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บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ
บริหารความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน่ึงในรางวัลสูงสุดของประเทศไทยใน
สาขาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นาย ราจีฟ มังกัล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นตัวแทนบริษัทรับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ณ เมืองทองธานี

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย

Thailand ICT Excellence Award 2017

Green Star Awards 2016

รางวัลความปลอดภัย

รางวัล CSR – DIW

รางวัล Gold Award จากการแข่งขัน ICQCC 2016

รางวัลและความภูมิใจ

ในระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2559 บริษัท เหล็กก่อสร้าง
สยาม จ�ากัด (SCSC)  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ ่มบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน ICQCC 
2016 (International Convention on Quality Control Circle 2016) 
ที่ประเทศไทย ซึ่ง บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC)  ก็ได้รับ
รางวัล Gold Award  จากการแข่งขันในครั้งนี้จากโครงการ “ลดของ
เสียเหล็กพรุนในกระบวนการผลิตเหล็กเเท่ง” 

เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับ
รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนา
กระบวนการหลักภายใน โดยหัวข้อของบริษัทคือ “Digital to Accelerate 
Performance Enhancement” จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) เข้ารับรางวัล ธงธรรมมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบก�ากับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจ�าปี 2560 เม่ือ
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล อุบัติเหตุถึงขั้นหยดุงาน
เป็นศนูย์ ในปีการเงนิ 2560 ณ Steelennium Hall ประเทศอินเดีย โดยม ี
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน กรรมการผู้จัดการ ทาทา สตีล 
(ประเทศอินเดียและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้) เป็นประธาน

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) รับรางวัลจากโครงการส่งเสรมิ
โรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างยั่งยืน 
(CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2559-2560

4

เรยีน ท่านผูมี้ส่วนได้เสยีทกุท่าน

เป็นเวลากว่าศตวรรษที	่ ทาทา	สตลี	มคีวามภาคภมูใิจในการเป็นผูน้�าของบริษทัใน
อตุสาหกรรมเหลก็ของโลก	สิง่นีเ้กดิขึน้ได้ด้วยจติวญิญาณแห่งการเป็นผูบ้กุเบกิจาก	
รุน่สูรุ่น่	 และความมุง่มัน่ทีจ่ะน�าเสนอผลติภณัฑ์และบริการทีเ่ป็นนวตักรรมไปสูล่กูค้า	
ของเรา	ความเป็นอยูท่ีด่ขีองชมุชนยงัคงเป็นหวัใจส�าคัญของการด�ารงอยูข่องเราบริษัท	
ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้สืบทอดการด�าเนินธุรกิจด้วยการ
ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและด�าเนินการตามความคิดริเริ่มต่างๆ	 เพื่อ	
ส่งเสริมวัฒนธรรมของนวตักรรมและสปิริตของความเป็นผูบ้กุเบิก	ความเหมือนกันนี้
ได้หยัง่รากลกึอยูใ่นค่านยิมหลกัห้าประการ	 ได้แก่	คณุธรรม	ความเป็นผูบ้กุเบกิ	ความ
เป็นเลศิ	ความเป็นหนึง่เดยีว	และความรับผดิชอบ	ซึง่ก�าหนดรูปแบบวถิแีห่งการด�าเนนิ
ธรุกจิของเรา

การเดนิทางสูก่ารเป็นองค์กรทีย่ั่งยนื
ในปีงบประมาณน้ี	 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการหลักและทีมปฏิบัติการ	
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท	 เพ่ือออกแบบกรอบโครงร่าง	 กลยุทธ์	
และหลังจากน้ันได้มีส ่วนร่วมในกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต	 ดังนั้น	 เราจึงได้เร่ิมต้นด้วยการประเมินประเด็น
ที่มีความส�าคัญด้านความย่ังยืนขององค์กรในระหว่างปีที่ผ่านมา	 วิธีการน้ี	
ได้ช่วยให้เรามีการรับฟังที่ดีขึ้น	 และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วน	
ได้เสียตามแนวทางของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)		

ปีแห่งความสำาเรจ็ของ ทาทา สตลี (ประเทศไทย)
บริษัทสามารถบรรลุผลการด�าเนินงานที่มีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญใน	
ปีทีผ่่านมาในหลายภาคส่วน	 โดยผลส�าเรจ็ดงักล่าวได้รบัการยอมรบั	อาท	ิการได้รบั
รางวลัอุตสาหกรรมดเีด่น	ประเภทการบรหิารความปลอดภยัจากนายกรฐัมนตร	ีรางวลั
เหรยีญทองจากงานมหกรรมคณุภาพนานาชาต	ิ2016	-	กรงุเทพฯ		รางวลั	CSR	-	DIW	
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	และรางวลั	Thailand	ICT	Excellence	Award	
2017	นอกจากน้ี	ยงัได้มกีารปรับปรงุอย่างต่อเน่ืองในส่วนต่าง 	ๆของห่วงโซ่คณุค่า	สิง่เหล่านี้	
จะช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งในการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีโ่ดดเด่นไปสู่	
ลกูค้าผูท้รงเกยีรตแิละท�าให้เราสามารถเป็นผูจ้�าหน่ายทีลู่กค้าเลอืกใช้
	
บรรษทัภบิาล
ในช่วงปีของรายงานนี	้ การบรหิารจดัการในการด�าเนนิธุรกจิอย่างมีจรรยาบรรณ	
ของบริษทั	ทาทา	สตลี	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั	 (มหาชน)	และ	บริษทัในกลุม่	ได้รบัการ	
จดัอนัดบัจากบรษิทัแม่ให้อยูใ่นระดบั	 “ก้าวหน้าสงูสดุ”	 	 ซึง่สะท้อนถงึระดบัสงูสดุ	
และเป็นบริษทัทีด่ทีีส่ดุแห่งหน่ึงของกลุม่	ทาทา	พนักงานทกุคนของบรษิทั	ตลอด
จนพนักงานใหม่ทกุคนทีเ่ข้ามาร่วมงานกบับรษิทัในระหว่างปี	 ได้รบัการฝึกอบรม	
ทดสอบ	และมอบคูม่อืจรรยาบรรณของทาทา	(Tata	Code	of	Conduct:	TCoC)		
ฉบับภาษาไทย	นอกจากนัน้	การฝึกอบรมยงัได้ขยายไปยงัพนักงานของผูร้บัเหมา
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 เช่น	 คู่ค้าและลูกค้าของบริษัท	 รวมตลอดถึงการจัดตั้ง	

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ราจฟี มังกลั 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

5

สายด่วน	 TCoC	 เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถรายงานการกระท�าการ	
ฝ่าผนืจรรยาบรรณใดๆ	กบับคุคลทีส่ามซ่ึงเป็นอสิระจากกลุม่บรษัิท	ทาทา	
สตีล	(ประเทศไทย)	ได้อย่างสบายใจอกีด้วย

การบรหิารความเส่ียง
ตัง้แต่ปี	2558	เป็นต้นมา	บริษทัได้ด�าเนนิการตามแนวทางการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงองค์กร	(Enterprise	Risk	Management	:	ERM)	
อย่างจริงจงัในการประเมนิและวางแผนการลดความเสีย่งทีเ่หมาะสม	
ส�าหรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 แนวคิดเรื่อง	
“อัตราความเร็วท่ีจะเกิดความเสี่ยง”	 ได้ถูกน�ามาใช้	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเรา	 ระบบการก�ากับดูแลที	่
เข้มแข็งช่วยให้มั่นใจได้ว่า	 ความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนในระดับ
ที่เหมาะสมภายในองค์กร	 และด้วยความถี่ที่เหมาะสมตลอดช่วง	
ระหว่างปี	ซึ่งบริษัทได้มีการแบ่งปันความเสี่ยงของบริษัทที่ได้ก�าหนด
ขึน้ไว้แล้วเป็นระยะภายในกลุม่บรษัิท	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	ด้วยกนั	
ทัง้นี	้เพือ่เป็นการช่วยสนบัสนนุในการแบ่งปันแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ
ของบริษัทต่างๆ	ในกลุ่ม

ผลการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกิจ
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัมพีฒันาการทีส่�าคญัเมือ่เทยีบกบัหลายปี
ที่ผ่านมา	EBITDA	ในรอบปีการเงิน	2560	 เท่ากับ	1,734	ล้านบาท	
สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ	 98	 และมีก�าไรก่อนหักภาษี	 441	 ล้านบาท	
เพิม่ขึน้ร้อยละ	97	เมือ่เปรยีบเทียบกับรอบปีการเงิน	2559	ผลการด�าเนนิ
งานในปีปัจจบุนัได้รวมถงึการปรบัปรงุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษจ�านวน	
618	 ล้านบาท	 จากการประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์เตาถลุงเหล็ก
ขนาดเล็ก	 (MBF)	 ซ่ึงได้หยุดการผลิตช่ัวคราวและจากสินทรัพย์	
ที่เก่ียวข้อง	 ที่ส�าคัญบริษัทยังได้ด�าเนินการช�าระหน้ีสินระยะยาว	
ในระหว่างงวดการรายงานบัญชีนี้ทั้งหมดแล้วด้วย

ความเป็นเลิศทางด้านสินค้าและบรกิาร
บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีมี่มลูค่าเพิม่ให้แก่
ลกูค้าของเรา	โดยในเรือ่งนี	้ยอดขายสนิค้าเหลก็เส้นแรงดึงสงู	เหลก็ต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนแผ่นดนิไหว	 เหลก็เส้นตดัและดัดส�าเร็จรปู	สามารถท�าได้
โดดเด่นกว่าปีก่อนๆ	บรษิทัได้ลงทนุในเฟสที	่3	ในการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ตัดและดดัเหลก็ท่ีทันสมยั	ณ	โรงงาน	NTS	ซึง่เสร็จสิน้โครงการใน
เดือนมีนาคม	2560	และเพือ่รองรบักบัความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ของสนิค้า
เหลก็ปลอก	 เคร่ืองจกัรใหม่ได้รบัการติดต้ังและเริม่ด�าเนินการ	ณ	 โรงงาน	
SISCO	การประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการเพ่ิมขึน้ของ
ราคาสนิค้าในต่างประเทศส่งผลให้ยอดขายเหล็กลวดในช่วงครึง่ปีหลงัมกีาร
ปรบัตัวดีขึน้

ความปลอดภยัและสขุภาพ
ความปลอดภัยและสวสัดภิาพทีด่ขีองพนักงานของบริษทัและของผูร้บัเหมา	
ยงัคงเป็นสิง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคญั	ภาพรวมทัง้กลุม่บรษัิทสามารถท�าสถิติ
อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานจนถึงขัน้หยดุงานเท่ากับศนูย์	SCSC	และ	
NTS	ปราศจากอบัุตเิหตจุากการท�างานจนถงึขัน้หยดุงานครบ	4	และ	5	ปี	
ตามล�าดบั	บรษิทัได้ด�าเนนิการตามแผนการปรบัปรงุความปลอดภยัในระยะ
ยาว	มกีารแบ่งปันแนวทางปฏบิตัทิีด่เียีย่มเป็นประจ�าและมกีารตรวจเยีย่ม
โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านความปลอดภยั	ตลอดจนเรยีนรูจ้ากอบุตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้
ของบริษทัอืน่ๆ	 ท�าให้กระบวนการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั
อาชวีอนามัย	และสิง่แวดล้อมของบริษทัมคีวามเข้มแขง็ขึน้

สิ่งแวดล้อม
โรงงานทั้งหมดของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ	
สิง่แวดล้อม	ISO14001	และก�าลังอยูใ่นระหว่างการยืน่ขออุตสาหกรรมสเีขยีว
ระดบั	4	จากกระทรวงอตุสาหกรรม		เราได้ลงทุนในโครงการต่าง 	ๆเพือ่ลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาต	ิอาทเิช่น	การตดิตัง้หลังคาพลงังานแสงอาทติย์ที	่SCSC	
และระบบการปรับแต่งการเผาไหม้โดยรวม	 (Refine	Combine	Burner	
System)	 เพ่ือปรบัปรงุประสทิธภิาพของเตาหลอมที	่ NTS	นอกจากนัน้	
NTS	และ	SISCO	ได้เข้าร่วมในโครงการริเร่ิมการจัดการคาร์บอนฟรุตพริน้ท์	
ขององค์กร	(Carbon	Footprint)	โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
ประเทศไทย	และ	SCSC	ได้รับรางวลัธงธรรมมาภบิาลส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยัจากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความเป็นเลศิด้านการจดัหา
โครงการความเป็นเลศิด้านการจดัหา	 (PEP)	ซึง่รเิริม่ขึน้เมือ่ปี	2558	ยงัคง
ด�าเนินการต่อไปตามแผนงาน	และมส่ีวนท�าให้บรษิทัมคีวามยัง่ยนืในระยะ
ยาว	บรษิทัสามารถรวบรวมเศษเหลก็ภายในประเทศได้มากกว่า	1	ล้านตนั
ในระหว่างรอบปีการเงนินี	้ ทมีงานจดัหายงัคงพฒันาให้มผีูจ้ดัจ�าหน่ายราย
ใหม่ท้ังในและต่างประเทศ	นอกจากนัน้	ทมีผูบ้รหิารยงัได้มส่ีวนร่วมกบัคูค้่า
ผูจ้�าหน่ายสนิค้าและให้บรกิารกบับรษัิทในช่วงระหว่างปี	 เพือ่แบ่งปันและ
พัฒนาแผนงานทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั

ทรพัยากรบคุคล
ด้วยเหตเุพราะความผกูพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานของกลุม่บรษัิท
จงึส่งผลให้บริษทัมผีลการด�าเนินงานท่ีดขีึน้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	 ในรอบ
ปีการเงนิน้ี	การรเิร่ิมโครงการต่างๆ	ยงัคงด�าเนินการต่อไปเพือ่เสรมิสร้าง
ความผกูพนัและการมส่ีวนร่วมของพนกังานให้แขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน	นอกจากนัน้		
ยงัได้มกีารสือ่สารเป็นระยะๆ	 ผ่านการพบปะพดูคุยและประชมุทัง้ทีเ่ป็น	
รายเดือนและรายไตรมาส	มกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละด้านทีไ่ด้เลอืกสรร
ไว้มาให้ความรู้ในโครงการพฒันาบคุลากรด้านการผลติเหลก็แท่งและการ	
ซ่อมบ�ารุง	ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินการปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน

tata sr th 7-06-60 Siro.indd   5 6/13/2560 BE   15:13



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2559-2560

6

ให้ดยีิง่ขึน้	จงึส่งผลให้ในช่วงรอบปีการเงนิ	2560	บริษทัมอัีตราการลาออกลดลงต�า่กว่า	
ร้อยละ	5.5	ของจ�านวนพนักงานทัง้หมด	และมจี�านวนวนัฝึกอบรมพนกังานเพิม่ขึน้	
จากปีก่อนร้อยละ	30	
	
การเข้าสูย่คุดจิทิลั	
เทคโนโลยีสารสนเทศยังคงสร้างความพลิกผันให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 และใน
ขณะเดียวกันกก่็อให้เกดิโอกาสใหม่ๆ 	ในการสร้างคุณค่าต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	บรษิทั	
ทาทา	สตลี	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ในด้านนี้	 เพื่อ
ปรับปรุงความคล่องตัว	 ลดระยะเวลาในการด�าเนินงานและป้องกันการทุจริต		
นอกจากน้ัน	 เซิร์ฟเวอร์	 SAP	 รุ่นใหม่ที่มีการอัพเกรดการจัดการการกู้คืนระบบ
ก็ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จในระหว่างปีที่ผ่านมา		

พันธกิจเพ่ือสงัคม
จติอาสาของพนักงานเป็นรากฐานแห่งพันธสญัญาของเราท่ีมต่ีอสงัคม	บรษัิทยงัคง	
มุง่มัน่ในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของคนไทยอย่างต่อเนือ่ง	 ในช่วงปีที่	
ผ่านมา	พนกังานจ�านวนร้อยละ	100	มส่ีวนร่วมในกจิกรรม	CSR	อย่างน้อยหนึง่กจิกรรม	
และใช้เวลารวมกนัมากกว่า	10,000	ชัว่โมง	 เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาทีด่ขีึน้ของสงัคม	
ในประเทศ	เรายงัคงมุง่หวงัทีจ่ะพฒันาปรับปรงุสิง่น้ีต่อไปในอกีหลาย 	ๆปีข้างหน้า		โครงการ	
มมุหนังสอื	“เสริมปัญญา	กบั	ทาทา	สตลี”	ของบรษิทั	เพ่ือสนับสนุนการศกึษาของนกัเรยีน
ในโรงเรยีนของรฐัในพืน้ทีห่่างไกล	ได้ส่งมอบให้ไปแล้วทัง้สิน้	248	โรงเรียน	ครอบคลมุ		
52	จงัหวดัทัว่ประเทศ	 ใช่วงทีเ่กดิอทุกภยัทางภาคใต้ของประเทศไทย	พนกังานของ
บรษิทั	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ร่วมกนับรจิาคเงนิให้แก่ผูป้ระสบ
ภยั	และบรษิทัได้สมทบเงนิช่วยเหลอือกีหนึง่เท่าของจ�านวนเงนิทีพ่นกังานบริจาค	 โดย
ได้น�าไปบรจิาคเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัให้แก่ส�านักงานกองทนุสงเคราะห์การบรรเทา
สาธารณภยัของส�านักนายกรัฐมนตรี		นอกจากน้ัน	ทางบริษทัและบรษิทัในกลุม่ของบรษัิท	
ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ยงัได้เข้าร่วมลงนาม	“ให้สตัยาบันในการไม่
ผลติสนิค้าทีไ่ม่ได้คุณภาพ”	ของส�านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวง
อตุสาหกรรม	เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูบ้รโิภคในประเทศอกีด้วย
	
ท้ายทีส่ดุนี	้ 	 ผมขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่านเป็นอย่างยิง่ในการทีท่่านได้ให้การ
สนบัสนนุและมอบความไว้วางใจทัง้ปวง	ในการริเร่ิมต่างๆ	ของการเป็นบรรษทัพลเมอืง
ทีด่ขีองเรา	 เรายงัคงเดนิหน้าในเส้นทางยาวไกลของการยกระดบัการพฒันาธรุกจิอย่าง
ยัง่ยนืควบคูไ่ปกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติของสงัคมไทยต่อไป

ราจฟี มังกลั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ภาพรวม
บริษัท	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 “TSTH”		
(เดิมชือ่	 บรษิทั	 มิลเลนเนยีม	 สตลี	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 ก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืน
กรกฎาคม	 2545	 โดยการควบรวมกิจการของสามบริษัท	 ได้แก่	
บรษัิท	เอ็น.ท.ีเอส.	สตลีกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	(NTS)	ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัชลบุร	ี
บรษิทั	เหลก็ก่อสร้างสยาม	จ�ากัด	(SCSC)	ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง	และ
บริษัท	 เหล็กสยาม	 (2001)	 จ�ากัด	 (SISCO)	 ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรี	
ต่อมาในเดือนเมษายน	 2549	 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จาก	
บริษัท	ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(กลุ่ม	SCG)	ไปเป็นบริษัท	ทาทา	สตีล	
โกลบอล	โฮลดิ้ง	(เป็นบริษัทลงทุนในเครือของกลุ่มบริษัท	ทาทา	สตีล		
ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์)	 ถือหุ้นร้อยละ	 67.90	 ของทุนช�าระแล้ว	
และนับตั้งแต่เดือนธันวาคม	2549	บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	
ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	(TSTH)

กลุ่มบริษัท ทาทา
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย	 ประกอบด้วย	 7	 กลุ่ม	
ธรุกจิทีด่�าเนนิกจิการอยูใ่นกว่า	100	ประเทศ	ใน	6	ทวปี	โดยมพีนักงาน
กว่า	600,000	คน	ทัว่โลก	ชือ่ของทาทาได้รบัการยอมรบันบัถอืมานาน
กว่า	140	ปี	ในเรื่องของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 ประกอบธุรกิจโดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน		
(Holding	 Company)	 มีบริษัทย่อย	 3	 บริษัท	 ได้แก่	 ถือหุ้นใน		
NTS,	SISCO	และ	SCSC	ร้อยละ	99.76,	99.99	และ	99.99	ตามล�าดบั		
โดยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเหลก็ทรงยาวรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวประกอบด้วย	 เหล็กเส้นก่อสร้าง	 เหล็กลวด	
เหล็กรปูพรรณขนาดเลก็	เหลก็เพลา	และเหลก็เส้นตัดและดัดส�าเร็จรปู

บริษัทจ�าหน่ายผลติภณัฑ์	โดยด�าเนนิการผ่านเครอืข่ายของผูจ้�าหน่าย
สินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 และตามจังหวัดต่างๆ	
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย	นอกจากนี้	บริษัทยังส่งออกทั้งเหล็กเส้น
และเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอาเชียน	 เช่น	
ลาว	พม่า	กัมพูชา	อินโดนีเชีย	และปากีสถาน	โดยผ่านทางเครือข่าย
การกระจายสินค้าท่ีเป็นระบบ	 รวมถึงยังได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น	
ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 TATA	 TISCON	 ไปจ�าหน่ายท่ีประเทศ
อินเดีย	 โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกระจายสินค้าของ		
ทาทา	สตีล	อินเดีย

วิสัยทัศน์ของทาทา
บรษัิท	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�าไกัด	(มหาชน)	มุง่ม่ันในการสร้าง
ความปิติยนิดีให้กบัลกูค้าด้วยนวตักรรมของผลติภณัฑ์และการบรกิาร
ทีเ่หนือระดบัส�าหรับเหลก็ก่อสร้าง	 ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
	
เราจะท�าให้วสัิยทศัน์ของเราบรรลผุลส�าเรจ็ด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่ง
ความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจ	และการปรบัปรงุพฒันาอย่างต่อเนือ่งควบคูไ่ปกบั
การรกัษาไว้ซึง่การท�างานอย่างมคีวามสขุของพนักงาน	และการยดึมัน่ใน
มาตรฐานสงูสดุของการด�าเนินธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ

ค่านิยม
ในปีการเงิน	 2560	 บริษัทได้ประกาศการปรับปรุงค่านิยมของทาทา
ใหม่	ซึ่ง	“ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ”	ได้ถูกน�าออกไป	เป็นเพราะ
ว่าใจความส�าคัญของ	“ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ”	ครอบคลุมอยู่
ในเนือ้หาของ	“ความเป็นหนึง่เดยีว”	และ	“ความรบัผดิชอบ”	อยูแ่ล้ว	

ในส่วนของค่านิยมใหม่	คือ	“ความเป็นผู้บุกเบิก”	ถูกน�าเข้ามาแทนที่
ให้เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยม	 เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้บุกเบิกคิดค้น	
สิ่งใหม่ๆ	นับตั้งแต่ผู้ก่อตั้งของบริษัท	ทาทา	ได้วางรากฐานธุรกิจเหล็ก
และพลังงาน	จนถึงยุคปัจจุบัน	ซึ่งได้พัฒนา	Tata	Indica	รถคันแรกที่
ออกแบบและพัฒนาโดยประเทศอินเดีย	และการพัฒนา	Tata	Nano	
รถราคาประหยัดที่สุดในโลก	

