conflicts of interest SD, P. 27
AR, P. 70

16

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

SD, P. 25-26 
AR, P. 37-38, 50-51

GRI 102 - 27 Collective knowledge of highest governance body SD, P. 24-30 
https://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion_
5cef8b654ea0f.pdf

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body’s performance AR, P. 68-69

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

SD, P.15, 31-35 16

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management process SD, P. 31-35

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. 42, 64-67

GRI 102 - 33 Communicating critical concerns SD, P. 28-30

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

GRI 102 - 35 Remuneration policies
AR, P. 44-47

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
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GRI 102 - 50 Reporting period

SD, P. About this report

GRI 102 - 51 Date of most recent 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.74-80

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. 35, 50-52 13

GRI 203 Indirect Economic Impact 2016

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

SD, P. 46-48, 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. 46-48, 71 12

GRI 205 Anti - Corruption 2016

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

SD, P. 24-30GRI 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. 28, 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
sustainabilities/2_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. 52-53GRI 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. 6-7, 20-21, 72

7, 12, 13

GRI 302 - 3 Energy intensity 7, 12, 13

GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption 7, 12,13
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GRI 303 Water 2016

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

SD, P. 52GRI 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. 52,72

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. 50-51GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 305 - 4 GHG emission intensity
SD,P. 50-51, 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. 51-52GRI 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. 52, 72 3,12

GRI 307 Environmental Compliance 2016

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

SD, P. 50-53GRI 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. 46-48GRI 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. 46-48

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?id=benefits

8

GRI 401 - 3 Parental leave SD, P. 60, 72 5, 8
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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/
sustainabilities/3_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://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion_
5cef8b654ea0f.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://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion_
5cef8b654ea0f.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, 41, 55 4, 8

GRI 412 Human Rights Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 55, 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
sustainabilities/2_Business-Ethics-
Policy

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
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GRI 412 - 1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments SD, P. 55, 

https://www.tatasteelthailand.com/th/
sustainabilities/2_Business-Ethics-
Policy

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. 46-48GRI 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. 46-48 8

GRI 417 Marketing and Labeling 2016

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

SD, P. 40-41GRI 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. 40-45 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
article_and_knowledge

GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016

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

SD, P. 22, 42-45, 73GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
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