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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2561 - 2562

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561-2562 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) โรงงานชลบุรี
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC) โรงงานระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (SISCO) โรงงานสระบุรี ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายในขอบเขตข้อมูลของปีการเงิน 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยรายงาน
ฉบับปี 2561-2562 นี้ได้พิจารณาสาระส�ำคัญ และน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานอื่นๆ ตามแนวทางสากล ดังนี้

GRI
การรายงานด้านความยั่งยืนตามกรอบของ Global
Reporting Initiative (GRI) Standards และแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ โดยมีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ “In accordance”
ตามตัวชี้วัดหลัก

CDP
การรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ธุรกิจโดยประยุกต์ ใช้ CDP Disclosure Programs เพื่อเป็นกรอบในการ
รายงาน ทัง้ นี้ ได้เปิดข้อมูลผ่าน CDP - Climate Change ภายใต้บริษทั ทาทา
สตีล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยข้อมูลของกลุ่มบริษัททาทา สตีล ประกอบ
ด้วยบริษทั จากประเทศอินเดีย ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

SDGs
การรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานทีส่ นับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDG) โดยมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ บริษัท ทาทา สตีล จ�ำกัด ส�ำหรับเนื้อหาการด�ำเนินงานของ
บริษทั ทีม่ กี ารเปิดเผยในประเด็นอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือขอบเขตของรายงานนี้ สามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�ำปี 2561-2562 ของบริษทั หรือ
https://www.tatasteelthailand.com/th/investor_relation และสามารถดาวน์ โหลดเอกสารรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2561-2562 และฉบับย้อนหลังได้ที่ https://www.tatasteelthailand.com/th/sustainabilities
รายงานการพั ฒ นาเพื่อ ความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้ ไ ด้ มี ก ารทบทวนและอนุ มั ติ เ นื้ อ หาโดยคณะกรรมการพั น ธกิ จ เพื่อ สั ง คมและความยั่ ง ยื น
และมีกระบวนการทวนสอบข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ได้ที่ส่วนสื่อสาร
และกิจกรรมองค์กร
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
555 อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224
หรือที่อีเมล : jittis@tatasteelthailand.com, thipanuns@tatasteelthailand.com
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“

รางวัลและความส�ำเร็จ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ในประเภทการบริหารงานคุณภาพ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยนายราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษทั รับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลนีเ้ ป็นหนึง่ ในรางวัลสูงสุดของประเทศไทยในสาขาของการบริหารจัดการคุณภาพ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น
ประจ�ำปี 2561จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่
บริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนที่โดดเด่น มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี บริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ที่เห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโตของผลประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงสามารถน�ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาลมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลนี้
เพื่อมีส่วนช่วยในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นน�ำ อันจะน�ำไปสู่
การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป
รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจ�ำปี 2561

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC)
ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561 ในระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

รางวัล CSR-DPIM Continuous ประจ�ำปี 2561

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่าย
ที่มีการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจ�ำปี 2561 (CSR-DPIM Continuous)
ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัล CSR – DIW Continuous ประจ�ำปี 2561

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (SISCO) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC) ได้รับรางวัล
ส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW
Continuous) ประจ�ำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
รางวัล CSR – DIW ประจ�ำปี 2561

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจ�ำปี 2561
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยเป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน
ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจ�ำปี 2561

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC) และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (SISCO) ได้รับมอบ
ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2561 ส�ำหรับบริษทั เอกชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
และให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม
รางวัล 3Rs ประจ�ำปี 2561

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (SISCO) ได้รบั รางวัลการจัดการของเสียทีด่ ตี ามหลัก 3Rs ประจ�ำปี 2561
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ภายใต้โครงการพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�ำปี 2561

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC) ได้
รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
รางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ�ำปี 2561

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (SISCO) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC) ได้รับ
รางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ�ำปี 2561 จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยรางวัลนี้ถือเป็นการยกย่องมาตรฐานการด�ำเนินงานของ
บริษัทเอกชนที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ในการเป็นองค์กร
สุขภาวะอย่างยั่งยืน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนต่อท่านในฐานะประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ถึงผลการด�ำเนินงานเพื่อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท” ส�ำหรับปีการเงิน 2561-2562
ความมุง่ มัน่ และความภูมิ ใจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มี ความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บนรากฐานของ “การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน” ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม โดยการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ใหม่อกี หนึง่ คณะ ได้แก่
“คณะกรรมการพันธกิจเพือ่ สังคมและความยัง่ ยืน” เพือ่ ทีจ่ ะได้มงุ่ เน้น
บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ดยี งิ่ ขึน้ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
บริษทั ได้รบั “รางวัลรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2561” และ “รางวัลบริษทั
จดทะเบียนด้านความยัง่ ยืนดีเด่น ประจ�ำปี 2561” จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงได้รับ “รางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2561 ในระดับรางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจด
ทะเบี ย นไทย ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
โครงสร้างการบริหารงาน และนโยบายต่างๆ ด้านความยัง่ ยืน
ในระหว่างปี บริษทั ได้มกี ารพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการหลักด้านความยั่งยืน”
และ “ทีมงานสนับสนุนด้านความยั่งยืน” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่
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ปี 2560-2561 โดยก�ำหนดให้ทีมงานทั้งหมดนี้ปฏิบัติงานภายใต้
การก�ำกับดูแลของ “คณะกรรมการพันธกิจเพือ่ สังคมและความยัง่ ยืน”
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้มกี ารก�ำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารงาน
ในด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
นโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นโยบายการต่อต้านการ
ติดสินบนและการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นโยบายการร้องเรียนการกระท�ำผิด
จรรยาบรรณ นโยบายการให้หรือรับของขวัญและการรับรอง นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง นโยบายในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านภาษี
นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
ศักยภาพและการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน การส่งเสริม
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตลอดจน
นโยบายในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายเหล่านี้ได้รับการ
สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และปรากฏ
อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

ในด้านการประเมินและการระบุประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน
ของธุ ร กิ จ ในระยะยาวนั้ น คณะกรรมการพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมและ
ความยั่งยืนได้พิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต ตลอดจนการค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยตัดสิน
ใจให้ยังคงประเด็นด้านความยั่งยืนที่เป็นสาระส�ำคัญตามที่ได้ระบุไว้
เมือ่ ปี 2560-2561 ซึง่ จะต้องมุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง 5
ประเด็น ได้แก่ การบริหารความเสีย่ ง การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับลูกค้า การปล่อยก๊าซจากการด�ำเนินงานของบริษทั การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม การ
สร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม โดยคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณา
ก�ำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนงาน
เพือ่ ให้บรรลุผลตามดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงานและเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนทั้งห้าประเด็นดังกล่าว

ผลการด�ำเนินงานของประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนของธุรกิจ
มิติเศรษฐกิจ:

1. การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้ดำ� เนินการตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร (Enterprise
Risk Management - ERM) ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางของบริษทั ทาทา
สตีล จ�ำกัด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล COSO และ ISO31000
โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ได้ มี การระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย ง
ขององค์กร ซึ่งมีการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
และสถานการณ์ด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยี กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบไว้เป็นจ�ำนวน 12
เรื่อง แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับ A (สูง) จ�ำนวน 2 เรื่อง ระดับ B
(ปานกลาง) จ�ำนวน 9 เรื่อง และระดับ C (ต�่ำ) จ�ำนวน 1 เรื่อง
ส�ำหรับความเสี่ยง 2 เรื่องที่อยู่ ในระดับ A ได้แก่ การเพิ่มขึ้น
ของสินค้าเหล็กลวดน�ำเข้าจากประเทศจีน เวียดนามและมาเลเซีย
และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเตาอินดักชั่นส�ำหรับสินค้าเหล็กเส้น
และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งความเสี่ยงของแต่ละระดับทั้งหมดนี้
บริ ษั ท ได้ มี การระบุ ถึ ง สั ญ ญาณบ่ ง ชี้ เ ตื อ นภั ย ความเสี่ ย งล่ ว งหน้ า
จัดท�ำแผนการลดความเสี่ยง และก�ำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นเจ้าของ
ความเสี่ยงไว้แล้ว โดยมีการพิจารณาติดตามและทบทวนเป็นประจ�ำ
ทุกเดือนในการประชุมของคณะผู้บริหาร และเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษทั นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้จดั ให้
มีการฝึกอบรมสัมมนาให้กับพนักงานในหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
อาทิ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ERM ขั้นพื้นฐาน การแบ่งปันความรู้

และประสบการณ์จากการด�ำเนินงานจริงร่วมกับบริษัท ทาทา สตีล
จ�ำกัด การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและอภิปรายถึง
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับ
สถาบันภายนอกด้วย
2. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการด�ำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
บริษัทได้รับรายงานผลตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report) ประจ�ำปี 2561
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 92 คะแนน สูงกว่าปี 2560 และ
ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับดีมาก 89 และ 86 คะแนน ตามล�ำดับ และ
สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นทั้ ง หมดซึ่ ง อยู ่ ที่ ร ะดั บ
ดีมาก 81 คะแนน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ไี่ ด้กำ� หนดไว้ทงั้ ห้าหมวด โดยใน 4 หมวดแรก
ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนน ส่วนในหมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 87 คะแนน
โดยในหมวดนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายผลตอบแทนส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลประกอบการของบริษทั
และผลการปฏิ บัติ งานรายบุ ค คลที่ มี การก� ำ หนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน
อย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและด้าน
ความยั่งยืน การปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและ
การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนั้น บริษัทยังได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคณะกรรมการทัง้ คณะและของกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความเข้มงวดตามกฎเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น
ในด้านการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานจริยธรรมนั้น บริษทั ได้
รับการประเมินจากบริษัททาทา ซันส์ ให้อยู่ในระดับ “ก้าวหน้าสูงสุด”
เป็ น ปี ที่ ส ามติ ด ต่ อ กั น โดยบริ ษั ท ได้ มี การพิ จารณาทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งยังคง
ครอบคลุมถึงการร้องเรียนผ่านช่องทางของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ และ “สายด่วนจรรรยาบรรณ”
ที่ด�ำเนินการโดยบุคคลที่สามในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนเป็นความลับ รวมถึงการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรายงานและพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ตลอดจนได้ก�ำหนดให้มี “นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท�ำงาน”
ขึ้นเป็นครั้งแรกภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ในศักดิ์ศรีเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท�ำงาน ทัง้ นี้ พนักงานทุกคนของบริษทั ได้รบั การสือ่ สารและฝึกอบรม
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงาน
ได้ ต ระหนั ก และยึ ด มั่ น ในพั น ธสั ญ ญาร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณของทาทา นโยบายและแนวปฏิบตั อิ นื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด อาทิ การจัดงานเดือนแห่งจรรยาบรรณ เป็นเวลา 3 เดือน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 ภายใต้ธีมงานที่ว่า “แบรนด์
ที่ซึ่งจรรยาบรรณสร้างความแตกต่าง”
3. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับ
ส�ำหรับเหล็กก่อสร้าง ในรอบปี 2561-2562 บริษทั ได้สง่ มอบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ เหล็กเส้นต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวทีม่ ี
ความเหนียวที่สูงขึ้น และช่วยดูดซับพลังงานของแผ่นดินไหวได้
มากกว่าเหล็กเส้นเกรดปกติอนื่ ๆ ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีความปลอดภัยมากขึน้
ซึ่งมีปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560-2561 ถึงร้อยละ 78
โดยนับเป็นครั้งแรกที่มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ส�ำหรับ
โครงการคอนโดมิเนียมเกรดพรีเมียมรองรับตลาดระดับบนในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ส�ำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง บริษทั
ก็มีการส่งออกไปจ�ำหน่ายยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดโครงการพันธมิตรการค้า
ปลีกที่เป็นเลิศ ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการขายในช่องทางโมเดิร์น
เทรดทีเ่ พิม่ มากขึน้ และผูบ้ ริโภคได้รบั ความสะดวกในเข้าถึงสินค้าและ
การเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสองปี
โดยการประเมินครั้งล่าสุดซึ่งด�ำเนินการโดยบุคคลที่สามเมื่อปี 25602561 ได้รับผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 84 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 81 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ขนาดเล็ก ส�ำหรับคุณภาพเหล็กลวดเกรดพิเศษ บริษัทมีการปรับปรุง
แก้ไขรอยต�ำหนิบนผิวเหล็ก และการทนต่อแรงดึง ส่วนในด้านการ
ให้บริการ ทีมพนักงานผู้แทนขายของบริษัทก็ได้รับการยกระดับขีด
ความสามารถให้มสี มรรถนะทีด่ ขี นึ้ ผ่านการจัดฝึกอบรมให้กบั พนักงาน
ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัท สถานการณ์ตลาด และการให้บริการ
ที่ดี เพื่อให้สามารถตอบค�ำถามและให้ข้อแนะน�ำต่างๆ แก่ลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ทีมผู้บริหาร ผู้แทนขาย และทีมเทคนิค
ก็ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในการออกเยี่ยม
ลูกค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ มีการติดตามผลคืบหน้าจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่ำเสมอ
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มิติสิ่งแวดล้อม:

4. การปล่อยก๊าซจากการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 1.0 ตันต่อตันน�้ำเหล็ก โดยก�ำหนดและควบคุมการใช้พลังงาน
และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
ทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น ถ่านโค๊ก ปูนไลม์ ก๊าซธรรมชาติ
น�้ำมันเตา กราไฟต์อิเล็คโทรด ฯลฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท
สามารถควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่ชั้น
บรรยากาศที่ 0.591 ดีกว่าเป้าหมายที่ได้กำ� หนดไว้ นอกจากนัน้ บริษทั
ยังได้ดำ� เนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตทัง้ ทีส่ ว่ นผลิตเหล็กแท่งและ
ส่วนผลิตเหล็กรีดให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น รวมถึงการจัดหา
แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยการติดตัง้ โรงผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวัตต์
ที่ โรงงานระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ซึ่งได้รับผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานที่จะขยายผล
โดยติดตั้งเพิ่มที่โรงงานสระบุรี และโรงงานชลบุรี ในปีหน้านี้
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ทั้งในด้านการจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การจัดการฝุ่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(พลังงาน/ไฟฟ้า/น�้ำ/เศษเหล็ก/การลดของเสีย) ส่งผลให้บริษัทย่อย
ของบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- บริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง สามแห่ ง ของบริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล และการรั บ รอง
“อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว” จากกระทรวง
อุ ต สาหกรรม และยั ง คงเดิ น หน้ า มุ ่ ง ไปสู ่ เ ป้ า หมายขั้ น สู ง สุ ด
“อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 - เครือข่ายสีเขียว” ต่อไป
- บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001)
จ�ำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็ก
ก่อสร้างสยาม จ�ำกัด ได้รบั รางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว ประจ�ำปี 2561”
จากกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม
- บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสีย
ที่ดีตามหลัก 3Rs ประจ�ำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

มิติสังคม:

5. การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
บริษัทยังคงมุ่งมั่นสานต่อในพันธกิจความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปณิธานของผู้ก่อตั้งกลุ่ม
บริษัททาทา “Jamsetji Nusserwanji Tata” ที่ว่า “ในระบบเศรษฐกิจ
การค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นเพียงแค่ผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น
หากแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักแห่งการด�ำรงอยู่ของ
องค์กร” โดยบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด และ บริษัทเหล็ก
สยาม (2001) จ�ำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous สองปี
ติดต่อกัน ปี 2560-2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “โครงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิด
ชอบต่อสังคม” สองปีติดต่อกัน ปี 2560 - 2561 จากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล
CSR-DIW ปี 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ในรอบปี 2561-2562 พนักงานของบริษัทร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
ในพันธกิจเพื่อสังคมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม และมีจ�ำนวนชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 11.8 ชั่วโมง/คน โดยมีแผนการด�ำเนิน
โครงการพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ กิ ด จาก
การท�ำงานร่วมกันกับชุมชนรอบโรงงานอย่างใกล้ชิด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุม
งานด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
การส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในชุมชน การพัฒนาอาชีพของ
คนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม การสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ นอกจากนั้น การติดตั้งมุมหนังสือ
ประจ�ำโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศและห้องสมุดเคลื่อนที่
ตามโครงการ “เสริมปัญญากับทาทา สตีล” ยังคงด�ำเนินการต่อไป
จนปัจจุบันครอบคลุม 61 จังหวัด จ�ำนวน 308 โรงเรียน ซึ่งใน
จ�ำนวนนี้รวมถึงรถห้องสมุดเคลื่อนที่อีก 9 คันด้วย ในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนบนเกาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ในจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ส่วนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ได้มีการส่ง
มอบให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพะเยา
ยโสธร และน่าน ในด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตามโครงการ “ปลูกป่า
ปลูกชีวิต ถวายในหลวง” บริษัทได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
โดยเชิญชวนทุกบริษทั ภายใต้กลุม่ ทาทาทีด่ �ำเนินธุรกิจในประเทศไทย
เข้ า ร่ ว มโครงการด้ ว ยการปลู ก ต้ น โกงกางจ� ำ นวน 1,000 ต้ น

ณ หมู่บ้านคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และโครงการ
“ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” พนักงาน
จิตอาสาของบริษทั ได้รว่ มกันสร้างฝายถาวรชะลอน�ำ้ ณ หน่วยจัดการ
ต้นน�้ำประแสร์ อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นับเป็นปีที่ 3 ที่เรา
ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์
กล้าไม้ร่วมกับชุมชนคุ้งบางกระเจ้า อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ ภายใต้โครงการ
“สุขสันต์วันเกิด เราท�ำความดีด้วยหัวใจ”
การขับเคลือ่ นพันธกิจเพือ่ สังคมในปีตอ่ ไป คณะกรรมการพันธกิจเพือ่
สังคมและความยั่งยืนได้ก�ำหนดทิศทางของการขับเคลื่อนโครงการ
ต่างๆ ด้วยการให้ความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นในการเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใกล้
เคียงกับทั้งสามโรงงานของบริษัท

เดินหน้าต่อไป:

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงการด�ำเนินงานและเดินหน้าต่อไป
บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นส่วนส�ำคัญของปรัชญา
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้การ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา และ
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า จะได้รบั การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำอันทรงคุณค่า
จากทุกท่านในการเดินหน้าพันธกิจของเราต่อไป

หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ภาพรวม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “TSTH”
(เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2545 โดยการควบรวมกิจการของสามบริษทั ได้แก่
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NTS) ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุรี บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (SCSC) ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดระยอง
และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (SISCO) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
ต่อมาในเดือนเมษายน 2549 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จาก
บริษัท ซิเมนต์ ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด (กลุ่ม SCG) ไปเป็น บริษัท ทาทา
สตีล โกลบอล โฮลดิ้ง (เป็นบริษัทลงทุนในเครือของกลุ่มบริษัท ทาทา
สตีล ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 67.90 ของทุนช�ำระแล้ว
และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท ทาทา

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย ประกอบด้วย 7 กลุ่ม
ธุรกิจที่ด�ำเนินกิจการอยู่ในกว่า 100 ประเทศ 6 ทวีป ในระหว่างปี
2560-2561 กลุม่ บริษทั ทาทา มีรายรับกว่า 110.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มีพนักงานกว่า 700,000 คน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 28
แห่งทั่วโลก มีมูลค่าตลาดรวมกันอยู่ที่ 145.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ชื่อของทาทาเป็นที่ยอมรับนับถือมานาน
กว่า 150 ปี ในเรื่องของจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและความเป็น
ผู้น�ำแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) มีบริษทั ย่อย
3 บริษัท โดยถือหุ้นใน NTS, SISCO และ SCSC ร้อยละ 99.76
99.99 และ 99.99 ตามล�ำดับ โดยเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็ก
ทรงยาวรายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวประกอบ
ด้วยเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็ก
เพลา และเหล็กเส้นตัดและดัดส�ำเร็จรูป บริษทั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ น
เครือข่ายของผู้จ�ำหน่ายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้
บริษัทยังส่งออกทั้งเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเชีย และสิงคโปร์
โดยผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินค้าที่เป็นระบบ รวมถึงยังได้ส่ง
ออกสินค้าเหล็กเส้นภายใต้เครื่องหมายการค้า “TATA TISCON” ไป
จ�ำหน่ายทีป่ ระเทศอินเดีย โดยได้รบั การสนับสนุนจากเครือข่ายกระจาย
สินค้าของทาทา สตีล อินเดีย

วิสัยทัศน์ของทาทา

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้าง
ความปิตยิ นิ ดีให้กบั ลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ทีเ่ หนือระดับส�ำหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เราจะท�ำให้วสิ ยั ทัศน์ของเราบรรลุผลส�ำเร็จด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรม
แห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการท�ำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน
และการยึดมัน่ ในมาตรฐานสูงสุดของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด

ค่านิยมของทาทา

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการซึ่งเป็นรากฐานในการด�ำเนินธุรกิจของเรา ได้แก่
คุณธรรม
เราจะประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ
ทุกสิ่งที่เราท�ำต้องได้รับการยอมรับจากการตรวจสอบของสาธารณชน
ความรับผิดชอบ
เราจะบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการด�ำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้
มั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับมาจากประชาชนต้องกลับคืนสู่ประชาชนเป็นหลายเท่าทวี
ความเป็นเลิศ
เราจะมุง่ มัน่ เพือ่ ไปสูก่ ารบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ และส่งเสริมระบบคุณธรรม
ที่ใช้ความรู้ความสามารถเสมอ
ความเป็นผู้บุกเบิก
เราจะกล้าและคล่องแคล่วในการเผชิญกับความท้าทาย ด้วยการใช้ความเข้าใจในลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความเป็นหนึ่งเดียว
เราจะส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตรของเราให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง สร้างสัมพันธภาพ
ด้วยความเอาใจใส่และความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน

ข้อมูลทั่วไป

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
ก�ำลังการผลิต
จ�ำนวนพนักงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
จ�ำนวนบริษัทในเครือฯ 3 บริษัท

29 พฤศจิกายน 2545
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
8,421,540,848 บาท
8,421,540,848 บาท
เหล็กแท่ง 1.4 ล้านตัน เหล็กส�ำเร็จรูป 1.7 ล้านตัน
1,187 คน
บมจ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) จังหวัดชลบุรี
บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) จังหวัดระยอง
บจก.เหล็กสยาม (2001) (SISCO) จังหวัดสระบุรี

หน่วย : ตัน/ปี

SISCO

SCSC

ก�ำลังผลิต
รวม

เหล็กเส้น

เหล็กลวด

100,000

เหล็กเส้น

650,000

500,000

400,000

เหล็ก ก�ำลังผลิต
รวม
รูปพรรณ

500,000

เหล็กลวด

100,000

300,000

800,000
350,000

450,000

เหล็กเส้น เหล็กลวด ก�ำลังผลิต
รวม

รวม
950,000

NTS

1,700,000

ก�ำลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

เหล็ก
รูปพรรณ

ก�ำลังผลิต
รวม

ที่มา : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวนสินค้าส�ำเร็จรูปที่ผลิตทั้งสิ้น 1.13 ล้านตัน ในส่วนของการใช้ก�ำลังการผลิต ณ สิ้นปี
การเงิน 31 มีนาคม 2562 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 66
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่อุปทานภายในองค์กร

- ผู้ขายเศษเหล็ก
- ผู้ขายวัตถุดิบอื่นๆ
- ผู้ ให้บริการ

หน่วยงานจัดหา

หน่วยงานผลิต

หน่วยงานการขาย
การตลาด (บริการ
ลูกค้าและกระจาย
สินค้า)

ลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเริ่มต้นจากผู้ขายเศษเหล็กซึ่งมีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ขายวัตถุดิบ และผู้ให้บริการ กลุ่มผู้ขายและผู้ให้บริการ
เหล่านี้ติดต่อกับหน่วยงานจัดหาเพื่อขายสินค้าและบริการในหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตของแต่ละโรงงานท�ำการผลิตเป็นสินค้า
ส�ำเร็จรูปประเภทต่างๆ โดยสินค้าส�ำเร็จรูปดังกล่าวจะได้รับการจัดส่งและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดยหน่วยงานการตลาดและการขายต่อไป

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน

บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย NTS, SISCO และ • บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตา
SCSC มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพ
อาร์คไฟฟ้า สมาคมการค้าเหล็กลวดไทย สมาคมผู้ผลิตเหล็ก
และมาตรฐานในระดับสากล โดยทั้งสามบริษัทย่อยได้รับการรับรอง
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และสมาคมการค้าเหล็กทรงยาว
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การรับรองมาตรฐานสากลของ
มาตรฐาน ซึ่งท�ำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนผู้ผลิตในการประสาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001-2015 การรับรองมาตรฐาน
งานกับภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น การจัดท�ำมาตรฐานอุตสาหกรรม
สากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริษัทได้ให้ความ
ฯลฯ โดยมีนายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การ
ส�ำคัญต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ผลิต บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นนายก
เพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน ทั้งสามบริษัทย่อยจึงได้รับการ
สมาคมผูผ้ ลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าและสมาคมการค้า
รับรองมาตรฐานสากลส�ำหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความ
เหล็กทรงยาวมาตรฐาน
ปลอดภัย BS OHSAS 18001:2007 และการรับรองมาตรฐาน มอก./ • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
TIS.18001-2554 ส่วนที่ TSTH ฝ่ายจัดหาได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ในเครือ ได้แก่ NTS, SISCO และ SCSC ร่วมกับ 49 บริษัท
ISO 9001:2015 ส�ำหรับขอบข่ายการจัดหาวัสดุและบริการ รวมถึง
ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยจาก 8 สมาคมผู้ผลิตเหล็ก ร่วมลงนาม
การก�ำกับดูแลระบบจัดการพัสดุครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท และฝ่าย
ให้สัตยาบันไม่ผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน
การตลาดและการขายได้รบั การรับรองมาตรฐานของระบบบริหารงาน • ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วม
คุณภาพ ISO 9001:2015
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อด้านการทุจริต (CAC) ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการต่ออายุสมาชิก รวมถึงได้เข้า
ร่วมเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT)
ในปีที่ผ่านมา NTS และ SCSC ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักมาตรฐาน
สินค้าอินเดีย (Bureau of Indian Standards: BIS) ส�ำหรับการส่ง • ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�ำร่อง
ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ UNICEF ในโครงการ
ออกสินค้าเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดีย NTS และ SISCO ได้รับ
Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum”
การรับรองมาตรฐาน Standard and Industrial Research Institute
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงสิทธิเด็ก
of Malaysia (SIRIM) ส�ำหรับการส่งออกเหล็กลวดคาร์บอนต�่ำไป
ยังประเทศมาเลเซีย รวมถึง NTS และ SCSC ได้รับการต่ออายุ
การรับรองมาตรฐาน The Australasian Certification Authority for
Reinforcing and Structural Steels (ACRS) ส�ำหรับการส่งออกเหล็ก
เส้นไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ NTS และ
SCSC ยังได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 ด้านความสามารถ
ของห้องปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินการทดสอบ และ SISCO อยูร่ ะหว่าง
การขอการรับรองระบบดังกล่าว
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการด�ำเนินงานของบริษัททั้งภายในและภายนอก โดยน�ำเอาข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ รวมถึงการประเมินประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืน ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัท ออกเป็น 10 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นความคาดหวัง
• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• การเติบโตของบริษัท
• ความโปร่งใส่ และความถูกต้องของข้อมูล

1. ผู้ถือหุ้น

•
•
•
•
•
•
•

ตัวอย่างการมีส่วนร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การเยี่ยมชมโรงงาน
รายงานประจ�ำปี
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
การติดต่อกับบริษัทโดยตรง
การส�ำรวจความพึงพอใจ
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การพบปะลูกค้า
การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

• ความพึงพอใจสินค้าและบริการ
• ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

2. ลูกค้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การพบปะคู่ค้า
การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

• ได้รับใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์
• ได้รับการช�ำระเงินตรงตามเวลา
• การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
วารสารภายในองค์กร
แบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
กล่องรับความคิดเห็น
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น
การท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
การพบปะพูดคุยกับผู้น�ำชุมชน
การลงพื้นที่พบปะชุมชน
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

•
•
•
•

3. คู่ค้า

4. พนักงาน

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สวัสดิการและค่าตอบแทนที่น่าพอใจ
โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ได้รับการดูแลที่ดีด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และคุณภาพชีวิต

• ดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยไม่ปล่อยมลพิษ
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์และช่วยเพิ่มรายได้ ให้
กับชุมชน

5. ชุมชนและสังคม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างการมีส่วนร่วม
• การพบปะพูดคุย
• การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ประเด็นความคาดหวัง
• การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตามกรอบการ
แข่งขัน
• การตลาดและการขายที่เป็นไปตามกฎหมายและ
จรรยาบรรณ

6. คู่แข่งขัน

7. องค์กรไม่แสวงหา
ผลกำ�ไรและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

•
•
•
•

การพบปะพูดคุย
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การสนับสนุนกิจกรรมส่วนท้องถิ่น
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

• ลดผลกระทบจากมลพิษ

•
•
•
•

การพบปะพูดคุย
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ
การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
• ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

•
•
•
•

การแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรง
ประเด็นและทันเหตุการณ์

•
•
•
•

การแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ว่าจะได้รับช�ำระหนี้
ครบถ้วนและตรงเวลา

8. หน่วยงาน
ราชการ

9. สื่อมวลชน

10. เจ้าหนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น
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การแถลงผลประกอบการต่อสื่อมวลชน

การประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การระบุประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้รวบรวมข้อมูลประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทาง
และวิธกี ารต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม ฯลฯ
นอกจากนัน้ บริษทั ได้สรุปประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจจากความเห็นของผูบ้ ริหารของบริษทั โดยอ้างอิงจากวิสยั ทัศน์ของทาทา สตีล
ความท้าทายที่บริษัทได้เผชิญในช่วงปีที่ผ่านมา แผนระยะยาวของบริษัท ความเสี่ยงขององค์กร และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษทั แนวโน้มทิศทางด้านความยัง่ ยืนระดับสากล มาตรฐานข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนประเด็นของปีที่ผ่านมาและระบุขอบเขตของความ
ส�ำคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นด้วย
2. การประเมินล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ
คณะกรรมการหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมกันพิจารณาจัดกลุ่มและจัดล�ำดับความส�ำคัญของกลุ่มประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ
โดยพิจารณาให้คะแนนระดับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและสร้างคุณค่าต่อบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
ตลอดจนพิจารณาถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ โดยอ้างอิงตามหลักการรายงานสากลด้าน
ความยั่งยืน Gobal Reporting Initiative (GRI) Standards แล้วก�ำหนดลงในตาราง Materiality Matrix
3. การทบทวนผลการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ
คณะผู้บริหารของบริษัทพิจารณาทบทวนผลการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจเพื่อยืนยันว่าประเด็นต่างๆ ได้ถูกจัดล�ำดับโดย
สะท้อนถึงเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างสมดุลก่อนเสนอให้กบั คณะกรรมการพันธกิจเพือ่ สังคมและความยัง่ ยืนพิจารณา
เห็นชอบและรับรอง
4. การรับรองและเห็นชอบผลการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนพิจารณารับรองและเห็นชอบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจและการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญ ตลอดจนก�ำหนดแนวทางการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
ให้เป็นตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ โดยมีการก�ำหนดดัชนีชี้วัดการด�ำเนินงานและเป้าหมายของแต่ละประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ เพื่อ
ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานทั้งระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับส่วน และเชื่อมโยงเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่มีความส�ำคัญด้านความยั่งยืน
สูง

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งเน้น

11
8
ติดตาม
1
ทบทวน

13

2

12

6
16

14
ต�่ำ

3

7

10
17

ความส�ำคัญต่อองค์กร

4

15

9
5
สูง

มิติเศรษฐกิจ
1. นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
4. นวัตกรรมสินค้าและบริการ
5. แบรนด์สินค้าและการโฆษณา
6. ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
7. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
8. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
มิติสิ่งแวดล้อม
9. การบริหารจัดการพลังงาน
10. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
11. การบริหารจัดการของเสีย
12. การปล่อยก๊าซจากการด�ำเนินงานของบริษัท
มิติสังคม
13. การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
14. การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์
15. สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน
16. การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
17. การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนเส้นทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรที่ค�ำนึงถึงความท้าทาย และ
แนวโน้มต่างๆ ทัง้ ในระดับสากลและระดับประเทศ โดยการเชือ่ มโยงและสอดประสานเพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยในรอบปีการเงิน
2561-2562 บริษัทได้มีการพิจารณาเป้าหมายที่ส�ำคัญจ�ำนวน 15 เป้าหมาย โดยมีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เป้าหมายที่ 6 : การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล
เป้าประสงค์
6.3 ยกระดับคุณภาพน�้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน�้ำเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการและเพิ่มการน�ำกลับมาใช้ใหม่
เป้าหมายที่ 3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
6.6 ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งน�ำ้ รวมถึงภูเขา
เป้าประสงค์
ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้ำ แม่น�้ำ ชั้นหินอุ้มน�้ำและทะเลสาบ
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อผ่านทางการป้องกัน
และการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวม เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเข้าถึงได้
ถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ ในทาง เป้าประสงค์
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานใช้พลังงาน
อันตราย
ของโลก
3.6 ลดจ�ำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการเข้าถึงการ 7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก
บริการสาธารณสุขจ�ำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จ�ำเป็นทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิผล มีคณุ ภาพและมีราคาทีส่ ามารถ เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานทีม่ คี ณ
เป้าประสงค์
ซื้อหาได้
3.9 ลดจ�ำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจาก 8.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยัง่ ยืนตามบริบท
ของประเทศ
การปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น�้ำ และดิน
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึน้ การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุง่ เน้นในภาคส่วนทีม่ มี ลู ค่า
เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม
เพิ่มสูง
เป้าประสงค์
4.6 เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออก 8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการ
บริโภคและการผลิต
เขียนได้และค�ำนวณได้
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร
ส� ำ หรั บ หญิ ง และชายทุ ก คน รวมถึ ง เยาวชนและผู ้ มี ภาวะ
เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ
ทุพพลภาพ และให้มกี ารจ่ายเท่าเทียมส�ำหรับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่า
เป้าประสงค์
เทียมกัน
5.1 ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกที่
5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่ 8.7 ด�ำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงาน
บังคับ ยุตคิ วามเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ ยับยัง้ ก�ำจัด
สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท�ำทาง
และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ
เพศและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
5.5 ผูห้ ญิงมีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่ และมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมในการเป็น 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ปลอดภัยและมั่นคงส�ำหรับผู้ท�ำงานทุกคนรวมถึงผู้ท�ำงาน
ผู้น�ำในทุกระดับของการตัดสินใจ
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�ำงานเสี่ยงอันตราย
เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์
1.1 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด
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เป้าหมายที่ 9 : นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมี
ความทนทานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล�้ำ
เป้าประสงค์
10.3 มี โ อกาสที่ เ ท่ า เที ย มและลดความไม่ เ สมอภาคของผลลั พ ธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่เลือก
ปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบายและการกระท�ำ
ที่เหมาะสมในเรื่องนี้
เป้าหมายที่ 11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
11.1 มีการเข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยและการบริการพืน้ ฐานทีพ่ อเพียง ปลอดภัย
และในราคาที่สามารถจ่ายได้
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้และ
ปลอดภัย
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร
โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและ
การจัดการของเสีย
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม
และเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า

เป้าหมายที่ 13 : การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป้าประสงค์
13.1 เสริ ม ภู มิ ต ้ า นทานและขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
13.3 พั ฒ นาการศึ ก ษา การสร้ า งความตระหนั กรู ้ แ ละขี ด ความ
สามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ
และการเตือนภัยล่วงหน้า
เป้าหมายที่ 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
เป้าประสงค์
14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการเสริมภูมิ
ต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่
มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ
เป้าหมายที่ 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก
เป้าประสงค์
15.1 การอนุรกั ษ์ การฟืน้ ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน�ำ้ จืด
ในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง
15.2 ส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภท
อย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท�ำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม
และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า

เป้าหมายที่ 16 : สังคมสงบสุขและยุติธรรม
เป้าประสงค์
เป้าหมายที่ 12 : การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
16.1 ยุตกิ ารข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถกู ต้อง การค้ามนุษย์
เป้าประสงค์
ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
12.2 การจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
16.5 ลดการทุจริตในต�ำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประสิทธิภาพ
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อ 16.7 มีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วน
ร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ
สิง่ แวดล้อมตลอดทัง้ วงจรชีวติ และลดการปล่อยสิง่ เหล่านัน้ ออก
สู่อากาศ น�้ำ และดินอย่างมีนัยส�ำคัญ
12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพือ่ กลับ
มาใช้ใหม่ และการน�ำมาใช้ซ�้ำ
12.6 สนับสนุนให้บริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูล
ด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ กั บ - สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษัทได้น�ำระบบการ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดการด้านความปลอดภัย Safety Excellence Journey (SEJ)
บริษัทได้น�ำผลการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
มาใช้ในการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน มี
ของธุรกิจที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความส�ำคัญและ
การก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยที่ชัดเจน โดย
ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
มีคณะกรรมการความปลอดดัยสูงสุด (Apex Safety Council ความยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นที่บริษัทต้องมุ่งเน้น 5 ประเด็น บริษัทได้
ASC) ทีม่ ีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ช่วยกรรมการ
ด�ำเนินการตามแผนงาน ดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จและเป้าหมายส�ำหรับ
ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ
ทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว โดยมีผลการด�ำเนินงานหลักที่สามารถ
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนในการก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความ
เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุม
ปลอดภัย รวมถึงการก�ำหนดวัฒนธรรมและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้
ที่ปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภัยในระดับ
ปฏิบัติของแต่ละโรงงาน เพื่อผลักดันงานด้านความปลอดภัยให้
มิติเศรษฐกิจ
ส�ำเร็จลุล่วงตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจ - สิทธิมนุษยชน บริษัทก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการ
บนพื้นฐานจริยธรรม
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง
นโยบายทีจ่ ะไม่วา่ จ้างแรงงานเด็ก และแรงงานทีม่ าจากการบังคับ
ขู่เข็ญหรือไม่สมัครใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งมั่นด�ำเนินการให้
พนักงาน บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัท
จะยึดมัน่ ในหลักการเดียวกันและให้ความส�ำคัญในการน�ำหลักสิทธิ
มนุษยชนไปปฏิบัติเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วนใน
- ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม
ทุกด้าน
โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด และคณะอนุกรรมการ - การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบาย
จรรยาบรรณของส�ำนักงานใหญ่ และทั้งสามโรงงาน ซึ่งมีตัวแทน
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษัทก�ำหนด
ของพนักงานบริษทั และพนักงานของผูร้ บั เหมาร่วมอยูด่ ว้ ย ตลอด
นโยบายในการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
จนมีท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ/ผู้ประสานงานจรรยาบรรณในแต่ละ
คอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนพร้อมทัง้ มีการจัดฝึกอบรม
พื้นที่เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้
ของแต่ ล ะคณะอนุ กรรมการ โดยมี อั ต ราส่ ว นผู ้ ป ระสานงาน
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
จรรยาบรรณต่อจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ 1 ต่อ 137 และ
กับการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อาทิ นโยบาย
อัตราส่วนผู้ประสานงานจรรยาบรรณสตรีต่อจ�ำนวนพนักงานสตรี
การไม่ รั บ ของขวั ญ หรื อ การรั บ รองจากคู ่ ค ้ า นโยบายการให้
ทั้งหมดอยู่ที่ 1 ต่อ 52
ของขวัญกับหน่วยงานราชการ นโยบายการร้องเรียนการกระท�ำ
- คณะกรรมการสตรี ดูแลให้พนักงานสตรีและผู้รับเหมาที่เข้ามา
ผิดจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการป้องกันการคุกคาม
ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทได้รับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
หรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท�ำงาน เป็นต้น
ของทาทาอย่างถูกต้อง ก�ำหนดแผนงานในการดูแลพนักงานและ - บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
ผูร้ บั เหมาสตรีในเรือ่ งต่างๆ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
ของพนักงานสตรี การแสวงหาแนวทางในการขจัดหรือแก้ไขปัญหา
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาตั้งแต่
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ปี 2559 และปัจจุบนั อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่ออายุสมาชิกของ
- โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่
CAC คาดว่าจะได้รับทราบผลรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC
พนักงานของเราและผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัติตามข้อก�ำหนดโดยไม่มี
อีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้า
การกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน ซึง่ รวมถึงสถานะ
ร่วมเครือขายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และ
ทางด้านเชือ้ ชาติ วรรณะ ศาสนา สีผวิ ตระกูล สถานภาพการสมรส
เป็นบริษัทน�ำร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UNICEF ใน
เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ ความพิการ หรือด้าน
โครงการ Child-Friendly Business: “The Children Sustainability
อื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
Forum” เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรและค�ำนึงถึงสิทธิเด็ก
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

การบริหารความเสี่ยง

- บริษทั ได้จดั โครงการพันธมิตรการค้าปลีกทีเ่ ป็นเลิศ ส่งผลให้บริษทั
มีปริมาณการขายในช่องทางโมเดิร์นเทรดที่เพิ่มมากขึ้น และ
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและการเลือกซื้อ
สินค้าได้ง่ายขึ้น
- บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสอง
ปี โดยการประเมินครั้งล่าสุดซึ่งด�ำเนินการโดยบุคคลที่สามเมื่อปี
2560-2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 84 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 81 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่
แข่งขันรายอื่นๆ
- บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า โดย
ผู้แทนขายของบริษัทจะใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line application)
อีเมล และโปรแกรมรายงานการติดต่อลูกค้า (Customer Visit
Report) ในการติ ด ต่ อ และรั บ ฟั ง ผลตอบรั บ ของลู ก ค้ า และ
น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของลูกค้าได้อย่างทันที รวมทั้งเพิ่มช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์
Wazzadu.com เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการซื้อสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

- บริษัทด�ำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
5 ขั้นตอน (Enterprise Risk Management – ERM) เพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) โดยมีข้อมูลจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ
บริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมต่างๆ
- บริษทั ได้จดั ท�ำและรวบรวมความเสีย่ งของธุรกิจทัง้ หมด ตลอดจน
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ สถานการณ์ด้านการตลาด
และปัจจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกโดยละเอียด และได้กำ� หนด
แผนรับมือกับความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�ำหรับ
ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านการตลาด
ด้านวัตถุดบิ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน และด้านภัยธรรมชาติ ซึง่ ความเสีย่ ง มิติสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ สัญญาณบ่งชี้เตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า และแผนรับมือ การปล่อยก๊าซจากการด�ำเนินงานของบริษัท
กับความเสี่ยงจะมีการพิจารณาติดตามและทบทวนเป็นประจ�ำทุก
เดือนในการประชุมของคณะผู้บริหาร และเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

- บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
เหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่ช่วยท�ำให้
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เหล็กเส้นตัดและดัดส�ำเร็จรูป
ที่ช่วยลดการสูญเสียเหล็กเหลือทิ้งจากการตัดและดัดที่หน้างาน
เหล็กเส้นข้ออ้อยเกรด SD50 ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับเหล็ก SD40 เหล็กเดือยส�ำเร็จรูป ช่วยลดการน�ำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ เหล็กปลอกข้ออ้อยส�ำเร็จรูป ใช้เสริมความ
แข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และเหล็กลวดคาร์บอน
สูงส�ำหรับงานเสริมแรงยางรถยนต์ ช่วยลดการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต Tire cord จากต่างประเทศลงได้ และช่วยให้บริษัท
ผลิตยางรถยนต์ ในประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้มากขึ้น

- บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิต
(Green Process) ใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษต�่ำ และใช้พลังงาน
ทดแทน/พลังงานทางเลือกเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
เช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ำมันเตา การติดตั้งโรงผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวัตต์
ที่โรงงานระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ซึง่ ได้รบั ผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานทีจ่ ะขยายผล
โดยติดตั้งเพิ่มที่โรงงานสระบุรี และโรงงานชลบุรี ในปีหน้านี้
- บริษัทได้ก�ำหนดค่าการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) รวมทั้งจัดท�ำแผนงานใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานและทรัพยากรลดลง
อยู่เสมอ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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- บริษทั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดมลสารจากกระบวนการผลิต - กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์
และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อลดมลสารที่จะ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานของบริษัท
เกิดขึน้ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ในขณะเดียวกันได้ศกึ ษาและสรรหาเทคโนโลยี
เข้าร่วม อาทิเช่น โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง”
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการมลภาวะทางอากาศ เช่น NOx SO x CO
ปีที่ 7 โดยปลูกต้นโกงกางจ�ำนวน 1,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์
เป็นต้น
ป่าชายเลน คลองต�ำหรุ จังหวัดชลบุรี และโครงการ “ทาทา สตีล
- บริษทั ได้จดั กิจกรรมปลูกต้นไม้ยนื ต้นรอบพืน้ ที่โรงงานและบริเวณ
ปลูกป่าต้นน�้ำ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ปีที่ 3 เพื่อเพิ่ม
ชุมชนรอบโรงงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ป่าไม้ดว้ ยการยิงเมล็ดพันธ์มุ ะค่ากว่า 2,000 เมล็ด
- บริษัทมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการควบคุม
รวมถึงการสร้างฝายแบบผสมผสานจ�ำนวน 1 ฝาย ณ บริเวณ
เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่ม
หน่วยจัดการต้นน�้ำประแสร์ อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อ
บริษัทให้ไม่เกิน 1 ตันต่อตันน�้ำเหล็ก โดยในปีการเงิน 2562
เป็นแหล่งน�้ำให้กับสัตว์ป่า
กลุม่ บริษทั สามารถจ�ำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ล่อย - การใช้กระบวนการทางธุรกิจช่วยเหลือชุมชน บริษัทได้ท�ำงาน
ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้ที่ 0.591 ตันต่อตันน�้ำเหล็ก ซึ่งดีกว่า
ร่วมกันกับชุมชนอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของ
เป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
ชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการให้
อาสาสมัครที่เป็นพนักงานของบริษัทร่วมท�ำประโยชน์ช่วยเหลือ
มิติสังคม
สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการจัดการบัญชี การใช้
การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
สือ่ สังคมออนไลน์ จัดอบรมการพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้ชมุ ชนสามารถ
น�ำไปประยุกต์พัฒนาต่อไปได้ โดยในปีที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเนินกระบก อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน
พืน้ ที่ใกล้เคียงกับโรงงานมีรายได้จากการขายกุนเชียงทีเ่ พิม่ ขึน้ กว่า
ร้อยละ 57 ด้วยความร่วมมือของบริษทั ในการสนับสนุนการพัฒนา
สินค้าและการตลาด
- การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่
ห่างไกล บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”
โดยจัดท�ำมุมหนังสือในโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ให้แก่โรงเรียน และการปรับปรุงรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
ของส� ำ นั ก งานการประถมศึกษาในเขตพื้นที่ต่า งๆ ให้ เ ป็ น รถ
ห้องสมุดเคลือ่ นที่ ซึง่ ในปีการเงิน 2562 บริษทั ได้ทำ� การส่งมอบมุม
หนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม
29 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียน
ที่ต้ังอยู่บนเกาะในจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง รวมถึงได้ส่งมอบ
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ จ�ำนวน 3 คัน ให้กับจังหวัดพะเยา ยโสธร
และน่าน ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ ได้รับมอบมุมหนังสือรวมทั้งสิ้น
308 โรงเรียน ซึ่งในจ�ำนวนนี้รวมถึงรถห้องสมุดเคลื่อนที่อีก 9 คัน
โดยครอบคลุม 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
ในปีการเงิน 2562 บริษทั ได้นำ� ประเด็นด้านความยัง่ ยืนที่ได้รบั การประเมินให้อยู่ในระดับ “มุง่ เน้น” จัดท�ำเป็นแผนกลยุทธ์และตัง้ เป้าหมายตาม
แผนระยะยาว (เป้าหมายปีการเงิน 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นส�ำคัญ