ค่านิยมฉบับใหม่ มีเนื้อหาดังนี้
ความเป็นผู้บกุเบกิ					เราจะกล้าและคล่องแคล่ว	ในการเผชญิกบัความ
ท้าทาย	ด้วยการใช้ความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง	 เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์	
คุณธรรม						เราจะประพฤตปิฏบิตัด้ิวย	ความเป็นธรรม	ซือ่สัตย์สุจรติ	โปร่งใส		
และมจีรรยาบรรณ	ทกุสิง่ทีเ่ราท�าต้องได้รบัการยอมรบัจากการตรวจสอบ
ของสาธารณชน
ความเป็นเลศิ    	เราจะมุง่มัน่เพือ่ไปสูก่ารบรรลมุาตรฐานสงูสดุในด้านคณุภาพ		
และส่งเสริมระบบคุณธรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถเสมอ
ความเป็นหนึ่งเดียว	 	 	 เราจะส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตรของเรา	
ให้การเรียนรู้ต่อเนื่อง	 สร้างสัมพันธภาพด้วยความเอาใจใส่และความ	
ร่วมมือ	บนพื้นฐานของการเชื่อใจ	และเคารพซึ่งกันและกัน
ความรบัผิดชอบ					เราจะบรูณาการหลกัการด้านสิง่แวดล้อมและสังคม
ในการด�าเนนิธรุกจิของเรา	เพือ่ให้มัน่ใจว่าส่ิงทีไ่ด้รบัมาจากประชาชนต้อง
กลับคืนสู่ประชาชนเป็นหลายเท่าทวี
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ข้อมูลทั่วไป

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 	 	 29	พฤศจิกายน	2545
ส�านักงานใหญ่ 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	
ทุนจดทะเบียน 	 	 	 	 	 8,421,540,848	บาท
ทุนช�าระแล้ว	 	 	 	 	 8,421,540,848	บาท
ก�าลังการผลิต	 	 	 	 	 เหล็กแท่ง	1.4	ล้านตัน		เหล็กส�าเร็จรูป	1.7	ล้านตัน
จ�านวนพนักงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 	 1,228	คน
จ�านวนบริษัทในเครือฯ		 	 	 	 3	บริษัท	
	 	 	 	 	 	 	 บมจ.เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	(NTS)	จังหวัดชลบุรี	ประเทศไทย
	 	 	 	 	 	 	 บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม	(SCSC)	จังหวัดระยอง	ประเทศไทย
	 	 	 	 	 	 	 บจก.เหล็กสยาม	(2001)	(SISCO)	จังหวัดสระบุรี	ประเทศไทย

ห่วงโซ่คุณค่า

ห่วงโซ่อปุทานของบรษิทั เริม่ต้นจากผูข้ายเศษเหลก็ซึง่มอียูท่ัง้ในและต่างประเทศ ผูข้ายวตัถดุบิ และผูใ้ห้บริการ กลุม่ผูข้ายและผูใ้ห้บรกิารเหล่านีต้ดิต่อ
กบัหน่วยงานจดัหาเพือ่ขายสนิค้าและบรกิารในหมวดหมู่ต่างๆ เพือ่สนับสนุนการผลติของแต่ละโรงงานในการผลติเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูประเภทต่างๆ  
โดยสินค้าส�าเรจ็รปูดงักล่าวจะได้รบัการจดัส่งและกระจายสนิค้าไปยงัลกูค้าโดยหน่วยงานการตลาดและการขายต่อไป

-ผูข้ายเศษเหลก็

-ผูข้ายวตัถดุบิอืน่ๆ

-ผูใ้ห้บรกิาร

ลกูค้า

กำาลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
NTS SISCO SCSC

100,000

ตันต่อปี

450,000

350,000

เหล็กเส้น เหล็กเส้นเหล็กลวด

รวมเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป	ที่	NTS	84,000	ตัน	SCSC	36,000	ตัน

เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

300,000

500,000

ห่วงโซ่อปุทานภายในองค์กร

หน่วยงานจดัหา หน่วยงานผลติ
หน่วยงานการขาย 
การตลาด (บรกิาร
ลกูค้าและกระจาย

สนิค้า)
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ	TSTH	ทกุบรษิทัซึง่ประกอบด้วย	NTS	SISCO	และ	SCSC		
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิระบบการบริหารงานสูคุ่ณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล	โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงาน
คุณภาพ	ซึง่	SISCO	และ	NTS	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO	9001:2015	
ส่วน	SCSC	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO	9001:2008	นอกจากนี	้บรษัิท
ยงัตระหนกัถงึความส�าคัญของการดแูลสิง่แวดล้อม	 โดยได้รบัการรับรอง
มาตรฐานสากลของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม	ซึง่	SISCO	และ	NTS	ได้
รบัการรับรองมาตรฐาน	ISO	14001-2015	ส่วน	SCSC	ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน	ISO	14001:2004	ตลอดจนบรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อมาตรการ
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อสุขอนามัยของ
พนกังานทกุคน	โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลส�าหรบัระบบบรหิาร
งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	ซึง่	SISCO	SCSC	และ	NTS	ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐาน	มอก/TIS.18001-2554	หรอื	BS	OHSAS	18001:2007	
ส่วนที	่TSTH	ฝ่ายจดัหา	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	 ISO	9001	 :	2008	
ส�าหรบัขอบข่ายการจดัซ้ือจดัจ้างบริการและวสัด	ุและฝ่ายการตลาดและ
การขาย	 ได้รับการรบัรองมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	
9001	:	2015	
ในปีที่ผ่านมา	 NTS	 และ	 SCSC	 ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน	 The	
Australasian	Certification	Authority	for	Reinforcing	and	Structural	
Steels,	“ACRS”	จากประเทศออสเตรเลยี	อกีทัง้	NTS	และ	SCSC	อยู่
ระหว่างการขอการรบัรองระบบ	ISO/IEC	17025	ความสามารถของห้อง
ปฏิบติัการในการด�าเนนิการทดสอบและสอบเทยีบอกีด้วย

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน
•	 บรษิทัเข้าร่วมเป็นสมาชกิในสมาคมผูผ้ลติเหลก็ทรงยาวด้วยเตาอาร์ค

ไฟฟ้า	 สมาคมการค้าเหล็กลวดไทย	 สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้าง
รปูพรรณรีดร้อน	และสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐาน	 ซึง่ท�า
หน้าที่ในการเป็นตัวแทนผู้ผลิตในการประสานงานกับภาครัฐใน
ด้านต่างๆ	เช่น	การจัดท�ามาตรฐานอตุสาหกรรม	โดยม	ีนายวนัเลศิ	
การววิฒัน์	เป็นนายกสมาคมผูผ้ลติเหลก็ทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า	
และสมาคมการค้าเหลก็ทรงยาวมาตรฐาน

•	 บรษิทั	ทาทา	สตีล	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษทัใน
เครอื	 ได้แก่	 NTS	 SCSC	 และ	 SISCO	 ร่วมกับ	 49	บริษทัผู้ผลติ
เหลก็ในประเทศไทยจาก	8	สมาคมผูผ้ลติเหลก็	ลงนามให้สตัยาบัน
ไม่ผลิตเหลก็ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	เมือ่วนัที	่3	มถินุายน	2559	ณ	กระทรวง
อตุสาหกรรม

•	 ตั้งแต่ปี	2559	บริษัทเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
	 ภาคเอกชนไทยในการต่อด ้านการทุจริต	 (CAC)	 และเข ้าร ่วม	

เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย	(PACT)
•	 ตั้งแต่ปี	2558	บริษัทได้ร่วมเป็น	1	ใน	30	บริษัทน�าร่องในการประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมกับ	UNICEF	ในโครงการ	Child-Friendly	Business:	
“The	 Children	 Sustainability	 Forum”	 เพ่ือส่งเสริมการด�าเนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก

แนวทางการจดัทำารายงาน	
รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	ประจ�าปี	2559	–	2560	 เป็นรายงาน
ฉบบัที	่ 4	ซึง่จดัท�าขึน้เพือ่แสดงข้อมลูเกีย่วกบันโยบายและการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย		
ได้แก่	 บริษัท	 เอ็น.ที.เอส.	 สตีลกรุ ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (NTS)	
บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม	 จ�ากัด	 (SCSC)	 และบริษัท	 เหล็กสยาม	
(2001)	 จ�ากัด	 (SISCO)	 ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 บรรษัทภิบาล	 และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใน
ขอบเขตข้อมูลในปีงบการเงิน	 2560	 ต้ังแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2559	
ถึงวันที่	 31	 มีนาคม	 2560	 ตามแนวทางการรายงานตามองค์กร
ความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืนรุ ่นที่	 4		
(Global	Reporting	Initiative	G4)	ครอบคลมุประเดน็ชีว้ดัทีส่�าคญัใน
ระดับ	Core	และตัวช้ีวดัเพิม่เติมทีเ่ป็นไปตามแนวทางความยัง่ยนืของ
ทาทา	สตีล	ประเทศอินเดีย	ส�าหรับเนื้อหาการด�าเนินงานของบริษัท
ที่มีการเปิดเผยในประเด็นอื่นๆ	 ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของรายงาน
นี้	สามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าปี	2559	 -	2560	ของบริษัท
หรือ	 https://www.tatasteelthailand.com/th/#investor	 และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	ประจ�าปี	
2559	-	2560	และฉบับย้อนหลังได้จากช่องทางเดียวกัน

ติดต ่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ ก่ียวกับรายงานฉบับนี้ ได ้ที่
ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร
บริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
555	อาคาร	รสาทาวเวอร์	2	ชัน้	20	ซอยพหลโยธนิ	19	ถนนพหลโยธนิ	
แขวงจตุจักร	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 10900	 หรือทีอ่เีมล	 :	
jittis@tatasteelthailand.com,	phasootk@tatasteelthailand.com,	
indrajayaa@tatasteelthailand.com
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ
การด�าเนินงานของบริษัททั้งภายในและภายนอก	 โดยน�าเอา
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆ	 รวมถึงการประเมินประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืน	

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด�าเนินงานของบรษิทั	ออกเป็น	10		กลุม่		โดยในแต่ละกลุม่	
จะมีรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสียและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสีย	 ตวัอย่างการมส่ีวนร่วม ประเด็นความคาดหวัง

1. ผู้ถือหุ้น •	 การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•	 การเยี่ยมชมโรงงาน
•	 รายงานประจ�าปี
•	 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน	
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•	 การติดต่อกับบริษัทโดยตรง

•	 ผลตอบแทนจากการลงทุน
•	 การเติบโตของบริษัท
•	 ความโปร่งใส	และความถูกต้องของข้อมูล

2. ลูกค้า •	 การส�ารวจความพึงพอใจ
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน	
•	 การพบปะลูกค้า
•	 การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•	 กิจกรรมต่างๆ	ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

•	 ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ	
	 ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

3. คู่ค้า •	 การพบปะคู่ค้า
•	 การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•	 กิจกรรมต่างๆ	ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

•	 ได้รับใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง
	 และสมบูรณ์	
•	 ได้รับการช�าระเงินตรงตามเวลา	
•	 การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

4. พนักงาน •	 กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
•	 วารสารภายในองค์กร
•	 แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•	 กิจกรรมต่างๆ	ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

•	 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	
•	 สวัสดิการและค่าตอบแทนที่น่าพอใจ	
•	 โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
•	 ได้รับการดูแลที่ดีด้านอาชีวอนามัย	
	 ความปลอดภัย	และคุณภาพชีวิต
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสีย	 ตวัอย่างการมส่ีวนร่วม ประเด็นความคาดหวัง	

5. ชุมชนและ
    สังคม

•	 การท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน
•	 การพบปะพูดคุยกับผู้น�าชุมชน
•	 การลงพื้นที่พบปะชุมชน
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

•	 ดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยไม่ปล่อยมลพิษ	
•	 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	
•	 ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์
	 และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

6. คู่แข่งขัน •	 การพบปะพูดคุย
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

•	 การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม
	 ตามกรอบการแข่งขัน	
•	 การตลาดและการขายที่เป็นไป
	 ตามกฎหมายและจรรยาบรรณ

7. องค์กรไม่
แสวงผลก�าไร 
และองค์กร
ปกครองท้อง
ถิ่น

•	 การพบปะพูดคุย
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเหน็เกีย่วกบัประเดน็

ความยั่งยืน
•	 การสนับสนุนกิจกรรมส่วนท้องถิ่น
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

•	 ลดผลกระทบจากมลพิษ

8. หน่วยงาน
ราชการ

•	 การพบปะพูดคุย
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน
•	 การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ
•	 การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ

•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับ
•	 ลดผลกระทบที่เกิดอาจเกิดขึ้นกับชุมชน
	 และสิ่งแวดล้อม

9. สื่อมวลชน •	 การแถลงผลประกอบการประจ�าไตรมาส
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน	
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•	 การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

•	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน	ถูกต้อง	
	 ตรงประเด็นและทันเหตุการณ์

10. เจ้าหนี้ •	 การแถลงผลงานประจ�าไตรมาส
•	 การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น
	 เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน	
•	 การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
•	 การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

•	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ว่า
	 จะได้รับช�าระหนี้	ครบถ้วนและตรงเวลา
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บริษัท	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้มีการประเมิน
ประเด็นทีม่คีวามส�าคญัด้านความยัง่ยนืขึน้เป็นครัง้แรก	โดยใช้ข้อมลูจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเกีย่วกับประเดน็ด้านความ
ยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	ข้อมูลเหล่านี้ถูกน�าไป
ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการระบุประเด็นที่มีความส�าคัญด้าน
ความยั่งยืน	โดยอ้างอิงตามหลักการรายงานสากลด้านความยั่งยืนรุ่นที่	
4	ซึง่ครอบคลมุประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	และสงัคม

นอกจากนี้	บริษัทได้คัดเลือกประเด็นส�าคัญต่างๆ	 เช่น	การสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 แบรนด์สินค้าของบริษัท	 และการรักษาพนักงาน
ที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี	 โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์ของทาทา	 สตีล		
ความท้าทายที่บริษัทได้เผชิญในช่วงปีที่ผ่านมา	และแผนระยะยาวของ
บริษัท

เศรษฐกิจ   
1.	นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท	 	
3.	การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า	 	
4.	นวัตกรรมสินค้าและบริการ		 	
5.	แบรนด์สินค้าและการโฆษณา	

สิ่งแวดล้อม 	
6.	การบริหารจัดการพลังงานของบริษัท	 	
7.	การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของบริษัท	
8.	การบริหารจัดการของเสียของบริษัท	 	 	
9.	การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท

สังคม	 	 	
10.	บรรษัทภิบาล	และการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจ
	 บนพื้นฐานจริยธรรม	
11.	การปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบราชการ	
12.	การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม	
13.	ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	 	
14.	การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์		
15.	การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานให้พนักงาน	
16.	การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน	 	
17.	การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี

ล�าดับความส�าคัญของแต่ละประเด็นถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
หลักเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ซึ่งท�าหน้าที่พิจารณาความส�าคัญ
จากผลกระทบของแต่ละประเด็นต่อบริษัท	นอกจากนี้	ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกกไ็ด้ร่วมพิจารณาความส�าคญัผ่านมมุมองของแต่ละกลุม่ด้วย
การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน

ในขัน้ตอนสดุท้าย	ผูบ้รหิารสงูสดุของบริษทัท�าการทบทวนเนือ้หาอกีครัง้
เพือ่ยนืยนัว่าประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัด้านความยัง่ยนืได้ถกูจดัล�าดับโดย
สะท้อนถงึเรือ่งท่ีมคีวามส�าคญัต่อบริษทัและผูมี้ส่วนได้เสียอย่างสมดลุ

ลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่มีความสำาคัญด้านความยั่งยืน

การประเมินประเด็น
ที่มีความสำาคัญด้านความยั่งยืน

ความส�าคัญต่อองค์กร

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

สูง

สูง

ต�่า

ทบทวน

ติดตาม

มุ่งเน้น

1
13

16

14
17

7

5

6

15

4

9

12

10
3

28

11
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ประเด็นส�าคัญ ความส�าคัญต่อองค์กร เป้าหมายระยะยาว ดัชนีชี้วัดผลงานที่ส�าคัญ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ
บริษัท

เพื่อตั้งเป้าหมาย	 และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ	 ท่ีมีการลดระดับความเสี่ยง	
เชิงรกุ	และสามารถช่วยสนบัสนนุการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการความเสีย่ง
(คะแนน	 Risk	 Maturity	
Assessment	=	5)

คะแนน	 Risk	 Maturity	
Assessment

การสร้างความ	
พึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถส่ง
มอบสินค้า	 และบริการที่มีคุณภาพ
ตามความคาดหวัง	หรือสูงกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า	 และสามารถ
น�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าใน
อนาคต

การเป็นคู ่ค้าแห่งทางเลือก		
(	Supplier	of	Choice)	ของ
บรษัิท

-	ดชันคีวามพึงพอใจของลกูค้า
-	จ�านวนข้อร้องเรยีนของลูกค้า
		ต่อปี

การปล่อยก๊าซจาก
การด�าเนินงานของ
บริษัท

เนื่องจากการผลิตเหล็กนั้นมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และมลพิษ
สู่อากาศ	 ซึ่งการปล่อยมลพิษอาจส่ง
ผลกระทบต่อชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	
ไดออกไซด์ลง	3	–	5	%	และ
ได้รบัการรบัรองอตุสาหกรรม
สีเขียวระดับ	5

อตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอน	-
ไดออกไซด ์ (ตันต ่อตันน�้ า
เหล็ก)	

การส่งเสริมให้มีการ
ด�าเนินธุรกิจบน	
พื้นฐานจริยธรรม

เพื่อสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส	
สุจริต	 และลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ซึ่งอาจส่งผล	
กระทบต่อทางธุรกิจ	 รวมถึงชื่อเสียง
ของบริษัท

ปลกูฝังวฒันธรรมการด�าเนนิ
ธุรกิจภายใต้จริยธรรมทั่วทั้ง
องค์กร	

จ�านวนเร่ืองที่ได้รับการร้อง
เรียนผ่านช่องทางการร้อง
เรียนของบริษัท

การสร้างความ
ผูกพันกับชุมชนและ
สังคม

เพ่ือสร้างการยอมรับทางสังคม	 ซึ่ง
จะส่งผลให้การด�าเนนิงานของบรษิทั
เป็นไปได้อย่างราบร่ืน	 รวมถึงสร้าง
ความผูกพันต่อชุมชน	 โดยเฉพาะ
เยาวชน	ซึ่งอาจเป็นลูกค้า	คู่ค้า	หรือ
พนักงานของบริษัทในอนาคต

ให้ชมุชมสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ในระยะยาว	ผ่านการให้การ
ศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน	รวม
ถงึโครงการพฒันาชมุชนในรปู
แบบอืน่ๆ	

จ�านวนโรงเรียนในโครงการ	
“เสรมิปัญญา	กบั	ทาทา	สตลี”

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 
ในปีการเงิน	 2560	 บริษัทได้น�าประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ“มุ่งเน้น”	จัดท�าเป็นแผนกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย
ตามแผนระยะยาว	(เป้าหมายปีการเงิน	2564)	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริษัทจัดให้มีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้แล้ว	 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี	 2559-2560	 ซึ่ง
ได้อธิบายประเด็นส�าคัญต่างๆ	 ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
โครงสร้างของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย	การสรรหา
และแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 คุณสมบัติของกรรมการ
และกรรมการอสิระ	หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกตัง้	การก�ากับดแูลการ
ด�าเนนิงานของบริษัทย่อยหรอืบรษิทัร่วม	การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน	
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ	ได้แก่	สทิธขิองผูถ้อืหุน้	การปฏบัิตต่ิอผูถ้อึ
หุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั	บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสยี	การเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใส	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณของทาทา 
และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
บริษัท	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย
ทั้งสามบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ
ทาทา	(Tata	Code	of	Conduct	หรือ	TCoC)	อย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้		
บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการบังคับใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ	
ประกอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทา	 เช่น	 การรับหรือให้ของขวัญ	
การประกอบอาชีพอื่นของพนักงาน	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อันอาจจะเกิดขึ้นได้	การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ	การต่อ
ต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น	ฯลฯ	โดยในปีที่ผ่านมา	บริษัทได้
ฝึกอบรมและมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทาให้กับพนักงาน	 พร้อม

บรรษทัภบิาล การปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ/การส่งเสรมิ
ให้มีการดำาเนนิธุรกิจบนพ้ืนฐานจรยิธรรม

ทั้งท�าการทดสอบได้ครบทั้งหมดร้อยละ	100	ตลอดจนขยายขอบเขต
ไปยังพนักงานของผู้รับเหมา	และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ	รวมถึงคู่ค้า	
และลูกค้าของบริษัท	จ�านวน	142	ราย	อีกด้วย

โครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณ
บรษิทัได้จดัต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณขึน้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2551	โดย
ในแต่ละปีได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง	บริษัทได้
หมนุเวยีนและแต่งตัง้ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณของแต่ละบรษิทัย่อย	
เพื่อท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ	ซึ่งมี	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละโรงงาน	เป็นประธาน	และมี
ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่	-	ทรพัยากรบคุคลและบรหิาร	เป็นประธาน
ส�าหรบัส�านกังานใหญ่	คณะกรรมการจรรยาบรรณในระดบักลุม่บรษัิท
มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน	และมทีีป่รกึษาจรรยาบรรณ	ซึง่ได้
รบัการแต่งตัง้จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นเลขานกุาร	ในปีทีผ่่านมา		
บรษิทัได้แต่งต้ังผูป้ระสานงานจรรยาบรรณเพิม่เตมิ	โดยทกุโรงงานและ
ทีส่�านักงานใหญ่จะมผู้ีประสานงานจรรยาบรรณชายหนึง่คนและหญงิ
หนึ่งคน	เพื่อให้สามารถดูแลและให้ค�าปรึกษากับพนักงานในประเด็น
ทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยาบรรณได้อย่างท่ัวถงึยิง่ขึน้	ซึง่ในปัจจุบัน	บรษัิทมี	

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ทาทา สตลี (ประเทศไทย)

คณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ-
ดแูลพนกังานสตรี

ทาทา สตลี (ประเทศไทย)

คณะอนกุรรมการ
จรรยาบรรณ-
สำานกังานใหญ่

คณะอนกุรรมการ
จรรยาบรรณ-
โรงงานชลบรุี

คณะอนกุรรมการ
จรรยาบรรณ-
โรงงานระยอง

คณะอนกุรรมการ
จรรยาบรรณ-
โรงงานสระบรุี

ทีป่รกึษาจรรยาบรรณ

ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ
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อัตราส่วนผู้ประสานงานจรรยาบรรณต่อจ�านวนพนักงานทัง้หมดอยูท่ี่	
1	ต่อ	134	และอตัราส่วนผูป้ระสานงานจรรยาบรรณสตรีต่อพนักงาน
สตรีทั้งหมดอยู่ที่	1	ต่อ	65		นอกจากนั้น	บริษัทยังได้รับการประเมิน
จากทาทา	 ซันส์	 ให้อยู่ในกลุ่มบริษัททาทา	 ที่มีการด�าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณในระดับก้าวหน้าสูงสุด	(Advanced	Maturity)	

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.  ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ 
	 ให้ค�าปรึกษาด้านจรรยาบรรณของกลุ ่มบริษัท	 ทาทา	 สตีล	

(ประเทศไทย)	 เพื่อให้เกิดพันธะสัญญาของการประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของทาทาอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วนและเคร่งครัด	
เป็นช่องทางในการรับและรวบรวมเรื่องต่างๆ	 ที่ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณจากผู ้ เกี่ยวข ้องทั้งภายในและภายนอกกลุ ่ม	
บริษัท	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณของบริษัท		
ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และรายงานด้านจรรยา
บรรณตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และเป็นผูป้ระสานงาน

	 จรรยาบรรณในนามของกลุม่บรษิทั	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	กบั	
Tata	Steel	Limited	ประเทศอนิเดยี

