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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ประจ�าปี 2561-2562 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 จัดท�าขึ้นเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับนโยบายและการด�าเนินงานของ 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) โรงงานชลบุร ี
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) โรงงานระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) โรงงานสระบุรี ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายในขอบเขตข้อมูลของปีการเงิน 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยรายงาน
ฉบับปี 2561-2562 นี้ได้พิจารณาสาระส�าคัญ และน�าเสนอผลการด�าเนินงานอื่นๆ ตามแนวทางสากล ดังนี้

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

GRI CDP
การรายงานผลการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ CDP Disclosure Programs เพื่อเป็นกรอบในการ
รายงาน ท้ังน้ี ได้เปิดข้อมลูผ่าน CDP - Climate Change ภายใต้บริษัท ทาทา 
สตีล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยข้อมูลของกลุ่มบริษัททาทา สตีล ประกอบ 
ด้วยบริษัทจากประเทศอินเดยี ยุโรป เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

SDGs

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

การรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDG) โดยมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ บริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด ส�าหรับเนื้อหาการด�าเนินงานของ
บริษัททีมี่การเปิดเผยในประเด็นอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืขอบเขตของรายงานนี ้สามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าปี 2561-2562 ของบริษทัหรือ  
https://www.tatasteelthailand.com/th/investor_relation และสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2561-2562 และฉบับย้อนหลังได้ที่ https://www.tatasteelthailand.com/th/sustainabilities

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนฉบับน้ี ได้มีการทบทวนและอนุมัติเน้ือหาโดยคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 
และมีกระบวนการทวนสอบข้อมูลผลการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
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วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้าง

ความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
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ตลอดจน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

เราจะท�าให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลส�าเร็จด้วยการเพาะบ่ม 
วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการท�างานอย่างมีความสุข 
ของพนักงาน และการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด 

ของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ความยั่งยืนของเรา
คือ 

การมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน 
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมและสังคม

สารบัญ
เก่ียวกับรายงานฉบับนี้ 
วิสัยทัศน์ 1
รางวัลและความส�าเร็จ 2
สารจากประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
และความยั่งยืน 4
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 8
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 11
การประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 13
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒาอย่างยั่งยืน 14
กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 19

เศรษฐกิจ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานจริยธรรม 21
การบริหารความเสี่ยง 28
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 31
เเบรนด์สินค้าเเละการโฆษณา 35
นวัตกรรมสินค้าและบริการ 37
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 41

ส่ิงแวดล้อม
การจัดการส่ิงเเวดล้อมเเละการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 45

สังคม
การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์ 50
สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน 51
การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 52
การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี 54
การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม 57

สรุปผลการด�าเนินงาน 65

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS  
และ SDGs 70

“

“



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี  2561-25622

รางวัลและความส�าเร็จ

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2561 
ในประเภทการบรหิารงานคุณภาพ เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 โดยนายราจฟี มงักลั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนบรษัิทรบัรางวลัจากพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีโดยรางวลันีเ้ป็นหนึง่ในรางวลัสงูสดุของประเทศไทยในสาขาของการบรหิารจดัการคณุภาพ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น  
ประจ�าปี 2561จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่
บรษัิทจดทะเบยีนท่ีมีการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาความยัง่ยืนท่ีโดดเด่น มกีารก�ากบัดแูลกจิการ
ท่ีด ีบรหิารงานภายใต้หลกัธรรมภบิาล มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
และสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการประกาศจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ให้อยู่ในรายช่ือหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2561เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ท่ีเห็นความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโตของผลประกอบการท่ีมี 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงสามารถน�าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาลมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 
ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และสถาบันไทยพฒัน์ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 โดยวตัถปุระสงค์ในการมอบรางวลันี้ 
เพื่อมีส่วนช่วยในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นน�า อันจะน�าไปสู่
การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2561 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561