ความส�ำคัญต่อองค์กร

เป้าหมายระยะยาว
(ปีการเงิน 2567)

• เพื่อตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่มีการลดระดับความเสี่ยง
เชิงรุกและสามารถช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร

• เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการ
จัดการความเสี่ยง (คะแนน Risk Maturity
Assessment = 4.5)

• คะแนน Risk Maturity
Assessment
• ร้อยละของการปฏิบัติที่เป็นไปแผน
บรรเทาความเสี่ยง
• จำ�นวนหลักสูตรอบรม/การประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องความเสี่ยง

• การเป็นคู่ค้าแห่งทางเลือก โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้า > 88 และจำ�นวน
ข้อร้องเรียน <13 เรื่อง

• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
• จำ�นวนข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อปี

การสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า

• เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพตามความคาดหวังหรือ
สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าและ
สามารถนำ�ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ลูกค้าในอนาคต

การปล่อยก๊าซจากการดำ�เนิน
งานของบริษัท

• เนื่องจากการผลิตเหล็กนั้นมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ
สู่อากาศ ซึ่งการปล่อยมลพิษ
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

• อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
<1 ตันต่อตันน้ำ�เหล็ก และได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 5 (เครือข่าย
สีเขียว)

• อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
(ตันต่อน้ำ�เหล็ก)
• ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
• อัตราการใช้พลังงาน

• เพื่อสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส
สุจริตและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจรวมถึงชื่อเสียง
ของบริษัท

• ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจภายใต้
จริยธรรมทั่วทั้งองค์กร ด้วยการอบรมและ
ให้พนักงานทดสอบผ่านทุกคน

• จำ�นวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
ผ่านช่องทางการร้องเรียนของ
บริษัท
• จำ�นวนพนักงานที่ได้รับการอบรม
จรรยาบรรณ
• คะแนนการกำ�กับดูแลกิจการ

• เพื่อสร้างการยอมรับทางสังคม ซึ่ง
จะส่งผลให้การดำ�เนินงานของบริษัท
เป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงสร้าง
ความผูกพันต่อชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนซึ่งอาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือ
พนักงานของบริษัทในอนาคต

• ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
ผ่านการให้การศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
รวมถึงโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ โดยความร่วมมือใกล้ชิดกับวิสาหกิจ
ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ร้อยละของจำ�นวนพนักงานร่วม
ในพันธกิจเพื่อสังคม
• จำ�นวนชั่วโมงต่อคนต่อปีที่
พนักงานร่วมงานในพันธกิจเพื่อ
สังคม
• จำ�นวนคนในชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการของบริษัท
• จำ�นวนนักเรียนในโครงการ
“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการ
ส่งเสริมให้มีการดำ�เนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม

การสร้างความผูกพันกับชุมชน
และสังคม

ดัชนีชี้วัดผลงาน
ที่ส�ำคัญ
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม
การก�ำกับดูแลกิจการและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทจัดให้มีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ไ ว้ แ ล้ ว รายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจ� ำ ปี 2561-2562
ซึ่งได้อธิบายประเด็นส�ำคัญต่างๆ ของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คุณสมบัติของคณะกรรมการ
และกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง การก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม การดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายด้านภาษี
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด้านภาษี ซึ่งได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ
บริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาษี โดยการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและโครงสร้างภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการวางแผนภาษี
ที่ได้บูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจและมีการทบทวนอยู่เสมอ ซึ่งได้
เปิดเผยนโยบายดังกล่าวนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว
รายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2561 บริษัทได้รับรายงานผลตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 92 คะแนน สูงกว่าปี 2560 และ
ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ “ดีมาก” 89 และ 86 คะแนน ตามล�ำดับ และ
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ “ดีมาก”
81 คะแนน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ทั้ ง ห้ า หมวด โดยใน 4
หมวดแรกที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส มีคะแนน 98, 99, 92, 92 คะแนน ตามล�ำดับ
ส่วนในหมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 87 คะแนน โดยในหมวดนี้ บริษัทได้มีการ
ปรับปรุงนโยบายผลตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานราย
บุคคลทีม่ กี ารก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ผลงานอย่างชัดเจนครอบคลุมทัง้ ผลการ
ด�ำเนินงานด้านการเงินและด้านความยัง่ ยืน การปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมตลอดถึงยังได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคณะกรรมการทัง้ คณะ และของ
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความเข้มงวดตามกฎเกณฑ์
หลักการก�ำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณ
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
โดยในแต่ละปีได้มกี ารปรับปรุงทบทวนโครงสร้างอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
การบริหารงานเป็นไปตามพันธสัญญาทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณของ
ทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เคร่งครัด โดยในปัจจุบัน บริษัทได้แต่ง
ตั้งให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด - กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็น
ประธาน และมีทปี่ รึกษาจรรยาบรรณ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างทั่วถึงส�ำหรับผู้รับเหมาที่เข้า
มาปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณอีก 4 คณะ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละ
โรงงานเป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร
บุคคลและบริหาร เป็นประธานส�ำหรับส�ำนักงานใหญ่ ตลอดจนมีการ
เชิญผู้รับเหมาในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ นอกจากนั้น
บริษทั ยังได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสตรีของแต่ละโรงงานและของ
ส�ำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและดูแลให้พนักงานและผู้รับ
เหมาสตรีได้พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ พร้อมทั้งขจัดหรือแก้ไข
ปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย รวมตลอดถึงได้
หมุนเวียนและแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานจรรยาบรรณของแต่ละบริษทั ย่อย
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ
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คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด กลุ่ม บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
โรงงานชลบุรี

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
โรงงานระยอง

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
โรงงานสระบุรี

คณะกรรมการสตรี

คณะกรรมการสตรี

คณะกรรมการสตรี

คณะกรรมการสตรี

ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ

ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ

ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ

ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ

เพือ่ ให้สามารถดูแลและให้คำ� ปรึกษากับพนักงานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับจรรยาบรรณได้อย่างทัว่ ถึงยิง่ ขึน้ บริษทั จึงได้มกี ารแต่งตัง้ ผูป้ ระสาน
งานจรรยาบรรณเพิ่มเติม โดยทุกโรงงานและที่ส�ำนักงานใหญ่จะมี
ผู้ประสานงานจรรยาบรรณชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ท�ำให้มี
อัตราส่วนผูป้ ระสานงานจรรยาบรรณต่อจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดอยูท่ ี่ 1
ต่อ 132 และอัตราส่วนผูป้ ระสานงานจรรยาบรรณสตรีตอ่ พนักงานสตรี
ทัง้ หมดอยูท่ ี่ 1 ต่อ 52 ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้รบั การประเมินจากทาทา ซันส์
ให้อยู่ ในกลุ่มบริษัททาทาที่มีการด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณใน
“ระดับก้าวหน้าสูงสุด (Advanced Maturity)” เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
มาตั้งแต่ปีการเงิน 2559 อีกด้วย

ในการรับและรวบรวมเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภายในและภายนอกกลุม่ บริษทั เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณสูงสุดของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และรายงานด้านจรรยาบรรณตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึง
เป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณในนามของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) กับ Tata Steel Limited ประเทศอินเดีย

3. คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
สนับสนุน ส่งเสริม และควบคุมดูแลให้พนักงานและผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้ามา
ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัดทั่วทั้งบริษัท พิจารณาอนุมัติ
แผนการด�ำเนินงานจรรยาบรรณประจ�ำปี ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตาม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานจรรยาบรรณให้เป็นไปตามแผนงาน
1. คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด เป็นประจ�ำทุกเดือน และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณ
กลุ่ม บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
สนับสนุน ส่งเสริม และควบคุมดูแลให้พนักงานของกลุม่ บริษทั และผูร้ บั เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
เหมาทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านในกลุม่ บริษทั ประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ของทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ทัว่ ทัง้ องค์กร พิจารณา
อนุมตั แิ ผนการด�ำเนินงานจรรยาบรรณประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั ตลอดจน 4. คณะกรรมการสตรี
ก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล การด�ำเนินงานจรรยาบรรณให้ สนับสนุน ส่งเสริม และดูแลให้พนักงานสตรีและผู้รับเหมาที่เข้ามา
เป็นไปตามแผนงานเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงรับทราบการด�ำเนิน ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทได้รับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา
การเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทที่ได้รับจาก อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ริเริ่มแนวทางและก�ำหนดแผน
งานในการดูแลพนักงานสตรีและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
ผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละบริษัทในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของพนักงานสตรี การแสวงหาแนวทางในการขจัดหรือแก้ไขปัญหา
2. ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
ให้คำ� ปรึกษาด้านจรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงปฏิบัติงานให้
เพื่อให้เกิดพันธสัญญาของการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ เป็นไปตามแผนประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ รายงานต่อ
ทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ตลอดจนเป็นช่องทาง คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้นสังกัดเป็นประจ�ำ
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5. ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
เป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในแต่ละ
บริษทั เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของแต่ละบริษทั ที่
สังกัด และรายงานด้านจรรยาบรรณตรงต่อประธานคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณของบริษทั ย่อยดังกล่าว และรายงานโดยอ้อมต่อทีป่ รึกษา
จรรยาบรรณ

ส�ำหรับคูม่ อื จรรยาบรรณของทาทา ซึง่ เป็นของบริษทั ทาทา ซันส์ นัน้
ได้บงั คับใช้กบั ทุกบริษทั ภายใต้กลุม่ ทาทาทัว่ โลก โดยบริษทั ได้มกี ารแปล
เป็นภาษาไทยในรูปเล่มแบบเดียวกัน และส่งมอบให้กบั คณะกรรมการ
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ได้ศกึ ษาและยึดถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้สง่ คูม่ อื จรรยาบรรณของทาทา
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคู่ค้า ผู้ขายและผู้ให้บริการ
แก่บริษทั ทีจ่ ะต้องยึดถือปฏิบตั ิในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสัญญาจัดซือ้
จัดจ้างระหว่างกันด้วย

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดย
ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การ
ติดสินบน และการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง โดยบริษัทได้
ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาด
ในปี 2557 บริษทั ได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC) โดยต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่
บริษัทว่า “เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมี
การส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน แนวปฏิบตั ปิ อ้ งกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC
ก�ำหนดไว้” ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการ
จริยธรรม
บริษทั มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “คุณธรรม ความ เป็นสมาชิกอีกครั้ง และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ CAC
รับผิดชอบ ความเป็นเลิศ ความเป็นผูบ้ กุ เบิก และความเป็นหนึง่ เดียว” คาดว่าจะได้รับทราบผลรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC อีกครั้งหนึ่ง
ภายใต้ “คูม่ อื จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในการบังคับใช้ระเบียบและ
แนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานจริยธรรม นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้เป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริต
เช่น นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คำ� มัน่ ในการส่งเสริมสิทธิเด็ก
คอร์รปั ชัน่ นโยบายการให้หรือการรับของขวัญและการรับรอง นโยบาย และหลักปฏิบัติทางธุรกิจกับสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟ
การร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติในการรายงาน อีกด้วย
และพิจารณาการท�ำงานอื่นนอกเหนือจากงานบริษัท แนวปฏิบัติใน
การรายงานและพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั
กรอบมาตรการด้านวินยั และการลงโทษพนักงานทีฝ่ า่ ฝืน หรือละเมิด
จรรยาบรรณ เป็นต้น โดยในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้กำ� หนดให้มี “นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการป้องกันการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่
ท�ำงาน” ขึน้ เป็นครัง้ แรกภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติใน
ศักดิศ์ รีเพือ่ สร้างสรรค์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีด่ ีในการท�ำงาน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การฝึกอบรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท บนพื้ น ฐาน
จริยธรรม บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่
ทุกคนซึ่งจะได้รับมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทาและนโยบายต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องพร้อมทัง้ น�ำเยีย่ มชมโรงงานต่างๆ ของบริษทั นอกจากนั้น
บริษทั ยังสนับสนุนให้มกี ารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนา
ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานจากสถาบันที่มีชื่อ
เสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เป็นต้น
ส�ำหรับพนักงานของบริษัททุกคนก็จะได้รับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม
และมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทา รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานบน
พืน้ ฐานจริยธรรม ซึง่ จะมีรายละเอียดของนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการ
ต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นโยบายการ
ให้หรือการรับของขวัญและการรับรอง นโยบายการร้องเรียนการกระท�ำ
ผิดจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท�ำงาน แนวปฏิบัติในการรายงาน
และพิจารณาการท�ำงานอื่นนอกเหนือจากงานบริษัท แนวปฏิบัติ
ในการรายงานและพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ กับ
บริษัท กรอบมาตรการด้านวินัยและการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการทดสอบ
และต้องผ่านคะแนนมากกว่า 80 คะแนน พร้อมรับฟังค�ำเฉลยที่ถูก
ต้องของการทดสอบ หลังจากนั้นจึงลงลายมือชื่อเพื่อปฏิญาณตนใน
การยึดมั่นพันธสัญญาร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา
และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีพนักงานใหม่ของบริษัทจ�ำนวน
60 คน ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวและผ่านการทดสอบ
ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าพนักงานของบริษัททั้ง 1,187 คน (ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2562) หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมและผ่าน
การทดสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
โดยครบถ้วนทุกคน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั การกระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำ� เนินการใดๆ ไม่วา่ จะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกร้อง
การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญาหรือการจัดหาให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า
หรือผลการปฏิบัติ ใดๆ ซึ่งมาจากการที่ ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ ไม่ ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายขอบเขตการฝึกอบรมจรรยาบรรณของทาทา
เหมาะสมด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องไปยังพนักงานของผู้รับเหมา คู่ค้าและลูกค้า
ของบริษัทโดยเด็ดขาด
ของบริษัท จ�ำนวน 177 ราย อีกด้วย
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การสื่อสารและจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในจรรยาบรรณของทาทา

บริ ษั ท ได้ มี การสื่ อ สารประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จรรยาบรรณให้ กั บ
พนักงานได้รับทราบผ่านทางวารสารภายในองค์กร “จดหมายข่าว
TCoC (TCoC Newsletter)” เป็นประจ�ำทุกเดือน และผ่านการพูดคุย
สนทนาด้านจรรยาบรรณ (Ethics Pause) ในการประชุมต่างๆ เช่น
การประชุมประจ�ำเดือนของโรงงานและฝ่ายต่างๆ ตลอดจนจัดกิจกรรม
“เดือนแห่งจรรยาบรรณ” เป็นเวลาสามเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ถึงกันยายนของทุกปี เพื่อตอกย�้ำสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณ
ของทาทาและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีการเงิน 2561-2562
ได้มีการรณรงค์ภายใต้ธีมงานที่ว่า “แบรนด์...ที่ซึ่งจรรยาบรรณสร้าง
ความแตกต่าง” นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
โดยปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวสรุปกรณีของการร้องเรียนและการสอบ
ข้อเท็จจริงรวมถึงบทลงโทษต่อผู้กระท�ำผิดที่ละเมิดจรรยาบรรณของ
ทาทา โดยใช้ชื่อว่า จดหมายข่าว “เป็นเรื่องแน่”

การร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัท โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
จรรยาบรรณ กระบวนการด�ำเนินการภายหลังจากได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายใต้ “นโยบายการร้องเรียน
การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ” (Whistle Blower Policy) ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ สามารถเสนอแนะหรือร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทีป่ รึกษาจรรยาบรรณ หรือสาย
ด่วนจรรยาบรรณซึ่งด�ำเนินการโดยบุคคลที่สามในต่างประเทศ เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนเป็นความลับ
ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง โดยผ่านมาทาง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 เรือ่ ง ทีป่ รึกษาจรรยาบรรณ 2 เรือ่ ง
และสายด่วนจรรยาบรรณ 1 เรื่อง ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรณี
การร้องเรียน ตลอดจนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบมูลค่าความเสียหายที่เป็นสาระ
ส�ำคัญแต่อย่างใด
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หากจะกล่าวถึงบทบาทความสาคัญของธุรกิจทีม
่ ต
ี อ
่ สังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศแล ้ว นอกเหนือจากการสร ้างความพึงพอใจสูงสุดให ้กับ
ลูกค ้าด ้วยสินค ้าทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย ตลอดจนการส่งมอบบริการที่
ดี รวมถึงการสร ้างรายได ้และพัฒนาผู ้ประกอบการอืน
่ ๆ ในห่วงโซ่
อุปทานแล ้ว ธุรกิจยังต ้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนต่างๆ
โดยจะต ้องตระหนักถึงการยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของคนในชุมชน และ
การสร ้างสรรค์ให ้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความรับผิดชอบต่อ
สังคมของแต่ละธุรกิจนัน
้ ๆ อีกด ้วย นอกจากนัน
้ ยังถือเป็ นการสร ้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็ นบรรษั ทพลเมืองทีด
่ ข
ี องประเทศชาติ
ไปในคราวเดียวกันอีกด ้วย TCOC Newsletter จึงขอกล่าวถึง
จรรยาบรรณของทาทาทีเ่ กีย
่ วกับ “ชุมชนของเรา” ดังนี้
เรามีพันธสัญญาในการเป็ นบรรษั ทพลเมืองทีด
่ ี และจะมีสว่ นร่วมอย่างแข็ง
ขันในการปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนในชุมชนทีเ่ ราได ้ประกอบ
กิจการอยู่

ชุมชนของเรา

จ�ำนวนคู่ค้าที่ ได้รับการสื่อสารจรรยาบรรณของทาทา
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
021

4,

จ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด
จ�ำนวนคู่ค้าที่ ได้รับการสื่อสาร
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4,0

เราเข ้าร่วมกับชุมชนและผู ้มีสว่ นได ้เสียต่างๆ เพือ
่ ลดผลกระทบในเชิงลบ
จากการประกอบธุรกิจของเราทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กับชุมชนท ้องถิน
่ และ
สิง่ แวดล ้อมให ้เหลือน ้อยทีส
่ ด
ุ

03
03
2,4 2,4

เราสนับสนุนให ้พนักงานของเราร่วมเป็ นอาสาสมัครในโครงการทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ตอ
่ ชุมชนทีบ
่ ริษัทได ้ประกอบกิจการอยู่ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการ
ของจรรยาบรรณทีเ่ กีย
่ วข ้องฉบับนี้ และโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ด ้วย

08

2,3

08

2,3

32 ,132
2

2,1

ในรอบปี การเงิน 2562 ทีผ
่ า่ นมา เพือ
่ นพนักงานของกลุม
่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
จรรยาบรรณของทาทา โดยร่วมกันเป็ นจิตอาสาในกิจกรรมต่างๆ เพือ
่ ชุมชนและสังคมเป็ นจานวนมาก จน
สามารถบรรลุผลการมีสว่ นร่วมได ้เฉลีย
่ มากกว่า 11 ชัว่ โมง/คน/ปี กันเลยทีเดียว ขอปรบมือให ้กับทุกท่านค่ะ

2559

2560

2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ช่องทางการร้องเรียนการกระท�ำผิด
จรรยาบรรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
เลขที่ 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
E-mail : alank@libertasth.com
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 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
สายด่วน TCoC
ตัง้ แต่วนั ที่1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา บริษทั ได้เปิด “สายด่วนจรรยาบรรณ
หรือสายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางใหม่สำ� หรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และ
คู่ค้า ในการติดต่อกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีทตี่ งั้ อยูใ่ นประเทศอืน่ และมี
ผูช้ ำ� นาญการทีจ่ ะบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ที่ ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความ
ลั บ และสามารถใช้ บ ริ การได้ ทุ กวั น ไม่ เ ว้ นวั น หยุ ด ใดๆ ทุ ก เวลา
ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนีผ้ า่ นทางโทรศัพท์ได้ฟรี
ทีห่ มายเลข 001800-441-0657 หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าใช้บริการ
จะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้
ล่วงรู้ถึงตัวตนของผู้แจ้ง นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราว
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึ่งจะไม่มีการ
บันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่อง
ทุกเรื่องที่รายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดที่จะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้
ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้
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การบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาด
เดาได้ลว่ งหน้าและมักจะเป็นเรือ่ งที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน อีกทัง้ ขนาด
และขอบเขตของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ นัน้ มีมากมาย สภาพแวดล้อม
ทางภูมศิ าสตร์ การเมือง และกรอบการก�ำกับดูแลทีม่ คี วามไม่แน่นอน
จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมการอุปสงค์อุปทาน ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ กลไกตลาด และการแข่งขัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เหล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
และส่งผลกระทบต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การประกอบ
การขนส่ง และต้นทุน ความไม่แน่นอนดังกล่าวต้องการกระบวนการ
และกรอบการท�ำงานทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ ลดอุปสรรคภายนอก และเพือ่ เพิม่
โอกาสในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทด�ำเนินการตาม
กระบวนการจัดการความเสีย่ งระดับองค์กร 5 ขัน้ ตอน (Enterprise Risk
Management - ERM) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โดยกรอบกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับ
แนวทางของกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่
ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) โดยมีขอ้ มูลจากแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
ของบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งหลักของบริษทั และกลยุทธ์การลดความเสีย่ ง
ของบริษัท มีดังต่อไปนี้
1.ความเสี่ยงด้านการตลาด
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความ
สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ กั บ การลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อความต้องการใช้เหล็กของประเทศ ในปี 2561 การลงทุนภาครัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 แต่ยังตํ่ากว่าประมาณการ ท�ำให้ปริมาณการใช้
เหล็กโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และปริมาณการใช้เหล็กทรงยาว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 แต่เนื่องจากมีการน�ำเข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจาก
ประเทศจีน และเริ่มมีการน�ำเข้าจากประเทศเวียดนามและมาเลเซีย
มากขึ้น ท�ำให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดย
เหล็กทรงยาวในประเทศมีการผลิตลดลงร้อยละ 1.2 ทัง้ นีก้ ารมีสว่ นร่วม
อย่างสมํ่าเสมอกับหน่วยงานก�ำกับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก
ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้านการทุม่ ตลาดของ
รัฐบาล ในช่วงปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ขยายตลาดเหล็กเส้นความเหนียวสูง
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปกลุ่มเหล็กเดือยและเหล็กปลอก และ
ขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเศษกลุ่มลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์
ซึง่ แต่ละสินค้ามีแนวโน้มเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา รวมถึงเพิม่ การ
ขายสินค้าเหล็กเส้นผ่านช่องทางโมเดิรน์ เทรด ซึง่ เป็นช่องทางทีม่ กี าร
ขยายตัวสูงขึ้นในทุกปี นอกจากนั้น การสร้างแบรนด์ทาทาทิสคอน
ผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจ�ำหน่ายและ
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย

บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจในหลายด้าน ทั้ง
ด้านการค้า การปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยและด้านทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดท�ำและรวบรวมความเสี่ยง
ของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจและ
สถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้ก�ำหนดแผนรับมือกับ
ความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�ำหรับความเสี่ยงจะแบ่ง
เป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและ บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดย
ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดยความเสี่ยงประเภทเอถือว่ามีความเสี่ยง เฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนและประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
สูงสุด
มาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายใน
ประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลให้
รายการความเสีย่ งทีบ่ นั ทึกไว้จะได้รบั การพิจารณาทบทวนโดยผูบ้ ริหาร ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้างแบรนด์
ของแต่ละหน่วยงานเป็นประจ�ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างที่เกิน ทาทาทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย
ควรและเหตุการณ์ ในทางลบ โดยออกแบบและปฏิบัติตามแผนลด
ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่างเป็นประจ�ำและครอบคลุม
ดังกล่าว จะน�ำไปสู่การปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่ง
จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในที่สุด ความเคลื่อนไหวของรายการความ
เสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายการความเสีย่ งดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

2.ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขั้น
รักษาโดยแพทย์ (MTC) และปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สิน
เสียหาย (Property Damage) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงาน
เหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) การสังเกตุการณ์ด้านความ
ปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (Fatal
Risk Control Program - FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและ
ก�ำหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง
บริษัทยังให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานที่ท�ำงานมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานต่างๆ
เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี ความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพ
พนักงาน รวมทั้งติดตามและให้การรักษาหากมีผลผิดปกติจากปัจจัย
ในการท�ำงาน โดยได้น�ำระบบดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index) มาใช้
ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน

วัตถุดบิ ของบริษทั ที่ใช้ในการผลิตเป็นการจัดหาจากทัง้ ภายในประเทศ
และน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น มีสภาวะการ
แข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศของ
ผู้ผลิตต่างๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากทั้งด้านราคาวัตถุดิบน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนเพื่อเพิ่มก�ำลังการ
ผลิตของผู้ผลิตภายในประเทศ
บริษทั ได้กำ� หนดล�ำดับความส�ำคัญเพือ่ ให้การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วย
สภาวะการดังกล่าวท�ำให้การจัดหาวัตถุดบิ ของบริษทั ซึง่ มาจากแหล่ง การก�ำหนดกฎระเบียบในการจัดการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
ภายในประเทศเป็นหลักได้รบั ผลกระทบด้านต้นทุนในการจัดหา รวมถึง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่น�ำมาใช้ในการผลิต
ยังมีความผันผวนด้านราคาของวัตถุดบิ ทีม่ คี อ่ นข้างสูงเข้ามาเกีย่ วข้อง ของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก สามารถน�ำกลับมาหมุนเวียน
บริษัทจึงต้องด�ำเนินกลยุทธ์ ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยพิจารณาถึง ใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทยังให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการ
ระหว่างหน่วยงานด้านการขาย ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และ วัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีการติดตาม
ด้านกลยุทธ์องค์กร
มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการ
ปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊าซ
การจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ด�ำเนินการโดยการ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุน่ (TSP)
พัฒนานวัตกรรมในการผลิตให้สามารถด�ำเนินการผลิตได้จากวัตถุดบิ ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติ
ที่หลากหลายมากขึ้น การพัฒนากลยุทธ์ ในการจัดหาร่วมกันกับ ตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธมิตรที่ส�ำคัญ และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการปล่อยนํ้าทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการจัด
การนํ้า ส�ำหรับการจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการ
3. ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม รีไซเคิลขยะให้มากทีส่ ดุ โดยมีเป้าหมายให้นำ� กากของเสียมาใช้ใหม่ได้
บริษทั ได้นำ� ระบบบริหารเพือ่ ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety ร้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบริษทั ได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
Excellence Journey - SEJ) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติจากทาทา สตีล สีเขียวเป็นระดับ 4
อินเดีย ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบ
การบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001
มาใช้ บริ ษั ท มี การก� ำ หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงานด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (SHE)
โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริ่มที่ส�ำคัญที่ด�ำเนินการ
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้
ผู้รับเหมามีมาตรฐานสูงขึ้น (CSM) และสร้างระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) และ ความปลอดภัยทางถนน
บริษัทให้ความส�ำคัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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4. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
บริษทั อาจจะประสบกับความเสีย่ งในด้านการสรรหาก�ำลังพลและรักษา
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงดูดบุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ให้สนใจท�ำงานในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้อยู่กับองค์กรใน
ระยะยาว เนือ่ งจากการประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและภายใน
ประเทศมีอตั ราตัวเลขผูว้ า่ งงานอยู่ในระดับตํา่ มีการแข่งขันและความ
ท้าทายทางธุรกิจ มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว
การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า ประกอบกับโอกาสที่บริษัทจัดหางานอื่นๆ
จะยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าให้กับพนักงาน ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของ
พนักงานจะอยู่ในระดับทีด่ ี บริษทั ก็ได้มกี ารด�ำเนินการในหลายๆ ด้าน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสีย่ งด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทัง้ หมดทีบ่ ริษทั
มีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่อง
ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศนั้นมีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดขึ้น มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมี
การรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมํ่าเสมอ การบริหาร
สภาพคล่องขององค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจ
และการประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนั้น บริษัทได้จัดท�ำ
กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของ
บริษัทมีการท�ำให้แบรนด์บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านมหาวิทยาลัย บริษัทอีกด้วย
ชัน้ น�ำ วิทยาลัยท้องถิน่ สือ่ ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ในขณะเดียวกัน
ก็มีการพัฒนาหลายด้านเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับ
ที่ตํ่า มีการก�ำหนดก�ำลังพลส�ำรองเพื่อรองรับความต้องการก�ำลังพล
ด้านวิศวกร ด้านการตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
จากภายใน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่
งานโดยตรง ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้น�ำ ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการและข้อคิด
เห็นของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ และมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการ
ต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับ
ตลาดและบริษัทชั้นน�ำอื่นๆ
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6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ต่ อ ภั ย ทางธรรมชาติ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เนือ่ งจากการทีส่ ำ� นักงานใหญ่และโรงงานตัง้ อยูค่ นละพืน้ ที่ อย่างไรก็ดี
บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งในการด�ำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
จึงได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติ ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้น
ส�ำหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะ
สามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีทมี่ ี
การหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยืดหยุน่ เพือ่ ให้สามารถปรับ
เปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว
นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้ทำ� ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสีย่ งจากภัย
ธรรมชาติ และภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
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การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
การรับฟังลูกค้าปัจจุบัน

บริษัทมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามกลุ่มสินค้า กลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทของลูกค้า และตามพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถก�ำหนด
แนวทางเพื่อรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและ
แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ก�ำหนด
ขึ้นเพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้า อาทิ การเข้าพบลูกค้าทั้งของผู้แทนขาย
และผู้บริหารในระดับต่างๆ การเยี่ยมชมโรงงาน การจัดกิจกรรมการ
ตลาดต่างๆ การส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี การประชุมร่วมกับลูกค้า
โดยจัดตั้งทีมบริการลูกค้าเพื่อท�ำการเข้าเยี่ยมลูกค้า และทีมพัฒนา
ตลาดเพื่อเข้าเยี่ยมผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงการใช้
เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ ในการสื่อสารกับลูกค้า

นอกจากนั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องมือที่
ส�ำคัญในการรับฟังลูกค้า โดยส่วนใหญ่ผู้แทนขายจะใช้แอพพลิเคชั่น
ไลน์ (Line Application) และอีเมลในการติดต่อและรับฟังผลตอบ
รับของลูกค้าเพื่อน�ำไปแก้ไขได้ทันที บริษัทยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่
ส�ำคัญในการรับฟังลูกค้า ได้แก่ โปรแกรมรายงานการติดต่อลูกค้า
(Customer Visit Report) ซึ่งสามารถรับประเด็นความส�ำคัญของ
ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมลูกค้าของผู้แทนขายเพื่อน�ำไปปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที

สร้าง
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

การออกเยี่ยมชมลูกค้า
การประชุมเชิงเทคนิค
การเข้าเยี่ยมของทีมพัฒนาตลาด
การเยี่ยมชมโรงงาน

รักษา

การออกเยี่ยมลูกค้า
การเยี่ยมชมโรงงาน
การรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
การประชุมระหว่างหน่วยงาน
การสำ�รวจความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
การเยี่ยมลูกค้าของผู้บริหาร
การใช้การสื่อสารทางการตลาด

พั• การออกเยี
ฒนา่ยมลูกค้า

• การประชุมเชิงเทคนิค
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน

บริหาร
•
•
•
•

การออกเยี่ยมลูกค้า
การเยี่ยมชมโรงงาน
การฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
การประชุมระหว่างหน่วยงาน
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การรับฟังลูกค้าในอนาคต

นอกเหนือจากการรับฟังเสียงของลูกค้าปัจจุบนั ของบริษทั แล้ว บริษทั ยังได้ดำ� เนินการขยายการรับฟังเสียงของลูกค้าไปยังกลุม่ ลูกค้าในอนาคต
ของบริษัท โดยได้แบ่งกลุ่มและจัดล�ำดับความส�ำคัญ รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทใช้การสื่อสารสองทางส�ำหรับรับฟังลูกค้าในอนาคตโดยการเข้าเยี่ยมและโทรศัพท์ การเยี่ยม
ชมไซต์งาน การเยี่ยมชมโรงงาน การส�ำรวจความพึงพอใจ การท�ำกิจกรรมด้านการตลาด ฯลฯ
ประเภทของลูกค้า

ลูกค้าในอดีต
ลูกค้าของคู่แข่ง

ลูกค้าที่มีศักยภาพ

ลักษณะของลูกค้า

หัวข้อ

วิธีรับฟัง

เคยเป็นลูกค้าของบริษัท หรือไม่มี ประเด็นความไม่พึงพอใจ
การซื้อขายเกินกว่า 6 เดือน

1. ผูแ้ ทนขายเข้าพบและมีการพูคคุย
ทางโทรศัพท์
2. การส�ำรวจความพึงพอใจ
เป็นลูกค้าของคู่แข่ง
เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า 1. ผูแ้ ทนขายเข้าพบและมีการพูคคุย
กับเงื่อนไขบริษัท
ทางโทรศัพท์
2. การวิจัยตลาด
3. การส�ำรวจความพึงพอใจ
เป็นลูกค้ารายใหม่ในตลาด หรือเป็น ประเมินความเป็นไปได้จริง และ 1. การออฺกเยี่ยมลูกค้า
ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการขยายตลาด ความเป็นไปได้ในการเพิ่มยอดขาย 2. การเยี่ยมไซต์งาน
3. การเยี่ยมชมโรงงาน
4. การท�ำกิจกรรมทางการตลาด

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
ความพึงพอใจและความผูกพัน
บริษัทท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศทุกสองปี ทั้งนี้
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันจะน�ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม จุดประสงค์ที่สำ� คัญ
ของการส�ำรวจ คือ การเพิ่มความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อ
ที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่มากขี้น โดยผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ คือลูกค้า
ของบริษัท ลูกค้าในอดีต ผู้ใช้งาน ผู้รับเหมา และบางสาขาของร้าน
ค้าวัสดุกอ่ สร้างขนาดใหญ่ โดยการส�ำรวจดังกล่าวจะใช้ผเู้ ชีย่ วชาญใน
ด้านการท�ำวิจัยจากภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงตาม
หลักวิชาการซึง่ จะท�ำให้ผถู้ กู สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนปัญหาทีต่ อ้ งการให้บริษทั ได้รบั ทราบโดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการ
ถูกเปิดเผยข้อมูล เนือ่ งจากข้อมูลที่ได้รบั จะไม่มกี ารเปิดเผยแหล่งทีม่ า
หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ กระบวนการส�ำรวจจะ
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนตัง้ แต่การออกแบบแบบสอบถาม กระบวนการ
ส�ำรวจ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนควบคุมคุณภาพ รวบรวม
ข้อมูล แลกเปลีย่ นข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลของการส�ำรวจจะถูก
แสดงในมุมของกลยุทธ์ซึ่งถูกสะท้อนจากระดับคะแนนที่ส่งผลกระทบ
และระดับของประสิทธิภาพเพื่อจัดท�ำแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
ที่สอดคล้องกับผลในตารางเมตริกซ์

32

ความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 81 เป็น 84 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ขนาดเล็ก ส�ำหรับคุณภาพเหล็กลวดเกรดพิเศษ บริษัทมีการปรับปรุง
แก้ไขรอยต�ำหนิบนผิวเหล็กและการทนต่อแรงดึง ส่วนในด้านการให้
บริการ ทีมพนักงานผูแ้ ทนขายของบริษทั ก็ได้รบั การยกระดับขีดความ
สามารถให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นผ่านการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใน
เรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัท สถานการณ์ตลาด และการให้บริการที่ดี
เพื่อให้สามารถตอบค�ำถามและให้ข้อแนะน�ำต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั้น ทีมผู้บริหาร ผู้แทนขาย และทีมเทคนิค ก็ได้
ปฏิบตั งิ านตามแผนที่ได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในการออกเยีย่ มลูกค้า
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีการติดตามผลคืบหน้าจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่ำเสมอ
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การจัดการกับผลส�ำรวจ

ผลลัพธ์และข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจะถูกน�ำมาพิจารณาจัดกลุ่ม เพื่อพิจารณาหาล�ำดับความส�ำคัญในการจัดการ
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าประกอบกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้
ได้แนวทางของการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม เช่น การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามาก แต่
บริษัทยังมีความสามารถในการตอบสนองปัจจัยนั้นอยู่น้อย หรือการก�ำหนดกระบวนการในการรักษาความสามารถในการแข่งขันหลักของ
บริษทั ในปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากและบริษทั สามารถบริหารจัดการปัจจัยเหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยูแ่ ล้ว เป็นต้น

ผลกระทบมาก

จุดแข็ง
โอกาส
ที่จะพัฒนา
ควรรักษาไว้

ควรปรับปรุง

ผลกระทบน้อย

ประสิทธิภาพต�ำ่

ประสิทธิภาพสูง

ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ในระหว่างกระบวนการส�ำรวจ บริษัทจะด�ำเนินการสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริษทั ซึง่ รวมถึงการรับรูต้ อ่ แบรนด์ ความภักดี
และส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Share of
Wallet) เทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ
อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของบริษัทในการตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจที่ได้จะถูกน�ำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กับกิจกรรมทีบ่ ริษทั ได้ทมุ่ เททรัพยากรในการจัดการและด�ำเนินการเพือ่
ให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
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ความผูกพันของลูกค้า

บริษัทให้ความส�ำคัญกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง จึงได้ใช้หลักการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนลูกค้า
ผ่านโมเดล 3D คือ Develop, Deliver และ Delight โดย Develop คือ การพัฒนาความเข้าใจความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าผ่านทางวิธี
การรับฟังและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าตามกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็นลูกค้าที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าหลัก Deliver คือ การส่งมอบสินค้าและบริการใหม่ๆ
สู่ลูกค้าผ่านทางทีมพัฒนาสินค้าใหม่ ทีมพัฒนาตลาด และทีมการตลาดและการขาย Delight คือ การสร้างความปิติและความชื่นชมให้แก่
ลูกค้าด้วยประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากทุกหน่วยงานของบริษัทที่ลูกค้าได้สัมผัส บริษัทมีการจัดตั้งทีมบริการลูกค้า (Customer service team)
ซึง่ ประกอบด้วยทุกหน่วยงานของบริษทั เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าและจัดท�ำแผนงาน เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ท�ำให้ทุกหน่วยงานในบริษัทร่วมมือกันเพื่อเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ไปยังลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจ ความผูกพัน
และประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าอีกด้วย

การจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทก�ำหนดให้มีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใต้ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. กระบวนการรับข้อร้องเรียน : เงื่อนไขและข้อก�ำหนด
2. การจัดการข้อร้องเรียน : กระบวนการพิจารณา ก�ำหนดเวลาและแจ้งผล
3. การติดตามข้อร้องเรียน : การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
4. การป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำ : การวิเคราะห์เชิงลึกและการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
บริษัทมีการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้าร่วมเพื่อติดตามสถานะของข้อร้องเรียนในขั้นตอนต่างๆ และ
ขั้นตอนนี้ถูกควบคุมโดยดัชนีช้ีวัด เช่น การก�ำหนดวันเวลาที่ใช้ในการแก้ไข และจ�ำนวนข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการ
ร้องเรียนสามารถถูกจัดการแก้ไขได้ในทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการก�ำหนดเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ลักษณะของปัญหาอีกด้วย
จ�ำานวนตัวอย่าง (ชิ้น)

1-10
11-20
21-30
มากกว่า 30
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จ�ำนวนวันสูงสุดที่ต้องตอบสนองก่อนการปรับปรุง
กรณีเร่งด่วน
กรณีทั่วไป

ภายใน 15 วัน

ภายใน 30 วัน
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หลังการปรับปรุง
กรณีเร่งด่วน
กรณีทั่วไป

ภายใน 7 วัน
ภายใน 9 วัน
ภายใน 12 วัน
ภายใน 15 วัน

ภายใน 9 วัน
ภายใน 12 วัน
ภายใน 15 วัน
ภายใน 20 วัน

แบรนด์สินค้าและการโฆษณา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความส�ำคัญสูงสุดต่อบริษัท เพื่อให้แน่ใจ
ว่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทจึงได้จัดตั้ง
หน่วยงานกลุม่ เทคโนโลยีภายใต้การดูแลของผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ มีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงค้นหาเทคโนโลยีที่
จ�ำเป็นในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ในส่วนระบบคุณภาพของทั้ง 3 โรงงาน
จะอยู่ในความดูแลของส่วนประกันคุณภาพของแต่ละโรงงาน ทั้งนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาเทคโนโลยีและระบบคุณภาพจะมี
การติดตามเป็นประจ�ำทุกเดือนโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือ
บิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และบริ ก ารที่
บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งการให้
ความรูแ้ ก่ลกู ค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามปลอดภัยสูงสุดได้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ก�ำหนด โดยส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆ ที่บริษัทด�ำเนินการส่งออก
สินค้าไปจ�ำหน่ายด้วย

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใน
ทุกด้าน โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาและรับประกัน
คุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและบริการที่เป็นเยี่ยมด้วย
ราคาที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดและเพี่อตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทยังมี บริษทั เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามข้อก�ำหนดในการแสดง
ระบบรับข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้าและบริการ มีการเก็บรักษาความลับ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อแนะน�ำ
ของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมทั้งการโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาดที่ถูกต้องและเป็นธรรม และบริษัทไม่โฆษณาสินค้าที่ถูก
แบนหรือเป็นประเด็นล่อแหลมในสังคม เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตของโรงงาน มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนือ่ ง ในการส่งสินค้าทุกครัง้ บริษทั จะส่งมอบสินค้าพร้อมกับใบรับ
ประกันคุณภาพ (Certificate) นอกจากนั้น บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้เหล็กที่ไม่ได้
มาตรฐานและคุณประโยชน์ที่ได้จากการใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานทั้งใน
รูปของการจัดสัมมนาให้ความรู้กับนักออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้า
ผู้ใช้งาน เผยแพร่แผ่นพับ โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และมี
การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโดยผ่านแค็ตตาล็อก
สินค้าและเว็บไซต์ ซึง่ จะแสดงรายละเอียดของสินค้าตามประเภทและ
มาตรฐานที่ได้รบั การรับรองและมีการโฆษณาผ่านช่องทางวิทยุทอ้ งถิน่
ตลอดจนเปิดบูธแสดงสินค้าที่ร้านตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัท รวมถึง
ได้เริม่ มีการใช้ระบบบาร์โค้ด ท�ำให้การระบุคณุ สมบัตขิ องสินค้ามีความ
ชัดเจนและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น

การใช้สินค้าด้วยความเป็นจริง และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อการ
ตัดสินใจมีมาตรการทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดความคลุมเครือ
หรือบิดเบือนข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือ
ละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันส�ำคัญ ซึง่ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจผิด มีมาตรการ
ที่จะไม่กระท�ำการอันส่อถึงการโกหก หลอกลวง จงใจปกปิดเนื้อหา
ให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด ไม่มีการใช้ฉลากสินค้าหรือ
ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็กเกินควร และมีเอกสารแสดง
ความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าของบริษัท บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคล
และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ได้แก่ การไม่สอบถามหรือ
เก็บข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน มีการระบุ
และแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวและการน�ำไปใช้ ให้
ลูกค้าทราบก่อนที่จะด�ำเนินการ การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
อย่างปลอดภัย และไม่ส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย
หากพบความผิดพลาดหรือความไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บและการ
ใช้ข้อมูลจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลที่ได้
บริษทั ผลิตสินค้าและให้บริการเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า รับเป็นไปตามที่ก�ำหนดและแจ้งไว้แก่ลูกค้า มีการคุ้มครองข้อมูลของ
โดยเฉพาะความปลอดภัยหรือการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สินค้า ลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มยอดขายให้ดีขึ้น ทั้งที่เป็นไป
ตามมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง การท�ำสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าจะเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนอ่าน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการตลาดและการ ง่ายเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาและสอบถามรายละเอียด
ขายเป็นรายแรกในประเทศไทยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ต่างๆ ในสัญญา ณ จุดขาย จนเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกันทัง้ สองฝ่าย ไม่มกี าร
(MASCI) อีกด้วย
ก�ำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเอาเปรียบ
ให้ข้อมูลชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา คุณสมบัติการใช้งาน
บริษัทได้ศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ เงือ่ นไขและข้อตกลง ค่าใช้จา่ ย ระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาใน
บริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ครอบคลุมประเด็น การยกเลิก โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานและราคายุติธรรม พร้อมทั้ง
ส�ำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อลูกค้า มีการวัดผล ป้ายหรือฉลากสินค้าเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
และน�ำผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ มีการสื่อสาร
กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการท�ำการตลาดและการโฆษณา
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นวัตกรรมสินค้าและบริการ
นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้น�ำความรู้ที่
ได้รับจากประสบการณ์การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาพัฒนาปรับใช้และคิคค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ ประหยัดพลังงาน เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันและ
มูลค่าเพิ่มทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยสินค้าและบริการ
ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม ได้แก่

ประโยชน์ที่ส�ำคัญของทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์
มีความเหนียวสูงขึ้นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากกระบวนการควบคุม
การผลิตเหล็กเส้นภายใต้กระบวนการและเทคโนโลยีของ ทาทา สตีล
สามารถพัฒนาการยืดตัวให้สงู ขึน้ และรักษาคุณภาพของความแข็งแรง
SD40 และ SD50 ที่ให้ผลทีด่ กี ว่าในการดูดซับพลังงานของแผ่นดินไหว
ได้มากกว่าเหล็กเส้นเกรดปกติอื่นๆ