2.  ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ - ดูแลพนักงานสตรี 
	 เป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณ	 ดูแลพนักงานสตรี	 ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ประธานคณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ	ดแูลพนกังานสตร	ีของกลุม่บรษิทั	
ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	ท�าหน้าทีร่ายงานตรงต่อประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของบริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
รายงานโดยอ้อมต่อที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

3.  ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ - บริษัทย่อย
	 เป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ภายใน

บริษัทย่อย	 เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของ
บริษัทย่อยที่สังกัด	และรายงานด้านจรรยาบรรณตรงต่อประธาน
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทย่อยดังกล่าวและ
รายงานโดยอ้อมต่อที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

การสื่อสารจรรยาบรรณของทาทา
บริษัทได้มีการส่ือสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณให้กับ
พนักงานได้รับทราบ	 ผ่านทางวารสารภายในองค์กร	 และการพูดคุย
สนทนาด้านจรรยาบรรณ	(Ethics	Pause)	ในการประชุมต่างๆ	ของ
บริษัท	และได้มีการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

หมายเหตุ: บริษัทได้เริ่มตัดรายชื่อคู่ค้าที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ปีการเงิน 2559

จำ�นวนคู่ค้�ทั้งหมด จำ�นวนคู่ค้�ที่ได้รับก�รสื่อส�ร

ปีการเงิน 2559 ปีการเงิน 2560

จำานวนคู่ค้าที่ได้รับการสื่อสาร
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4,021 4,021

2,403 2,403
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การต่อต้านการติดสินบน 
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส	โดยยึด
พันธสัญญาที่จะป้องกัน	ยับยั้ง	และตรวจหาการฉ้อโกง	การติดสินบน
และการกระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังปวง	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังได้
ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน	 ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่
ใสสะอาด

ในปี	2557	บรษิทัได้เข้าร่วมลงนามใน	“ค�าประกาศเจตนารมณ์”	แนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Collective	
Action	Coalition	:	CAC)	และในปี	2559	คณะกรรมการ	CAC	ได้
ให้การรับรองแก่บริษัทว่า	 “เป็นบริษัทท่ีผ่านกระบวนการประเมิน
ตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่	CAC	ก�าหนดไว้”

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต
เพื่อประเทศไทย	 (PACT)	 และร่วมลงนามให้ค�าม่ันในการส่งเสริม
สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่	The	Children	Sustainability	
Forum	ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์	และองค์การยูนิเซฟ

ทั้งนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว	โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กบัการกระท�าการทจุรติคอร์รปัช่ัน
ในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด	และจะไม่ด�าเนินการใดๆ	ไม่ว่าจะโดยทาง
ตรงหรอืทางอ้อม	โดยผ่านคนกลาง	หรือบคุคลทีส่าม	เพือ่การเรียกร้อง	
การได้รบัหรอืให้ได้มา	การยืน่ข้อเสนอ	ให้สญัญา	หรอื	การจัดหาให้ได้
มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน	หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า	หรือ
ผลการปฏิบัติใดๆ	ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม	
ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

การร้องเรียนการกระทำาผิดจรรยาบรรณ
บริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัท	 โดยก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ	
ช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
จรรยาบรรณ	กระบวนการด�าเนนิการภายหลงัจากได้รบัเรือ่งร้องเรยีน	
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายใต้	 “นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการร้องเรียนการกระท�าผิดหลักจรรยาบรรณ”	 (Whistle	
Blowing	Policy	and	Practices)	ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
เสนอแนะ	หรือร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ	ได้ดังนี้
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริษ สมารัมภ์
เลขที่	80	ซอยพร้อมพันธ์	สุขุมวิท	39
แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร	10110
E-mail	:	msamaram@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(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 
ต้ังแต่วนัท่ี	1	ตุลาคม	2559	เป็นต้นไป	บรษิทัได้เปิด	“สายด่วน	TCoC”	
ให้เป็นช่องทางใหม่ส�าหรบัพนกังาน	ผูร้บัเหมา	และคูค้่า	ในการตดิต่อกบั
บคุคลท่ีสามซึง่เป็นองค์กรอิสระจากกลุม่บรษิทั	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	
มทีีต่ัง้อยูใ่นประเทศอืน่	และมผีูช้�านาญการทีจ่ะบนัทกึเรือ่งราวเกีย่วกบั
การละเมดิหรอืฝ่าฝืนจรรยาบรรณท่ีได้แจ้งให้ทราบ	การบรกิารทัง้หมด
นีจ้ะถูกเก็บรกัษาเป็นความลับและสามารถใช้บรกิารได้ทกุวันไม่เว้น
วนัหยดุใดๆ	ทกุเวลา	ตลอด	24	ชัว่โมง	โดยสามารถตดิต่อใช้บรกิารนีผ่้าน
ทางโทรศพัท์ได้ฟร	ีทีห่มายเลข	001800-441-0657	หมายเลขโทรศพัท์
ทีโ่ทรเข้าใช้บรกิารจะไม่ถกูบนัทกึ	 หากผูแ้จ้งมคีวามประสงค์ทีจ่ะไม่ให้
บนัทึกไว้เพือ่มใิห้ล่วงรู้ถงึตวัตนของผู้แจ้ง	นอกจากน้ัน	ยงัสามารถรายงาน
เร่ืองราวผ่านช่องทางเวบ็ไซต์	http://www.speak-up.info/tsth/	
ซึ่งจะไม่มกีารบนัทกึตวัตนของผูแ้จ้งไว้แต่อย่างใดทัง้สิน้	ทัง้นี	้ เพือ่ให้
มัน่ใจว่า	 เร่ืองทกุเรือ่งทีร่ายงานจะเป็นความลบัขัน้สูงสดุทีจ่ะไม่มีผูใ้ด
สามารถล่วงรู้ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย	หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะ
ให้บนัทกึไว้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้น�าระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง	 (Enterprise	 Risk	 Management	 –	 ERM)		
และโครงสร้างการบริหารมาใช้โดยมีพื้นฐานตามแนวปฏิบัติของ	
COSO	 และมาตรฐาน	 ISO:31000	 และยังสอดคล้องกับแนวทาง
ของกลุ่มบริษัท	 ทาทา	 สตีล	 	 การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นส่วน
ส�าคัญในกระบวนการวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
องค์กร	 ซึ่งช่วยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า	 ท�าให้บริษัทสามารถ
บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้บริษัท
สามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู่	 เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้าน
ธุรกิจต่อไป	 รายการความเสี่ยงท่ีบันทึกไว้จะได้รับการพิจารณา
ทบทวนในการประชุมประจ�าเดือนของคณะกรรมการบริหารของ	
TSTH	 โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงแต่ละรายการจะรายงาน
สถานะของแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงและแนวโน้มของข้อบ่งชี้
เตือนภัยความเสี่ยง	 ขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันนี้จะถูกน�าไปปฏิบัติใน	
แต่ละระดับส่วนและระดับฝ่าย	 ความเคล่ือนไหวของรายการความ
เสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท

การทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกจิในอตุสาหกรรมเหลก็	บรษัิทจะต้องเผชิญกบั
ความเส่ียงในการด�าเนนิธุรกจิในหลายด้าน	ทัง้ด้านการค้า	การปฏบิตักิาร	
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	และด้านทรพัยากรบคุคล	เป็นต้น	ด้วยเหตนุี้	
บริษัทจึงได้จัดท�าและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด	 ตลอดจน
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจและสถานการณ์ด้านการตลาด
โดยละเอียด	และได้ก�าหนดแผนรบัมอืกบัความเสีย่งโดยมผีูร้บัผดิชอบ
ในด้านต่างๆ	ส�าหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท	เอ	บี	และซี	โดย
ประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ	 โดยความ
เสี่ยงประเภทเอ	ถือว่ามีความเสี่ยงสูง

ในปีทีผ่่านมาบรษัิทถกูประเมนิความเตบิโตของระบบการจดัการความ
เสี่ยงโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก	 และได้คะแนนจากการประเมินที่	
“ระดับบูรณาการ”	(3.97	จากคะแนนเต็ม	5)	โดยข้อแนะน�าจะช่วย
ให้บรษิทัสามารถเปลีย่นแปลงไปสูอ่งค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิในด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอยีดความเสีย่งประเภทต่างๆ	และการประเมนิพร้อมแนวทาง
ในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความต้องการใช้เหล็กของไทยมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 โดยอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 และ	

ปี	 2560	 จะขึ้นอยู่กับการลงทุนของภาครัฐเป็นหลัก	 ถ้าการลงทุน
ภาครัฐไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้	จะกระทบกบัการลงทนุภาคเอกชน	
และต่อเนือ่งไปยงัความต้องการใช้เหลก็ของไทย		อกีท้ังยงัคงมีการน�า
เข้าเหล็กจากจีนเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้ปริมาณการผลิตและการขายเหล็ก
ของผู้ผลิตเหล็กในประเทศได้รับผลกระทบ	 	 มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดที่ประกาศโดยรัฐบาลและการประกาศมาตรฐาน	 มอก.ใหม่	
ช่วยให้สภาพตลาดกลบัมามีเสถยีรภาพขึน้บ้าง	ในช่วงปีทีผ่่านมาบรษิทั
ได้เสริมความเข้มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้นคุณภาพสูง	เพิ่มก�าลังผลิต
เหลก็เส้นตดัและดดัส�าเรจ็รูปพร้อมใช้งานซึง่มแีนวโน้มเตบิโตเมือ่เทยีบ
กับปีที่ผ่านมา		และมีการสร้างแบรนด์	ทาทา	ทิสคอน	ผ่านทางสังคม
ออนไลน์		กจิกรรมทางการตลาดช่วยสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและ
ผูใ้ช้งาน	ด้วยปัจจยัเหล่านี	้บรษิทัได้เปิดคลังสนิค้าเพิม่ขึน้ทัง้ในภาคเหนอื	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้ของประเทศไทย	เพื่อปรับปรุง
ระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ทีมงานบริการลูกค้าได้ช่วยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหา
เฉพาะของลกูค้า	และด�าเนินงานในเชงิรุกด้วยการออกแบบผลติภณัฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจากฝ่ายประกัน
คุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 นอกจากนี้	 บริษัทยังใช้ทรัพยากร
จากระดบัภมูภิาคอาเซยีน	และจากกลุม่บรษิทั	ทาทา	สตลี	ผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านเทคนิคดังกล่าวยังได้ให้ค�าแนะน�ารวมทั้งการแก้ไขปัญหาใน
การด�าเนินงานอย่างครบถ้วน

บริษทัยงัให้ความส�าคัญต่อความพยายามในการขยายตลาดส่งออกต่าง
ประเทศ	โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน	และอินเดีย	เพื่อเป็นอีก
หน่ึงมาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายใน
ประเทศ	ในขณะเดยีวกนัยงัสามารถขยายฐานลกูค้าและสร้างแบรนด์	
ทาทา	ทิสคอน	ให้เป็นที่นิยมในตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน	

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากความต้องการวตัถุดบิ	(เศษเหลก็ในประเทศ)	ที่
มปีรมิาณความต้องการใช้สงูกว่าปรมิาณทีส่ามารถตอบสนองได้	อกีทัง้
ยงัมคีวามผนัผวนทางด้านราคาท่ีค่อนข้างสูง	ซึง่ความผนัผวนนีไ้ด้รบัผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงจากตลาดต่างประเทศ	ในสว่นของความเสีย่ง	
ด้านความไม่แน่นอนของราคา	 บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงนี้		
ด้วยการรักษาระดับความสมดุลระหว่างวัตถุดิบคงคลังและปริมาณ
ยอดขายที่มีอยู่	ในขณะที่ความเสี่ยงของเรื่องการแข่งขันในตลาด	
บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การใช้งานวัตถุดิบทางเลือก	 และเศษเหล็กต้นทุน
ต�่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	ซึ่งได้กลายมาเป็นตัวแปรส�าคัญที่ช่วย
ในเรื่องการบริหารต้นทุนของบริษัท
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3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็ก
 ขนาดเล็ก (MBF)
ราคาถ่านโค้กและแร่เหล็ก	 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เปรียบเทียบกับเศษเหล็ก	ท�าให้บริษัทต้องหยุดการผลิตเตาถลุง
ต่อไป	ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัก�าลงัเร่งมองหาทางเลอืกในการจ�าหน่าย
เตาถลุงเหล็กขนาดเล็กดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ 
 และสิ่งแวดล้อม
การผลิตเหล็กมีความเสี่ยงด้านการท�างานและความเสี่ยงของ
สภาพแวดล้อมในการท�างานอยู ่ในตัวเอง	แม้ว ่าการผลิตเหล็ก
จะไม ่ มีการใช ้ วัสดุหรือวัตถุดิบอันตราย	 แต ่ในกระบวนการ
ผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูงและมีการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุก
สิ่งของที่มีน�้าหนัก	 ดังนั้น	 ทุกโรงงานซึ่งมีทั้งพนักงานประจ�า
และผู ้รับเหมาจึงจ�าเป ็นต้องมีแผนจัดการเพื่อความปลอดภัย
ที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์	 บริษัทได ้น�าระบบบริหาร
เพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย	 (Safety	 Excellence	
Jou rney 	 - 	 SE J ) 	 ร วมทั้ ง ระบบการจั ดการสิ่ ง แวดล ้ อม	
ISO14001	 และระบบบริหารงานความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย	 OHSAS18001	 มาใช ้	 บริษัทให ้ความส�าคัญในการ
ติดตามตัวชี้ วัดด ้านอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIF)	 รวมถึงกรณีท่ีมีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล	 (FAC)	
และทรัพย์สินเสียหาย	 (Property	 Damage)	 ซึ่งทั้งหมดล้วน
เป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่อเร่ืองความปลอดภัย		มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ	(Near	Miss)	
การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย	 (Safety	Observation)	
และอันตรายถึงขั้นเสียชิวิต	(Fatal	Risk	Control	Program	-	FRCP)	
ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและก�าหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง		
ในระดับกลุ่มบริษัท	ทาทา	สตีล	มีการก�าหนดโครงสร้างด้านความ
ปลอดภัย	 โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด	 (Apex	 Safety	
Council	 -	 ASC)	 มีกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นประธานและมีผู ้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก	 โดยได้ก�าหนดให้มี	
คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย	 (Apex	 Sub	 Safety	
Committee	 -	 ASSC)	 จ�านวน	 6	 คณะ	คณะอนุกรรมการด�าเนิน
งานในระดับโรงงานและระดับส่วน	 (PIC	 และ	 DIC)	 และคณะ
กรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(คปอ.)	ใน
การด�าเนินงานเพื่อเป็นการยกระดับความส�าคัญของเรื่องน้ี	โครงการ
ริเริ่มที่ส�าคัญที่ด�าเนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา	 เช่น	 ระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา	 (Contractor	 Safety	
Management	-	CSM)	เพื่อให้เรื่องความปลอดภัยของผู้รับเหมา		

ได้รับความส�าคัญเท่าเทียมกับความปลอดภัยของพนักงานบริษัท	
รวมถงึการรณรงค์เร่ือง	“ค้นหา	รบัผดิชอบ	แก้ไข”	(Find	it	–Own	
it–Fix	it)	เพื่อค้นหาอันตรายและแก้ไข	

บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานที่ท�างานมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี	 มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ	
เช่น	ฝุ่น	 เสียง	สารเคมี	ความร้อน	อยู่เสมอ	และมีการตรวจสุขภาพ
พนักงาน	 รวมทั้งติดตามและให้การรักษาหากมีผลผิดปกติจากปัจจัย
ในการท�างาน	โดยได้น�าระบบดัชนีด้านสุขภาพ	(Health	Index)	
มาใช้ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน	

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ดัชนี	
ชี้วัดเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2	Emission)	ในการ
วัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และยังมีการติดตาม
ตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	(EIA)	โดยมีการตรวจวัด
การปล่อยก๊าซ	ได้แก่	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	(NOX),	ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์	 (SOX),	 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	 (CO),	 ฝุ่น	 ทุกโรงงาน	
รวมถึงใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 และใช้หลักการปล่อยน�้า
ทิ้งเป็นศูนย์	(Zero	Discharge)	ในการจัดการน�้า	ส�าหรับการจัดการ
ขยะและกากของเสยีได้ใช้หลกั	3	R	ในการรไีซเคลิขยะให้มากทีส่ดุ	โดย
มีเป้าหมายให้น�ากากของเสียร้อยละ	99	มาใช้ใหม่ได้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญเพื่อให้การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล	 ด้วยการก�าหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมอย่างเหมาะสม	 เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนที่น�ามา
ใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน	 ได้แก่	 เศษเหล็ก	 ซึ่งมีการน�ากลับ
มาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ท้ังหมด	 บริษัทได้ก�าหนดกรอบการบ�ารุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 และภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทนุกบัความสญูเสยี	ได้ก�าหนดให้พนกังานต้องด�าเนนิการชีบ่้งและ
ระบุถึงบริเวณหรือจุดที่ก่อเกิดของเสีย	 ตลอดจนต้องด�าเนินโครงการ
เพ่ือลดการใช้พลังงานด้วย	 ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการตรวจสอบการใช้
พลังงานเป็นประจ�าทุกปี	 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัททาทา
สตีล	 การด�าเนินการดังที่ได้กล่าวมานี้ได้ช่วยเกิดระบบการแจ้งเตือน
ที่เหมาะสมเมื่อมีความเสี่ยงใดๆ	เกิดขึ้น
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5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและในพื้นที่ซึ่งมีอัตราตัวเลข
ผู ้ว่างงานอยู ่ในระดับต�่า	 การแข่งขันและความท้าทายทางธุรกิจ	
ประกอบกับโอกาสที่บริษัทจัดหางานอื่นๆ	 จะยื่นข้อเสนอ
ที่สูงกว่าให้กับพนักงาน	 อาจท�าให้บริษัทประสบกับความเสี่ยงใน
ด้านการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว	 ถึงแม้ว่าอัตรา
การลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดี	 โดยปรับลดต�่าลงจาก
ร้อยละ	8.1	 เป็นร้อยละ	5.2	 ในปีปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทยังมี
ความเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญ	จึงได้เตรียมแผน
สบืทอดต�าแหน่งงานส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้ริหารและต�าแหน่งงานส�าคญั
เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนี้	 มีการก�าหนดก�าลังพลส�ารองเพื่อรองรับ
ความต้องการก�าลังพลวิศวกร	 ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลาย
ด้านเพื่อให้ม่ันใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที่ต�่า	 บริษัทได้จ้างที่
ปรกึษาภายนอกด้านทรพัยากรบคุคลให้ท�าการส�ารวจความผกูพนัของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร	(Employee	Engagement	Survey)	ผลจาก
การส�ารวจได้น�าเสนอเพ่ือหารือในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลของบริษัท	เพื่อก�าหนดแผนการปรับปรุง	นอกจากนี้	บริษัทได้
เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	บริษทั
สนบัสนนุการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรจากภายใน	ซึง่ถอืเป็นโอกาสใน
การเตบิโตของพนักงานควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากรอย่างรอบด้าน	
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง	 ด้านความรู้ทางธุรกิจ	
การจดัการ	และภาวะผูน้�า	ทัง้นีเ้พือ่เพิม่พนูความรู	้ความสามารถและ
ศักยภาพของพนักงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ด�าเนินโครงการพัฒนา
ผู้น�าเพื่ออนาคต	 	 เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้
อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้	มกีารพจิารณาปรบัปรงุสวสัดกิารต่างๆ	ให้สามารถ
แข่งขนัได้โดยเทยีบเคยีงกบัตลาดและบรษิทัช้ันน�าอืน่ๆ	อย่างสม�า่เสมอ	
ในแต่ละโรงงานยงัมกีารจดักจิกรรมสร้างทมีเพือ่ให้เกดิทมีงานที่
เข้มแข็งและมีความผูกพัน

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ความเสีย่งด้านการเงนิครอบคลมุถงึพนัธะทางการเงนิทัง้หมดทีบ่รษิทั
มีต่อบุคคลภายนอก	 กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่อง
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด	 ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศน้ันมีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไป
ตามกลยุทธ์ท่ีก�าหนดขึ้น	 มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ด้านการเงินระดับภูมิภาค	(Regional	Treasury	Committee)	และ
มกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสม�า่เสมอ	นอกจากนี้
บรษิทัได้จดัท�ากรมธรรม์ประกนัภยัทีเ่หมาะสมเพ่ือคุ้มครองทรพัย์สนิ
และธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จากการที่ส�านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ใน	 4	 พื้นที่ที่แตกต่างกัน
ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจึงอยู่ในระดับปานกลาง	
อย่างไรก็ดี	บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการด�าเนินงานในเขตนิคม
อตุสาหกรรมและด้วยเหตนุีจึ้งได้ท�าประกนัภยัให้ครอบคลมุความเสีย่ง
จากภัยธรรมชาตแิละภยัทางอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ตลอดจนได้ก�าหนดให้
มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นส�าหรับทุกโรงงาน
และจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการหยุดชะงัก
ของธุรกิจ	 บริษัทก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม
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การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

บริษัทมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามกลุ่มสินค้า	 กลุ่มอุตสาหกรรม	
ประเภทของลูกค้า	และตามพื้นที่	ทั้งนี้	เพื่อให้บริษัทสามารถก�าหนด
แนวทางเพื่อรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและ
แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	กิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทได้ก�าหนด
ขึ้นเพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้า	 อาทิ	 การเข้าพบลูกค้าทั้งของผู้แทนขาย
และผู้บริหารในระดับต่างๆ	การเยี่ยมชมโรงงาน	การจัดกิจกรรมการ
ตลาดต่างๆ	 การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี	 การประชุมร่วมกับ
ลูกค้าโดยจัดตั้งทีมบริการลูกค้าเพื่อท�าการเข้าเยี่ยมลูกค้า	 และทีม
พัฒนาตลาดเพ่ือเข้าเยี่ยมผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 รวมถึง
การใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ	ในการสื่อสารกับลูกค้า

การรับฟังลูกค้าในอนาคต
นอกเหนอืจากการรบัฟังเสยีงของลกูค้าปัจจบนัของบริษทัแล้ว	บริษทั
ยังได้ด�าเนินการขยายการรับฟังเสียงของลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใน
อนาคตของบริษัท	 โดยได้แบ่งกลุ่มและจัดล�าดับความส�าคัญ	 รวมถึง
วิเคราะห์ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆ	 เพื่อน�าไปสู่การตอบ

การรับฟังลูกค้าปัจจุบัน

สร้าง

พัฒนารกัษา

บรหิาร/จดัการ

•	การออกเยี่ยมชมลูกค้า
•	การประชุมเชิงเทคนิค
•	การเข้าเยีย่มของทมีพฒันาตลาด
•	การเยี่ยมชมโรงงาน

•	การออกเยี่ยมชมลูกค้า
•	การประชุมเชิงเทคนิค
•	การประชุมระหว่างหน่วยงาน

•	การออกเยี่ยมชมลูกค้า
•	การเยี่ยมชมโรงงาน
•	การรับฟังข้อร้องเรียนและ
		ข้อเสนอแนะ
•	การประชุมระหว่างหน่วยงาน

•	การออกเยี่ยมชมลูกค้า
•	การเยี่ยมชมโรงงาน
•	การรับฟังข้อร้องเรียนและ
		ข้อเสนอแนะ
•	การประชุมระหว่างหน่วยงาน
•	การส�ารวจความพึงพอใจ
•	การจัดกิจกรรมพิเศษ
•	การเยี่ยมลูกค้าของผู้บริหาร	
•	การใช้การสื่อสารทางการตลาด