รายชื่อหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2561 

รางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) 
ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ประจ�าปี 2561 ในระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจ�าปี 2561
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บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่าย 
ที่มีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจ�าปี 2561 (CSR-DPIM Continuous) 
ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) ได้รับรางวัล 
ส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างย่ังยืน (CSR-DIW 
Continuous) ประจ�าปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2561 
โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจ�าปี 2561 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยเป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) ได้รับมอบ
ประกาศนยีบัตรคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
เมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ส�าหรบับรษัิทเอกชนท่ีมส่ีวนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 
และให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

บรษัิท เหลก็สยาม (2001) จ�ากดั (SISCO) ได้รบัรางวลัการจดัการของเสยีท่ีดตีามหลกั 3Rs ประจ�าปี 2561 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ภายใต้โครงการพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม 

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

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด (SCSC) ได้รับ
รางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ�าปี 2561 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยรางวัลนี้ถือเป็นการยกย่องมาตรฐานการด�าเนินงานของ
บริษัทเอกชนท่ีสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ในการเป็นองค์กร
สุขภาวะอย่างยั่งยืน 

รางวัล CSR-DPIM Continuous ประจ�าปี 2561

รางวัล CSR – DIW Continuous ประจ�าปี 2561

รางวัล CSR – DIW ประจ�าปี 2561

ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจ�าปี 2561

รางวัล 3Rs ประจ�าปี 2561

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2561 

รางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ�าปี 2561



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี  2561-25624

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสเรียนต่อท่านในฐานะประธานคณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืนของ 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ถึงผลการด�าเนินงานเพื่อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท” ส�าหรับปีการเงิน 2561-2562

ความมุ่งม่ันและความภมิูใจบนเส้นทางการพฒันาอย่างย่ังยืน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนรากฐานของ “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ซ่ึงครอบคลุมท้ังในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม โดยการค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม  
คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนใหม่อีกหนึง่คณะ ได้แก่  
“คณะกรรมการพนัธกจิเพือ่สงัคมและความย่ังยืน” เพ่ือท่ีจะได้มุ่งเน้น 
บนเส้นทางแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ดย่ิีงขึน้ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา 
บรษัิทได้รบั “รางวลัรายช่ือหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2561” และ “รางวลับรษัิท
จดทะเบียนด้านความย่ังยืนดเีด่น ประจ�าปี 2561” จากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงได้รับ “รางวัลรายงานความย่ังยืน 
ประจ�าปี 2561 ในระดับรางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

โครงสร้างการบริหารงาน และนโยบายต่างๆ ด้านความย่ังยืน
ในระหว่างปี บรษัิทได้มีการพจิารณาทบทวนองค์ประกอบและขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการหลักด้านความย่ังยืน” 
และ “ทีมงานสนับสนุนด้านความยั่งยืน” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่

สารจากประธานคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ปี 2560-2561 โดยก�าหนดให้ทีมงานท้ังหมดนี้ปฏิบัติงานภายใต ้
การก�ากบัดแูลของ “คณะกรรมการพนัธกจิเพือ่สงัคมและความย่ังยืน” 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนัน้ บรษัิทยงัได้มีการก�าหนดและทบทวนนโยบายการบรหิารงาน 
ในด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
นโยบายด้านการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน นโยบายการต่อต้านการ 
ตดิสนิบนและการทุจรติคอร์รปัช่ัน นโยบายการร้องเรยีนการกระท�าผดิ
จรรยาบรรณ นโยบายการให้หรอืรบัของขวญัและการรบัรอง นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง นโยบายในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านภาษ ี
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
ศักยภาพและการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน การส่งเสริม
ความปลอดภยั สขุอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลอดจน
นโยบายในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายเหล่านี้ได้รับการ
สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และปรากฏ
อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 5

ประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจ
ในด้านการประเมนิและการระบุประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญัด้านความย่ังยืน 
ของธุรกิจในระยะยาวนั้น คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ 
ความยั่งยืนได้พิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต ตลอดจนการค�านึงถึงผล
ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยตดัสนิ
ใจให้ยังคงประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีเป็นสาระส�าคัญตามท่ีได้ระบุไว้
เม่ือปี 2560-2561 ซ่ึงจะต้องมุ่งเน้นและให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง 5 
ประเดน็ ได้แก่ การบรหิารความเสีย่ง การสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้
กบัลกูค้า การปล่อยก๊าซจากการด�าเนนิงานของบรษัิท การก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี และการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม การ
สร้างความผกูพนักบัชมุชนและสงัคม โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ก�ากับดูแลและติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงานตามแผนงาน 
เพ่ือให้บรรลผุลตามดชันช้ีีวดัผลการด�าเนนิงานและเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนทั้งห้าประเด็นดังกล่าว

ผลการด�าเนินงานของประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้าน
ความยั่งยืนของธุรกิจ

มิติเศรษฐกิจ: 
1. การบริหารความเสี่ยง
บรษัิทได้ด�าเนนิการตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งองค์กร (Enterprise 
Risk Management - ERM) ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางของบรษัิท ทาทา 
สตีล จ�ากัด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล COSO และ ISO31000 
โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ขององค์กร ซ่ึงมีการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
และสถานการณ์ด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยี กฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานท้ังระบบไว้เป็นจ�านวน 12 
เรื่อง แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับ A (สูง) จ�านวน 2 เรื่อง ระดับ B 
(ปานกลาง) จ�านวน 9 เรื่อง และระดับ C (ต�่า) จ�านวน 1 เรื่อง 
ส�าหรับความเสี่ยง 2 เรื่องท่ีอยู่ในระดับ A ได้แก่ การเพิ่มข้ึน 
ของสินค้าเหล็กลวดน�าเข้าจากประเทศจีน เวียดนามและมาเลเซีย 
และการแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึนจากเตาอินดักช่ันส�าหรับสินค้าเหล็กเส้น
และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งความเสี่ยงของแต่ละระดับทั้งหมดนี ้
บริษัทได้มีการระบุถึงสัญญาณบ่งช้ีเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า  
จัดท�าแผนการลดความเสี่ยง และก�าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นเจ้าของ
ความเสี่ยงไว้แล้ว โดยมีการพิจารณาติดตามและทบทวนเป็นประจ�า
ทุกเดือนในการประชุมของคณะผู้บริหาร และเป็นประจ�าทุกไตรมาส
ในการประชุมของคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนัน้ บรษัิทยงัได้จดัให้
มีการฝึกอบรมสัมมนาให้กับพนักงานในหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 
อาทิ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ERM ขั้นพื้นฐาน การแบ่งปันความรู ้

และประสบการณ์จากการด�าเนินงานจริงร่วมกับบริษัท ทาทา สตีล 
จ�ากัด การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและอภิปรายถึง
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับ
สถาบันภายนอกด้วย

2. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม

บริษัทได้รับรายงานผลตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report) ประจ�าปี 2561 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 92 คะแนน สูงกว่าปี 2560 และ
ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับดีมาก 89 และ 86 คะแนน ตามล�าดับ และ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 
ดีมาก 81 คะแนน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน 
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดท่ีีได้ก�าหนดไว้ท้ังห้าหมวด โดยใน 4 หมวดแรก
ท่ีว่าด้วยเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุ้น การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนน ส่วนในหมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 87 คะแนน 
โดยในหมวดนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายผลตอบแทนส�าหรับ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทซ่ึงเชือ่มโยงกบัผลประกอบการของบรษัิท
และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีมีการก�าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน
อย่างชัดเจนครอบคลุมท้ังผลการด�าเนินงานด้านการเงินและด้าน
ความย่ังยืน การปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและ
การเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน นอกจากนั้น บริษัทยังได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมิน 
ผลการปฏบัิตงิานประจ�าปีของคณะกรรมการท้ังคณะและของกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความเข้มงวดตามกฎเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น