ประโยชน์เพื่อผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
จะได้รบั ประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยมากขึน้ เมือ่ อาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ ได้ใช้ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ในโครงสร้าง
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่บริษัทได้พัฒนาเหล็กต้านทานแรงสั่น ของการก่อสร้าง
สะเทือนของแผ่นดินไหวภายใต้ชื่อ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์
ดั๊กไทล์ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 2. เหล็กเส้นตัดและดัดส�ำเร็จรูป
เกรด SD40 และ SD50 ซึง่ หมายถึงไม่จำ� เป็นต้องเปลีย่ นการออกแบบ กระบวนการท�ำงานก่อสร้างแบบดัง้ เดิมก่อให้เกิดการสูญเสียเหล็กเส้น
โครงสร้างใดๆ จากมาตรฐานความแข็งแรงของวัสดุตาม มอก. แต่ ที่ไม่ได้ใช้ เนื่องจากมีการสั่งซื้อเผื่อไว้มากกว่าการใช้งานจริง และ
ในความเป็นจริงความต้านแรงดึงสูงสุด (UTS) และความเหนียวมี ผู้ปฏิบัติงานที่สถานที่ก่อสร้างจะตัดและดัดเหล็กเส้นตรงด้วยอุปกรณ์
มากกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐาน SD40 และ SD50 เหล็กชนิดนี้สร้าง ตามแต่ที่หาได้ที่หน้างานเพื่อให้ได้เหล็กตามรูปร่างและรูปแบบ
ความมั่นใจได้ว่า จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการเกิด ที่ต้องการ จึงก่อให้เกิดการทิ้งเหล็กที่ไม่ได้ความยาวตามที่ต้องการ
แผ่นดินไหวได้ ด้วยเหล็กที่มีความเหนียวที่สูงขึ้นและความสามารถ ไป การให้บริการตัดและดัดเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จใน
โค้งงอทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้มคี วามสะดวกในการท�ำงานทีส่ ถานทีก่ อ่ สร้าง การท�ำชิน้ ส่วนส�ำเร็จรูปทีม่ งุ่ ช่วยยกมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาที่เป็น
ในขณะเดียวกันส่วนที่งอก็ยังคงความเหนียวไว้มากด้วย
ลูกค้าและท�ำการส่งมอบสินค้าส�ำเร็จรูปที่มีความเฉพาะตัวส�ำหรับ
แต่ละโครงการ

1. เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านแผ่นดินไหว
ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์

ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีเหล็กส่วนเหลือทิ้ง
กระบวนการตัดและดัดจะด�ำเนินการทีศ่ นู ย์บริการตัดและดัดของบริษทั
จึงไม่เกิดการสูญเสียเหล็กที่หน้างาน
ลดความยุ่งยากที่เกิดจากแรงงาน
คนงานที่หน้างานจะท�ำหน้าที่หลัก 2 งาน ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเส้น
ได้แก่ การตัดและดัด และการผูกเหล็ก การให้บริการตัดและดัดจึงลด
การพึ่งพาแรงงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
การบริหารเวลาที่ดีกว่า
การให้บริการตัดและดัดจะพร้อมส่งได้ภายใน 3-5 วัน หลังจากสรุปแบบ
ซึ่งจะช่วยลดความกดดันต่อผู้จัดการโครงการให้ด�ำเนินงานได้ตาม
ก�ำหนดเวลาอย่างมีนัยส�ำคัญ
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มาตรฐานคุณภาพสูง
บริษัทให้บริการตัดและดัดจากเหล็กเส้นมาตรฐานคุณภาพสูง ทาทา
ทิสคอน มีความแข็งแรงที่เหนือกว่าและเหนียวกว่าเหล็กเส้นที่ไม่
เป็นที่รู้จักในตลาด ซึ่งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดและ
ดัดเหล็กเองในสถานที่ก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ไม่จ�ำเป็น
ต้องประมาณการปริมาณเหล็กเส้นที่จะต้องใช้เผื่อมากเกินไป) และ
ลดปัญหามลภาวะที่จะเกิดแก่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

4. เหล็กเดือยส�ำเร็จรูป (Dowel)

เหล็กเดือย คือ เหล็กเส้นกลมทีน่ ำ� มาตัดเป็นท่อน เพือ่ ใช้เสริมคอนกรีต
ตามแนวขวาง โดยมีคุณสมบัติช่วยเสริมความแข็งแรงของรอยต่อ
คอนกรีตซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อความจ�ำเป็นในงานก่อสร้าง เช่น รอย
ต่อเพื่อการหดตัว รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ และรอยต่อ
ก่อสร้าง เป็นต้น เหล็กเดือยส่วนมากจะใช้ในงานถนน โดยเฉพาะ
งานของกรมทางหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง โดยระบุให้
ถนนบางแบบ เช่น ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ต้องใช้เหล็กเดือย
ที่มีก�ำลังสูงกว่าเหล็กเดือยปกติ โดยมีก�ำลังเทียบเท่าเหล็กเกรด 60
3. เหล็กข้ออ้อย เกรด SD50
เหล็กข้ออ้อย ทาทา ทิสคอน SD50 ซึ่งผ่านการผลิตด้วยกระบวนการ ตามมาตรฐาน ASTM
Tempcore เพื่อเพิ่มความต้านทานแรงดึงสูงให้กับเหล็กเส้น โดยใช้
เทคนิค Thermo-Mechanical Treatment (TMT) โครงสร้างทางจุลภาค ประโยชน์ที่ส�ำคัญ
ของเหล็กเส้นประกอบด้วยการรวมกันของผิวชั้นนอกที่แข็งแกร่งของ ผลิตจากเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง สามารถรับแรงได้ตาม
โครงสร้าง Tempered Martensite และแกนกลางที่มีความเหนียว มาตรฐาน ตัดเป็นท่อนขนาดเท่าๆ กัน มัดเป็นชุดๆ สะดวกต่อการ
ของโครงสร้าง Ferrite-Pearlite นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เหล็กเส้น ทาทา ขนส่งและการใช้งาน นอกจากนี้ บริษทั ยังรับผลิตเหล็กเดือยเกรดพิเศษ
ทิสคอน SD50 มีการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของความแข็งแรงและ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในประเทศ ท�ำให้ลดการน�ำเข้า
สินค้าเหล็กจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง และ
ความเหนียว
ลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้
ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เจ้าของโครงการ
ได้รับประโยชน์ โดยตรงจากการใช้ ทาทา ทิสคอน SD50 เพราะ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้เหล็กเส้นส�ำหรับการก่อสร้างน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้ SD40 โดยสามารถประหยัดได้ถึงร้อยละ 15-20
นักออกแบบ
สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของงานออกแบบในโครงการของ
ตนเและลดปัญหาเกี่ยวกับภาระของโครงสร้าง
วิศวกรโครงสร้าง/ผู้รับเหมา
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการท�ำงานในกระบวนการบางอย่างที่เหล็ก
เส้น SD40 ไม่สามารถให้ความแข็งแรงได้สูงเท่าเหล็กเส้น ทาทา
ทิสคอน SD50 สามารถใช้ส�ำหรับงานที่ต้องความแข็งแรงสูง เช่น
เขื่อน สะพาน อาคารหรือโครงสร้างที่สำ� คัญอื่นๆ โดยไม่กระทบกับ
คุณสมบัติการยืดตัว
ผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
ได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ ใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและมีความ
แข็งแรงมากขึ้น
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5. เหล็กปลอกข้ออ้อยส�ำเร็จรูป

เหล็กปลอก คือ เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยที่น�ำมาตัดเป็น
ท่อนแล้วดัด เพื่อใช้เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่น เสา หรือ คาน โดยเหล็กปลอกจะเป็นตัวช่วยต้านทาน
การแตกของคอนกรีต ท�ำให้โครงสร้างไม่แตกตัวอย่างรวดเร็วเมื่อ
ต้องรับแรงมากกว่าปกติ แต่จะค่อยๆ โก่งตัวก่อนจะเกิดการวิบัติ
ของโครงสร้าง
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ประโยชน์ที่ส�ำคัญ
ผลิตจากเหล็กข้ออ้อยขนาด 6 มม. เกรด SD30 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2559 น�ำมาตัดและดัดเป็นเหล็กปลอก
ขนาดมาตรฐานส�ำหรับงานก่อสร้างขนาดกลาง - เล็ก เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารสูง 3 ชั้น เป็นต้น เหล็กปลอกข้ออ้อยส�ำเร็จรูปมีก�ำลัง
สูงกว่าเหล็กปลอกทีผ่ ลิตจากเหล็กเส้นกลมทัว่ ไป และยังมีครีบ-บัง้ ทีช่ ว่ ยในการยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดกี ว่า ท�ำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ใช้เหล็กปลอกข้ออ้อยมีความแข็งแรงสูง สามารถรับแรงได้มากกว่าและช่วยชะลอการวิบัติของโครงสร้าง

6. เหล็กลวดคาร์บอนสูงส�ำหรับงานเสริมแรงยางรถยนต์

ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญมากอย่างหนึ่งในรถยนต์ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในขณะที่รถยนต์ก�ำลังเคลื่อนที่
โดยเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในการผลิตยางรถยนต์จะเรียกว่า Tire cord ซึ่งมีความส�ำคัญต่อความแข็งแรงทนทานของยาง โดยปกติวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต Tire cord จะเป็นเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ประโยชน์ที่ ได้รับ
บริษทั ได้ทำ� การพัฒนาคุณภาพของเหล็กลวดคาร์บอนสูง จนสามารถใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเส้นใยเสริมแรงยางรถยนต์ (Tire cord) ได้สำ� เร็จ
ท�ำให้ลดการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Tire cord จากต่างประเทศลงได้ และช่วยให้บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น
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7. โครงการนวัตกรรมทางด้านบริการ

บริษทั ได้คำ� นึงถึงลูกค้าและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คิดค้นและพัฒนาการให้บริการภายใต้ชื่อ
Sustainable Marketing and Sales Project (SMS) ในปีที่ผ่านมา
มีโครงการส�ำคัญคือ
โปรแกรมสร้างความผูกพันกับผู้แทนจ�ำหน่าย
บริษัทเห็นความส�ำคัญของลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายที่มีศักยภาพ
และมีความภักดีกับบริษัท โดยการส่งเสริมให้ลูกค้ามีความเข้มแข็ง
และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ด้วยความช่วยเหลือในด้านการตลาด
เช่น การอบรมพนักงานขายของลูกค้าให้มีทักษะและความรู้ในการ
ขายสินค้า การปรับปรุงร้านค้าของลูกค้าให้ดึงดูดและน่าสนใจ
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8. โครงการนวัตกรรมของทาทา

บริษทั ได้สง่ เสริมพนักงานในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทีส่ ามารถ
น�ำไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ชุมชนและสังคมอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบคิดค้นนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนวัตกรรม
ของทาทา (Tata Innovista) เป็นประจ�ำทุกปี โครงการนี้ช่วยให้
พนักงานของบริษทั ได้เรียนรูแ้ ละสัมผัสกับคุณค่าในด้านนวัตกรรมจาก
บริษัท ทาทา อื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยในปีที่ผ่านมา มีการจัดงาน
ดังกล่าวในรอบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทได้
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ�ำนวน 1 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดผล
งานนวัตกรรมกับภูมิภาคอื่นๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นลวดโครงสร้างเสริมใยเหล็กในยาง
รถยนต์ด้วยกระบวนการผลิตเตาอาร์คเหล็กไฟฟ้า โดยการ
ใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เส้นลวดโครงสร้างเสริมใยเหล็กในยางรถยนต์ (Tire Cord) เป็นสินค้า
มูลค่าเพิม่ ในกลุม่ เหล็กลวดคาร์บอนสูงทีผ่ า่ นกระบวนการดึงลดขนาด
ลงอย่างมาก (ลดขนาดจากเหล็กลวด 5.5 มิลลิเมตร เหลือขนาด
ลวด 0.34 มิลลิเมตร) ลวดชนิดนี้จึงต้องการเหล็กลวดที่มีคุณภาพสูง
กว่าปกติ โดยปกติแล้วคุณสมบัติของเหล็กลวดคาร์บอนสูงดังกล่าวนี้
สามารถผลิตได้ดว้ ยเหล็กลวดทีม่ าจากกระบวนการผลิตเหล็กจากเตา
ถลุงพ่นลมขนาดเล็ก และเตาออกซิเจนพื้นฐาน บริษัท เหล็กสยาม
(2001) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายแรกที่สามารถผลิตเหล็กลวดคาร์บอน
สูงนี้ด้วยกระบวนการเตาอาร์คเหล็กไฟฟ้า โดยการใช้เศษเหล็ก
เป็นวัตถุดิบ ความส�ำเร็จดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาจากความร่วมมืออัน
ยอดเยี่ยมระหว่างลูกค้า ผู้ขาย และหน่วยงานภายในบริษัท ไม่ว่าจะ
เป็นกลุม่ เทคโนโลยี โรงงาน หน่วยงานประกันคุณภาพ หน่วยงานขาย
และหน่วยงานจัดส่ง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
นโยบายการจัดหาและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
อย่างชัดเจนภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริษัททาทา (Tata Code of Conduct: TCoC) ในการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และยุติธรรมเท่าเทียมกัน
ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกันส�ำหรับกลุ่มบริษัททาทา
รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า

อีกทั้งยังอาจช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ในการบริหารจัดการ
คูค่ า้ ประเภทการให้บริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริการและการขนส่ง
บริษทั จะให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส�ำคัญ

การวิเคราะห์และคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานรายปีใน 4 มิติ ได้แก่
ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ
ตามก�ำหนดเวลา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้า
มีศักยภาพในการด�ำเนินงานและมีแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจบน
พืน้ ฐานเดียวกันกับบริษทั อีกทัง้ สินค้าและบริการทีส่ ง่ มอบมายังบริษทั
มีคุณภาพเป็นไปตามข้อก�ำหนด นโยบาย มาตรฐานการด�ำเนินงาน
และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั ในระหว่างปี หน่วยงาน
ผู ้ ใ ช้ ง านสามารถร้ อ งเรี ย น น� ำ เสนอบั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ ง าน
โดยบริษทั จะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาด�ำเนินการแก้ปญั หา
และวางแผนพัฒนาคู่ค้าร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานและ
คู่ค้า ทั้งนี้ หากคู่ค้าไม่ด�ำเนินการตามมาตรฐานที่ก�ำหนด คู่ค้าอาจ
ถู กระงั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจากบริ ษั ท เป็ น การชั่ ว คราวหรื อ ถู ก ถอน
ชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัทหรือถูกลงโทษเป็นรายกรณีไป
ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานรายปีของคู่ค้าพบ
ว่ามีคู่ค้าจ�ำนวน 115 ราย ที่เข้าเกณฑ์การประเมินรายปีของบริษัท
โดยพิ จารณาจากความถี่ แ ละมู ล ค่ า การซื้ อ ขาย และในปี ที่ผ ่ า นมา
ไม่มีคู่ค้าใดเลยที่บริษัทต้องแจ้งให้มีการปรับฺปรุงคุณภาพสินค้าและ
บริการ นอกจากนั้น เพื่อให้คู่ค้าเข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทต้องการและ
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของคู ่ ค ้ า ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
ต่ อ ไปในอนาคต บริ ษั ท จึ ง ได้ ว างแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพคู ่ ค ้ า
โดยให้คำ� แนะน�ำและการสนับสนุนต่างๆ

บริ ษั ท จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ของคู ่ ค ้ า โดยตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู ้ ที่ จ ะ
ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางเทคนิค ด้านความสามารถใน
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านจริยธรรมและการ
ด�ำเนินงานตามกฎหมายแรงงาน โดยในรอบปีทผี่ า่ นมามีคคู่ า้ รายใหม่
จ�ำนวน 202 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทะเบียนคู่ค้าของบริษัท
และ ณ สิ้นปี บริษัทมีคู่ค้าในทะเบียนทั้งสิ้น 2,132 บริษัท

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งของคูค่ า้ เพือ่ สนับสนุนให้บริษทั ด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาวโดยประเมินความเสีย่ งคูค่ า้ กลุม่ หลัก
ใน 2 มิติ ดังนี้
1. คู่ค้าที่มีความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เช่น มูลค่าการจัดหาเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
หรือเป็นผูข้ าย/ผูผ้ ลิตสินค้า/ผูใ้ ห้บริการที่ไม่สามารถทดแทนกันได้
เป็นต้น
2. คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ำกับดูแล
กิจการ
นอกเหนือจากการประเมินการขึ้นทะเบียนคู่ค้าตามเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทยังได้พิจารณาและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวัตถุดบิ หลักในการผลิต ซึง่ ถือเป็นความเสีย่ งส�ำคัญ
ของบริษัทเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าภายในกลุ่มบริษัททาทา สตีล เพื่อเข้าถึงแหล่ง
ผลิตที่เชื่อถือได้และยังสามารถเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง นอกจากนี้
ยังมีการท�ำงานใกล้ชิดกับคู่ค้าและผู้ใช้งานในการหาแหล่งวัตถุดิบ
ทางเลื อ กเพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ย งจากการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ

การตรวจประเมินและการติดตามตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินงานของคู่ค้า

การพัฒนาคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคู่ค้าตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) และตั้งเป้า
หมายว่ า คู ่ ค ้ า ทั้ ง หมดจะต้ อ งผ่ า นการประเมิ น ประจ�ำ ปี ใ นหั ว ข้ อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ำกับกิจการ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้
จั ด ฝึ ก อบรมและประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาคู ่ ค ้ า ตามความจ� ำ เป็ น และ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การจัดอบรมพนักงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โรงงานในเรื่องความปลอดภัย
ในการท� ำ งานเพื่ อ ลดอั ต ราการบาดเจ็ บ หรื อ อุ บั ติ เ หตุ จากการท� ำ งาน การจั ด อบรมความปลอดภั ย ให้ กั บ ผู ้ รั บ เหมาผู ้ ข นส่ ง ที่ เ ข้ า มา
รับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดการประชุมประจ�ำปีกับคู่ค้าเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ทิศทางขององค์กร ชี้แจงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการท�ำงานร่วมกัน เช่น การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของทาทา (TCoC) การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง เป็นต้น

การจัดหาวัตถุดิบและการจัดหาบริการอื่นๆ

เพือ่ ให้การจัดซือ้ จัดจ้างมีประสิทธิภาพ จึงมีการร่วมมือกับผูใ้ ช้งานเพือ่ ทดลองใช้วตั ถุดบิ ทางเลือกซึง่ มีตน้ ทุนต�ำ่ และเป็นการเพิม่ ทางเลือกให้มี
วัตถุดิบจากหลายๆ แหล่ง เป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือมีผู้ขายน้อยราย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมต้นทุนสินค้าและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้ค�ำนึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการกับคู่ค้าในท้องถิ่นให้มีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย

นโยบาย และหลักการจัดหา

หลักการที่ 1 : สุขอนามัยและความปลอดภัย
“บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจว่าพนักงานของบริษทั ผูร้ บั เหมา และชุมชนทีบ่ ริษทั เข้าไปด�ำเนินกิจการอยูจ่ ะไม่ได้รบั อันตรายใดๆ ซึง่
หมายความว่า บริษทั จะไม่อนุญาตให้มกี ารปฏิบตั ิใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน ผูร้ บั เหมาและชุมชนภายในห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ”
บริษัทคาคหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะน�ำการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้เพื่อป้องกันสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้กับพนักงานของตน
ข้อพึงปฏิบัติ: จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัยให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมา นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดขั้นตอน
มาตรฐานและกฎระเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนเข้ามาด�ำเนินการภายในบริษัท
บริษัทได้ก�ำหนดหลักการเพื่อ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทคาดหวังว่า
คู่ค้าของบริษัทจะน�ำหลักการนี้ไปใช้เช่นกัน
บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของ
บริษัทจะน�ำการบริหารจัดการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและความปลอดภัย
ขั้นสูงมาใช้ เพื่อป้องกันสุขภาพ
และความปลอดภัยให้
กับพนักงานของตน

บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้าของ
บริษัทจะ อุทิศตนเพื่อสังคม
เศรษฐกิจ และการพัฒนา
ของชุมชน ในพื้นที่ที่บริษัท
ประกอบกิจการอยู่
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บริษัทจ�ำเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะ
รักษานโยบาย กระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

การด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นธรรม
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
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การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของ
บริษัทจะพัฒนาและด�ำเนิน
การตามนโยบายและวิธี
การเพื่อให้มั่นใจว่าจะมี
การรักษาสิทธิมนุษยชน
ในการด�ำเนินธุรกิจของ
ตนและเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้า
ของตนกระท�ำเช่นเดียวกัน

หลักการที่ 2 : การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
“TCoC ได้ระบุข้อก�ำหนดทางจรรยาบรรณไว้ให้พนักงานทุกคนของ
กลุ่มทาทายึดถือปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทรับทราบทุกข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ คู่ค้าควรจะน�ำเสนอหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าข้อก�ำหนดเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในนโยบาย และ/หรือการปฏิบัติ
งานของพวกเขาแล้ว”

หลักการ 4 : สิทธิมนุษยชน
“บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนที่บริษัทเข้าไป
ประกอบกิจการอยู่ และบริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมหลักการเหล่านี้
กับคู่ค้าของบริษัท”
บริษทั คาดหวังว่าคูค่ า้ ของบริษทั จะพัฒนาและด�ำเนินการตามนโยบาย
และวิธีการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการรักษาสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนิน
ธุรกิจของพวกเขาและเพือ่ ส่งเสริมให้คคู่ า้ ของพวกเขากระท�ำเช่นเดียวกัน

จรรยาบรรณของทาทาได้ระบุแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
โดยบริษทั คาดหวังว่าคูค่ า้ ของบริษทั จะน�ำหลักการนี้ไปใช้ดว้ ยเช่นกัน ข้อพึงปฏิบตั :ิ ก�ำหนดให้มกี ารท�ำประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ ส�ำหรับพนักงาน
ของผู้รับเหมา ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ข้อพึงปฏิบัติ: จะต้องมีการแนบ TCoC กับทุกสัญญาที่ท�ำกับทุกคู่ค้า ทั้งหมดของผู้รับเหมาและคู่ค้า เพื่อให้พนักงานของตนปฏิบัติตาม
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งจดหมายลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตาม
พร้อมกับหนังสือคูม่ อื จรรยาบรรณของทาทาให้กบั คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา ขั้นตอนการท�ำงานและเกณฑ์การคัดเลือกการประเมินคู่ค้า เพื่อให้
เพื่อเป็นช่องทางการรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีที่มีการฝ่าฝืน มั่นใจว่าคู่ค้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกเหล่านั้น ตลอดจนได้ให้
จรรยาบรรณของทาทา ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาเงื่อนไขการช�ำระเงินให้ ความร่วมมือในการเพิ่มการพัฒนาคู่ค้าให้มากขึ้น เช่น การประชุม
กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดตามระเบียบและ เชิงปฏิบัติการ และโครงการพิเศษต่างๆ
กฎหมายเท่านั้น

หลักการที่ 5 : การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
“ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ ชุมชนไม่ได้เป็นเพียง
หลักการที่ 3 : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ หากแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักใน
ภูมภิ าคทีบ่ ริษทั ไปประกอบกิจการอยูเ่ พือ่ ให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การด�ำรงอยู่ของธุรกิจ”
และพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าของบริษัทผ่านการปฏิบัติที่ยั่งยืน บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะอุทิศตนเพื่อสังคม เศรษฐกิจ และ
อย่างต่อเนื่อง ค�ำมั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำธุรกิจของบริษัท และ การพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการอยู่
บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าก็จะปฏิบัติตามค�ำมั่นนี้เช่นกัน”
ข้อพึงปฏิบตั :ิ ทีมจัดหาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและกิจกรรม
บริษัทจ�ำเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะรักษานโยบาย กระบวนการ และขั้นตอน ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนัน้ ยังได้ให้การสนับสนุนคูค่ า้ ของ
บริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เพื่อการพัฒนา
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนและการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
ข้อพึงปฏิบัติ: พบปะคู่ค้าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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มิติสิ่งแวดล้อม
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การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ

ส�ำหรับกลยุทธ์ แนวทางการจัดการ แนวปฏิบตั ิ และแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อมุ่งไปสู่การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นที่
กระบวนการผลิต (Green Process) อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากร
การจัดการน�ำ้ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลกในรูปแบบของ
การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

การจัดการฝุ่น

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสูงสุดของการเป็น
บรรษัทพลเมืองที่ดี บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน
นโยบายการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ และนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการด�ำเนินงาน
ของบริษัททั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ (เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ เศษเหล็ก น�ำ้ ) ถิน่ ทีต่ งั้ ของโรงงาน มลภาวะ และของเสีย
รวมถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามธรรมชาติของพืชและสิง่ มีชวี ติ
ต่างๆ ตลอดจนมีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียและน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตและใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
บริษัทรณรงค์ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ประหยัดพลังงาน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และสอดคล้อง
กับลักษณะของงาน อาทิ การประหยัดไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงาน
เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีการให้ความรูแ้ ละใช้สอื่ ต่างๆ เพือ่ คอยกระตุน้ เตือน
และปลูกจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงานอยู่เสมอ

บริษทั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดมลสารจากกระบวนการ
ผลิตและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ วิเคราะห์หาสาเหตุเพือ่ ลดมลสารทีจ่ ะ
เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด จากนั้นเร่งด�ำเนินการบ�ำบัดอากาศเสียที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ได้อากาศที่มีคุณภาพก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาและสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการมลภาวะทางอากาศ เช่น NOx SOx CO เป็นต้น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น (Dust) ในกระบวนการผลิตนั้น เริ่มต้นตั้งแต่
วัตถุดิบ การขนส่ง การเผาไหม้และการกองเก็บ บริษัทจึงได้น�ำ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อการบ�ำบัด โดยพิจารณาจากชนิดและ
ประเภทของฝุ่นที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ อาทิ
• ฝุ่นจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต: ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นที่
มีความร้อนสูง ความชื้นต�่ำซึ่งจะถูกส่งไปที่โรงกรองฝุ่น (Fume
Plant) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการกรอง โดยฝุ่นจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์
ดักฝุ่นประเภทไซโคลนเพื่อลดความร้อน และดักฝุ่นขนาดใหญ่
ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกส่งผ่านเข้าไปที่ถุงกรองฝุ่น (Filter Bag)
เพื่อผ่านกระบวนการกรองฝุ่นซึ่งวัดในค่า TSP (Total Suspended
Particulate) ให้อยู่ในค่าที่ควบคุมตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
และสามารถน�ำมาใช้ซ�้ำเป็นวัตถุดิบได้
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• ฝุ่นจากการกองเก็บ: บริษัทให้ความส�ำคัญกับการป้องกันปัญหา
จากฝุ่นดังกล่าวที่สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ จึงได้
จัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การฉีดน�้ำบริเวณที่กองเก็บอย่าง
สม�่ำเสมอ การจัดผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด และการท�ำตาข่ายติดตั้ง
ในทิศทางที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาถึงทิศทางความเร็วลม
และลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการ
ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)
คัดกรองฝุ่นที่อาจเล็ดลอดออกไปอีกชั้นหนึ่ง และยังท�ำให้เกิด
ทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย

การป้องกันมลพิษ

บริษัทบริหารจัดการการผลิตโดยมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี การจั ด การป้ อ งกั นมลพิ ษ และ
ป้องกันของเสียอย่างครบถ้วน ทัง้ ในเรือ่ งข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม
การป้องกันมลพิษและของเสียจากแหล่งก�ำเนิดของเสียตลอดทั้ง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงาน
มีระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัตอิ ย่างต่อเนือ่ ง
การให้ความรู้และเผยแพร่ชุมชนให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและแผน
ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะบานปลายต่อไป
การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ในอนาคต มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน มีการ
ภูมิอากาศ การจัดการและลดการปล่อย
อบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานด้าน
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG) สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงาน
บริษัทด�ำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ ภายนอก รวมถึงการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วย
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ขอบเขตที่บริษัทควบคุมได้ การจัดการด้านมลภาวะกากของเสีย
โดยใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษต�่ำ และใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการ บริษัทได้ด�ำเนินการบริหารและจัดการวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วให้เป็นไป
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดง ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายด้าน
ความคิดเห็น รวมถึงได้จดั กิจกรรมปลูกต้นไม้ยนื ต้นรอบพืน้ ที่โรงงาน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับกากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการ
และบริเวณชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งปลูกไม้ประดับบริเวณพื้นที่ ขออนุ ญ าตน� ำ สิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อวั สดุ ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกนอกโรงงานต่อ
ว่างเปล่าภายในโรงงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องได้รับใบอนุญาตในการก�ำจัดของ
และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย บริษัทได้ก�ำหนดค่าการใช้พลังงาน เสียที่ระบุประเภทของวัสดุและวิธีการก�ำจัด นอกจากนั้น บริษัทยังได้
และทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะและกากของเสีย และ
ในทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดท�ำแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การก�ำจัดที่ถูกต้องให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยบริษัทตั้งเป้าหมายใน
ให้ใช้พลังงานและทรัพยากรลดลงอยู่เสมอ
การบริหารจัดการกากของเสียให้มีการน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Waste
Recovery) ร้อยละ 99 โดยประมาณ
บริ ษั ท มี การควบคุ ม การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยการควบคุ ม
เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุม่ บริษทั ให้ การจัดการน�้ำ
ไม่เกิน 1 ตันต่อตันน�ำ้ เหล็ก โดยในปีการเงิน 2562 กลุม่ บริษทั สามารถ บริษัทได้ใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบ�ำบัดอย่าง
จ�ำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ล่อยออกมาสูช่ นั้ บรรยากาศ เหมาะสม โดยยึดหลักการปล่อยน�้ำทิ้งเป็นศูนย์ (Zero discharge)
ได้ที่ 0.591 ตันต่อตันน�้ำเหล็ก ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
ในกระบวนการผลิต โดยน�้ำทิ้งจะได้รับการบ�ำบัดและน�ำกลับมา
ใช้ ใ หม่ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ่ ภ ายใต้ กระบวนการสร้ า ง
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

การจัดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี

บริษัทได้จัดให้มีเครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีที่ปะปนกับวัตถุดิบเศษเหล็กเข้ามาในการผลิต ซึ่งอาจจะปนเปื้อนไปในผลิตภัณฑ์และอาจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค บริษัทจึงได้มีการตรวจสอบตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยรถบรรทุกก่อนจะรับวัตถุดิบ

การจัดการวัสดุไม่ ใช้แล้ว
วัสดุไม่ใช้แล้ว

ขยะอันตราย

ขยะไม่อันตราย

ขยะมูลฝอย

สถานที่จัดเก็บ

ส่งกำ�จัดภายนอก

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทมีแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น�้ำ
และพลังงาน มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิด
เห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน
มีการตรวจวัด บันทึก และจัดท�ำรายงานการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ พลังงาน น�้ำ ไฟ หรือทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำให้บริษัทไม่ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณจัดซื้อวัสดุจากต่างประเทศและมีการซื้อผ้ายูสซึ่งผลิตโดย
ชุมชนในท้องถิ่นแทนด้วย

กำ�จัดเองภายในโรงงาน

การใช้พลังงาน

บริษัทได้ด�ำเนินโครงการบ�ำรุงรักษาทวีผล เพื่อปรับปรุง พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ลงทุน
เพื่อใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่า อาทิเช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ำมันเตา การปรับปรุง
กระบวนการผลิตทั้งที่ส่วนผลิตเหล็กแท่งและส่วนผลิตเหล็กรีดให้มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น รวมถึงการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยการติดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ ที่โรงงาน
ระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้
รับผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานที่จะขยายผลโดยติดตั้งเพิ่มที่
โรงงานสระบุรี และโรงงานชลบุรี ในปีหน้านี้
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

บริษทั มีมาตรการฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงประโยชน์
ใช้สอยและคุณค่าของระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วกับพืช สัตว์ ดิน น�ำ้ และมีการ
วัดผลจากการน�ำมาตรการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ ดิน น�้ำ ไปใช้
โดยได้ดำ� เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
และมาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำลงทะเล
การปลูกป่าชายเลน การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนใน
ชุมชนรอบโรงงาน การส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ของตนเอง ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียงโรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมา
ร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเองอีกด้วย ฯลฯ

การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงระบบ เช่น การปรับปรุงระบบดูดฝุน่ ทีเ่ ตาหลอม
(Fume Plant) ที่ SISCO เพื่อให้ฝุ่นบริเวณหน้าเตาหลอมลดลง การ
ติดตั้งระดับวัดมลพิษออนไลน์ (CEMS) จากปล่องที่ SCSC เพื่อให้
ทราบทันทีกรณีมกี ารปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน เป็นต้น มีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายเกีย่ วกับพลังงาน
ที่ได้ประกาศใช้ และมีการสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท ซึ่งได้
ร่วมท�ำการค้นหาและแก้ไขจุดทีเ่ กิดความบกพร่อง ลดการรัว่ ไหลและ
หลีกเลีย่ งการใช้พลังงานเกินความจ�ำเป็น โดยการพัฒนาศักยภาพของ
เครื่องจักรผ่านโครงการบ�ำรุงรักษาทวีผล ตลอดจนยังมีการวางแผน
การผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อให้การใช้พลังงานและการ
บริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในปีการเงิน 2562 โรงงาน SCSC และ SISCO ของกลุ่มทาทา
สตีล (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้
โรงงาน NTS ได้เข้าร่วมโครงการในปีทแี่ ล้ว นอกจากนัน้ โรงงาน NTS
และ SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จากกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร่ และโรงงาน SISCO ได้รบั รางวัลบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม (3Rs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส� ำ หรั บ การรั บ การรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น โรงงานทั้ง 3 แห่งได้รับการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) และก�ำลังมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อไป

โรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัทได้จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมส่งให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และมีการเปิดให้ผู้สนใจและตัวแทนชุมชน
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนมีการจัดท�ำบันทึกข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งจะมีการชี้แจงให้หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการแก้ไขอย่างสม�่ำเสมอ

การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมาย

บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารติดตามและตรวจวัดในประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
โดยมีการรายงานผลไปยังหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น รายงาน
อั ต ราการปล่ อ ยมลภาวะจากโรงก� ำ จั ด ฝุ ่ น อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และกากของเสีย ซึง่ มีผลดีกว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้
ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับตัวแทนของชุมชนและบริษัทเพื่อนบ้าน
เพื่อรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล มีการติดตามผล
เป็นระยะๆ และมีการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) โดยได้มี
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การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์
การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฎิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ตระหนักดีวา่ สิทธิมนุษยชนนัน้ เป็นสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ที่บุคคลพึงมี บุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้า
ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลักการ
ส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct,
“TCoC”) อันเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กรและหลักการที่ส�ำคัญ
ซึ่งก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ด�ำเนินการชี้แจง
เรื่องจรรยาบรรณของทาทาให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรก
ของการท�ำงานกับบริษัท มีการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดหลักสูตร
อบรมเพื่อเน้นย�้ำรายละเอียดให้กับพนักงาน รวมถึงการชี้แจงต่อคู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมุ่งมั่นด�ำเนินการให้พนักงาน
บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทจะยึดมั่นใน
หลักการเดียวกันและให้ความส�ำคัญในการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนไป
ปฏิบัติเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งนี้
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุม่ ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนตามทีป่ รากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษทั
ซึง่ รวมถึงนโยบายทีจ่ ะไม่วา่ จ้างแรงงานเด็ก และแรงงานทีม่ าจากการ
บังคับขู่เข็ญหรือไม่สมัครใจในรูปแบบใดๆ ด้วย

อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย
แรงงานไทยโดยดูแลเรือ่ งระบบความปลอดภัย การประกันอุบตั เิ หตุกลุม่
การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี เ ช่ น เดี ย วกั บ พนั ก งานคนไทย และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับพนักงานต่างด้าว
บริษทั ก�ำหนดนโยบายทีจ่ ะดูแลให้พนักงานทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
ให้เกียรติในศักดิ์ศรีด้วยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
โดยบริษทั จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการคุกคามหรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ
ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ทางกาย วาจา
หรือจิตใจตลอดจนมีนโยบายในการดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ โดย
ไม่รอให้พนักงานเรียกร้อง รวมทั้งจัดกิจกรรมและสื่อข้อความกับ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทไม่ขัดขวางการก่อตั้งหรือการรวม
กลุม่ กันเพือ่ จัดตัง้ สหภาพแรงงานและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เช่น การตัง้ สหภาพแรงงานของโรงงานระยอง มีการประชุม
ระหว่างผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง
เพื่อเสนอแนะหัวข้อทางด้านแรงงานต่อผู้บริหาร

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องโอกาสการว่าจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
โดยมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี”
เข้ามาร่วมงานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ทงั้ จากภายใน
และภายนอกจะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการ
คัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเข้ามาปฎิบัติ
งานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ
และประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่มี
การกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในคุณสมบัติพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสถานะ
ทางด้านเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา สีผิว ตระกูล สถานภาพการสมรส
เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ ความพิการ หรือด้าน
อื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการ
สรรหาพนักงานจากภายในก่อนการเปิดรับสมัครจากภายนอก โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถสมัครใจทีจ่ ะขอโอนย้ายหรือเลือ่ นต�ำแหน่ง
ได้เมื่อมีต�ำแหน่งงานว่าง

นอกจากนี้ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงาน บริษทั จึงมีการดูแล
พนักงานโดยใช้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (Human Resources
Committee, “HRC”) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง คณะจัดการ
จากสายงานต่างๆ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็น
ข้อแนะน�ำต่างๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุม
พนักงานในทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใดรวมทั้ง
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ
โดยคั ด เลื อ กจากตั ว แทนพนั ก งาน เพื่ อ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ บริ ษั ท ใน
การบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง
บริษัทไม่มีนโยบายในการเลิกจ้างพนักงาน ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
ต้องลดจ�ำนวนบุคลากร เช่น กรณีการหยุดผลิตชั่วคราวของโรงงาน
MBF สิง่ แรกทีด่ ำ� เนินการ คือการชีแ้ จงพนักงานให้เข้าใจว่าบริษทั ไม่มี
นโยบายที่จะเลิกจ้างพนักงานเพื่อลดความตื่นตระหนกของพนักงาน
หลังจากนั้นจะด�ำเนินการจัดสรรพนักงานที่เกินความต้องการให้แก่
ตั ว อย่ า งในการจั ด การด้ า นความหลากหลายในที่ ท� ำ งาน ได้ แ ก่ หน่วยงานหรือบริษทั อืน่ ๆ ในกลุม่ บริษทั ทีม่ คี วามต้องการก�ำลังพลเพิม่
การจ้างงานพนักงานในท้องถิ่นและจังหวัดอื่นๆ มีการจ้างงานลูกจ้าง หรือมอบหมายให้ปฏิบตั งิ านแทนผูร้ บั เหมา หรือจัดฝึกอบรมเพิม่ เติม
ทุพพลภาพพร้อมจัดหาอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานอื่นได้ เป็นต้น
ที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ จัดโต๊ะท�ำงานทีเ่ หมาะสม และ
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สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน

บริษัทได้น�ำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย Safety Excellence
Journey (SEJ) ซึ่งเป็นระบบของบริษัท ทาทา สตีล จ�ำกัด (อินเดีย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้) มาใช้ในการบริหารความปลอดภัย
และสุขภาพในการป้องกันการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงานส�ำหรับพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงการจัดการด้านสภาพ
การท�ำงานให้กบั คนในองค์กร โดยมีการจัดองค์กรด้านความปลอดภัย
ที่มีคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council: ASC)
ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ทั้งหมดเป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ (ASC) อีก 6
คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย 2) คณะ
อนุกรรมการสุขภาพ การอบรมและการสื่อสาร 3) คณะอนุกรรมการ
จัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา 4) คณะอนุกรรมการสังเกตการณ์
ด้านความปลอดภัย 5) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยบนถนน 6)
คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพือ่ ท�ำหน้าที่ใน
การก�ำหนดนโยบาย นอกจากนั้น ยังได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
ในการน� ำ ไปปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะโรงงาน (Plant Implementation
Committee: PIC) และคณะกรรมการในการน�ำไปปฏิบัติของแต่ละ
ส่วน (Department Implementation Committee: DIC) ร่วมปฏิบัติ
การกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (คปอ.) ของแต่ละโรงงานและส�ำนักงานตามกฎหมาย
อีกด้วย โดยบริษัทได้ก�ำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัย 4 ประการ
ดังนี้
1. พูดคุยเรื่องความปลอดภัย (Safety Pause) 3-5 นาที ก่อนเริ่ม
ประชุมทุกครั้ง
2. จับราวบันไดขณะขึ้นลงทุกครั้ง
3. สวมอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) ตามทีก่ ำ� หนดในการปฏิบตั งิ าน
4. สวมหมวกกันน็อคขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัย
ขณะขับรถยนต์ทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานของบริษัทและพนักงานของผู้รับเหมา และมีการพูดคุย
สื่อสารด้านความปลอดภัยเป็นประจ�ำ ตลอดจนได้มีการจัดอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลในการท�ำงานอย่างเหมาะสมโดยก�ำหนดเป็นภาค
บังคับ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และอื่นๆ
ตามปัจจัยเสีย่ ง เช่น เสือ้ สะท้อนแสง อุปกรณ์ปอ้ งกันเสียงดัง อุปกรณ์
ป้องกันระบบหายใจ ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันการตก ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการอย่างเหมาะสมไม่
น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และยังพยายามปรับปรุงสาธารณูปโภค
พื้นฐานภายในโรงงานและส�ำนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน�้ำ และที่พักผ่อนส�ำหรับ
พนักงานให้กับทั้ง 3 โรงงาน รวมถึงก�ำหนดให้มีการรายงานความ
ปลอดภัย โดยการสังเกตด้านความปลอดภัย (Safety Observation)
โปรแกรมการควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีอันตรายระดับเสียชีวิต (Fatal
Risk Control Program: FRCP) กรณีเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near
Miss) ผ่านระบบ ENSAFE และระบบ Employee Improving Action
System: EAIS
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การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุง่ เน้นการพัฒนา
ใน 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1) ความรู้พื้นฐานส�ำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน
เช่น ความปลอดภัยในการท�ำงาน จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร ฯลฯ
2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
แต่ละสายงาน (Functional Development)
3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
4) การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการและภาวะผูน้ ำ� (Leadership
Development)
ซึ่งการพัฒนาด้านต่างๆ อยู่บนหลักการของ 70-20-10 คือ
• สัดส่วน 70 เป็นการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริงทั้งในลักษณะ
ของการมอบหมายงานพิเศษ การเข้าร่วมในคณะท�ำงาน การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
• สัดส่วน 20 เป็นการพัฒนาจากการเรียนรู้จากบุคคลอื่นผ่าน
กระบวนการสอนงานจากผู้บังคับบัญชา การแบ่งปันข้อมูลและ
ความรู้จากเพื่อนร่วมงานทั้งในหน่วยงานเดียวกันและภายนอก
หน่วยงานของตน
• สัดส่วน 10 เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมในชั้นเรียนและอบรม
ภายนอก ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัด
เตรียมแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความจ�ำเป็นทางธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แบบก�ำหนดลักษณะงาน แผนการ
ฝึกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามแผนพัฒนา
ในปี 2561

เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ
มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับตัวและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเอง
สามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าและด้านบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ในปี 2561 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
และเพิ่มทักษะโดยตรงต่อการปฏิบัติงานในสัดส่วน 70 แล้ว บริษัท
ส่งเสริมและมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิตของก�ำลังพล (Manpower
Productivity) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงาน สามารถน�ำเอา
เทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึงการผลักดันเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ
ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชา และพนักงาน
ระดับจัดการ โดยมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 6.2 วัน/คน/ปี หลักสูตร
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
• หลักสูตร Executive Briefing ส�ำหรับพนักงานระดับจัดการ
ในหัวข้อ Organization Transformation and Future Trend of
Work เพื่อพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (Digital
Disruption) รวมถึงการวางแผนก�ำลังพลให้เหมาะสมกับองค์กร
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 74 คน ได้รับคะแนนความ
พึงพอใจร้อยละ 78
• หลักสูตร Abridged Business Program (ABP) รุ่นที่ 7 ส�ำหรับ
พนั ก งานบั ง คั บ บั ญ ชา จ� ำ นวน 41 คน เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้
ด้านธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ภาพรวมของ
ธุรกิจ การเงิน การตลาด นวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต
การบริหารคน และการน�ำเสนอผลงาน โดยเป็นการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน (Classroom) และการท�ำโครงการ (Project-based
learning) โดยมุ่งกลยุทธ์เพื่อเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer
centric) เป็นส�ำคัญ เพื่อสู่การคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า และเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันให้
กับธุรกิจเหล็ก ซึ่งผู้เรียนจะต้องน�ำเสนอโครงการของตนเองให้กับ
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยหลักสูตรนี้ ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจร้อยละ 79

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561-2562

• หลักสูตรผูน้ ำ� แห่งอนาคต (Leader of Tomorrow: LOT) - Leadership
Coaching Program ส�ำหรับพนักงานกลุ่มศักยภาพสูง (Talent)
เพื่อพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญของผู้น�ำในด้านบทบาทการเป็นโค้ช ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้คนในทีม
หรือคนในองค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้เรียนได้รับการโค้ชตัวต่อตัวจากโค้ชผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน performance coaching, leadership coaching เป็นพิเศษ
มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน หลักสูตรนี้ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 88