นอกจากนัน้	เครอืข่ายสงัคมออนไลน์และ	web	base	ถือเป็นเครือ่งมือ
ทีส่�าคญัในการรับฟังลกูค้า	โดยส่วนใหญ่ผูแ้ทนขายจะใช้แอพพลเิคชัน่	
Line	และอเีมลในการตดิต่อและรับฟังผลตอบรับของลกูค้าเพือ่น�าไป
แก้ไขได้ทันที	 บริษัทยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ส�าคัญในการรับฟังลูกค้า	
ได้แก่	โปรแกรมรายงานการตดิต่อลกูค้า	(Customer	Visit	Report)	ใน
ระบบอนิทราเนต็ของบริษทั	ซึง่สามารถท�าการรับประเด็นความส�าคญั
ของข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมลูกค้าของผู้แทนขายเพื่อน�าไปปรับปรุง
และพัฒนาระบบ	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัที

สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 บริษัทใช้
การสื่อสารสองทางส�าหรับรับฟังลูกค้าในอนาคตโดยการเข้าเยี่ยม
และโทรศัพท์	การเยี่ยมชมไซต์งาน	การเยี่ยมชมโรงงาน	การส�ารวจ
ความพึงพอใจ	การท�ากิจกรรมด้านการตลาด	ฯลฯ	
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การประเมินความพึงพอใจและความผกูพันลกูค้า	

ความพึงพอใจและความผูกพัน
บริษัทท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าทั้งใน	
เขตกรงุเทพมหานคร	 ต่างจงัหวดั	 และต่างประเทศ	ทัง้นี	้ เพือ่ให้ได้มา	
ซึง่ข้อมูลอันจะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันา	และตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างเป็นรปูธรรม	จดุประสงค์ทีส่�าคญัของการส�ารวจ	 คือ		
การเพิ่มความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัท	 เพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่ง
การตลาดที่มากขี้น	โดยผู้ที่ถูกสัมภาษณ์คือลูกค้าของบริษัท	ลูกค้าใน
อดีต	ผู้ใช้งาน	ผู้รับเหมา	และบางสาขาของร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาด
ใหญ่	 โดยการส�ารวจดังกล่าวจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการท�าวิจัยจาก

ประเภทของลูกค้า ลักษณะของลูกค้า หัวข้อ วิธีรับฟัง

ลูกค้าในอดีต เคยเป็นลูกค้าของบริษัท 
หรือไม่มีการซื้อขายเกิน
กว่า 6 เดือน

ประเด็นความไม่พึงพอใจ 1. ผู้แทนขายเข้าพบและมี
 การพูคคุยทางโทรศัพท์
2. การส�ารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าของคู่แข่ง เป็นลูกค้าของคู่แข่ง เชื่อมโยงความต้องการลูกค้า
กับเงื่อนไขบริษัท

1. ผู้แทนขายเข้าพบและมี
 การพูคคุยทางโทรศัพท์
2. การวิจัยตลาด 
3. การส�ารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าที่มีศักยภาพ เป็นลูกค้ารายใหม่ในตลาด 
หรือเป็นลูกค้าปัจจุบันที่
ต้องการขยายตลาด

ประเมินความเป็นไปได้จริง 
และความเป็นไปได้ในการ
เพิ่มยอดขาย

1. การออฺกเยี่ยมลูกค้า
2. การเยี่ยมไซต์งาน
3. การเยี่ยมชมโรงงาน
4. การท�ากิจกรรมทาง
 การตลาด

ภายนอก	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ	 ซ่ึงจะ
ท�าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหา
ที่ต้องการให้บริษัทได้รับทราบ	 โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเปิดเผย
ข้อมูล	 เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มาหากไม่ได้
รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์	กระบวนการส�ารวจจะด�าเนินการ	
ตามขัน้ตอนตัง้แต่การออกแบบแบบสอบถาม	กระบวนการส�ารวจ	การ
ก�าหนดวัตถุประสงค์	 วางแผนควบคุมคุณภาพ	 รวบรวมข้อมูล	 แลก
เปลี่ยนข้อมูล	 และวิเคราะห์ข้อมูล	 ผลของการส�ารวจจะถูกแสดงใน
มุมของกลยุทธ์ซึ่งถูกสะท้อนจากระดับคะแนนที่ส่งผลกระทบ	 และ
ระดับของประสิทธิภาพ	 เพื่อจัดท�าแผนงานระยะสั้นและระยะยาวที่
สอดคล้องกับผลในตารางเมตริกซ์	
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ความพึงพอใจของลูกค้าในปี	2559	เมื่อเทียบกับปี	2558	ลดลงจาก
ระดับร้อยละ	 84	 เหลือร้อยละ	 77	 โดยประเด็นส�าคัญที่ลูกค้ากังวล	
คือ	 เรื่องความพร้อมของสินค้า	 เนื่องจากในช่วงที่บริษัทส�ารวจความ
พึงพอใจ	มีสถานการณ์เหล็กขาดตลาด	อันเนื่องมาจากการล่าช้าของ
วตัถดิุบน�าเข้า	และราคาเหลก็ทัว่โลกปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็	ท�าให้มี
ความต้องการของลูกค้าเพิม่ข้ึน	จากข้อกงัวลของลูกค้า	บริษทัได้น�าผล
ดงักล่าวมาด�าเนินการปรบัปรงุเพ่ิมระดับสต็อคสนิค้าให้เพยีงพอ	และ
รองรบัความผนัผวนของตลาดให้ได้มากขึน้		ในด้านอืน่ๆ	บรษิทัมคีวาม
พึงพอใจที่สูงขึ้น	เช่น	ในด้านการบริการของทีมผู้แทนขาย	จัดส่ง	และ
บรกิารทางด้านการเงนิ	เป็นต้น	ในด้านท่ียงัมโีอกาสในการปรบัปรุงให้
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น	 คือ	 ด้านกิจกรรมทางการตลาด	
และคุณภาพของสินค้าเหล็กลวด	

การจัดการกับผลสำารวจ
ผลลพัธ์และข้อมลูท่ีได้จากการส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าจะถูกน�า
มาพิจารณาจัดกลุ่ม	 เพื่อพิจารณาหาล�าดับความส�าคัญในการจัดการ	
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ของลกูค้า	ร่วมกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของบรษิทั	เพือ่ให้ได้
แนวทางของการปฏบิตังิานในแต่ละกลุม่	เช่น	การให้ความส�าคญักบัการ
พัฒนาในประเดน็ทีม่อีทิธพิลต่อความพึงพอใจของลกูค้ามาก	แต่บรษิทั
ยงัมคีวามสามารถในการตอบสนองปัจจยันัน้อยูน้่อย	หรอืการก�าหนด
กระบวนการในการรักษาความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัท	
ในปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจของลกูค้ามาก	และบรษัิทสามารถ
บรหิารจดัการปัจจยัเหล่านัน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพอยูแ่ล้ว	เป็นต้น
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ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในระหว่างกระบวนการส�ารวจ	 บริษัทจะด�าเนินการสอบถามความ	
พงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอบรษิทั	ซึง่รวมถงึการรบัรูต่้อแบรนด์	ความภกัดี	
และ	Share	of	Wallet	เทียบกับคู่แข่งขัน	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิง
เปรยีบเทยีบ	อนัจะสะท้อนให้เหน็ถึงความสามารถทีแ่ท้จริงของบรษัิท
ในการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้	
ทั้งนี้	 ผลการส�ารวจความพึงพอใจที่ได้จะถูกน�ามาวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์กับกิจกรรมท่ีบริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรในการจัดการ	 และ
ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

ความไม่พึงพอใจ
บริษัทมีการส�ารวจความไม่พึงพอใจต่อบริษัทโดยการถามสาเหตุใน
แต่ละปัจจัยที่ท�าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ	โดยปัจจัยที่ไม่พึงพอใจคือปัจจัย
ทีไ่ด้คะแนนความพงึพอใจต�า่กว่าค่ากลาง	และจะท�าการแก้ไขความไม่
พึงพอใจนั้นในปีถัดไป	 โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบ	ซึ่งมีการจัดท�า
แผนงานโดยทีมบรกิารลกูค้า	(Customer	Service	Team)	ของแต่ละ
สนิค้า	และตดิตามเพือ่รายงานความคบืหน้าต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

การจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทก�าหนดให้มีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	 ภายใต้ระเบียบ
และขั้นตอนการปฏิบัติ	ดังนี้
1.	 กระบวนการรับข้อร้องเรียน	:	เงื่อนไขและข้อก�าหนด
2.	 การจัดการข้อร้องเรียน	 :	 กระบวนการพิจารณา	 และแจ้งผล	

ก�าหนดเวลา
3.	 การติดตามข้อร้องเรียน	:	การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
4.	 การป้องกนัไม่ให้เกดิซ�า้	:	การวเิคราะห์เชงิลกึ	และ	การสร้างความ

มั่นใจให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเข้าร่วมเพื่อติดตามสถานะของข้อร้องเรียนในขั้นตอน
ต่างๆ	 และขั้นตอนน้ีถูกควบคุมโดยดัชนีช้ีวัด	 เช่น	 การก�าหนดวัน	
เวลาที่ใช้ในการแก้ไข	 และจ�านวนข้อร้องเรียน	 ลูกค้าสามารถม่ันใจ
ได้ว่ากระบวนการร้องเรียนสามารถถูกจัดการแก้ไขได้ในทันทีอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 นอกจากนั้น	 บริษัทยังได้มีการก�าหนดเวลาที่ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในแต่ละลักษณะของปัญหาอีกด้วย

จ�านวนตัวอย่าง (ชิ้น)
จ�านวนวันสูงสุดที่ต้องตอบสนองก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป

1-10

ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน

ภายใน 7 วัน ภายใน 9 วัน

11-20 ภายใน 9 วัน ภายใน 12 วัน

21-30 ภายใน 12 วัน ภายใน 15 วัน

มากกว่า 30 ภายใน 15 วัน ภายใน 20 วัน
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความส�าคัญสูงสุดต่อบริษัท	 เพื่อให้แน่ใจว่า
มาตรฐานของผลติภณัฑ์เป็นไปอย่างสม�า่เสมอ	บรษิทัจงึได้จดัตัง้หน่วย
งานประกันคุณภาพภายใต้การดูแลของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
มีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และระบบคุณภาพของทั้ง	 3	
โรงงาน	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และระบบคุณภาพจะมีการติดตาม
เป็นประจ�าทุกเดือนโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บรษิทัทุม่เทความพยายามในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า	ในทกุ
ด้าน	โดยมุง่มัน่ทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลกูค้า	ตลอดจนด�าเนนิการพฒันาและรบัประกนัคณุภาพ
สนิค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและบริการทีเ่ป็นเยีย่ม	ด้วยราคาทีเ่ป็น
ธรรม	เพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจสงูสดุ	และเพีอ่ตอบสนองความ
ต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้า	นอกจากนัน้	บรษิทัยงัมรีะบบรบั
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 มีการเก็บรักษาความลับของ
ลูกค้า	รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต	 โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น	 บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือ
บิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า

แบรนด์สินค้าและการโฆษณา 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
บริษัทมีความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่บริษัทส่ง
มอบให้แก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาด	 รวมทั้งการให้ความรู้แก่
ลกูค้าในการใช้งานผลติภณัฑ์ท่ีมคีวามปลอดภยัสงูสดุได้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (มอก.)	 ที่ก�าหนดโดยส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 รวมถึงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆ	 ที่บริษัทด�าเนินการส่งออกสินค้าไป
จ�าหน่ายด้วย	

บรษิทัเปิดเผยรายละเอยีดข้อมลูผลติภณัฑ์ตามข้อก�าหนดในการแสดง
ฉลากผลิตภัณฑ	์ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย	 มาตรฐาน	 และข้อแนะน�า
เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาด	รวมทัง้การโฆษณาและการส่งเสริมการ
ตลาดทีถู่กต้องและเป็นธรรม	และบรษิทัไม่โฆษณาสนิค้าท่ีถูกแบนหรอื
เป็นประเดน็ล่อแหลมในสงัคม	เปิดให้ผูส้นใจเข้าเยีย่มชมกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน	 มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	
ในการส่งสินค้าทุกครั้ง	บริษัทจะส่งมอบสินค้าพร้อมกับใบรับประกัน
คุณภาพ	 (Certificate)	ทุกครั้ง	นอกจากนั้น	บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วม
กับภาครัฐในการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้เหล็กที่
ไม่ได้มาตรฐาน	 และคุณประโยชน์ที่ได้จากการใช้เหล็กท่ีได้มาตรฐาน	
ทั้งในรูปของการจัดสัมมนาให้ความรู้กับนักออกแบบ	 ผู้รับเหมาและ
ลูกค้า	ผู้ใช้งาน	เผยแพร่แผ่นพับ	โฆษณาทางวิทยุ	หนังสือพิมพ์	และ
มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโดยผ่านแค็ตตาล็อก
สินค้าและเว็บไซต์	 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของสินค้าตามประเภท
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และมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง	 และมีการโฆษณาผ่านช่องทางวิทยุ
ท้องถิน่	ตลอดจนเปิดบทูแสดงสนิค้าท่ีร้านตวัแทนจ�าหน่ายของบรษิทั	
รวมถงึได้เริม่มกีารใช้ระบบบาร์โค้ด	ท�าให้การระบคุณุสมบตัขิองสนิค้า
มีความชัดเจนและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

บรษิทัผลติสนิค้าและให้บริการเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุกบัลกูค้า	
โดยเฉพาะความปลอดภยั	หรอืการป้องกนัความเส่ียงจากการใช้สนิค้า	
ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ	เพิ่มยอดขายให้ดีขึ้น	ทั้งที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน	 อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	 9001:2015	 ด้านการตลาดและการ
ขายเป็นรายแรกในประเทศไทยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	
(MASCI)	อีกด้วย

บริษทัได้ศึกษา	ประเมนิ	และปรบัปรงุผลกระทบของสนิค้าและบรกิาร
ที่อาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ
ต่างๆ	ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อลูกค้า	มีการวัดผลและ
น�าผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ	 มีการสื่อสารกับ
ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ	 รวมถึงการท�าการตลาดและการโฆษณาการ
ใช้สินค้าด้วยความเป็นจริง	และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสิน
ใจ	มีมาตรการที่จะไม่ด�าเนินการใดๆ	ที่ท�าให้เกิดความคลุมเครือหรือ
บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 ไม่โฆษณาเกินจริง	 หรือ
ละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันส�าคัญซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจผิด	 มีมาตรการ
ที่จะไม่กระท�าการอันส่อถึงการโกหก	 หลอกลวง	 จงใจปกปิดเนื้อหา	
ให้ข้อมูลเท็จ	 หรือจงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด	 ไม่มีการใช้ฉลากสินค้าหรือ
ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็กเกินควร	และมีเอกสารแสดง
ความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าของบริษัท	 บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคล

และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	 ได้แก่	 การไม่สอบถามหรือเก็บ
ข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน	 มีการระบุและ
แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวและการน�าไปใช้ให้ลูกค้า
ทราบก่อนท่ีจะด�าเนินการ	 การวัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่าง
ปลอดภัย	 และไม่ส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความ
ยนิยอมจากลกูค้าก่อน	ให้สทิธแิก่ลกูค้าในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมลูและการใช้ข้อมลูของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย	หากพบ
ความผิดพลาดหรือความไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล	
จะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง	 การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับเป็น
ไปตามที่ก�าหนดและแจ้งไว้แก่ลูกค้า	 มีการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การท�าสญัญาระหว่างบริษทักบัลกูค้า	จะเขยีนด้วยภาษาทีช่ดัเจน	อ่าน
ง่ายเข้าใจง่าย	เปิดโอกาสให้ลกูค้าศกึษาและสอบถามรายละเอยีดต่างๆ	
ในสญัญา	ณ	จดุขาย	จนเป็นทีเ่ข้าใจตรงกันทัง้สองฝ่าย	ไม่มีการก�าหนด
เงือ่นไขทีไ่ม่เป็นธรรม	และหลกีเลีย่งพฤติกรรมการเอาเปรยีบ	ให้ข้อมูล
ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา	คุณสมบัติการใช้งาน	เงื่อนไขและ
ข้อตกลง	ค่าใช้จ่ายระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาในการยกเลิก	
โดยมคีณุภาพตามมาตรฐานและราคายตุธิรรม	พร้อมท้ังป้ายหรือฉลาก
สินค้าเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
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นวัตกรรมสินค้าและบริการ
นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
บริษัทได้น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากประสบการณ์การด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาปรับใช้และคิคค้นให้เกิดนวัตกรรมทาง
ธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ขีดความสามารถทางการแข่งขันและ
มูลค่าเพิ่มท้ังต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ	กัน	 รวมทั้งการประหยัด
พลังงาน	โดยสินค้าที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม	ได้แก่

1. เหล็กต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอรดั๊กไทล์
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีบริษัทได้พัฒนาเหล็กต้านทานแรงสั่น
สะเทอืนของแผ่นดนิไหวภายใต้ชือ่	ทาทา	ทสิคอน	เอส	ซปุเปอร์ดัก๊ไทล์	
ผลิตตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	มอก.	24-2548	เกรด	SD40		
ซึง่หมายถงึการออกแบบโครงสร้างทีไ่ม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงค่าใดๆ	
จากสมมติฐาน	 ความแข็งแรงของวัสดุตามมาตรฐานในความเป็นจริง
ความต้านแรงดึงสูงสุด	(UTS)	และความเหนียวมีมากกว่าที่ระบุ	ไว้ใน
มาตรฐาน	SD40	เหลก็ชนดินีส้ร้างความมัน่ใจได้ว่าจะสามารถเพิม่ความ
ปลอดภัยในระหว่างการเกดิแผ่นดนิไหวได้	ด้วยเหล็กที่มีความเหนียวที่
สูงขึ้น	 และความสามารถโค้งงอที่มากขึ้น	 ส่งผลให้มีความสะดวก
ในการท�างานที่สถานที่ก่อสร้าง	 ในขณะเดียวกันส่วนที่งอก็ยังคง
ความเหนียวไว้มากด้วย

ประโยชนที่ส�าคัญของ
ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดั๊กไทล์
มีความเหนียวสูงขึ้นอย่างดีเยี่ยม	 เนื่องจากกระบวนการควบคุมการ
ผลิตเหล็กเส้นภายใต้กระบวนการและเทคโนโลยีของทาทา	 สตีล	
สามารถพฒันาการยดืตวัให้สงูขึน้และรกัษาคณุภาพของความแขง็แรง	
SD40	ทีใ่ห้ผลทีดี่กว่าในการดูดซบัพลงังานของแผ่นดินไหวได้มากกว่า
เหล็กเส้นเกรดปกติอื่นๆ

ประโยชน์เพื่อผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
จะได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภยัมากขึน้เมือ่อาคารหรอืโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ	 ได้ใช้ทาทา	ทิสคอน	 เอส	ซุปเปอร์ดั๊กไทล์	 ในโครงสร้าง
ของการก่อสร้าง

2. เหล็กเส้นตัดและดัดสำาเร็จรูป
กระบวนการท�างานก่อสร้างแบบดั้งเดิมก่อให้เกิดการสูญเสียเหล็ก
เส้นที่ไม่ได้ใช้	เนื่องจากมีการสั่งซื้อเผื่อไว้มากกว่าการใช้งานจริง	และ
ผูป้ฏบัิตงิานทีส่ถานทีก่่อสร้างจะตดัและดดัเหลก็เส้นตรงด้วยมอืเพือ่ให้
ได้เหลก็ตามรปูร่างและรูปแบบทีต้่องการ	ซึง่ก่อให้เกดิการทิง้เหลก็ทีไ่ม่
ได้ความยาวตามทีต้่องการไป	การให้บรกิารตดัและดดัเป็นหนึง่ในการ
แก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จในการท�าช้ินส่วนส�าเร็จรูปทีมุ่ง่ช่วยยกมาตรฐาน
การผลิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มข้ึน	 โดยการท�างานอย่างใกล้ชิด
กับผู้รับเหมาที่เป็นลูกค้า	 และท�าการส่งมอบสินค้าส�าเร็จรูปที่มีความ
เฉพาะตัวส�าหรับแต่ละโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ไม่มีเหล็กส่วนเหลือทิ้ง
กระบวนการตัดและดัดจะด�าเนินการที่ศูนย์บริการตัดและดัดของ
บริษัท	จึงไม่เกิดการสูญเสียเหล็กที่หน้างาน

ลดความยุ่งยากที่เกิดจากแรงงาน
คนงานที่หน้างานจะท�าหน้าที่หลัก	 2	 งานที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเส้น	
ได้แก่	การตัดและดัดและผูกเหล็ก	การให้บริการตัดและดัดจึงลดการ
พึ่งพาแรงงานอย่างมีนัยส�าคัญ

การบริหารเวลาที่ดีกว่า
การให้บริการตัดและดัดจะพร้อมส่งได้ภายใน	3-5	วัน	หลังจากสรุป
แบบ	 ซึ่งจะช่วยลดความกดดันต่อผู้จัดการโครงการให้ด�าเนินงานได้
ตามก�าหนดเวลาอย่างมีนัยส�าคัญ

tata sr th 7-06-60 Siro.indd   29 6/13/2560 BE   15:13



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2559-2560

30

มาตรฐานคุณภาพสูง
บริษัทให้บริการตัดและดัดจากเหล็กเส้นมาตรฐานคุณภาพสูง	 ทาทา	
ทิสคอน	มีความแข็งแรงที่เหนือกว่าและเหนียวกว่าเหล็กเส้นที่ไม่เป็น
ทีรู่จ้กัในตลาด	ซ่ึงสามารถลดการเกดิอบุติัเหตจุากการตดัและดดัเหลก็
เองในสถานที่ก่อสร้าง	ลดการใช้พลังงานในการผลิตเหล็กเส้น	ลดค่า
ใช้จ่ายในการจัดส่ง	 (ไม่จ�าเป็นต้องประมาณการปริมาณเหล็กเส้นที่
จะต้องใช้เผื่อมากเกินไป)	 และลดปัญหาสภาพแวดล้อมที่จะเกิดแก่
ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

3. เหล็กข้ออ้อย เกรด SD50
เหล็กข้ออ้อยทาทา	ทิสคอน	SD50	ซึ่งผ่านการผลิตด้วยกระบวนการ	
Tempcore	 เพื่อเพิ่มความต้านทานแรงดึงสูงให้กับเหล็กเส้น	 โดย
ใช้เทคนิค	 Thermo-Mechanical	 Treatment	 (TMT)	 โครงสร้าง
ทางจุลภาคของเหล็กเส้นประกอบด้วยการรวมกันของผิวชั้นนอกที่
แข็งแกร่งของโครงสร้าง	 Tempered	Martensite	 และแกนกลางที่
มีความเหนียวของโครงสร้าง	 Ferrite-Pearlite	 น่ีคือสิ่งที่จะช่วยให้
เหล็กเส้นทาทา	ทิสคอน	SD50	มีการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของความ
แข็งแรงและความเหนียว

ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เจ้าของโครงการ
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้ทาทา	 ทิสคอน	 SD50	 เพราะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้เหล็กเส้นส�าหรับการก่อสร้างน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้	SD40	โดยสามารถประหยัดได้ถึงร้อยละ	15-20

นักออกแบบ
สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของงานออกแบบในโครงการของ
ตนเและลดปัญหาเกี่ยวกับภาระของโครงสร้าง

วิศวกรโครงสร้าง/ผู้รับเหมา
มปีระสทิธิภาพมากขึน้ในการท�างานในกระบวนการบางอย่าง	ทีเ่หลก็
เส้น	SD40	ไม่สามารถให้ความแข็งแรงได้สูงเท่า	ทาทา	ทิสคอน	SD50	
สามารถใช้ส�าหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง	 เช่น	 เขื่อน	สะพาน	
อาคารหรือโครงสร้างที่ส�าคัญอื่นๆ	 โดยไม่กระทบกับคุณสมบัติการ
ยืดตัว

ผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
ได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ	 ใช ้วัสดุก ่อสร ้างซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและมี
ความแขง็แรงมากขึน้

4. โครงการนวตักรรมของทาทา (Tata Innovista)
บริษัทยังได้ส่งเสริมพนักงานในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท	 ชุมชน	 และ
สังคม	 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในบริษัทเป็น
ผูรั้บผดิชอบคิดค้นนวตักรรมเพือ่ประโยชน์ทางสงัคมปีละ	1	ครัง้	ภายใต้	
ชื่อโครงการนวัตกรรมของทาทา	 (Tata	 Innovista)	ซึ่งในปีที่ผ่านมา
บริษัทเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก		
ที่กรุงเทพมหานคร	 และได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยได้รับการ	
คัดเลือกจ�านวนทั้งสิ้น	 4	 ผลงาน	 เพ่ือเข้าแข่งขันกับบริษัททาทาอื่น
จากทั่วทั้งภูมิภาคดังกล่าว	 โครงการนี้ช่วยให้พนักงานของบริษัทได้
เรียนรู้และสัมผัสกับคุณค่าในด้านนวัตกรรมจากบริษัททาทาอื่นๆ		
ทั่วทั้งภูมิภาค
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การผลิตเหล็กแท่งอย่างต่อเนื่องจำานวน 62 ฮีท
กระบวนการหล่อเหล็กแท่งอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ
ของการผลติเหลก็	การลดค่าใช้จ่ายในการผลติเหลก็แท่งเป็นจุดส�าคัญ
เพื่อปรับปรุงเครื่องหล่อเหล็กแท่งอย่างต่อเนื่อง	 ความต่อเน่ืองในขั้น
ตอนการผลิตให้ได้นานที่สุดส่งผลกับค่าใช้จ่ายในการผลิตเหล็กเส้น
ก่อสร้างอย่างมีนัยส�าคัญ	 อุปกรณ์รองรับน�้าเหล็ก	 (Tundish)	 เป็น
อ่างส�าหรับรองน�้าเหล็กเพื่อท�าให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็น
หัวใจส�าคัญของกระบวนการ	 ซ่ึงการปรับปรุงที่จุดน้ีท�าให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ	บริษัทได้ใช้เทคนิคในการปรับปรุงการ
ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันความร้อนของ	 Tundish	 เพื่อที่จะเพ่ิมเวลาใน	
การผลิตต่อเนื่องให้ได้นานถึง	62	ชั่วโมง	ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากที่
สามารถเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการผลิตเป็นเลิศในระดับโลก

นวัตกรรมในลานเศษเหล็ก
เศษเหล็กเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติสนิค้าของบรษิทั	ซึง่ผูข้ายจะเป็น
ผู้น�าเศษเหล็กเข้ามาส่งในพ้ืนที่ลานเศษเหล็กภายในบริษัท	บริษัทได้
น�าเทคโนโลยีต่างๆ	มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการท�างานของผู้ขาย
และพนักงานให้เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น	 เช่น	 เทคโนโลยี	 RFID	
เพื่อลงทะเบียนและบันทึกน�้าหนักรถเข้าออกบริษัทในระบบ	 รวมถงึ
การออกเอกสารต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	 การใช้โปรแกรมประเมนิเศษเหลก็
ที่ติดตั้งใน	 Tablet	 ให้กับพนักงานตรวจประเมินเศษเหล็ก	 เพ่ือลด	
อันตรายจากการท�างานท่ีต้องเข้าใกล้กองเศษเหลก็ทีอ่าจเกิดขึน้	 ซึ่งจาก
กระบวนการทั้งหมด	ท�าให้บริษัทเป็นที่แรกในประเทศที่ใช้เทคโนโลยี
ครอบคลุมกระบวนการจัดการเศษเหล็กทั้งหมด	 และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ขาย	 พนักงานมีความปลอดภัย	 ลดการใช้เวลา	 และ
ทรัพยากรอีกด้วย

การเพิ่มกำาลังการผลิตเหล็กเส้นกลมขนาด 9 มม.
เหลก็เส้นกลมขนาด	9	มม.	(RB9)	เป็นผลติภณัฑ์ทีม่กี�าลงัการผลติต�า่
ที่สุดในบรรดาเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ	 ตลอดมา	 เกิดปัญหาเหล็ก
ตดิขัดในกระบวนการผลติ	ส่งผลให้การผลติเกดิความล่าช้าในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	 ระหว่างการผลิต	 ซึ่งจากการตรวจสอบในกระบวนการ
ผลิตพบว่าอุปกรณ์ในการผลิตบางส่วนไม่เหมาะสมกับการผลิตเหล็ก
เส้นกลมในทุกขนาด	จึงได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ	ให้
เหมาะสมมากขึ้น	 ด้วยการวิเคราะห์หาจุดที่สามารถท�าให้ก�าลังการ
ผลิตของ	 RB9	 สูงขึ้นโดยไม่ส่งผลต่อการผลิตเหล็กเส้นกลมขนาดอ่ืน	
และการปรบัปรงุคณุภาพของเหลก็แท่งซึง่เป็นวตัถดุบิในการผลติเหลก็เส้น
กลมให้มคีณุภาพทีด่ขีึน้	และจากการปรบัปรงุดงักล่าวท�าให้การผลติ	
RB9	มปีระสทิธภิาพมากขึน้	ส่งผลให้การใช้พลงังานในการผลติท่ีลดลง	
ลดความตึงเครียดของพนักงานในการซ่อมบ�ารงุระหว่างการผลติ	และ
ลดการเกิดของเสียที่ต้องน�ากลับมาผลิตใหม่

การพัฒนาเหล็กเส้นก่อสร้าง
ที่มีความสามารถในการยึดเกาะสูง
เหล็กเส้นข้ออ้อยมักจะใช้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมแรงในงาน
ก่อสร้าง	 ปัจจัยที่ส่งผลกับการยึดเกาะคอนกรีตที่ส�าคัญคือลักษณะ
ของบั้งบนเหล็กเส้นข้ออ้อย	บริษัทได้มีการวิจัยและออกแบบรูปแบบ
บั้งบนเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อให้ได้แรงยึดเกาะที่ดี	 และยังเป็นไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	เพือ่สร้างความแตกต่างให้กบัสินค้า
ของบริษัทให้เหนือกว่าคู่แข่งและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าตาม	
วิสัยทัศน์ของบริษัท	
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นโยบายการจัดหา และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลัก
จรรยาบรรณของกลุม่บรษิทัทาทาทีเ่รียกว่า	Tata	Code	of	Conduct	
(TCoC)	ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้และ
ยุติธรรมเท่าเทียมกัน	 ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกัน
ส�าหรับกลุ่มบริษัททาทา	 รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างบริษัทและคู่ค้า

การวิเคราะห์และคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทจัดท�าฐานข้อมูลของคู่ค้า	 โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้น	
ทะเบยีนเป็นคูค้่าของบรษิทั	ซ่ึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	
ด้านความสามารถทางเทคนคิ	ด้านความสามารถในการประกนัคุณภาพและ
การควบคุมคณุภาพ	 ด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม	
ด้านการเงนิ	 ด้านจรยิธรรมและการด�าเนนิตามกฎหมายแรงงาน	 โดย
ในรอบปีทีผ่่านมามคีูค้่ารายใหม่	จ�านวน	235	บรษัิท	ทีผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินทะเบยีนคูค้่าของบรษิทั	และ	ณ	สิน้ปีบรษิทัมคีูค้่าในทะเบยีน
ทัง้สิน้	2,403	บรษิทั

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงของคู ่ค้า	 เพ่ือสนับสนุนให้บริษัท
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	โดยประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
กลุ่มหลักใน	2	มิติ	ดังนี้
1.	 คูค้่าทีม่คีวามเสีย่งต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัโดยพจิารณาจาก

เกณฑ์ท่ีก�าหนด	 เช่น	 มูลค่าการจัดหาต่อปี	 ผู้ขาย/ผู้ผลิตสินค้า/
บริการที่ไม่สามารถทดแทนกันได้	เป็นต้น

2.	 คูค้่าทีม่คีวามเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากบัดูแลกจิการ

นอกเหนือจากการประเมินการขึ้นทะเบียนคู่ค้าตามเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น	 บริษัทยังได้พิจารณาและใช้กลยุทธ์ต่างๆ	 เพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวตัถดุบิหลกัในการผลติ	ซึง่ถอืเป็นความเสีย่งส�าคญั
ของบริษัท	เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น	บริษัทจึงมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าภายในกลุ่มบริษัททาทา	สตีล	เพื่อเข้าถึงแหล่ง
ผลิตที่เชื่อถือได้	 และยังสามารถเพิ่มอ�านาจในการต่อรอง	นอกจากนี้	
ยังมีการท�างานใกล้ชิดกับคู่ค้าเพื่อวางแผนจัดหาวัตถุดิบทดแทนใน
กรณีฉกุเฉนิ	 รวมถงึก�าหนดแผนในการตรวจสอบปรมิาณวตัถุดิบในระยะ
ยาว	 และแนวโน้มของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อปริมาณวัตถุดิบ	 พร้อมทั้ง	

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส		ในการบริหารจัดการ
คู ่ค้าประเภทการให้บริการอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการและ
การขนส่ง	บริษัทจะให้ความส�าคัญกับการจัดการเรื่องความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส�าคัญ		

การตรวจประเมิน การติดตามตรวจสอบผลการ
ดำาเนินงานของคู่ค้า
บริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการท�างานรายปีใน	 4	 มิติ	 ได้แก่	
ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ	ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ
ตามก�าหนดเวลา	 ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม	
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม	 เพื่อให้ม่ันใจว่า
คู่ค้ามีศักยภาพในการด�าเนินงานและมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานเดียวกันกับบริษัท	 อีกทั้งสินค้าและบริการที่ส่งมอบมายัง	
บริษัทมีคุณภาพเป็นไปตามข้อก�าหนด	 นโยบาย	 มาตรฐานการ	
ด�าเนินงาน	และสอดคล้องกบัเป้าหมายทางธรุกจิของบรษัิท	ในระหว่างปี		
หน่วยงานผูใ้ช้งานสามารถร้องเรยีน	น�าเสนอบญัหาทีเ่กิดจากการใช้งาน	
โดยบริษัทจะท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พิจารณาด�าเนินการแก้
ปัญหาและวางแผนพัฒนาคู่ค้าร่วมกันกบัผูเ้ก่ียวข้องจากทุกหน่วยงาน
และคู่ค้า	ทั้งน้ี	หากคู่ค้าไม่ด�าเนินการตามมาตรฐานที่ก�าหนด	คู ่ค้า
อาจถูกระงับการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทเป็นการชั่วคราว	 หรือ	
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัท	 หรือถูกลงโทษเป็นราย
กรณีไป	 ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานรายปี
ของคู่ค้าพบว่ามีคู่ค้าจ�านวน	 201	 ราย	 ที่เข้าเกณฑ์การประเมินราย
ปีของบริษัท	 โดยพิจารณาจากความถี่และมูลค่าการซ้ือขาย	 และมี	
คู่ค้าจ�านวน	 5	 ราย	ที่บริษัทแจ้งให้มีการปรับฺปรุงคุณภาพสินค้าและ
บริการ	 นอกจากนั้นเพื่อให้คู่ค้าเข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทต้องการและเพื่อ
เพิม่ศกัยภาพของคูค้่าให้สามารถด�าเนนิธรุกจิกบับรษิทัต่อไปในอนาคต	
บริษทัจงึได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าโดยให้ค�าแนะน�าและการ
สนับสนุนต่างๆ

การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคู่ค้าตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
กับคู่ค้า	(Supplier	Relationship	Management)	และตั้งเป้าหมาย
ว่าคู่ค้าทั้งหมดจะต้องผ่านการประเมินประจ�าปีในหัวข้อสิ่งแวดล้อม/
สงัคมและการก�ากบักจิการ	โดยทีผ่่านมา	บรษิทัได้จดัฝึกอบรมและประชมุ
เพื่อพัฒนาคู่ค้าตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

tata sr th 7-06-60 Siro.indd   32 6/13/2560 BE   15:13



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

33

เช่น	 การจัดอบรมพนักงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่โรงงานในเรื่องความปลอดภัยในการท�างานเพื่อลดอัตราการ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างาน	 การจัดอบรมความปลอดภัย
ให้กับผู้รับเหมา	 ผู้ขนส่งที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่ง
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า	 ฯลฯ	ทั้งนี้	 บริษัทมีการจัดการประชุม
ประจ�าปีของคูค้่าเพือ่สือ่สารเกีย่วกบัทศิทางขององค์กร	ชีแ้จงแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจรวมถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการท�างานร่วมกัน	
เช่น	 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 (TCoC)	 การ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 นโยบายการไม่รับของขวัญหรือเลี้ยง
รับรอง	เป็นต้น	

การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดหาบริการอื่นๆ
เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพ	 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน	 ซ่ึงจะช่วยลดการใช้งบประมาณ	 ลด
ระยะเวลาขนส่ง	และท�าให้การสื่อสารและการรายงานผลการด�าเนิน
งานท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น	 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มทาทาในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	อนิเดยี	ยโุรป	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
และเป็นกลยุทธ์ในการจัดหา	 โดยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
บางประเภทร่วมกัน	 และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ
จดัซือ้จดัจ้างกบับรษิทัอืน่ๆ	ทัง้นี	้เพือ่ให้การจดัซือ้จัดจ้างเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมทั้งได้ค�านึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการกับคู่ค้าในท้องถ่ินให้มีอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการกระจายราย
ได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	

นโยบาย และหลักการจัดหา 
หลักการที่ 1: สุขอนามัยและความปลอดภัย:
“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของบริษัท	
ผู้รับเหมา	และชุมชนที่บริษัทเข้าไปด�าเนินกิจการอยู่	จะไม่ได้รับ
อนัตรายใดๆ	ซึง่หมายความว่าบรษิทัจะไม่อนญุาตให้มีการปฏบิตัใิดๆ	
ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน	ผู้รับเหมา	และชุมชนภายในห่วง
โซ่อุปทานของบริษัท”

บรษิทัคาคหวงัว่าคูค้่าของบรษิทัจะน�าการบรหิารจดัการในส่วนท่ีเกีย่ว
กับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้เพ่ือป้องกันสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้กับพนักงานของตน

ข้อพึงปฏิบัติ	:	จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ	
ความปลอดภยัให้กบัคู่ค้าและผูรั้บเหมา	นอกจากน้ี	ให้ก�าหนดขัน้ตอน
มาตรฐานและกฎระเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อน
เข้ามาด�าเนินการภายในบริษัท

การดำาเนินธุรกิจ
ที่เป็นธรรม

สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

สิทธิมนุษยชน

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

บรษิทัได้ก�าหนดหลักการเพือ่การด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทคาดหวัง

ว่าคู ่ค้าของบริษัทจะน�าหลักการนี้ไป

ใช้เช่นกัน

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะน�า

การบรหิารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

สุขภาพและความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้ 

เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย

ให้กับพนักงานของตน

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะอุทิศตน 

เพือ่สงัคม เศรษฐกจิ และการพฒันาของชมุชน 

ในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

บรษิทัคาดหวงัว่าคูค้่าของบรษิทัจะพฒันา

และด�าเนินการตามนโยบายและวิธีการ 

เ พ่ือให ้มั่นใจว ่าจะมีการรักษาสิทธิ 

มนุษยชนในการด�าเนนิธรุกิจของตนและ

เพื่อส่งเสริมให้คู ่ค้าของตนกระท�าเช่น

เดยีวกัน

บรษิทัจ�าเป็นต้องมีคูค้่าทีจ่ะรกัษานโยบาย 

กระบวนการ และขั้นตอนในการจัดการ

ผลกระทบต ่ อสิ่ ง แวดล ้ อมอย ่ า งมี

ประสิทธิภาพ
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หลักการที่ 2: การด�าเนินธุรกิจที่เป็นรรรม:
“TCoC	 ได้ก�าหนดข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณไว้ให้พนักงานทุกคน
ของกลุ่มทาทายึดปฏิบัติ	 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทรับทราบทุกข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้	 คู่ค้าควรจะน�าเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าข้อก�าหนดเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในนโยบาย	 และ/หรือการปฏิบัติงาน
ของพวกเขาแล้ว”

จรรยาบรรณของทาทาได้ระบุแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม	
โดยบริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะน�าหลักการนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน	

ข้อพงึปฏบิตั	ิ :	 จะต้องมีการแนบ	TCoC	กบัทุกสญัญาทีท่�ากบัทกุคูค้่า	
นอกจากนี้	 บริษัทได้ส่งจดหมายลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
พร้อมกับหนังสือคู ่มือจรรยาบรรณให้กับคู ่ค้าและผู ้รับเหมาเพ่ือ
เป็นช่องทางการรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีที่มีการฝ่าฝืน	
จรรยาบรรณของทาทา	ทัง้นีบ้รษิทัจะรกัษาเงือ่นไขการช�าระเงนิให้กบั	
คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องท่ีปฏิบัติตามข้อตกลงท้ังหมด	 ตามระเบียบและ
กฎหมายเท่านั้น

หลักการที่ 3: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:
“บรษัิทมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องทัง้ในประเทศ	 และ
ภมิูภาคทีบ่รษิทัไปประกอบกิจการอยู่	เพือ่ให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าของบริษัทผ่านการปฏิบัติที่ยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง	ค�ามั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจของบริษัท	และบริษัท
คาดหวังว่าคู่ค้าก็จะปฏิบัติตามค�ามั่นนี้เช่นกัน”

บริษัทจ�าเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะรักษานโยบาย	กระบวนการ	และขั้นตอน	
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อพึงปฏิบัติ:	พบปะคู่ค้าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักการ 4: สิทธิมนุษยชน:
“บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนที่บริษัทเข้าไป
ประกอบกิจการอยู่	 และบริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมหลักการเหล่านี้
กับคู่ค้าของบริษัท”	

บรษิทัคาดหวงัว่าคูค้่าของบรษิทัจะพฒันาและด�าเนนิการตามนโยบาย
และวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการรักษาสิทธิมนุษยชน	ในการด�าเนิน
ธุรกิจของพวกเขาและเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของพวกเขากระท�าเช่น
เดียวกัน

ข้อพงึปฏบิตั:ิ	ก�าหนดให้มกีารท�าประกนัอบัุตเิหตุกลุม่ส�าหรบัพนกังาน
ของผูร้บัเหมา	นอกจากน้ี	บริษทัมนีโยบายในการตรวจสอบการปฏบิตัิ
งานทั้งหมดของผู้รับเหมาและคู่ค้าเพื่อให้พนักงานของตนปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนั้น	 บริษัทได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท�างานและเกณฑ์การคัดเลือกการประเมินคู่ค้า	 เพื่อให้
มั่นใจว่าคู่ค้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกเหล่าน้ัน	 ตลอดจนได้ให้
ความร่วมมอืในการเพ่ิมการพฒันาคู่ค้าให้มากขึน้	เช่น	การประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ	และโครงการพิเศษต่างๆ

หลักการที่ 5: การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น: 
“ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 คือ	 ชุมชนไม่ได้เป็นเพียง	
ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ	หากแต่แท้ที่จริงแล้ว	เป็นวัตถุประสงค์หลักใน
การด�ารงอยู่ของธุรกิจ

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะอุทิศตนเพื่อสังคม	เศรษฐกิจ	และ
การพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

ข้อพงึปฏบิตั	ิ:	ทมีจดัหาเข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบิตักิารและกจิกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม	นอกจากนั้น	ยังได้ให้การสนับสนุนคู่ค้าของ
บรษิทัเข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือสงัคมของบรษิทั	เพือ่การพัฒนาชมุชนและ
ด้วยการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
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สิ่งแวดล้อม
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การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจที่เป็นเลิศด้วย
มาตรฐานสูงสุดของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี	 บริษัทได้ก�าหนด
นโยบายด้านความยั่งยืน	 (Sustainability	 Policy)	 นโยบายการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change	Policy)	และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Policy)	

กลยุทธ์	 แนวทางการจัดการ	 แนวปฏิบัติ	 และแผนการด�าเนินงาน	
เพื่อมุ่งไปสู่การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมุ่งเน้นที่
กระบวนการผลิต	(Green	Process)	อาท	ิการบรหิารจดัการทรพัยากร	
การจัดการน�้า	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก	 ในรูปแบบ
ของการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	เป็นต้น

บริษัทรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ประหยดัพลังงาน	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของพนกังาน	และสอดคล้อง
กับลักษณะของงาน	อาทิ	การประหยัดไฟฟ้าในอาคารส�านักงานโดย
การรณรงค์ให้ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งาน	 เป็นต้น	 ทั้งยังมีการให้
ความรู้และใช้สื่อต่างๆเพื่อคอยกระตุ้นเตือนและปลูกจิตส�านึกในการ
ประหยัดพลังงานอยู่เสมอ

บรษิทัค�านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการตดัสนิใจและการด�าเนนิงานของ
บรษัิททัง้การใช้ทรพัยากร	ถิน่ทีต่ัง้ของโรงงาน	มลภาวะ	และของเสยี	
รวมถึงผลกระทบที่มีต่อที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ	ตลอดจนมกีารบ�าบดัน�า้เสยีและน�ากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลติและใช้ประโยชน์ด้านอืน่ๆ	เช่น	การรดน�า้ต้นไม้	เป็นต้น

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริษัทได ้ด�าเนินการวิเคราะห ์ป ัจจัยที่ก ่อให ้ เกิดมลสารจาก	
กระบวนการผลติและกิจกรรมสนบัสนนุต่างๆ	วิเคราะห์หาสาเหตเุพ่ือ
ลดมลสารทีจ่ะเกดิขึน้ให้น้อยทีส่ดุ	จากนัน้เร่งด�าเนนิการบ�าบดัอากาศ
เสียทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้ได้อากาศทีมี่คณุภาพก่อนปล่อยออกสูส่ิง่แวดล้อม
ภายนอก	ในขณะเดยีวกันกไ็ด้ศกึษาและสรรหาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพ่ือใช้
ในการจัดการมลภาวะทางอากาศ	เช่น	NOx	SOx	CO	เป็นต้น

การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การจัดการฝุ่น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ ่น	 (Dust)	 ในกระบวนการผลิตนั้น	 เริ่มต้น
ตั้งแต่วัตถุดิบ	การขนส่ง	การเผาไหม้และการกองเก็บ	บริษัทจึงได้น�า	
เทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามาใช้เพื่อการบ�าบัด	โดยพิจารณาจากชนิด	และ
ประเภทของฝุ่นที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ	อาทิ
•	 ฝุ่นจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต:	 ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นที่

มีความร้อนสูง	 ความชื้นต�่าซึ่งจะถูกส่งไปที่โรงกรองฝุ่น	 (Fume	
Plant)	เพือ่เริม่ต้นกระบวนการกรอง	โดยฝุน่จะถกูดดูผ่านอปุกรณ์
ดักฝุ่นประเภทไซโคลนเพ่ือลดความร้อนและดักฝุ่นขนาดใหญ	่	
ฝุน่ทีม่ขีนาดเลก็จะถกูส่งผ่านเข้าไปทีถุ่งกรองฝุน่	(Bag	Filter)	เพือ่
ผ่านกระบวนการกรองฝุ่นละเอยีดให้อยูใ่นค่าทีค่วบคมุตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนด	และสามารถน�ามาใช้ซ�า้เป็นวตัถดุบิได้