การส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ในองค์กร

บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “One Dept. One Share (หนึ่งส่วนงาน
หนึ่งแบ่งปันความรู้)” เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กรระหว่างส่วนงานต่างๆ โดยการน�ำความรูท้ ี่ได้จากการทดลองท�ำ
ทักษะที่เกิดจากการฝึกฝน น�ำมาถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจ
ไม่เพียงเฉพาะในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดให้กับ
บุคคลที่สนใจนอกหน่วยงานอีกด้วย ผู้สอนหรือผู้ที่ถ่ายทอดมีการ
เตรียมตัว ทบทวนความรู้ เกิดการเรียนรู้ ศึกษาเพิม่ เติมอยูเ่ สมอ ส่วน
ผู้เรียนก็สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจและมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้
การริเริ่มโครงการ “One Dept. One Share” ในปีแรกนี้ มีจ�ำนวน
ทัง้ หมด 37 หลักสูตร มีผเู้ ข้าเรียน 597 คน ซึง่ นับว่าเกินกว่าร้อยละ 50
ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร
“Disruptive Leadership” หลักสูตร “Marketing for Non-Marketers”
หลักสูตร “7 Steps Operations Sourcing” หลักสูตร “HR Winning
& Labor Law Problem Solving” หลักสูตร “Excel Intermediate” การปลูกฝังด้านจรรยาบรรณในการท�ำงาน
หลักสูตร “Introduction to Power Point Presentation” หลักสูตร การพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนั ก งานยั ง คงควบคู ่ ไ ปกั บ
การสร้างการตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
“Gentles Stretching & Nutrition for weight loss” เป็นต้น
บริษัท ทาทา ซึ่งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่เพื่อนร่วมงานของ
ทาทา ต้องประพฤติปฏิบัติตามในชีวิตการท�ำงาน จึงได้มีการก�ำหนด
ให้พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การด�ำเนิน
ธุรกิจตามจรรยาบรรณของทาทาและการต่อต้านการติดสินบนและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (TCoC & ABAC)” เพื่อจะได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นอกจากการจั ด อบรมที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ยั ง มี ก ารสื่ อ สารเรื่ อ ง
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ทาทา ทีเ่ รียกว่า Ethics
Pause ซึ่งเป็นการน�ำจรรยาบรรณของทาทามาถ่ายทอดก่อนเริ่มต้น
การประชุมในหน่วยงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกเดือน และการสือ่ สาร
ผ่านช่องทาง TCoC Newsletter ให้พนักงานรับทราบและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามอีกด้วย
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การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าความส�ำเร็จขององค์กรนัน้ กุญแจส�ำคัญคือพนักงานทีจ่ ะเป็นแรงขับเคลือ่ นและท�ำให้บริษทั บรรลุเป้าหมาย จึงมีการส่งเสริมให้
พนักงานท�ำงานได้เต็มขีดความสามารถ โดยการสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร ความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึ้นได้นั้น องค์กร
จะต้องท�ำให้พนักงานเชื่อมั่นว่า องค์กรมีนโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ มีโอกาสการพัฒนาและฝึกอบรม โอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ การเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงาน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ในภาพรวมมากกว่าการมุง่ เน้นเพียงการประเมินผลงานของพนักงาน
เพียงด้านเดียว ดังนัน้ จึงมีองค์ประกอบทีต่ อ้ งพิจารณาในหลายๆ ด้าน
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน โดยเริ่มต้นจากการก�ำหนด
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วน
ของแผนธุรกิจระยะยาว (Long Term Plan) และแผนธุรกิจประจ�ำปีที่
สนับสนุนต่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายขององค์กร หลังจากนัน้
ต้องมีการน�ำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติลงสู่ระดับฝ่าย ส่วน แผนก และ
พนักงานแต่ละบุคคลอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

การบริหารจัดการผลตอบแทนของบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่
พนักงานโดยก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพิจารณา
ในหลักการส�ำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ
1. หลักความเป็นธรรม
• ความเป็นธรรมภายในองค์กร: พิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบ
• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร: พิจารณาค่าตอบแทน
ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการส�ำรวจ
ค่าจ้าง และการปรับค่าจ้างให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวะตลาด
• ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล: พิจารณาค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของแต่ละบุคคลในรูป
แบบของการขึ้นค่าจ้างประจ�ำปี การจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี
หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับจัดการขึ้นไปทุกคนจะต้องจัด
ท�ำข้อตกลงการส่งมอบผลงาน ซึง่ ประกอบด้วยดัชนีชวี้ ดั ผลส�ำเร็จ และ
เป้าหมาย ใน 4 ส่วน ได้แก่ (1) งานที่สนับสนุนต่อเป้าหมายธุรกิจทั้ง
ด้านการเงิน ลูกค้า และอื่นๆ (2) งานปรับปรุงพัฒนา/นวัตกรรม/ผล
งานพิเศษ (3) การพัฒนาตนเองและผู้อื่น (4) ความปลอดภัย/CSR/
TQM/TPM และอื่นๆ โดยนอกเหนือจากแผนงานประจ�ำและแผนงาน 2. หลักความเพียงพอ
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานและการเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังมุ่ง
ผลตอบแทนบุคลากรที่มีความเพียงพอต่อการดูแลให้พนักงาน
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานและการพัฒนาตนเองหรือบุคคลอื่นที่
มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน�ำดัชนีราคาผู้บริโภค
เกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
มาเป็นส่วนหนึง่ ของการพิจารณาการขึ้นค่าจ้างประจ�ำปี
บริษทั ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั มุง่ เน้นการสือ่ สาร
สองทางและความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกันให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม 3. หลักความสมดุล
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยเน้นการสือ่ สารและตรวจสอบอยูเ่ ป็นระยะๆ
ความสมดุลทั้งในรูปแบบของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ
รวมถึ ง มี การให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ จุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง
ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงาน
ของพนักงาน เพื่อน�ำไปก�ำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
และความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กรในระยะยาว
Development Plan: IDP) ต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหลักสูตร
การสอนงานและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำให้กบั ผูบ้ ริหารระดับจัดการทุกคน
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชามีทักษะที่จ�ำเป็นต่อการสอนงาน
ทัง้ นี้ บริษทั จะน�ำผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละบุคคลในแต่ละปี
ไปเชือ่ มโยงโดยตรงต่อการขึน้ ค่าจ้างประจ�ำปี การจ่ายเงินรางวัลประจ�ำ
ปีตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม รวมถึงการพิจารณาการเติบโต
ในวิชาชีพ การพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่พนักงานด้วย
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การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย

นอกเหนือจากการตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการ
จ่ายเงินรางวัลประจ�ำปีแล้ว บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการให้
รางวัลและการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
1. ประกาศยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่พนักงานตัวอย่างและ
พนั ก งานดี เ ด่ น รวมถึ ง การมอบเบี้ ย ขยั น ให้ แ ก่ พ นั ก งานใน
ทุกไตรมาส
2. ประกาศยกย่องชมเชยความส�ำเร็จของคณะท�ำงานที่ส่งผลใน
เชิงบวกต่อบริษทั เช่น คณะ Anti - Dumping และคณะท�ำงาน
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
3. ประกาศยกย่องชมเชยความส�ำเร็จเมือ่ พนักงานสามารถท�ำผลงาน
ได้อย่างยอดเยีย่ ม เช่น สถิตดิ ที สี่ ดุ ในการผลิต การขาย การจัดหา
เศษเหล็กในประเทศและอืน่ ๆ
4. จัดให้มรี างวัลขอบคุณเพือ่ ตอบแทนพนักงานทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านแทน
เพือ่ นร่วมงานทีต่ อ้ งลางานเป็นเวลานาน โดยสามารถท�ำงานของ
ตนเองและแทนผูอ้ นื่ ได้อย่างดีเยีย่ ม
5. จัดประกวดรางวัล Kaizen รางวัลจากโครงการปรับปรุงงานต่างๆ ฯลฯ
6. จัดให้มกี ารจ่ายเงินจูงใจตามผลผลิตเพือ่ ตอบแทนพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
งานบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละเดือน
7. จัดให้มกี ารมอบรางวัล Safety Star/ Best Near Miss เพือ่ ยกย่อง
ชมเชยพนั ก งานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทีด่ ี

การดูแลพนักงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร

บริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัททุก 2-3 ปี โดยให้พนักงานทุกคนตอบแบบสอบถามซึ่งจะ
ประกอบด้วยค�ำถามเพือ่ ประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานและ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในแบบสอบถามชุดเดียวกัน
ตัง้ แต่ปกี ารเงิน 2558 เป็นต้นมา บริษทั ได้วา่ จ้างให้บริษทั Aon Hewitt
ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกเป็นผูด้ ำ� เนินการส�ำรวจความพึงพอใจ
โดยวัดผลความผูกพันจากปัจจัยด้านพฤติกรรมของ Say-Stay-Strive
ซึ่งจะท�ำให้ผลการส�ำรวจมีความน่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบ
ผลการส�ำรวจกับบริษัทอื่นๆ ได้อีกด้วย
บริษทั ด�ำเนินการวัดความผูกพัน สรุปผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลแยกตาม
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยแผนการปรับปรุงจะมาจาก 2 ส่วน
ประกอบกัน กล่าวคือ แผนการปรับปรุงระดับองค์กรของกลุ่มบริษัท
ซึ่งจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ในขณะเดียวกัน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
จะร่วมกันก�ำหนดแผนปรับปรุงร่วมกับ Line Manager และตัวแทน
ของพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Engagement Champion
เพื่อก�ำหนดแผนในระดับบริษัทย่อย ซึ่งจะตรงกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ตามความต้องการที่หลากหลาย
ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว
ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและยกระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่ด�ำเนินการในปี 2561
1. การปรับปรุงด้านสวัสดิการ
• เพิ่มเติมสวัสดิการเบิกค่าคลอดบุตร รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท
• ก�ำหนดให้มีวันลาส�ำหรับพนักงานชายเพื่อดูแลบุตรและ
ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังคลอดบุตร 5 วันท�ำงาน
โดยได้รับค่าจ้าง
• การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด
2. การปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน
• การขยายพืน้ ทีส่ ถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ห้องอาหาร และมุมพักผ่อน
ที่ส�ำนักงานใหญ่และที่โรงงาน
• การติดตั้ง Video Conference เพิ่มเติม เพื่อสะดวกต่อการ
ติดต่อและท�ำงานกับที่โรงงานมากขึ้น
• การติ ด ตั้ ง ตู ้ จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม อั ต โนมั ติ ที่ โ รงงานสระบุ รี
เพื่อบริการเครื่องดื่มเย็นให้กับพนักงาน
• การติดตั้งหลังคาให้กับพนักงานบริเวณกองเก็บเศษเหล็ก
ที่โรงงานระยอง
• การปรับปรุงห้องน�้ำและทางเดินม้าลายส�ำหรับพนักงาน
ที่โรงงานชลบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ความสุข จึงได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานโดยให้ครอบคลุมในทุกๆ
ด้านทั้งยามที่อยู่กับบริษัท ยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อพ้นสภาพการ
เป็นพนักงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
ถึงครอบครัวและบิดามารดาของพนักงานอีกด้วย นอกจากนัน้ บริษทั
จัดให้มีการให้บริการและการสนับสนุนแก่พนักงานในด้านต่างๆ
ที่จะช่วยเหลือพนักงานในกรณีท่ีประสบปัญหาใดๆ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทุกท่านเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ และ
ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์ ข องพนั ก งานอยู ่ เ สมอโดย
พิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการของพนักงาน
ความจ�ำเป็นเร่งด่วน ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทชั้นน�ำ
และบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็ก และความสามารถด้านการเงินและ
งบประมาณของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความสุขและได้รับ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการดู แ ลด้ า นการบริ การและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ การรับฟังความต้องการของ
พนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ
ซึง่ บริษทั ได้ใช้ชอ่ งทางดังกล่าวเป็นข้อมูลในการรับทราบความต้องการ
ของพนักงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
พนักงานให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กล่องรับความคิดเห็นส่งตรง
ถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
HR Delivery การส�ำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ การสัมภาษณ์พนักงาน
ก่อนออกจากงาน การให้ค�ำปรึกษาจากหัวหน้างาน กิจกรรมผู้บริหาร
พบพนั ก งาน เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น บริ ษั ท ยั ง ได้ ใ ช้ ร ะบบคณะ กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
กรรมการในการดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ โดยการแต่งตั้งให้มีคณะ บริษัทมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ครอบครัวของ
กรรมการทรัพยากรบุคคล - กลุม่ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ซึง่ พนักงาน กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยให้ความส�ำคัญใน
ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการ การดู แ ลพนั ก งานและครอบครั ว ในทุ ก ช่ ว งจั งหวะของชี วิ ต อาทิ
การแสดงความยินดีกบั พนักงานใหม่ในงานรับปริญญาทีม่ หาวิทยาลัย
ต่างๆ การแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสสมรสและมีบุตร
การร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสทีพ่ นักงานลาอุปสมบท การเยีย่ มเยียน
พนักงานและครอบครัวที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การร่วมแสดงความเสียใจและเป็นก�ำลังใจให้กบั พนักงานและครอบครัว
เมื่อต้องสูญเสียบุคคลส�ำคัญในครอบครัว ฯลฯ นอกจากนั้น บริษัทยัง
ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กบั พนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาประจ�ำปี
งานสังสรรค์ปีใหม่ การท่องเที่ยว การท�ำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
เนื่องในโอกาสวันเกิดของพนักงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ด้วยการปั่นจักรยาน และชวนกันเดิน รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้เพื่ออนาคต เช่น การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพ
ต่างๆ ด้วย
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การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
บริษทั มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองทีด่ บี นพืน้ ฐานของการมีสำ� นึกและตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ในปีการเงิน 2562 บริษทั ได้กำ� หนดแผนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพันธกิจ
เพือ่ สังคมและความยัง่ ยืน และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้ถกู น�ำมา
รวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของแผนธุรกิจ ซึง่ บริษทั ได้ทำ� งานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ กับชุมชนในท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผ่านโครงการต่างๆ ของ
บริษทั และงบประมาณที่ได้กำ� หนดไว้ เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก (Brain Based Learning)
ให้กบั โรงเรียนในท้องถิน่ การฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดท�ำบัญชีและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาธุรกิจของชุมชน การน�ำทักษะ
ความรู้ด้านความปลอดภัยไปให้ความรู้แก่บุคคลากรด้านการศึกษา ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่รอบโรงงาน ฯลฯ ตลอดจนได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม
แผนงาน
เป้าประสงค์ปี 2561-2562
ผลการด�ำเนินงาน
การสนับสนุนงบประมาณในการมีส่วน ก�ำหนดงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินโครงการพันธกิจเพือ่ ชุมชนและสังคมในกิจกรรมต่างๆ
4.73 ล้านบาท
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
แบ่งเป็นสองพื้นที่หลัก ได้แก่
• รอบโรงงาน (มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในชุมชน
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง)
• พัฒนาสังคมทั่วประเทศ (มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)
การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคนของกลุม่ บริษทั ได้รว่ มเป็นจิตอาสาช่วยเหลือ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
จิตอาสาภายในองค์กร
แบ่งปัน และพัฒนาสังคม ชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมจ�ำนวน 14,006 ชั่วโมง
(เฉลี่ย 11.8 ชั่วโมงต่อคน)

พันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม

ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินพันธกิจเพื่อชุมชนและ
สังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 พันธกิจหลัก ได้แก่

•
•
•
•
•
•

สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

•
•
•
•
•
•
•

การปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
การสร้างฝายชั่วคราว/ถาวร
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
การปลูกป่าโกงกางเพื่อสร้างแนวป้อนกันการกัดเซาะ
การสร้างแนวปะการังเทียม
การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
การพัฒนาชุมชน
การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ชุมชน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและภาครัฐ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
•

พันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม

•
•
•
•
•

•

เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน ท้องถิ่น ห่างไกล
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” (สร้าง
มุมหนังสือภายในโรงเรียน และ รถห้องสมุดเคลื่อนที่)
โครงการที่เกี่ยวข้อง

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร
การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหา ผลกำ�ไร

การให้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
การสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
การสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา
การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ในสังคม
การสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อประโยชน์ทางสังคม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ ใน
ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการด�ำรงอยู่ของ
บริษัท พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อ
สร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้คดิ เองท�ำเอง และบริษทั จะเป็นผูส้ นับสนุนและร่วมด�ำเนินการ
ในพันธกิจเพื่อสังคมใน 7 ด้าน ได้แก่
• การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น โดยการ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน
• การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชน
• การพัฒนาชุมชน
• การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
• การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
• การสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

89

บริษัทได้ท�ำงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการให้
อาสาสมัครทีเ่ ป็นพนักงานของบริษทั ร่วมท�ำประโยชน์ชว่ ยเหลือสังคม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการจัดการบัญชี การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์จัดอบรมการพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้ชุมชนสามารถน�ำไป
ประยุกต์พัฒนาต่อไปได้

คิดเป็น
ร้อยละ
ชุมชนรอบ ของพื้นที่รอบสถาน
สถานประกอบการ ประกอบการทั้งหมด
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ
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รายได้จากการขายกุนเชียง
ที่เกิดจากการร่วมมือพัฒนาสินค้าและการตลาด

2. การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ที่อยู่ ในท้องถิ่นห่างไกล
บริษทั ตระหนักดีวา่ เด็กและเยาวชนเป็นวัยทีจ่ ะเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งจะน�ำพาประเทศชาติไปสู่ความ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น การดูแลและส่งเสริมพัฒนา
ทางด้านการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กและเยาวชนจึงควรด�ำเนิน
การอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และห้องสมุดก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส�ำคัญในการสร้างปัญญา ให้โอกาสและความก้าวหน้าแก่เด็กให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
หากแต่ในปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนจ�ำนวนมากในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งยัง
ขาดการสนับสนุนในด้านหนังสือและขาดแคลนห้องสมุดเนื่องมาจาก
งบประมาณภาครัฐยังมีไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เด็กเหล่านัน้ ขาดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนในท้องถิน่
ทุรกันดารให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ของตนเพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิน่ ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนา

ชุมชนและสังคมต่อไปในระยะยาว โดยได้จดั ท�ำมุมหนังสือในห้องสมุด
ของโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน ด้วย
การเริ่มต้นจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน และขยายผลไป
ยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ในปีการเงิน 2562 บริษัทได้ท�ำการส่งมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา
กับ ทาทา สตีล” ให้กบั โรงเรียนต่างๆ รวม 29 โรงเรียน และรถห้องสมุด
เคลื่อนที่ จ�ำนวน 3 คัน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับมอบมุมหนังสือ
รวมทั้งสิ้น 308 โรงเรียน ซึ่งในจ�ำนวนนี้รวมถึงรถห้องสมุดเคลื่อนที่
9 คัน ครอบคลุม 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจาก
นั้น บริษัทยังได้รับการอนุเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ และพนักงาน ในการบริจาคเสือ้ ผ้ากันหนาวมือสอง
ให้กับนักเรียนโรงเรียนในภาคเหนือ จ�ำนวน 1 โรงเรียน และบริจาค
อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน
2 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ
ทาทา สตีล” อีกด้วย

เสริมทักษะการอ่านและ
มอบความรู้แก่เด็กนักเรียนกว่า
คน
ทั่วประเทศ

25,429

โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”
ในปีการเงิน 2562 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กองทัพบก มอบมุมหนังสือในโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้แก่โรงเรียนใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 12 โรงเรียน และยังได้มอบมุมหนังสือ
ดังกล่าวนี้ ให้แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านเกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง และโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา จังหวัดสตูล

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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3. การสนับสนุนองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลก�ำไร
บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรทั้งในส่วนของ
โครงการพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมค่าย
อาสาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอด
จนโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วม

กับพนักงานในการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ความเป็นอยูข่ องผูป้ ระสบวาตภัยภาคใต้ ตลอดจนได้รว่ มกับสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนับสนุนมูลนิธโิ รงพยาบาลศรีธญั ญา ใน
การช่วยเหลือฟืน้ ฟู ฝึกอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้ป่วยด้วย

ยอดเงินบริจาคที่ ได้รับจาก
พนักงานและสมทบทุนจาก
บริษัทรวมเป็นจ�ำนวนเงิน
บาท

132,370

ทาทา สตีล ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้
บริษัทได้จัดโครงการ “ทาทา สตีล ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้” เป็นการรวมน�้ำใจของพนักงานของบริษัทในกลุ่มทาทา สตีล
(ประเทศไทย) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใต้ โดยบริษัทได้ร่วมสมทบเงินอีกจ�ำนวนหนึ่งเข้ากับเงินบริจาคจากพนักงาน และได้มอบ
ให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อน�ำไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ต่อไป
โดยยอดเงินบริจาคที่ ได้รับจากพนักงานและสมทบทุนจากบริษัทรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 132,370 บาท

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เจริญเติบโตควบคูไ่ ปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง”
บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศและฟื้นฟูป่า
ชายเลน ซึง่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่าและมีความส�ำคัญ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่อาศัยของสัตว์
เศรษฐกิจและแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ รวมถึงเป็นแนวป้องธรรมชาติชว่ ย
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ลดปัญหาเรือ่ งการกัดเซาะชายฝัง่ บริษทั จึงด�ำเนินโครงการภายใต้ชอื่
“ปลูกป่า ปลูกชีวติ ถวายในหลวง” ซึง่ เป็นกิจกรรมท�ำความดีเพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบริษัทมีเป้าหมายในการ
ฟืน้ ฟูระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมในจังหวัดที่โรงงานตัง้ ถิน่ ฐานประกอบ
กิจการอยู่เป็นหลัก และมีเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่ป่าโกงกางด้วยการ
ปลูกต้นโกงกาง ปีละ 1,000 ต้น ซึง่ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการโครงการนีม้ า
อย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ
กันของจิตอาสาที่เป็นพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัททาทาที่ตั้ง
อยู่ในประเทศไทยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และมีจ�ำนวนต้นโกงกาง
ที่ปลูกไปแล้วจ�ำนวน 7,500 ต้น
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เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง” เพื่อเทอดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้มีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและ
บริหารจัดการดินและระลึกถึงวันที่ 5 ธันวาคม ที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดให้เป็น “วันดินโลก” ของทุกปี ในด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นโกงกางจ�ำนวน 1,000 ต้น พร้อมสร้างเส้นทางแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้ อ มของป่ า โกงกางและเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนที่ จ ะเข้ า ไปศึ ก ษาธรรมชาติ ตลอดจนได้ ร ่ ว มกั น ปล่ อ ยพั น ธุ ์ ป ลา
จ�ำนวน 1,000 ตัว ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลนต�ำบลคลองต�ำหรุ จังหวัดชลบุรี

โครงการ “ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�้ำ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”
พนักงานของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) พื้นที่ในจังหวัดที่โรงงานตั้งถิ่นฐานประกอบกิจการอยู่ โครงการนี้
ได้รว่ มกันด�ำเนินโครงการ “ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำ� เนินการมาแล้วกว่า 3 ปี สร้างฝายถาวรและฝายชัว่ คราว รวม11 ฝาย
แม่ของแผ่นดิน” ด้วยการน้อมน�ำแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่อง ท�ำโป่งเทียม 12 หลุม และปลูกต้นไม้เพือ่ ฟืน้ ฟูปา่ และเป็นแหล่งอาหาร
มาจากพระราชด�ำริ เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ กว่า 4,000 ต้น
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูป่าไม้ที่อยู่ใน

โครงการ “ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�้ำ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ปีที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ หน่วยจัดการต้นน�้ำ
ประแสร์ อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพนักงานจากกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำนวนทั้งสิ้น 78 คน และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าไม้ด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์มะค่ากว่า 2,000 เมล็ด รวมถึงสร้างฝายแบบ
ผสมผสานจ�ำนวน 1 ฝาย เพื่อเป็นแหล่งน�้ำให้กับสัตว์ป่า
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืน
ในปีการเงิน 2563 คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
ได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม โดยให้
มุ่งเน้นในโครงการพัฒนาชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณโรงงานเป็น
ส�ำคัญ ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และ
พร้อมที่จะเติบโตไปกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ นในชุมชนโดยรอบโรงงานให้สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้มากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมด�ำเนินงานระหว่างบริษัทกับชุมชน
อย่างใกล้ชิด ภายใต้การด�ำเนินงาน 5 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การเสริมสร้างความผูกพันที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
2) การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษาซึง่ รวมถึงความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยให้กับชุมชน
4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ
5) การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยด�ำเนินโครงการ CSR-BOI ด้วยกระบวนการทางธุรกิจเข้าไป
ช่วยด�ำเนินการและพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน
พันธกิจเพื่อสังคม ปีการเงิน 2563 มุ่งเน้นชุมชนรอบโรงงาน

3.