•	 ฝุ่นจากการกองเก็บ:	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการป้องกันปัญหา
จากฝุ่นดังกล่าวที่สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	 จึงได้
จัดให้มีมาตรการป้องกัน	 อาทิ	 การฉีดน�้าบริเวณที่กองเก็บอย่าง
สม�า่เสมอ	 การจดัผ้าใบคลมุอย่างมดิชดิ	 และการท�าตาข่ายตดิตัง้
ในทิศทางที่เหมาะสม	 โดยมีการศึกษาถึงทิศทาง	 ความเร็วลม
และลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนโดยรอบ	ตลอดจนมีการ
ปลกูต้นไม้ล้อมรอบพ้ืนทีเ่พ่ือเป็นพืน้ทีแ่นวกนัชน	(Buffer	Zone)	
คัดกรองฝุ่นที่อาจเล็ดลอดออกไปอีกช้ันหนึ่งและยังท�าให้เกิด
ทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย

การบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ
บริษัทด�าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	 ผลิตภัณฑ์และการบริการ	
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ขอบเขตที่บริษัทควบคุมได	้
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีก่อมลพิษต�่า	 และใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเหน็	รวมถึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น	รอบพืน้ทีโ่รงงาน	
และบริเวณชมุชนรอบโรงงาน	พร้อมทัง้ปลกูไม้ประดบับรเิวณพืน้ทีว่่าง
เปล่าภายในโรงงานเพือ่ให้เกดิความ	สวยงาม	เพ่ิมพืน้ทีสี่เขียว	และช่วย
ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
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การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas, GHG) 
บริษัทได้ก�าหนดค่าการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซ	
คาร์บอนไดออกไซด์	 (C02	 Emission)	 ในทุกรูปแบบ	 รวมทั้งจัดท�า
แผนงานในการปรบัปรงุกระบวนการผลติให้ใช้พลงังานและทรพัยากร
ลดลงอยู่เสมอ

บรษัิทมีการควบคมุการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	โดยการควบคุมเป้าหมาย
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 	 ของกลุ่มบริษัท	 (ตันต่อ
ตันน�า้เหล็ก)	โดยในปีการเงนิ	2560	กลุม่บรษิทัสามารถจ�ากดัปรมิาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้ที่	 0.577	
ตันต่อตันน�้าเหล็ก

การป้องกันมลพิษ
บริษัทบรหิารจดัการการผลติโดยมกีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ
เรื่องสี่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 และมีการจัดการป้องกันมลพิษและ
ป้องกันของเสียอย่างครบถ้วน	ทั้งในเรื่องข้อร้องเรียนด้านสี่งแวดล้อม	
การป้องกนัมลพิษและของเสยีจากแหล่งก�าเนดิของเสยีตลอดท้ังวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์	 การขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงาน	 มี
ระบบการตรวจวดัประสทิธภิาพการเผาไหม้แบบอตัโนมติัอย่างต่อเน่ือง	
การให้ความรู ้และเผยแพร่ชุมชนให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ
แผนฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผล	
กระทบกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา	เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะบานปลาย
ต่อไปในอนาคต	 มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน	 การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน	

มีการอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม	 และด�าเนินการจัดท�าแผนงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนส่งเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก	รวมถึงการสื่อสารนโยบายไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วย

การจัดการด้านมลภาวะกากของเสีย
บริษัทได้ด�าเนินการบริหารและจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไป
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 ส�าหรับกากอุตสาหกรรมต่างๆ	 ได้มีการขอ
อนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม	 โดยต้องได้รับใบอนุญาตในการก�าจัดของเสียที่
ระบุประเภทของวัสดุและวิธีการก�าจัด	 นอกจากนั้น	 บริษัทยังได้จัด
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะและกากของเสีย	 และ
การก�าจัดที่ถูกต้องให้แก่พนักงานอีกด้วย	 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายใน
การบริหารจัดการกากของเสียให้มีการน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	 (Waste	
Recovery)	ร้อยละ	99	โดยประมาณ

การจัดการนำ้า
บริษัทได้ใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการบ�าบัดอย่าง
เหมาะสม	 โดยยึดหลักการปล่อยน�้าทิ้งเป็นศูนย์	 (Zero	 discharge)	
ในกระบวนการผลิต	 โดยน�้าทิ้งจะได้รับการบ�าบัดและน�ากลับมาใช้
ใหม่	เพือ่ให้การด�าเนนิธุรกิจอยูภ่ายใต้กระบวนการสร้างอตุสาหกรรม
สะอาดอย่างแท้จริง

ขยะไม่อนัตราย

วสัดไุม่ใช้แล้ว

สถานทีจ่ดัเก็บ

ส่งกำาจดัภายนอก กำาจดัเองภายในโรงงาน

ขยะอนัตราย

การจดัการวัสดไุม่ใช้แล้ว

ขยะมูลฝอย
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การจัดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
บรษิทัได้จดัให้มเีคร่ืองตรวจวดักมัมนัตภาพรงัสทีีป่ะปนกบัวตัถดุบิเศษ
เหล็กเข้ามาในการผลติ	ซึง่หากปะปนจะปนเป้ือนไปในผลติภณัฑ์และ
อาจเป็นอันตรายต่อผูบ้รโิภค	บรษิทัได้มกีารตรวจสอบตัง้แต่การขนส่ง
วัตถุดิบเข้ามาโดยรถบรรทุกก่อนจะรับวัตถุดิบ

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษัทมีแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการใช้น�้า
และพลังงาน	มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิด
เห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 อย่างยั่งยืน	
มีการตรวจวัด	 บันทึก	 หรือจัดท�ารายงานการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ซ�้า	
น�ากลับมาใช้ใหม่	เพือ่การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	การใช้วสัดอุปุกรณ์	
พลังงาน	น�า้	ไฟ	หรอืทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	
ท�าให้บริษัทไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจัดซ้ือวัสดุจากต่างประเทศ	
และมีโครงการซื้อผ้ายูสซึ่งผลิตโดยชุมชนในท้องถิ่นแทนด้วย

การใช้พลังงาน
มีความพยายามอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังาน
โดยติดต้ังระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นใหม่	 มีการด�าเนิน
โครงการบ�ารงุรกัษาทวผีล	 การยกเลกิการใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิเปลีย่นมา
ใช้ก๊าซธรรมชาติ	บริษทัยงัได้เริม่โครงการในการติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์	
(Solar	Roof)	ที	่SCSC	เพือ่ทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิ
ฟอสซิล	 และติดต้ังระบบการปรับแต่งการเผาไหม้โดยรวม	 (Refine	
Combine	Burner)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาอาร์คไฟฟ้าที่	NTS

การช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
บรษิทัมมีาตรการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาต	ิรวมถงึประโยชน์
ใช้สอยและคณุค่าของระบบนเิวศทีเ่ก่ียวกบัพชื	สตัว์	ดิน	น�า้	และมกีาร
วัดผลจากการน�ามาตรการฟื้นฟูฯ	 ที่เกี่ยวกับพืช	 สัตว์	 ดิน	 น�้า	 ไปใช้	
โดยได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
และมาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าลงทะเล	
การปลูกป่าชายเลน	 การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
ในชุมชนรอบโรงงาน	 การส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่ป่าชุมชน
ของตนเอง	รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาร่วมกัน
รักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเองอีกด้วย	ฯลฯ

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
โรงงานทั้ง	 2	 แห่ง	 (NTS	 และ	 SISCO)	 ของกลุ่มบริษัททาทา	 สตีล	
(ประเทศไทย)	 ได้เข้าร่วมเป็นโครงการน�าร่องในการจัดการคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์กบัองค์การบริหารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	
และได้สมคัรเพ่ือรับการตรวจประเมนิอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั	4	กบั
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การประพฤติปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมาย
บริษทัก�าหนดให้มีการติดตามและตรวจวัดในประเด็นด้านสิง่แวดล้อม	
โดยมีการรายงานผลไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	รายงาน
อัตราการปล่อยมลภาวะจากโรงก�าจัดฝุ ่น	 อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	และกากของเสยี	ซึง่มผีลดีกว่ามาตรฐานท่ีก�าหนด
ไว้	 ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับตัวแทนของชุมชนและบริษัทเพื่อน
บ้าน	 เพือ่รบัข้อร้องเรยีน	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อห่วงกงัวล	มกีารตดิตามผลเป็น
ระยะๆ	และมีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 โดย
ได้มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ	เช่น	โครงการปรับปรุงระบบดูดฝุ่น
ที่เตาหลอม	(Fume	Plant)	ที	่SISCO	เพือ่ให้ฝุน่บริเวณหน้าเตาหลอม
ลดลง	โครงการติดตั้งระดับวัดมลพิษออนไลน์จากปล่องที่	SCSC	เพื่อ
ให้ทราบทันทีกรณีมีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน	เป็นต้น	มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับ
พลังงานที่ได้ประกาศใช้	 และมีการสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท	
ซึง่ได้ร่วมท�าการค้นหาและแก้ไขจดุทีเ่กดิความบกพร่อง	ลดการรัว่ไหล		
และหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานเกินความความจ�าเป็นโดยการพัฒนา	
ศักยภาพของเครื่องจักรผ่านโครงการบ�ารุงรักษาทวีผล	 ตลอดจน
ยังมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด	 เพื่อให้การใช้	
พลังงานและการบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
โรงงานทั้ง	3	แห่งของบริษัทได้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	
ด้านสิ่งแวดล้อม	(EIA)	พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลการบรรเทาผลกระทบ
ทางสิง่แวดล้อม	ส่งให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 และมีการเปิดให้ผู้สนใจและตัวแทนชุมชน
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน	 ตลอดจนมีการจัดท�าบันทึกข้อร้องเรียนด้านส่ิง
แวดล้อมของบริษัท	 (ถ้ามี)	 ซึ่งจะมีการชี้แจงให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการแก้ไขอย่างสม�่าเสมอ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานที่จ�าแนกเป็นสองหมวดใหญ่	
คือ	 หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ซึ่งหมายรวมถึง	
สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ	 ความเสมอภาคในกฎหมาย	 เสรีภาพใน
การแสดงออก	 และหมวดสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	
ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิในการท�างาน	 สิทธิที่พึงได้รับอาหาร	 สิทธิใน
สุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็นได้	 สิทธิในการศึกษาและสิทธิ
ด้านสวัสดิการสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	จึงมีนโยบายใน
การดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ	 ให้เหมาะสมและเป็นธรรมตามระดับ
ความรับผิดชอบของพนักงานอยู่เสมอโดยไม่รอให้พนักงานเรียกร้อง	
รวมทั้งจัดกิจกรรมและสื่อข้อความกับพนักงานอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือ
ให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ	
นอกจากนี้	บริษัทยังถือว่าพนักงานทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน	จึงสมควรที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	ทั้งการให้ความช่วย
เหลือดูแลทกุข์สขุ	ให้ค�าปรกึษา	ให้โอกาสในการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ	เพือ่สร้างสมัพนัธภาพอันดีและความอบอุน่ในการท�างานร่วมกนั	
ผู้บังคับบัญชาเป็นเสมือนที่พึ่งของพนักงานโดยผู้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือ	 สามารถสร้างความพึงพอใจและ
กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนั้น		
ยงัต้องเป็นทีพ่ึง่ส�าหรับผูใ้ต้บังคบับญัชาทัง้ในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการท�างาน
และเรื่องอื่นๆ	การให้ความช่วยเหลือ	ความเป็นกันเอง	รวมทั้งการให้
ความจรงิใจต่อพนกังานและการสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบัิตงิาน	
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าพนักงานจะ
เป็นสมาชกิสหภาพแรงงานหรอืไม่กต็าม	อย่างไรกต็าม	บรษิทัไม่
ขัดขวางการก่อตั้งหรือการด�าเนินงานของสหภาพแรงงาน	และพร้อม
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อพนักงาน	 บริษัทจึงมีการดูแลพนักงานโดยใช้คณะกรรมการ
บุคคลในทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจาก
ความเหมอืนหรือความแตกต่าง	ตลอดจนยงัได้ก�าหนดรายละเอยีดวธิี
ปฏิบตัเิก่ียวกับการร้องทกุข์ส�าหรบัพนกังาน	โดยบริษทัได้ก�าหนดไว้ใน
นโยบายการร้องเรยีน	(Whistle	Blower	Policy	and	Practices)	ด้วย

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่องโอกาสการว่าจ้างงานโดยเท่าเทียม
กันไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของทาทา	 (Tata	 Code	 of	
Conduct)	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนักงานทกุคน	เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าพนักงานมีความหลากหลายท้ังด้านศาสนา	อายุ	 เชื้อชาต	ิ
และการศึกษาจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติ

การบริหารจัดการ
และส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์ 

เน่ืองจากความแตกต่างทางกาย	 จิตใจ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 อาย	ุ
การศึกษา	หรือเรื่องอื่นใด	ทั้งนี้บริษัทได้ด�าเนินการชี้แจงเรื่อง
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวัน
แรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัท	 และยังได้เน้นย�้ารายละเอียดใน
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน	รวมถึงการชี้แจงตามหน่วยงานต่างๆ	
ต่อคู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน	 โดย
นโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงสตรี	 ผู้พิการ	 มีการน�านโยบายไป
ปฏิบัติจริงและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ	 มีนโยบายระบุในคู่มือ
จรรยาบรรณเรื่องโอกาสการว่าจ้างงานที่เท่าเทียมกัน	ข้อบังคับการ
บริหารงานบุคคลครอบคลุมการจ้างงานสตรี	คนพิการ	มีการจ้างงาน
คนพิการ	 การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการและส่งเงินเข้า
กองทนุส่งเสรมิการพฒันาชวีติคนพกิาร	ในด้านการสรรหาพนกังานมี
การว่าจ้างจากคนในท้องถิ่นและจังหวัดอื่นๆ	บริษัทมีนโยบายการรับ
ลกูจ้างทพุพลภาพเข้ามาท�างานในองค์กร	แม้จะเป็นจ�านวนทีน้่อยกว่า
กฎหมายก�าหนดแต่บริษทักป็ฏบิตัติามกฎหมายจ้างงานคนพกิารและ
จ่ายเป็นเงินทดแทนเข้ากองทนุส่งเสรมิการพฒันาชวีติคนพกิารพร้อม
จัดหาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
ลกูจ้างทีทุ่พพลภาพ	มกีารดแูลพนกังานพกิารโดยการพาไปพบแพทย์	
จดัโต๊ะท�างานทีเ่หมาะสมกบัความพิการ	จดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยั	
และการให้งานที่เหมาะสมตามความสามารถและสามารถท�าได้

นอกจากนี้	 บริษัทยังก�าหนดแนวปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้ง
พนักงานและคู่ค้าด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน	 โดยยึดถือข้อ
ก�าหนดตามกฎหมายแรงงานเป็นหลัก	 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
และที่ผ่านมายังไม่เคยพบข้อร้องเรียนกรณีจ้างแรงงานเด็ก	หรือการ
บังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	นโยบายการ
ใช้งานแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายแรงงานไทย	ดูแลเรือ่งระบบความ
ปลอดภัย	การประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคมเช่นเดียวกับคน
ไทย	 มีการก�าหนดนโยบายไม่จ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
ทั้งพนักงานและแรงงานรับเหมา	
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บริษทัมมีาตรการท่ีใช้เพือ่ยงัผลมใิห้มกีารใช้แรงงานเดก็	และมาตรการ
ที่ใช้เพื่อขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับในแหล่งด�าเนิน
งานกับผู้ส่งมอบรายส�าคัญท่ีบ่งช้ีว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
กรณีดังกล่าว	 ได้แก่	 การมีข้อบังคับของการบริหารงานบุคคลระบุว่า
บรษัิทจะไม่รับบคุคลท่ีมีอายตุ�า่กว่า	18	ปี	และบริษทัคดัเลือกบคุคลเข้า
ท�างานโดยไม่แบ่งแยกเพศ	เชือ้ชาต	ิสญัชาติ	ฯลฯ	ตลอดจนเปิดโอกาสให้
มกีารรวมกลุม่ของพนกังานในการเสนอความคิดเหน็ให้กบัผูบ้รหิารของ
บรษัิท	บรษิทัอนญุาตให้พนกังานหรอืตวัแทนพนกังานมกีารรวมกลุม่	
หรอืร่วมเจรจาในข้อตกลงใดๆ	กบับรษิทั	เช่น	การตัง้สหภาพแรงงานของ	
2	โรงงานในจงัหวัดระยองและชลบรุ	ีการประชมุระหว่างผูแ้ทนนายจ้าง
และลกูจ้าง	มกีารประชมุคณะกรรมการลกูจ้างประกอบด้วยตวัแทนของ
พนกังานฝ่ายลกูจ้างและนายจ้างอย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่เสนอแนะในหวัข้อ
ทางด้านแรงงานต่อผูบ้รหิาร

บรษิทัจัดให้มรีะบบการร้องเรียน	(Whistle	Blower)	ทัง้จากพนกังาน	
และผู้มีส่วนได้เสีย	โดยการรวบรวมรายงาน	วิเคราะห์	แก้ไข	ติดตาม
สอบสวน	 และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง	 มีการแต่ง
ต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาสอบสวนแต่ละเรื่อง	 และมีคู่มือ
จรรยาบรรณเป็นหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในบริษัท	
เมื่อมีการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัท	 บริษัทมีระบบร้องเรียนผ่าน
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณของบริษัท	 หรือประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ	 และมี	 TCoC	 Helpline	 โดยบุคคลที่สาม	 มีการส�ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานประจ�าปี	 และน�ามา
วิเคราะห์เพื่อน�ามาจัดท�าแผนปรับปรุง	 บริษัทมีการประชุมประจ�า
เดือนด้านการบุคคลเพื่อพิจารณาผลกระทบของแรงงานท้ังพนักงาน
ประจ�าและผู้รับเหมา	 ตลอดจนการประชุมคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยประจ�าส่วน	 ซึ่งมีการเชิญตัวแทนของผู้รับเหมาเข้าร่วมเพื่อ
ร่วมพิจารณาปรับปรุงสภาพการท�างานให้เกิดความปลอดภัย

บริษัทมีนโยบายในการตรวจสอบและคัดกรองคู่ค้า	 เช่น	 ผู้ผลิต	 ผู้รับ
เหมาต่างๆ	 ในเรื่องการด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณ	เรื่องการแข่งขัน
เรื่องการเป็นตัวแทนบริษัทโดยบุคคลที่สาม	หมายถึง	การดูแลให้คู่ค้า
ด�าเนนิธรุกจิด้วยจรรยาบรรณเช่นเดยีวกับบริษทั	มสีญัญาจ้างขนส่งที่
แสดงถงึการจดัส่งสนิค้าทีเ่ป็นธรรม	มกีารแจ้งราคาค่าขนส่งทีเ่ป็นธรรม	
มกีารก�าหนดราคาค่าน�า้มนัตามระยะทางทีเ่ป็นธรรม	หนงัสอืสญัญาค�า้
ประกัน	 การแต่งต้ังคณะกรรมการจ้างเหมาท่ีเป็นสัญญา	การแต่งตั้ง
คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา	การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจ
รับสินทรัพย์ถาวร	 สิ่งของและบริการ	 มีการก�าหนดการขออนุมัติรับ
พนักงานรับเหมาเข้าท�างาน	 มีการขอประวัติย่อลูกจ้างของผู้รับเหมา
ที่เข้ามาท�างาน	เป็นต้น

บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการที่เป็นตัวแทนพนักงานเพื่อปรึกษา
หารือประเด็นต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการพนักงาน	 สุขภาพของ
พนักงาน	 ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นประเด็นส�าคัญที่บริษัท
ให้ความเอาใจใส่	 บริษัทได้จัดท�าแผนดูแลสุขภาพพนักงานเพื่อลด
ความกังวลทางด้านสุขภาพ	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
เป็นประจ�าทกุปี	และมกีารอบรมเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเอง	และ
ป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ	เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับพนักงาน

นอกจากนี	้บรษิทัให้ความส�าคญัในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั
โดยมี	 Safety	 Pause	 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่ต้องพูดเรื่อง
ความปลอดภัยสั้นๆ	 3-5	 นาทีก่อนการประชุมใดๆ	 เพื่อมุ่งเน้นให้
พนักงานตระหนักเรื่องความปลอดภัยก่อนเรื่องอื่นใด	 พนักงานและ
ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน
และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทยึดมั่นต่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของทาทาในเรื่อง
โอกาสการว่าจ้างงานที่เท่าเทียมกัน	 บริษัททาทาจะให้โอกาสที่เท่า
เทียมกันแก่พนักงานและผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนด
ทุกคน	 โดยไม่ค�านึงถึงสถานะทางด้านเชื้อชาติ	 วรรณะ	ศาสนา	สีผิว	
ตระกูล	สถานะการสมรส	เพศ	รสนิยมทางเพศ	อายุ	สัญชาติ	ชนชาติ	
หรือความพิการ

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลจะส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและ
เท่าเทยีมกนัในสถานทีท่�างาน	พร้อมทัง้สอดคล้องกบักฎหมายแรงงาน
ในท้องถิ่น	 โดยสนับสนุนการน�าแบบปฏิบัติที่ดีในระดับนานาชาติมา
ประยุกต์ใช้อีกด้วย	 พนักงานของบริษัททาทาจะได้รับการปฏิบัติด้วย
การให้เกียรติในศักดิ์ศรีและเป็นไปตามนโยบายของทาทาในอันที่จะ
รักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้ปราศจากการล่วงละเมดิทางเพศใดๆ	
ไม่ว่าจะเป็นทางกาย	 วาจา	 หรือจิตใจ	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับพนักงานจะเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และบทเฉพาะกาลใดๆ	 ของจรรยาบรรณน้ี	 โดยการเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล	และสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร	ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผู้ที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสมจะได้รับโอกาสการว่าจ้างงานทีเ่ท่าเทยีมกนัในทกุ
เร่ือง	นอกจากน้ี	การตดัสนิใจในเร่ืองดงักล่าวจะพิจารณาโดยใช้ระบบ
คุณธรรมและความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์
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บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมไว้	 ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้

ขีดความสามารถและอัตรากำาลังพล
บรษิทัมวิีธกีารในการประเมินความต้องการก�าลงัพลทัง้ในเชิงคุณภาพ
และในเชิงปรมิาณซ่ึงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของบริษัททัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยการก�าหนดความต้องการก�าลังพลจะ
ใช้แนวทางที่หลากหลายที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มงานหรือใช้หลายๆ
แนวทางประกอบกนั	เช่น	ในสายงานการผลติจะมกีารใช้การวเิคราะห์	
Man-Machine	 เพื่อดูจ�านวนพนักงานที่เหมาะสมตามสายงาน	 การ
ผลิตในจุดต่างๆ	 หรือเม่ือมีการปรับผังองค์กรใหม่จะมีการวิเคราะห์
ความต้องการว่าหน่วยงานใหม่ต้องมีก�าลังพลเท่าใด	 ระดับใด	 และ
คุณสมบัติอย่างไร	 หรือมีการเทียบเคียงก�าลังพลมาตรฐานที่ควรจะ
เป็นกับบริษัทอื่น	ในแต่ละปีการเงินทุกหน่วยงานจะต้องจัดท�าแผน
งบประมาณก�าลงัพล	ทัง้ในส่วนของพนกังานและผู้รบัเหมา	เพือ่เสนอ
ต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลกลุ่มอนุมัติ

บุคลากรใหม่
การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่	ทั้งจากภายในและภายนอก	จะมุ่งเน้น
ตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการคัดเลือกต่างๆ	 เพ่ือให้ได้ผู้
ที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดเข้ามาปฏิบัติงาน	 เช่น	 การคัดเลือกจาก
ใบสมัครงาน	 การสัมภาษณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์เพื่อดูทักษะการ
สือ่สารทดสอบความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน	ได้แก่	การ
ทดสอบความรู้ด้านช่าง	การทดสอบการเขียน	แปลข่าว	ทดสอบการ
สร้างตารางข้อมูล	กราฟ	เป็นต้น	

การสมัภาษณ์พนกังานจะใช้การสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม	(Behavioral	
Interview)	 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ	 ผู้สมัครที่ผ่านการ
สมัภาษณ์จะได้บรรจเุพือ่ทดลองงานกับบรษัิท	บรษิทัจะมกีารประเมนิ
ผลทดลองงานอย่างเข้มงวด	 ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือก	
โดยจะประเมิน	2	ครั้ง	คือ	เมื่อครบ	90	วัน	และ	180	วัน	

บรษิทัยงัก�าหนดเป้าหมายในการสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ได้ภายใน	
3	สปัดาห์ส�าหรบัผูส้มคัรจบใหม่	และภายใน	6	สปัดาห์ส�าหรบัผูส้มคัร
ที่มีประสบการณ์

นอกจากนีแ้ล้ว	บรษิทัได้ให้ความส�าคญัและให้ความเป็นธรรมกบัความ
หลากหลายทางความคดิ	วฒันธรรม	(Cultural	Diversity)	โดยจะเหน็
ได้จากนโยบายในการคัดเลือกพนักงาน	 ไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม่
ผู้ที่มีประสบการณ์	พนักงานต่างชาติ	พนักงานท้องถิ่น	พนักงานหญิง
รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างบริษัท	 เช่น	แลกเปลี่ยน

กับบริษัท	 Nat	 Steel	 ประเทศสิงคโปร์	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	 หรือจัด
ให้พนักงานจากส่วนงานต่างๆ	 ไปเรียนรู้งานระยะสั้นที่	 Tata	 Steel	
Limited	ซึ่งเป็นบริษัทแม่อย่างสม�่าเสมอ

บริษทัให้ความส�าคัญและให้ความเป็นธรรมต่อการรกัษาพนักงานใหม่
ให้อยู่ร่วมกับบริษัทในระยะยาว	 โดยได้ด�าเนินการในหลายๆ	 ด้าน	
ได้แก่	การจัดการปฐมนิเทศเพื่อแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
ผูบ้ริหารระดับสงูขององค์กร	ผ่านทางพิธบีายศรีสูข่วัญ	และเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการด�าเนินงานของกลุ่ม	ของแต่ละบริษัท	ผ่านทางการ
บรรยายให้ความรู้	 การเยี่ยมชมโรงงาน	 และการปฏิบัติงานจริง
ตามหน่วยงานต่างๆ	 ของแต่ละบริษัท	 จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็น
ระยะเวลา	1	ปี	ซึง่จะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตวัให้เข้ากบัองค์กร
ได้ดแีละรวดเรว็มากย่ิงขึน้	การมอบหมายงานให้มีหน้าทีแ่ละความรบั
ผิดชอบที่ท้าทายส�าหรับพนักงานใหม่และจัดท�าแบบก�าหนดลักษณะ
งาน	 เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ	 ดัชน	ี
ชี้วัดผลงาน	 และผลงานที่คาดหวัง	 ตลอดจนคุณลักษณะที่จ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในต�าแหน่งดังกล่าว	 อีกท้ังมีการก�าหนดโครงสร้าง	
ค่าจ้าง	 สวัสดิการที่เป็นธรรมที่จูงใจและแข่งขันได้	 เปิดโอกาสให้
พนักงานใหม่สามารถปรับระดับได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติทั่วไป	เป็นต้น

การทำางานให้บรรลุผล
บริษัทส่งเสริมการท�างานให้บรรลุผล	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วนหลักๆ	
ส่วนแรกคือ	 การวางระบบบริหารงานบุคคล	 และการน�าระบบไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 การสรรหา	 โดยเน้นคนเก่ง	 คนดี	 คนที่	
มุง่มัน่ท�างานให้ส�าเร็จมาร่วมงานกบับริษทั	พฒันา	ประเมิน	และรกัษาให้
อยูก่บับรษิทัในระยะยาว	ส่วนทีส่องคอื	การก�าหนดแผนงาน	เป้าหมายที่
มคีวามเชือ่มโยงและสอดคล้องกนัในทุกระดบั	เน้นให้มกีารร่วมมอืและ
สือ่สารอย่างทัว่ถงึ	ปรบัปรุงงาน	สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	อย่างต่อเนือ่งผ่าน
คณะท�างาน	กลุม่งานย่อย	โครงการต่างๆ	การแข่งขนัชงิรางวลัและการ
เสรมิสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างพนกังานในระดบัและท่ีมวัีฒนธรรมที่
ต่างกัน	ทัง้นี	้เพือ่ให้พนกังานท�างานอย่างมเีป้าหมายชดัเจน	

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทแบ่งกลยุทธ์ออก	
เป็น	3	ด้าน
•	 ด้านที่	 1	 คือ	 จะมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่หลาก

หลาย	 ผ่านช่องทางของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งในสาย
งานเดิมและต่างสายงาน	ตลอดจนการมอบหมายให้พนักงานเข้า
ร่วมในคณะท�างานชุดต่างๆ	 เพ่ือเรียนรู้การท�างานที่นอกเหนือ
จากงานประจ�าของพนักงาน	 ดังน้ัน	 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้น	พนักงานจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
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•	 ด้านที่	2	คือ	กรณีที่องค์กรต้องการก�าลังพลเพิ่ม	บริษัทได้จัดหา
ก�าลังพลที่เป็นวิศวกรไว้ส�ารองเพื่อรองรับการขยายงาน	 และ	
ป้องกันการขาดแคลนก�าลังพลด้านวิศวกร

•	 ด้านที่	3	คือ	ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องลดจ�านวนบุคลากร	เช่น	
กรณีการหยุดผลิตชั่วคราวของโรงงาน	MBF	สิ่งแรกที่ด�าเนินการ
คือการชี้แจงพนักงานให้เข้าใจว่าบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเลิกจ้าง
พนักงานเพื่อลดความตื่นตระหนกของพนักงาน	หลังจากนั้นจะ
ด�าเนินการจัดสรรพนักงานที่เกินความต้องการให้แก่หน่วยงาน												
หรอืบรษัิทอ่ืนๆ	ในกลุม่บริษทัทีม่คีวามต้องการก�าลงัพลเพิม่	และ							
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนผู้รับเหมา	เป็นต้น

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
สวสัดิการด้านต่างๆ	ทีบ่รษิทัจดัให้	มุง่เน้นให้พนกังานปฏบัิตงิานอย่าง
มีความสุข	จึงได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานโดยให้ครอบคลุมในทุกๆ
ด้านทั้งยามที่อยู่กับบริษัท	ยามเจ็บไข้ได้ป่วย	หรือเมื่อต้องจากบริษัท
ไป	ซึ่งไม่เพียงแต่ให้กับพนักงานเท่านั้น	แต่ยังครอบคลุมถึงครอบครัว	
และบิดามารดาของพนักงานอีกด้วย	 นอกจากนั้น	 บริษัทจัดให้มีการ
ให้บริการและการสนับสนุนแก่พนักงานในด้านต่างๆ	ที่จะช่วยเหลือ
พนักงานในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านต่างๆ	 รวมไปถึงการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

นโยบายที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในการดูแลด้านการบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน	 ได้แก่	 การรับฟังความต้องการของพนักงาน	
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมผ่านทางช่องทางต่างๆ	 ซึ่ง
บริษัทได้ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นข้อมูลในการรับทราบความต้องการ
ของพนักงาน	 ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพ่ือตอบสนอง
พนักงานให้เกิดความพึงพอใจสูงข้ึน	 ได้แก่	 คณะกรรมการสวัสดิการ	
คณะกรรมการลูกจ้าง	 สหภาพแรงงาน	 กล่องรับความคิดเห็น	 การ
ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน	 HR	 Delivery	 การส�ารวจค่าจ้าง
และสวัสดิการ	 การสัมภาษณ์พนักงานก่อนออกจากงาน	 และการ
ให้ค�าปรึกษาจากหัวหน้างาน	กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน	เป็นต้น

การบริหารผลการปฏิบัติงานG4-LA02

บริษัทสนับสนุนการท�างานท่ีส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและต่อความ
ผูกพนัของพนกังาน	บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการบรหิารผลการปฏบิตัิ
งานขององค์กรในภาพรวม	 มากกว่ามุ่งเน้นเพียงการประเมินผลงาน
ของพนักงานเพียงด้านเดียว	ดังนั้น	จึงมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา
ในหลายๆ	 ด้านซ่ึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 โดยเร่ิมต้นจากการ
ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	และแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท	ทั้งใน
ส่วนของ	Long	Term	Plan	และแผนธรุกจิประจ�าปี	ทีส่นับสนุนต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร	หลังจากนั้นต้องมีการน�ามา

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ	ลงสู่ระดับฝ่าย	ส่วน	แผนก	และพนักงานแต่ละ
บุคคลอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

พนกังานระดบับงัคบับญัชาและระดบัจดัการขึน้ไปทุกคนจะต้องจัดท�า	
ข้อตกลงการส่งมอบผลงาน	ซึ่งประกอบด้วยดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ	 และ
เป้าหมายธรุกจิ	ใน	4	ส่วนได้แก่	(1)	งานทีส่นบัสนนุต่อเป้าหมายธุรกจิ	
(2)	งานปรับปรุงพัฒนา/ผลงานพิเศษ	(3)	การพัฒนาตนเองและผู้อื่น	
(4)	 ความปลอดภัย/CSR/TQM/TPM	 และอ่ืนๆ	 โดยนอกเหนือจาก
แผนงานประจ�าและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างานและ
การเพิม่ผลผลติแล้ว	ยงัมุง่ส่งเสรมิให้มกีารปรับปรงุงานและการพฒันา
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองทุกปี	 เพื่อสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ในบริษัท

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทมุ่งเน้นการสื่อสาร
สองทางและความร่วมมือในการท�างานร่วมกันให้บรรลุผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	โดยเน้นการสื่อสารและตรวจสอบอยู่เป็น
ระยะๆ	 รวมถึงมีการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับจุดแข็ง	 และจุดที่ต้อง
ปรับปรุงของพนักงาน	 เพื่อน�าไปก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคล	 หรือ	
IDP	ต่อไป	ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลในแต่ละปี
จะน�าไปเชือ่มโยงโดยตรงต่อการขึน้ค่าจ้างประจ�าปี	การจ่ายเงนิรางวลั
ประจ�าปีตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม	 การเติบโตในวิชาชีพ	
การพัฒนาและฝึกอบรม

การบริหารจัดการผลตอบแทนของบุคลากร
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมใน	3	มิติ	กล่าวคือ
1.	 ให้ความส�าคัญต่อหลักความเป็นธรรม
	 •	 ความเป็นธรรมภายในองค์กร	:	พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กบัลกัษณะงานและความรับผดิชอบ	โดยใช้การวเิคราะห์งานและ
การประเมินผลงาน

	 •	 ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร	 :	 พิจารณาค่าตอบแทนในระดับ
ที่สามารถแข่งขันในตลาดงานได้	(ผ่านการส�ารวจค่าจ้าง	และการ
ปรับค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาด)

	 •	 ความเป็นธรรมระหว่างบคุคล	:	พจิารณาค่าจ้างตามผลการประเมิน
งาน	 และความสามารถของแต่ละบุคคล	 (การขึน้ค่าจ้างประจ�าปี	
การจ่ายเงนิรางวลัประจ�าปี	การปรับค่าจ้างเป็นกรณพีเิศษ)
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2.	 ให้ความส�าคญัต่อการดแูลพนกังานให้มคีวามเป็นอยูแ่ละคณุภาพ
ชีวิตที่ดี	 โดยน�าดัชนีราคาผู ้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาการขึ้นค่าจ้างประจ�าปี

3.	 ให้ความส�าคญัต่อความสมดลุของผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่
เป็นตัวเงนิ	รวมถงึความสมดลุของความต้องการของพนกังานและ
ความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กร

การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย
1.	 ยกย่อง	ชมเชย	และให้รางวัลแก่พนกังานตัวอย่าง	(ไม่เคยขาดงาน

มาสาย	ลางาน	หรือถูกลงโทษทางวินัย)	และพนักงานดีเด่น	(เป็น
พนักงานตัวอย่างติดต่อกันครบ	 3	 ปี	 และมีผลการประเมินงาน
อยู่ในเกณฑ์ดี)	รวมถึงการมอบเบี้ยขยันประจ�าไตรมาส

2.	 ประกาศยกย่อง	 ชมเชย	 ความส�าเร็จของคณะท�างานท่ีส่งผลใน
เชิงบวกต่อบริษัท	เช่น	คณะ	Anti	-	Dumping	และคณะท�างาน	
Prime	Minister’s	Award

3.	 ประกาศยกย่อง	 ชมเชย	 ความส�าเร็จเมื่อพนักงานสามารถท�าผล
งานได้อย่างยอดเยี่ยม	 เช่น	สถิติดีที่สุดในการผลิต	การขาย	การ
จัดหาเศษเหล็กในประเทศ	และอื่นๆ

4.	 จัดให้มีรางวัลขอบคุณ	 เพื่อตอบแทนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน
แทนเพือ่นร่วมงานทีต้่องลางานเป็นเวลานาน	โดยสามารถท�างาน
ของตนเองและแทนผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

5.	 จดัประกวดรางวลั	Kaizen	และมอบรางวลัท่องเทีย่วต่างประเทศ
6.	 จัดให้มีการจ่ายเงินจูงใจตามผลผลิต	 เพื่อตอบแทนพนักงานที่

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแต่ละเดือน
7.	 จดัให้มกีารมอบรางวลั	Safety	Star	เพือ่เชดิชเูกยีรตพินกังานและ

ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
และมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ดี
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การส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทำางานให้พนักงาน
บรษัิทได้น�าระบบการจดัการด้านความปลอดภยั	Safety	Excellence	
Journey	(SEJ)	ซึ่งเป็นระบบของบริษัท	ทาทา	สตีล	จ�ากัด	 (อินเดีย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)	มาใช้ในการบริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพ	 ในการป้องกันการบาดเจ็บส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมา	
รวมถงึการจดัการด้านสภาพการท�างานให้กบัคนในองค์กรโดยมกีารจดั
องค์กรด้านความปลอดภยัทีม่คีณะกรรมการความปลอดภยัสงูสดุ	(ASC)	
ทีม่กีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน	และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ทัง้หมดเป็นกรรมการ	และมคีณะอนกุรรมการ	(ASC)	อกี	6	คณะ	ได้แก่	
คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย	คณะอนุกรรมการสขุภาพ
การอบรมและการสื่อสาร	 คณะอนุกรรมการจัดการความปลอดภัย
ผู้รับเหมา	 คณะอนุกรรมการสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย	 คณะ
อนกุรรมการความปลอดภยับนถนน	คณะอนกุรรมการความปลอดภยั
ในกระบวนการผลิต	 ในการก�าหนดนโยบาย	 และมีคณะกรรมการใน
การน�าไปปฏบิตัขิองแต่ละโรงงาน	(PIC)	และคณะกรรมการในการน�าไป
ปฏิบตัขิองแต่ละส่วน	(DIC)	ทัง้นีย้งัมี	คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวี
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (คปอ.)	ของแต่ละโรงงานและ
ส�านกังานตามกฎหมายอีกด้วย	 โดยได้ก�าหนดวัฒนธรรมความปลอดภยั	
4	ประการ	ดังนี้
1.	 พูดคุยเรื่องความปลอดภัย	 (Safety	 Pause)	 3-5	นาที	 ก่อนเริ่ม

ประชุมทุกครั้ง
2.	 จับราวบันไดขณะขึ้นลงทุกครั้ง
3.		 สวมอุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล	(PPE)	ในการปฏิบัติงาน
4.		 สวมหมวกกนันอ็คขณะขบัขีร่ถจักรยานยนต์	และคาดเขม็ขดันริภัย

ขณะขับรถยนต์	ทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานทั้ง
พนักงานและผู้รับเหมา	 และมีการพูดคุยส่ือสารด้านความปลอดภัย
เป็นประจ�า	 และได้มีการจัดอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลในการท�างานอย่างเหมาะสมโดย	ก�าหนดเป็นภาคบังคับ	ได้แก่	
หมวกนิรภัย	 รองเท้านิรภัย	 แว่นตานิรภัย	 และอื่นๆ	 ตามปัจจัยเสี่ยง	
เช่น	 เสื้อสะท้อนแสง	 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน	 อุปกรณ์ป้องกันการ
หายใจ	ถุงมือ	อุปกรณ์ป้องกันการตก	ฯลฯ	

นอกจากน้ี	 บริษัทจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการอย่างเหมาะสมไม่
น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 และยังพยายามปรับปรุงสาธารณูปโภค
อย่างต่อเนื่อง	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงโรงอาหาร	
ห้องน�า้	และทีพ่กัพนกังาน	ให้กบัทัง้	3	โรงงาน	รวมถงึก�าหนดให้มกีาร
รายงานความปลอดภัย	 โดยการสังเกตด้านความปลอดภัย	 (Safety	
Observation)	โปรแกรมการควบคมุความเสีย่งทีม่อีนัตรายระดบัเสยี
ชวีติ	(FRCP)	กรณใีกล้เกดิอบุตัเิหต	ุ(Near	Miss)	ผ่านระบบ	ENSAFE	
และระบบ	EAIS

กลุม่บรษิทั	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	ประสบความส�าเรจ็ของการท�างาน		
1	ปี	ไม่มีอุบัติเหตุหยุดงานตลอดปีการเงิน	2560	ถือเป็นความส�าเร็จ
ตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัท	ที่จะไม่ให้มีผู้บาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงานของบริษัท
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การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
บรษัิทส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตามโมเดล	70-20-10	โดยก�าหนด
ให้พนกังานได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิติังานจรงิทัง้ในลกัษณะของการมอบ
หมายงานพิเศษ	การเข้าร่วมในคณะท�างาน	การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานในสัดส่วน	70	และการเรียนรู้จากบุคคลอื่นทั้งจากผู้บังคับบัญชา	
พี่เลี้ยง	ที่ปรึกษา	พนักงานจากหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และเพื่อน
ร่วมงานในสัดส่วน	20		ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมในชั้น
เรียนและอบรมภายนอกในสัดส่วน	10

ในส่วนของการฝึกอบรม	บรษิทัได้ก�าหนดโครงสร้างการฝึกอบรมออก
เป็น	4	ด้านหลกัๆ	ซึง่ประกอบไปด้วย	ความรูพ้ืน้ฐาน	ความรูท้างธรุกจิ	
การพัฒนาภาวะผู้น�า	และความรู้ตามสายงาน

ระบบการพัฒนาและเรียนรู้ 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 
ทุกปี	ผู้บังคับบัญชาต้องจัดเตรียมแผนพัฒนารายบุคคล	หรือ	IDP	ให้
กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ	ได้แก่	ความ
จ�าเป็นทางธุรกิจ	นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร	แบบก�าหนดลักษณะงาน	
แผนการฝึกอบรม	ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2
ก�าหนดหัวข้อทีจ่ะพฒันา	วตัถปุระสงค์	และความคาดหวงัจากการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3
การเลอืกรปูแบบการพฒันา	ซึง่ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะการอบรมในห้องเรยีน	
ผู้บังคับบัญชา	 พนักงาน	 และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล	 จะก�าหนด
ร่วมกนัถงึแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสม	 ซ่ึงอาจจะท�าได้ผ่านช่องทาง
ภายนอก	 เช่น	 การดงูาน	การฝึกอมรมภายนอก	หรอื	 จากการเรยีนรู้
ภายในองค์กร	 เช่น	การท�างานโครงการต่างๆ	การหมนุเวยีนงาน	หรือ	
E-learning	หรอื	การแลกเปลีย่นประสบการณ์	Best	Practice	ระหว่าง
หน่วยงาน	เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 และ 5
ด�าเนนิการตามแผน	ตรวจสอบ	ทบทวน	และวัดผลการเรยีนรูว่้าเป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัหรอืไม่	เพือ่เป็นข้อมลูน�าไปสูก่ารก�าหนดแผนในปีต่อไป

นอกจากนั้น	 บริษัทได้ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสนับสนุน
นโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ	 ด้วย	 เช่น	 การสร้างนวัตกรรม	 การ
เสริมสร้างจรรยาบรรณ	 การมุ่งเน้นลูกค้า	 การถ่ายโอนความรู้และ
ทกัษะจากพนักงานทีจ่ะเกษยีณอาย	ุและการเสรมิสร้างความปลอดภยั
ในการท�างานและการรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
ส�าหรับประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนาจะประเมินโดยแนวทาง
ต่างๆ	ซึ่งแบ่งออกเป็นสามด้านหลักๆ	คือ
1.	 ความรู้ความเข้าใจ	เช่น	การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้
2.	 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรม	เช่น	ความพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา

หลักสูตร	วิทยากร	เอกสาร
3.	 ทักษะที่เพิ่มขึ้น	หรือการปรับปรุงพฤติกรรมในการท�างาน

การวัดในส่วนที่	 1	 และ	 2	 ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ
น้ัน	 จะเป็นส่วนทีท่�าได้โดยง่าย	 ซึง่พนักงานจะคุ้นเคยในการประเมิน
ส่วนน้ีเป็นอย่างดี	 อย่างไรกต็าม	การวดัประสทิธผิลเชงิทกัษะทีเ่พิม่ขึน้	
และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนัน้	เป็นส่วนทีบ่รษัิทเพิง่เริม่ด�าเนนิการ		
ตัวอย ่างเช ่น	 การสอบถามข ้อเสนอแนะจากเพื่อนร ่วมงาน	
ผู้บังคับบัญชา	 การวัดระดับทักษะ	 (Skill	 Level)	 ของส่วนงานการ
ผลิต	 การส่งแบบส�ารวจประสิทธิผลของการฝึกอบรมซ่ึงจะจัดท�า	
หลงัจากพนกังานได้เข้าอบรมไปแล้ว	1-3	เดอืน	ทัง้น้ีข้อมลูทีไ่ด้รบัจาก
การประเมนิจะน�ากลบัมาก�าหนดแผนพัฒนาพนักงานเพือ่ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและของพนักงานแต่ละบุคคลได้
อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธผิลสงูข้ึน
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การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี
ความผูกพันของบุคลากร
บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัททุกๆ	 2	 ปี	 โดยให้พนักงานทุกคนตอบแบบสอบถามซึ่งจะ
ประกอบด้วยค�าถามเพือ่ประเมนิระดับความพงึพอใจของพนกังานและ
ระดบัความผกูพันต่อองค์กรของพนกังานในแบบสอบถามชดุเดยีวกนั	
ส�าหรับปีงบการเงิน	2558	เป็นต้นมา	บริษัทได้ให้	Aon	Hewitt	ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ	
โดยวดัผลความผกูพนัจากปัจจยัด้านพฤติกรรมของ	Say-Stay-Strive	
ซึง่จะท�าให้ผลการส�ารวจมคีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้	และสามารถเปรียบ
เทียบผลการส�ารวจกับบริษัทอื่นๆ	ได้อีกด้วย