2.

รไม่แสวงหาผลกกำไร
6.องคก์

4.

ชุมชนรอบโรงงาน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางธรรมชาติ

5.

ส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนและสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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และเยาวชนในท้องถ
นิ่
นุนเดก็
ห
่
า
ง
นบั ส
ไ กล

1.

เสริมสร้างความ
ผูกพันที่ดีกับชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ

7.ส

เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัยให้กับชุมชน

ส่งเสริมด้านศาสนา
วัฒนธรรมและ
การศึกษา
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ในส่วนพื้นที่นอกเหนือจากรอบโรงงานนั้น
บริ ษั ท ยั ง คงสนั บ สนุ น องค์ กรไม่ แ สวงหา
ผลก� ำ ไรในรู ป แบบต่ า งๆ ตลอดจนช่ ว ย
เหลือสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย และช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภิ บั ติ ภั ย ต่ า งๆ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ด ้ อ ย
โอกาสทางสัมคม ส�ำหรับโครงการมุมหนังสือ
“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” นั้น จะไม่มี
การขยายจ�ำนวนโรงเรียนในโครงการนี้เพิ่ม
เติมอีก โดยโรงเรียนที่อยู่ในโครงการซึ่งได้
รับมอบมุมหนังสือไปแล้วนั้น บริษัทจะยังคง
ดูแลเรื่องการส่งมอบหนังสือเพิ่มเติมให้กับ
โรงเรียนอีกปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 5
ปี โดยเป็นไปตามความมุ่งมั่นเดิมด้านการ
พัฒนาการศึกษาของพันธกิจนี้

การจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม ในปีการเงิน 2563

33%

36%

14%

28%
36%

88%

31%

48%

32%
3%

61%

38%
6%

7%

ปีการเงิน 2559

4%
15%

27%

61%

57%

14%

10%
3%

10% 2%

ปีการเงิน 2562

36%

ปีการเงิน 2563

ปีการเงิน 2560 ปีการเงิน 2561 ปีการเงิน 2562 ปีการเงิน 2563

เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา
สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจ

สนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร

บริษทั ได้จดั สรรงบประมาณของพันธกิจเพือ่ สังคมให้สอดคล้องกับภารกิจทีม่ งุ่ เน้นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนรอบบริเวณโรงงาน
ให้ดขี นึ้ เพือ่ สร้างสังคมแห่งความยัง่ ยืนและพึง่ พาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนได้คดิ เองท�ำเอง เสริมสร้างทัศนคติทดี่ แี ละการยอมรับ
ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

3 โครงการในอนาคต

เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบโรงงาน
ด้วยกระบวนการทางธุรกิจช่วยขับเคลื่อนสังคม

เสียงจากชุมชนสู่การพัฒนา
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สรุปผลการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน
ปีการเงิน 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มิติด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อ
ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ปริมาณการขาย
รายได้จากการขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย

ปีการเงิน 62

ปีการเงิน 61

ปีการเงิน 60

ปีการเงิน 59

ปีการเงิน 58

พันตัน
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,154
22,222
(148)
(188)
503

1,217
22,246
585
455
1,318

1,262
19,701
441
214
1,734

1,145
16,733
223
154
877

1,128
21,355
(386)
(610)
374

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

12,150
3,115
9,036

12,673
3,446
9,227

12,937
4,172
8,765

12,897
4,343
8,554

13,640
5,241
8,399

รายได้จากการขาย

54.3%

30.6%
3.7%
เหล็กเส้น
(ในประเทศ)

เหล็กลวด
(ในประเทศ)

11.1%

0.3%

เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

อื่นๆ

ส่งออก

การบริหารความเสี่ยง
หัวข้อ

หน่วย

ปีการเงิน 62

ปีการเงิน 61

คะแนน Risk Maturity Assessment

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ไม่มีการตรวจ
ประเมิน

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง
และแผนบรรเทาความเสี่ยง

จ�ำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหาร
จ�ำนวนครั้ง

การฝึกอบรม/สัมมนาหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความเสี่ยง

ปีการเงิน 59

ปีการเงิน 58

ไม่มีการตรวจ
ประเมิน

ปีการเงิน 60
3.97
(ประเมินโดย
Deloitte)

ไม่มีการตรวจ
ประเมิน

ไม่มีการตรวจ
ประเมิน

4 และ 12

4 และ 12

4 และ 12

4 และ 12

4 และ 12

5

5

3

1

1
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ลูกค้า
หัวข้อ

หน่วย

ปีการเงิน 62
66
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

ปีการเงิน 61
63
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

ปีการเงิน 60
48
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ
ขนาดเล็ก)

ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58
22
42
(ไม่รวมเหล็ก (ไม่รวมเหล็ก
รูปพรรณ รูปพรรณขนาด
ขนาดเล็ก)
เล็ก)

ข้อร้องเรียนของลูกค้า

ครั้ง

จ�ำนวนข้อร้องเรียนของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสุขภาพ

ครั้ง

0

0

0

0

0

ความพึงพอใจของลูกค้า

%

ไม่มกี ารส�ำรวจ
(ส�ำรวจทุกสองปี)
22
8
4

84

81

77

84

ยอดขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม
จ�ำนวนสะสมสินค้ามูลค่าเพิ่ม
จ�ำนวนบริการรูปแบบใหม่สะสม
ดัชนีการรับรู้ของแบรนด์ ทาทา ทิสคอน
กับผู้รับเหมา

%
14
17
14
ชนิด
6
5
3
จ�ำนวน
3
2
1
คะแนนเต็ม
100 คะแนน ไม่มีการส�ำรวจ ไม่มีการส�ำรวจ ไม่มีการส�ำรวจ ไม่มีการส�ำรวจ

11
3
0
67

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
หัวข้อ

คะแนนบรรษัทภิบาล
(CG Score)
พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
ทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
คู่ค้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ

หน่วย
คะแนนเต็ม
100 คะแนน

ปีการเงิน 62

ปีการเงิน 61

ปีการเงิน 60

ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

92

89

86

85

81

100

%

100

100

100

87.4
(จรรยาบรรณ
ฉบับใหม่ประกาศ
ใช้เมื่อเดือน
ธันวาคม 2558)

จ�ำนวนราย

90

110

70

N/A

N/A

จ�ำนวนราย

N/A

67

72

N/A

N/A

จ�ำนวนเรื่อง

4

3

5

2

9

หน่วย
%

ปีการเงิน 62
78

ปีการเงิน 61
78

ปีการเงิน 60
75

การจัดหา
หัวข้อ
สัดส่วนการจัดหาจากผู้ขายในประเทศ
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ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58
73
80

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ

อัตราการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์
มลภาวะทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง
(ฝุน่ (TSP), SOx, NOx, CO) ทีเ่ กินมาตรฐานตาม EIA
ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มในโรงงาน
อัตราการใช้พลังงาน* (Energy Intensity)
ปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด**
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณการน�ำขยะมาใช้ใหม่

หน่วย
ตัน/ตันน�้ำ
เหล็กดิบ

ปีการเงิน 62

ปีการเงิน 61

ปีการเงิน 60

ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

0.591

0.584

0.577

0.588

0.571

ครั้ง

0

0

0

0

0

จ�ำนวนต้น
กิกะจูล
ล้านลูกบาศก์
เมตร/ตัน
ล้านลูกบาศก์
เมตร/ตัน
%

733
9.64

171
9.62

N/A
9.38

N/A
9.53

N/A
N/A

1.81

1.59

N/A

N/A

N/A

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การปล่อยออก การปล่อยออก การปล่อยออก การปล่อยออก การปล่อยออก
99.67
99.85
99.82
99.86
N/A

* เปลี่ยนวิธีการคำ�นวณตามเกณฑ์ของ World Steel Association (WSA)
** เปลี่ยนวิธีการคำ�นวณตามเกณฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล จำ�กัด

มิติด้านสังคม
ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวนพนักงานแยกตามระดับ
หัวข้อ

ระดับจัดการ
ระดับบังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติการ
รวมทุกระดับ

หน่วย
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนคน

ปีการเงิน 62
78
347
762
1,187

ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59
81
81
77
360
355
344
795
792
794
1,236
1,228
1,215

ปีการเงิน 58
71
334
840
1,245

จ�ำนวนคน
จ�ำนวนคน
ร้อยละ

980
207
17.4

1,030
206
16.7

1,021
207
16.9

1,016
199
16.4

1,047
198
15.9

63
15
19.2

65
16
19.8

64
17
21.0

60
17
22.1

56
15
21.1

4
4

2
2

2
2

9
9

8
8

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดแยกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
เพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด

จ�ำนวนพนักงานระดับจัดการทั้งหมดแยกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
เพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด

จ�ำนวนคน
จ�ำนวนคน
ร้อยละ

อัตราการกลับมาท�ำงานหลังจากการลาคลอด
พนักงานหญิงลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
พนักงานหญิงกลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิ์

จ�ำนวนคน
จ�ำนวนคน
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จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก
หัวข้อ

พนักงานเข้าใหม่
จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่ต่อพนักงานทั้งหมด
พนักงานลาออก
จ�ำนวนพนักงานลาออกต่อพนักงานทั้งหมด

หน่วย
จ�ำนวนคน
ร้อยละ
จ�ำนวนคน
ร้อยละ

ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58
60
91
102
109
148
5.0
7.4
8.3
9.0
11.9
78
55
63
100
114
6.5
4.5
5.1
8.2
9.1

จ�ำนวนวันเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน
ระดับจัดการ
ระดับบังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติการ
จ�ำนวนวันเฉลีย่ การฝึกอบรมพนักงานรวมทุกระดับ

วัน/คน
วัน/คน
วัน/คน
วัน/คน

7.0
9.0
3.6
6.2

8.8
9.4
4.3
6.2

13.6
11.8
4.1
8.1

7.2
9.5
4.9
6.1

6.9
12.1
5.1
8.0

สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน
จ�ำนวนครั้งต่อ
จ�ำนวน
หนึ่งล้านชั่วโมง
การท�ำงาน
ดัชนีคะแนน
เต็ม 15

1.28

0.18

0.00

0.17

0.67

11.30

10.84

10.75

9.89

N/A

จ�ำนวนกรณีการบาดเจ็บถึงขั้นปฐมพยาบาล/รักษา
โดยแพทย์

จ�ำนวนครั้ง

27

23

19

37

24

จ�ำนวนพนักงานเข้ารับการอบรมความปลอดภัยและ
สุขภาพ

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

90.0

100.0

97.8

97.5

N/A

95.5

100.0

100.0

100.0

N/A

100.0

99.5

100.0

93.2

N/A

14,006

14,596

10,192

N/A

N/A

11.8

12.1

8.3

N/A

N/A

57,029

N/A

N/A

N/A

N/A

4.73

5.31

4.33

3.41

3.62

308

276

248

222

200

25,429

19,850

17,360

15,540

13,140

7,500

6,500

5,500

4,500

2,500

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ

จ�ำนวนพนักงานผู้รับเหมาเข้ารับการอบรมความ
ปลอดภัยและสุขภาพ

การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
ร้อยละของ
จ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด
จ�ำนวนชัว่ โมงรวมทีพ่ นักงานร่วมในพันธกิจเพือ่ สังคม ชั่วโมงรวม
จ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ทีพ่ นักงานร่วมในพันธกิจเพือ่
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน
สังคม
จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อสังคม
จ�ำนวนคน
ของบริษัท
งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อสังคม
ล้านบาท
จ�ำนวนโรงเรียนสะสมในโครงการมุมหนังสือ
จ�ำนวนโรงเรียน
“เสริมปัญญากับทาทา สตีล”
จ�ำนวนนักเรียนสะสมในโครงการมุมหนังสือ
จ�ำนวนคน
“เสริมปัญญากับทาทา สตีล”
จ�ำนวนต้นไม้สะสมที่ปลูกใน “โครงการปลูกป่า
จ�ำนวนต้น
ปลูกชีวิต ถวายในหลวง”
จ�ำนวนพนักงานเข้าร่วมในพันธกิจเพื่อสังคม
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS และ SDGs

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standards และ SDGs
Sustainability Report (Page Number
and/or URL and/or Omission)
and/or Annual Report
GRI 101
Reporting principle
SD, P. 11-20
Foundation 2016 Using the GRI Standards for sustainability reporting SD, P. About this report
Making claims related to the use of the GRI Standards SD, P. 69-74
GRI
Standard

Disclosures

External
Verification

Relation
to SDG
Targets

General Disclosure

GRI 102 General Organizational profile
Disclosures 2016
GRI 102 - 1
Name of the organization
GRI 102 - 2
Activities, brands, products and services
GRI 102 - 3
GRI 102 - 4
GRI 102 - 5
GRI 102 - 6
GRI 102 - 7
GRI 102 - 8
GRI 102 - 9
GRI 102 - 10

SD, P. 8
SD, P. 8-9
AR, P. 4-5, 20, 22-23
Location of headquarters
SD, P. About this report
AR, P. 4
Location of operations
SD, P. 9
AR, P. 5
Ownership and legal form
SD, P. 8
AR, P. 32
Markets served
SD, P. 8
AR, P. 22-23
Scale of the organization
SD, P. 9, 65
Information on employees and other workers
SD, P. 9, 67
Supply Chain
SD, P. 41-43
Significant changes to the organization and its supply AR, P. 30-31
chain
Precautionary principle or approach
SD, P. 28-30
External initiatives
SD, P. 10, 24
Membership of associations
SD, P. 2-3, 10, 24

GRI 102 - 11
GRI 102 - 12
GRI 102 - 13
Strategy
GRI 102 - 14
Statement from senior decision maker
GRI 102 - 15
Key impacts, risk and opportunities
Ethics and Integrity
GRI 102 - 16
Values, principles, standards and norms of behavior
GRI 102 - 17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
GRI 102 - 18
Governance Structure
GRI 102 - 19
GRI 102 - 20
GRI 102 - 21

70

SD, P. 4-7
SD, P. 4-7, 21-24, 28-30, 37-40
SD, P. 9, 21-23
SD, P. 22-26

SD, P. 22
AR, P. 33-40, 47
Delegating authority
SD, P.33-38
Executive - level responsibility for economic, SD, P. 21-22
AR, P. 14-19, 33-40
environmental and social topics
Consulting stakeholders on economic, environment SD, P. 11-12
AR, P. 54-56
and social topics

SD: Sustainability Report 2018-2019
AR: Annual Report 2018-2019
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8

16

16

GRI
Standard

Disclosures

General Disclosure

GRI 102 General Organizational profile
Disclosures 2016
Governance
GRI 102 - 22
Composition of the highest governance body
GRI 102 - 23
GRI 102 - 24
GRI 102 - 25
GRI 102 - 26
GRI 102 - 27

Chair of the highest governance body
Nominating and selecting the highest governance body
Conflicts of interest
Role of the highest governance body in setting purpose,
values and strategy
Collective knowledge of highest governance body

GRI 102 - 28
GRI 102 - 29

Evaluating the highest governance body’s performance
Identifying and managing economic, environmental
and social impacts
GRI 102 - 30
Effectiveness of risk management process
GRI 102 - 31
Review of economic, environmental and social topics
GRI 102 - 32
Highest governance body’s roles in sustainability
reporting
GRI 102 - 33
Communicating critical concerns
GRI 102 - 34
Nature and total number of critical concerns
GRI 102 - 35
Remuneration policies
GRI 102 - 36
Process for determining remuneration
GRI 102 - 38
Annual total compensation ratio
Stakeholder Engagement
List of stakeholder groups
GRI 102 - 40
Collective bargaining agreements
GRI 102 - 41
Identifying and selecting stakeholders
GRI 102 - 42
Approach to stakeholder engagement
GRI 102 - 43
Key topics and concerns raised
GRI 102 - 44
Reporting Practice
GRI 102 - 45
Entities include in the consolidated financial statement
GRI 102 - 46
GRI 102 - 47
GRI 102 - 48

Defining report content and topic boundaries
List of material topics
Restatement of information

GRI 102 - 49
GRI 102 - 50

Changes in reporting
Reporting period

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

External
Verification

SD, P. 22
AR, P. 33
AR, P. 10, 47
AR, P. 47-50
SD, P. 24, 61-65
SD, P. 21-22
AR, P. 33-34, 47-48
SD, P. 21-27
https://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion_
5cef8b654ea0f.pdf
AR, P. 61-62
SD, P.13, 28-30

Relation
to SDG
Targets

5, 16
5, 16
16

16

SD, P. 28-30
SD, P. 13
SD, P. 13
AR, P. 38, 57-60
SD, P. 26
SD, P. 25, 66
AR, P. 41-44
AR, P. 41-44
AR, P. 41-44
SD, P. 11-12
SD, P. 50
SD, P. 11-12
SD, P. 11-13
SD, P. 11-13

8

SD, P. About this report
AR, P.4-5,8
SD, P. About this report, 13
SD, P.13
SD, P. About this report, 45-48, 51,
67-68
SD, P. About this report, 13
SD, P. About this report

SD: Sustainability Report 2018-2019
AR: Annual Report 2018-2019
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Sustainability Report (Page Number
and/or URL and/or Omission)
and/or Annual Report
Date of most recent report
SD, P. About this report
Reporting cycle
SD, P. About this report
Contact point for questions regarding the report
SD, P. About this report
Claims of reporting in accordance with the GRI SD, P. About this report
Standard
GRI Context index
SD, P.69-74

GRI
Standard

Disclosures

GRI 102 - 51
GRI 102 - 52
GRI 102 - 53
GRI 102 - 54
GRI 102 - 55

External
Verification

Relation
to SDG
Targets

Material Topics

GRI 200 Economic Standards Series
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 201 - 1
Direct economic value generated and distributed
GRI 201 -2
Financial implications and other risk and opportunities
due to climate change
GRI 203 Indirect Economic Impact 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
GRI 203 - 1
Infrastructure investment and services supported
GRI 203 -2
Significant indirect economic impacts
GRI 204 Procurement Practice 2016
GRI 204 - 1
Proportion of spending on local supplier
GRI 205 Anti - Corruption 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 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. 10, 13
SD, P. 10
SD, P. 65
SD, P. 45-46

5, 8, 9
13

SD, P. 41-43, 57-63
SD, P. 57-63
SD, P. 58, 60, 63

1, 3, 8, 10

SD, P. 41-43,66

12

SD, P. 21-24
SD, P. 24
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/2_Business-EthicsPolicy

16

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series
GRI 302 Energy 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
Energy Consumption within the organization
GRI 302 - 1
GRI 302 - 3
Energy intensity
GRI 302 - 4
Reduction of energy consumption
SD: Sustainability Report 2018-2019
AR: Annual Report 2018-2019
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SD, P. 47
SD, P. 6, 17-18, 67
SD, P. 6, 17-18, 67
SD, P. 6, 17-18, 67

7, 12, 13
7, 12, 13
7, 12,13

GRI
Standard

Disclosures

GRI 303 Water 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
Evaluating of the management approach
GRI 103 - 3
Water withdrawal by source
GRI 303 - 1
GRI 303 - 3
Water recycled and reused
GRI 305 Emission 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
GRI 305 - 4
GHG emission intensity
GRI 305 - 7
Nitrogen oxides (NOx ) sulfur oxides (SOx ) and other
significant air emissions
GRI 306 Effluents and Waste 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 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
GRI 307 Environmental Compliance 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 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
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
New supplier that were screened using environmental
GRI 308-1
criteria

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

External
Verification

Relation
to SDG
Targets

SD, P. 46
SD,P. 46,67
SD,P. 44, 67

6
6, 12

SD,P. 45-47
SD,P. 45-46, 67
SD,P. 45-46, 67

yes
yes

12, 13

SD, P. 46-47
SD, P. 47,67

3,12

SD, P. 45-48

SD, P. 41-43
SD, P. 41-43

Material Topics

GRI 400 Social Standards Series
GRI 401 Employment 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
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
GRI 401 - 2
Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees
GRI 401 - 3

Parental leave

SD, P.50,
https://www.tatasteelthailand.com/th/
people_connect
SD, P. 50, 68
SD, P. 56,
https://www.tatasteelthailand.com/th/
people_connect?id=benefits
SD, P.68

5, 8
8
5, 8

SD: Sustainability Report 2018-2019
AR: Annual Report 2018-2019
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GRI
Standard

Disclosures

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

External
Verification

Relation
to SDG
Targets

GRI 403 Occupational Health and Safety 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach

SD, P. 51,
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/3_Safety-andEnvironment-Management
GRI 403 - 2
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, SD, P. 68
lost days and absenteeism and number of work-related
fatalities
GRI 404 Training and Education 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
SD, P. 52-53
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
GRI 404 - 1
Average hours of training per year per employee
SD, P. 52, 68
GRI 404 - 2
Programs for upgrading employee skill and transition SD, P. 52-53
assistance programs
GRI 404 - 3
Percentage of employees receiving regular SD, P. 52-54
performance and career development reviews
GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
SD, P. 50, 67
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
GRI 405 - 1
Diversity of governance bodies and employees
SD,P. 67
https://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion
_5cef8b654ea0f.pdf
GRI 406 Non - Discrimination 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
SD,P. 50
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
GRI 408 Child Labor 2016
Explanation of the material topic and its boundary
SD,P. 50
GRI 103 - 1
https://www2.tatasteelthailand.com/
The management approach and its components
GRI 103 - 2
media/TCOC2015Thaiversion
Evaluating of the management approach
GRI 103 - 3
_5cef8b654ea0f.pdf
GRI 408 - 1
Operations and suppliers at significant risk for incidents SD,P. 43, 50
of child labor
GRI 412 Human Rights Assessment 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
SD,P.50
https://www.tatasteelthailand.com/
GRI 103 - 2
The management approach and its components
th/sustainabilities/2_Business-EthicsEvaluating of the management approach
GRI 103 - 3
Policy
GRI 412 - 1
Operations that have been subject to human rights SD,P.50
reviews or impact assessments
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/2_Business-EthicsPolicy
SD: Sustainability Report 2018-2019
AR: Annual Report 2018-2019
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3, 8

4,5,8
3, 4, 5, 8
5,8

5, 8

4, 8

4, 5, 8

Sustainability Report (Page Number
and/or URL and/or Omission)
and/or Annual Report
GRI 412 - 2
Employee training on human rights policies or SD,P.50
procedures
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/2_Business-EthicsPolicy
GRI 413 Local Communication 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 2
The management approach and its components
SD, P.11, 57-63
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach
Operation with local community engagement, impact SD, P. 11-13
GRI 413 - 1
assessment and development programs
GRI
Standard

Disclosures

GRI 414 Supplier Social Assessment 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 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
GRI 417 Marketing and Labeling 2016
GRI 103 - 1
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 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
GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016
Explanation of the material topic and its boundary
GRI 103 - 1
GRI 103 - 2
The management approach and its components
GRI 103 - 3
Evaluating of the management approach

External
Verification

Relation
to SDG
Targets
8

1, 3, 4,
11,13, 14,
15

SD, P. 41-43
SD, P. 42-43

8

SD, P. 35-36
SD, P. 35-40
https://www.tatasteelthailand.com/th/
article_and_knowledge

SD, P.19,68

SD: Sustainability Report 2018-2019
AR: Annual Report 2018-2019
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กรุงเทพมหานคร (ส�ำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : +66 2937 1000
โทรสาร : +66 2937 1223-4
โรงงานสระบุรี
โทรศัพท์ : +66 3628 8000
โทรสาร : +66 3628 8002
โรงงานระยอง
โทรศัพท์ : +66 3868 3968
โทรสาร : +66 3868 3969, +66 3868 3187
โรงงานชลบุรี
โทรศัพท์ : +66 3834 5355
โทรสาร : +66 3834 5350
WWW.TATASTEELTHAILAND.COM
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