บริษัทด�าเนินการวัดความผูกพันและสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
แยกตามกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกัน	เพือ่ให้มัน่ใจว่าแผนการปรับปรุง
จะตอบโจทย์ตามความต้องการที่หลากหลายได้	 นอกจากผลส�ารวจ
อย่างเป็นทางการนี้แล้ว	 บริษัทได้น�าเสียงตอบรับจากช่องทางอื่นๆ	
เช่น	จาก	HR	Delivery	กล่องรบัความคิดเหน็	คณะกรรมการสวสัดกิาร	
เป็นต้น	มารวบรวมเพือ่ใช้ก�าหนดแผนการปรบัปรงุเพ่ือยกระดับความ
พึงพอใจและความผูกพันให้สูงข้ึนพร้อมกับสื่อสารให้กับพนักงาน
รับทราบ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพและการพัฒนาผู้นำา
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน	 โดยมีการก�าหนดแผนความ
ก้าวหน้าในอาชีพ	 (Career	 Path)	 นโยบายการหมุนเวียนงาน	 การ

สรรหาและคัดเลือกพนักงานจากภายใน	 เพื่อให้พนักงานเกิดความ
มั่นใจได้ว่าหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีระดับศักยภาพในระดับ
ที่เหมาะสมจะมีโอกาสเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปได้	 เส้นทางความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	(เร็ว	ปกติ	
และอืน่ๆ)	ตามระดบัผลงานของพนักงานและกลุม่งาน	โดยก�าหนดให้
พนักงานสามารถเตบิโตได้ทัง้ในสายงานผูบ้ริหารซึง่ต้องมีต�าแหน่งงาน
ว่างจงึจะเตบิโตได้	และสายงานผู้เชีย่วชาญทีเ่ตบิโตได้ตามระดบัความ
เชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละบุคคล	

นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดท�าโครงการแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 เพื่อคัด
เลือกพนักงานที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งเพ่ือทดแทนต�าแหน่งงาน
ในระดับผู้บริหารระดับสูง	ต�าแหน่งงานที่มีความส�าคัญ	หรือทดแทน
พนักงานที่จะเกษยีณอาย	ุและพฒันาในด้านต่างๆ	 เพือ่ให้มีความพร้อม	
นอกจากนัน้ได้จดัท�าโครงการผูน้�าของอนาคต	Leader	of	Tomorrow	
(LOT)	 เพื่อหาพนักงานที่มีศักยภาพท่ีจะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรในอนาคต	 โดยต้องมีผลงานที่โดดเด่น	 และมีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น�าในระดับที่เหมาะสม	 และจัดท�าแผนพัฒนาให้มีความ
พร้อมทั้งในส่วนของการมอบหมายงานพิเศษให้รับผิดชอบ	 การ
เข้าร่วมในคณะท�างานและคณะกรรมการที่ส�าคัญ	 การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานทั้งในสายงานเดิมและต่างสายงานเพ่ือเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์	 รวมถึงจัดท�าแผนรักษาพนักงานกลุ่มดังกล่าว	 ทั้งให้
เติบโตในวิชาชีพได้เร็ว	และได้รับผลตอบแทนในระดับที่จูงใจ	เพื่อให้
อยูก่บัองค์กรในระยะยาว	และเตบิโตเป็นผูส้บืทอดของผูบ้รหิารระดบั
สูงขององค์กรในอนาคต
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บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีบนพื้นฐาน
ของการมีส�านึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน	
สังคม	 และประเทศชาติ	 รวมทั้งการให้ความส�าคัญต่อการรักษาสิ่ง
แวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	ซึง่ถอืเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะขับเคลือ่น
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและ	
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ในปีการเงิน	 2560	 บริษัทได้ด�าเนินการรับพังเสียงของประชาชนใน
ชุมชนอันเป็นเขตที่ตั้งโรงงานทั้งสามแห่ง	และได้ก�าหนดเป็นแผนงาน
ระยะกลางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	 โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานในด้านนี้ใน
แต่ละปีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปในทิศทางท่ีบริษัทก�าหนด	
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ถูกน�ามา
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ	บริษัทได้ท�างานร่วมกันอย่างใกล้
ชดิกบัชมุชนในท้องถิน่	เพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตผ่านโครงการต่างๆ	ของ
บริษัท	เช่น	การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมองของเด็ก	(Brain	Base	Learning)	ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น	
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท�าบัญชีและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เพื่อพัฒนาธุรกิจของชุมชน	 ฯลฯ	 ตลอดจนได้	 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาในการพัฒนาสังคม	 ซึ่งมี
พนักงานเป็นจ�านวนร้อยละ	 100	ที่ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในพันธกิจ
เพื่อสังคม	อย่างน้อยคนละ	1	กิจกรรม

พันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม
ด้วยอดุมการณ์อนัแน่วแน่ในการแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เด่นชัดและเป็นรูปธรรม	 บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินพันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม	โดยแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่
	
1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
บริษัทมุ ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู ่ใน
ชุมชนรอบโรงงาน	 	 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการด�ารง
อยู่ของบรษิทั	พร้อมช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชมุชนให้ดขีึน้	
เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้	 โดยการเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้คิคเองท�าเอง	 และบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนและ
ร่วมด�าเนินการในพันธกิจเพื่อสังคม	ใน	7	ด้าน	ได้แก่

การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม

พันธกิจเพื่อชุมชน
และสังคม

ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร

เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินห่างไกลสิ่งแวดล้อม

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
•	เสริมสร้างสขุภาพ	อนามยั	และความปลอดภยั
•	การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
•	ศาสนา	และวัฒนธรรม
•	การพัฒนาชุมชน
•	ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน

การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงผลกำาไร
•	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
•	การสนบัสนนุโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
•	การสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา
•	การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

บรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
•	การปลูกป่า
•	การสร้างฝายชั่วคราว
•	การอนุรักษ์สัตว์ป่า
•	การสร้างแนวปะการังเทียม

การศกึษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยนื
•	โครงการ	“เสริมปัญญา	กบั	ทาทา	สตีล”	
		(มุมหนังสือภายในโรงเรียน)
•	โครงการที่เกี่ยวข้อง
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•	 การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นโดยการเข้าร่วม
	 ในกิจกรรมต่างๆ	ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
•	 การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชน
•	 การพัฒนาชุมชน
•	 การส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
•	 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
•	 การสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	และ
	 หน่วยงานภาครัฐ
•	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

2. กฺารสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
 ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล
บรษัิทตระหนกัดว่ีาเดก็และเยาวชนเป็นวยัทีจ่ะเตบิโตเป็นก�าลงัส�าคญั
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต	 ซึ่งจะน�าพาประเทศชาติไปสู่ความ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ดังนั้น	 การดูแลและส่งเสริมพัฒนา
ทางด้านการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กและเยาวชนจึงควรด�าเนิน
การอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 และห้องสมุดก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส�าคญัในการสร้างปัญญา	ให้โอกาสและความก้าวหน้าแก่เดก็	ให้
ก้าวทันเทคโนโลยีและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ	ด้าน	

หากแต่ในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจ�านวนมากในท้องถ่ินห่างไกลซ่ึงยัง
ขาดการสนับสนุนในด้านหนังสอืและขาดแคลนห้องสมดุ	เนือ่งมาจาก
งบประมาณภาครัฐยงัมไีม่เพียงพอ	เป็นเหตใุห้เดก็เหล่านัน้ขาดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

บริษัทจึงริเริ่มโครงการ	“เสริมปัญญา	กับ	ทาทา	สตีล”	เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองของเดก็และเยาวชน	ในท้องถิน่ทรุกนัดาร
ให้มีนิสัยรักการอ่าน	 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของตน
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิ่น	 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
และสังคมต่อไปในระยะยาว	 โดยได้จัดท�ามุมหนังสือในห้องสมุดของ
โรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน	 ด้วยการ
เริ่มต้นที่	 โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน	 และขยายผลไปยัง	
โรงเรียนอื่นๆ	ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย	ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมาย
ที่จะมอบมุมหนังสือจ�านวนรวม	400	โรงเรียน
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ในปีการเงิน	2560	บริษัทได้ท�าการส่งมอบมุมหนังสือ	“เสริมปัญญา	
กับ	ทาทา	สตีล”	ให้กับโรงเรียนต่างๆ	รวม	24	โรงเรียน	และรถห้อง
สมุดเคลื่อนที่	 จ�านวน	 2	 คัน	 โดยปัจจุบัน	 มีโรงเรียนที่ได้รับมอบมุม
หนังสือรวมทั้งสิ้น	 248	 โรงเรียนใน	 52	 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย	นอกจากนั้น	บริษัทยังได้รับการอนุเคราะห์จากผู้มีส่วน
ได้เสยีของบรษิทั	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่าและพนกังาน	ในการบรจิาค	
ถงุเท้าใหม่	จ�านวนกว่า	1,500	คู	่ให้กับนกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ด้รับมอบ	
มุมหนังสือ	“เสริมปัญญา	กับ	ทาทา	สตีล”	อีกด้วย

3. การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร
บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	ทั้งในส่วนของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 กิจกรรมค่ายอาสาสมัครของ
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัต่างๆ	การให้ความช่วยเหสอืผูป้ระสบภยัทาง
ธรรมชาต	ิและการสนบัสนนุผูด้้อยโอกาสทางสงัคม	ตลอดจนโครงการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ	
รวมถงึการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	 มีการบริหารจัดการเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 การควบคุม	 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้อยู่ในอัตราที่ก�าหนด

กิจกรรมเด่นในงบการเงินที่ผ่านมา 
ทาทา สตีล ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	ได้จัดโครงการ	“ทาทา	สตีล	ร่วมใจท�างาน
หน่ึงวัน	 ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”	 ด้วยการน�ารายได้จากการ
ท�างานหน่ึงวนัของพนักงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ	มอบให้กบักองทนุช่วย
เหลอืผูป้ระสบภยัสาธารณะ	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีเพือ่น�าไปช่วยเหลอื
ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป	 โดยยอดเงินบริจาคที่ได้รับจากพนักงานใน
โครงการน้ี	197,500	บาท	และกลุม่บรษัิทได้ร่วมสมทบทนุเพือ่บรจิาค
ให้เพิ่มเติมเป็นจ�านวนอีกหนึ่งเท่า	197,500	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงิน
ทั้งสิ้น	395,000	บาท
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โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙”  ปีที่ 5
บมจ.ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 ร ่วมกับบริษัทในกลุ ่มทาทา	
(ประเทศไทย)	จัดกิจกรรม	CSR	ภายใต้ชื่อโครงการ	“ปลูกป่า	ปลูก
ชีวิต	ถวายในหลวงรัชกาลที่	๙”	เป็นปีที่	5	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559		
ณ	หมู่บ้านคลองต�าหรุ	 ต�าบลคลองต�าหรุ	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	
เพื่อเป็นการท�าความดีสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้
ปล่อยปลากลับสู่ผืนน�้าจ�านวน	9,089	ตัว	และปลูกต้นโกงกางจ�านวน	
1,000	ต้น
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ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�้า เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
โครงการ	“ทาทา	สตีล	ปลกูป่าต้นน�า้	เฉลมิพระเกยีรตแิม่ของแผ่นดิน”	
จัดขึ้นในวันที่	10-11	สิงหาคม	2559	ณ	หน่วยจัดการต้นน�้าประแสร์	
อ�าเภอเขาชะเมา	จงัหวัดระยอง	เนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ	 84	 พรรษา	 โดยมีพนักงานจาก
กลุ่มบริษัททาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�านวนทั้งสิ้น	 95	 คน	 และ	
เจ้าหน้าทีจ่ากกรมอทุยานแห่งชาตสัิตว์ป่าและพนัธุพื์ช	ได้ร่วมกนัปลกู
ต้นไม้แบบผสมผสานกว่า	200	ต้น	ฝายแบบผสมผสานจ�านวน	3	ฝาย	
และโป่งเทียมจ�านวน	2	หลุม	ในบริเวณหน่วยจัดการต้นน�้าประแสร์

โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”
เมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	 2560	 บริษัท	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	
ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข	 –	 กองทัพบก	 มอบมุมหนังสือใน
โครงการ	“เสริมปัญญา	กับ	ทาทา	สตีล”	ให้แก่โรงเรียนล�าดับที่	246-
248	ในเขตพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่		ปัตตานี	ยะลา	และ
นราธิวาส
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หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ปริมาณการขาย พันตัน 1,298 1,128 1,145 1,262

รายได้จากการขาย ล้านบาท 25,363 21,355 16,733 19,701

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษี ล้านบาท 84 (386) 223 441

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ ล้านบาท 31 (610) 154 214

EBITDA ล้านบาท 1,006 374 877 1,734

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 16,195 13,640 12,897 12,937

สรุปผลการดำาเนินงาน
ปีการเงิน	2560	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2560	

เศรษฐกิจ

รายได้จากการขาย
ปี 2559-2560 (ล้านบาท)

เหล็กเส้น (ในประเทศ)
         12,929
         65.6%

เหล็กลวด (ในประเทศ)
        4,263
        21.6%

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
      1,106
      5.6%

      อื่นๆ                 
      95
      0.5%

       ส่งออก        
       1,308
       6.7%
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หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

ผลการด�าเนินงานด้านการตลาด

จ�านวนข้อร้องเรยีนของลกูค้าต่อปี ครั้ง 52
(ไม่รวมเหลก็	

รปูพรรณขนาดเลก็)

42
(ไม่รวมเหลก็	

รปูพรรณขนาดเลก็)

22
(ไม่รวมเหลก็	

รปูพรรณขนาดเลก็)

48
(รวมเหลก็	

รปูพรรณขนาดเลก็)

จ�านวนข้อร้องเรยีนของผลติภัณฑ์	
และบริการของบริษัทที่ส ่งผล	
กระทบต่อความปลอดภัย	 และ
สุขภาพ	

ครั้ง 0 0 0 0

ความพึงพอใจของลูกค้า % 85 84 77 อยูร่ะหว่างการส�ารวจ

ยอดขายสินค้าเพิ่มมูลค่า % 5 11 14 17

จ�านวนสินค้าเพิ่มมูลค่าสะสม ชนิด 3 3 3 5

จ�านวนบริการรูปแบบใหม่สะสม จ�านวน 0 0 1 2

คุณค่าของแบรนด์ทาทา	ทสิคอน
กับผู้รับเหมา

ดัชนี ไม่ได้ส�ารวจ 0.9 ไม่ได้ส�ารวจ จะส�ารวจในปี	2560

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

ผลการประเมินความเสี่ยง

คะแนน	Risk	Maturity
Assessment

คะแนนเต็ม	
5	คะแนน

- - - 3.97
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สังคม 

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ตัน/ตันน�้า
เหล็กดิบ

0.587 0.571 0.588 0.577

การปล่อยฝุ่นสู่บรรยากาศ
ณ	เตา	EAF	(NTS)

มิลลิกรัม/
ลกูบาศก์เมตร

19.50 5.00 8.00 3.75

อัตราการใช้พลังงาน กิกะจูล/ปี - 7.28 9.10 9.53

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด ล้านลกูบาศก์
เมตร/ตัน

- - - 1.28

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ล้านลกูบาศก์
เมตร/ตัน

ไม่มีการปล่อยออก ไม่มีการปล่อยออก ไม่มีการปล่อยออก ไม่มีการปล่อยออก

ปริมาณน�้าท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่/	
ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด

% 100 100 100 100

ค่า	pH	ณ	จุดปล่อย ไม่มีการปล่อยออก ไม่มีการปล่อยออก ไม่มีการปล่อยออก ไม่มีการปล่อยออก

ปริมาณขยะอันตราย ตัน - - - 15,100

ปริมาณขยะไม่อันตราย ตัน - - - 151,333

สิ่งแวดล้อม

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

จ�านวนพนักงาน

ระดับจัดการ คน	 										70	 										71	 										77	 										81	

ระดับบังคับบัญชา คน	 								327	 								334	 								344	 								355	

ระดับปฏิบัติการ คน	 								866	 								840	 								794	 								792	

รวมทุกระดับ คน      1,263      1,245      1,215      1,228 

แยกตามเพศ

เพศชาย คน	 					1,064	 					1,047	 					1,016	 					1,021	

เพศหญิง คน	 								199	 								198	 								199	 								207	
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หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการลาคลอด

ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(หญิง) คน 10 8 9 2

กลับมาท�างานหลงัใช้สทิธิ	์(หญงิ) คน 10 8 9 2

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานลาออก

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ คน 149 148 109 102

จ�านวนพนักงานลาออก คน 115 114 100 63

จ�านวนวันเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน

ระดับจัดการ วัน 							11.8	 									6.9	 									7.2	 							13.6	

ระดับบังคับบัญชา วัน 							12.5	 							12.1	 									9.5	 							11.8	

ระดับปฏิบัติการ วัน 									4.9	 									5.1	 									4.9	 									4.1	

จ�านวนวันเฉลี่ยการฝึกอบรม
พนักงาน	รวมทุกระดับ

วัน 									7.4	 									8.0	 									6.1	 									8.1	

จ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย

อัตราการเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน ครั้ง/ล้าน
ชั่วโมงการ
ท�างาน

0.33 0.67 0.17 0.00

ดัชนีชี้วัดสุขภาพ ดัชนี - - 9.89 10.75

ผู ้ ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ	
เนื่องจากการท�างาน

% - - 3.5 3.3

ความดังของเสียงในสถานท่ี
ท�างาน	(ณ	ส่วนผลติเหลก็แท่ง	NTS)

เดซิเบล 75.8 79.3 75.0 79.0

บรรษัทภิบาล

CG	Score % 81 85 86 อยู่ระหว่างการ
ประเมินผล

พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยว
กับจรรยาบรรณของทาทา	 และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

% 100 100 87.4
(จรรยาบรรณฉบับ
ปี	2558	ประกาศ

ใช้เมื่อเดือน
ธันวาคม	2558)

100
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หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 57 ปีการเงิน 58 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 60

จ�านวนคู ่ค ้าที่ได ้รับการอบรม
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของทาทา	
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ราย - - - 70

จ�านวนลูกค้าที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของทาทา	
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ราย - - - 72

การจัดหา

สัดส่วนการจัดหาจากผู ้ขายใน
ประเทศ

% 75 80 73 75

ความรับผิดชอบต่อสังคม

งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม
เพื่อสังคม

ล้านบาท 2.010 2.078 2.015 2.488

จ�านวนโรงเรยีนในโครงการ	
“เสริมปัญญากบัทาทา	สตีล”	สะสม

แห่ง 180 200 222 248

จ�านวนต้นไม้ทีป่ลกูใน	“โครงการ
ปลูกป่า	ปลูกชวีติ	ถวายพ่อหลวง	
รชักาลท	ี9”	

ต้น 1,000 1,000 2,000 1,000

การดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ต้นไม้ทีป่ลูกในโครงการ	ฯ	สะสม

ล้านกิโลกรัม 39.10 40.15 44.16 48.18
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50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

GRI Content Index 
General Standard 

Disclosures
"Page Number (or Link)" Note SDG s

STRATEGY	AND	ANALYSIS

G4-1 4-6

G4-2 4-6,19-21

ORGANIZATIONAL	PROFILE

G4-3 7,8

G4-4 7,8 Annual	Report	2016-2017	Page	
16-17

G4-5 8

G4-6 8

G4-7 7 Annual	Report	2016-2017	Page	
16

G4-8 7 Annual	Report	2016-2017	Page	
21-23

G4-9 7,8

G4-10 8,55

G4-11 Not	Applicable

G4-12 8

G4-13 No	significant	change	regarding	
to	the	organizatin’s	size,	
structure,	ownership	or	supply	
chain

G4-14 36-38

G4-15 9,38

G4-16 9,38 17

IDENTIFIED	MATERIAL	ASPECTS	AND	BOUNDARIES

G4-17 9

G4-18 12

G4-19 12

G4-20 12

G4-21 12
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General Standard 
Disclosures

"Page Number (or Link)" Note SDG s

G4-22 No	restatement	from	previous	
report

G4-23 No	significant	change	from	
previous	report

STAKEHOLDER	ENGAGEMENT

G4-24 10-11

G4-25 10-12

G4-26 10

G4-27 10-13

REPORT	PROFILE

G4-28 9

G4-29 9

G4-30 9

G4-31 9

G4-32 58-62

G4-33 No	external	assurance

GOVERNANCE

G4-34 https://www.tatasteelthailand.
com/en/home.html#aboutus
slide/7

G4-38 Annual	Report	2016-2017	Page	
39-53

G4-39 12 Annual	Report	2016-2017	Page	
30-31

G4-40 Annual	Report	2016-2017	Page	
39-40

G4-41 Annual	Report	2016-2017	Page	
55-56		

G4-45 10-12 Annual	Report	2016-2017	Page	
61-62

ETHICS	AND	INTEGRITY

G4-56 7,14-18

G4-57 14-18

G4-58 16-18
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50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES SDG s

DMA and Indicators "Page Number (or Link)" Note

CATEGORY: ECONOMIC

MATERIAL	ASPECT:	ECONOMIC	PERFORMANCE

G4-DMA 19-21 1,2

G4-EC1 53 8,10

MATERIAL	ASPECT:	PROCUREMENT	PRACTICES

G4-DMA 32-34 10

G4-EC9 32-34,57

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

MATERIAL	ASPECT:	ENERGY

G4-DMA 36-38

G4-EN3 37-38,55 6,7,13

G4-EN6 38,55 6,7,8

MATERIAL	ASPECT:	WATER

G4-DMA 37-38

G4-EN8 37-38,55 6

G4-EN10 37-38,55 6

MATERIAL	ASPECT:	EMISSIONS

G4-DMA 36-38

G4-EN15 36-38,55 13

G4-EN19 37

G4-EN21 36,55 13

MATERIAL	ASPECT:	EFFLUENTS	AND	WASTE

G4-DMA 36-38

G4-EN23 36-38,55 6

MATERIAL	ASPECT:	PRODUCTS	AND	SERVICES

G4-DMA 27-31

G4-EN27 29-31,54 8,11

G4-EN28 54
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CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

MATERIAL	ASPECT:	EMPLOYMENT

G4-DMA 40-44 5	

G4-LA2 43-44 3

G4-LA3 56 5,10

MATERIAL	ASPECT:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY

G4-DMA 45

G4-LA6 56 3,8

MATERIAL	ASPECT:	TRAINING	AND	EDUCATION

G4-DMA 46-47

G4-LA9 56 4,8

G4-LA10 46-47	 4

MATERIAL	ASPECT:	DIVERSITY	AND	EQUAL	OPPORTUNITY

G4-DMA 40-44

G4-LA12 55 5,10

SUB-CATEGORY: SOCIETY

MATERIAL	ASPECT:	LOCAL	COMMUNITIES

G4-DMA 48-52

G4-SO1 57 1,4,11,14-15

MATERIAL	ASPECT:	ANTI-CORRUPTION

G4-DMA 14-18

G4-SO4 57 16

MATERIAL	ASPECT:	Supplier	Assessment	for	Impacts	on	Society

G4-DMA 32-34

G4-SO9 32 11,	12

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

MATERIAL	ASPECT:	CUSTOMER	HEALTH	AND	SAFETY

G4-DMA 27-28

G4-PR2 27-28 No	incident	in	FY	17 3,11,12

MATERIAL	ASPECT:	PRODUCT	AND	SERVICE	LABELING

G4-DMA 27-28

G4-PR5 54
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MATERIAL	ASPECT:	MARKETING	COMMUNICATIONS

G4-DMA 27-28

G4-PR6 27-28

G4-PR7 27-28,54

Others	Criteria

Innovation 29-31 9,11

Sustainable	Resource	
Consumption	

36-38 12

Climate	Change	Mitigation	
and	Adaptation

36-37 13
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