ในดา้นการสง่เสรมิการด�าเนนิธุรกิจบนพืน้ฐานจรยิธรรมนั้น บรษิทัได้
รับการประเมินจากบริษัททาทา ซันส์ ให้อยู่ในระดับ “ก้าวหน้าสูงสุด” 
เป็นปีท่ีสามติดต่อกัน โดยบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงยังคง
ครอบคลุมถึงการร้องเรียนผ่านช่องทางของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ และ “สายด่วนจรรรยาบรรณ” 
ท่ีด�าเนินการโดยบุคคลท่ีสามในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ว่าผู ้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนเป็นความลับ รวมถึงการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรายงานและพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ตลอดจนได้ก�าหนดให้มี “นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท�างาน” 
ข้ึนเป็นครั้งแรกภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียท้ังหมด 
ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมีสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ 
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ในศักดิ์ศรีเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ 
ท�างาน ท้ังนี ้พนกังานทุกคนของบรษัิทได้รบัการสือ่สารและฝึกอบรม  
รวมถงึการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิและรณรงค์ให้พนกังาน
ได้ตระหนักและยึดม่ันในพันธสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณของทาทา นโยบายและแนวปฏบัิตอ่ืินใดท่ีเกีย่วข้องอย่าง
เคร่งครัด อาทิ การจัดงานเดือนแห่งจรรยาบรรณ เป็นเวลา 3 เดือน 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 ภายใต้ธีมงานที่ว่า “แบรนด์
ที่ซึ่งจรรยาบรรณสร้างความแตกต่าง” 

3. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเหนือระดับ
ส�าหรบัเหลก็ก่อสร้าง ในรอบปี 2561-2562 บรษัิทได้ส่งมอบผลติภณัฑ์
นวัตกรรมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ดงักล่าว ได้แก่ เหลก็เส้นต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดนิไหวท่ีมี 
ความเหนียวท่ีสูงขึ้น และช่วยดูดซับพลังงานของแผ่นดินไหวได้
มากกว่าเหลก็เส้นเกรดปกตอิืน่ๆ ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามปลอดภยัมากข้ึน 
ซ่ึงมีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2560-2561 ถึงร้อยละ 78 
โดยนับเป็นครั้งแรกท่ีมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ส�าหรับ
โครงการคอนโดมิเนียมเกรดพรีเมียมรองรับตลาดระดับบนในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ส�าหรบัสนิค้าเหลก็ลวดคาร์บอนสงู บรษัิท
ก็มีการส่งออกไปจ�าหน่ายยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดโครงการพันธมิตรการค้า
ปลีกท่ีเป็นเลิศ ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการขายในช่องทางโมเดิร์น
เทรดท่ีเพ่ิมมากข้ึน และผูบ้รโิภคได้รบัความสะดวกในเข้าถงึสนิค้าและ 
การเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

บริษัทได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสองปี 
โดยการประเมินครั้งล่าสุดซึ่งด�าเนินการโดยบุคคลที่สามเมื่อปี 2560-
2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 84 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 81 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผลติภณัฑ์เหลก็เส้นและเหลก็โครงสร้างรปูพรรณ
ขนาดเล็ก ส�าหรับคุณภาพเหล็กลวดเกรดพิเศษ บริษัทมีการปรับปรุง
แก้ไขรอยต�าหนิบนผิวเหล็ก และการทนต่อแรงดึง ส่วนในด้านการ
ให้บริการ ทีมพนักงานผู้แทนขายของบริษัทก็ได้รับการยกระดับขีด 
ความสามารถให้มีสมรรถนะท่ีดข้ึีนผ่านการจดัฝึกอบรมให้กบัพนกังาน
ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัท สถานการณ์ตลาด และการให้บริการ
ท่ีดี เพื่อให้สามารถตอบค�าถามและให้ข้อแนะน�าต่างๆ แก่ลูกค้าได้ 
อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ทีมผู้บริหาร ผู้แทนขาย และทีมเทคนิค 
ก็ได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในการออกเย่ียม
ลกูค้าของแต่ละผลติภณัฑ์ รวมท้ังมกีารตดิตามผลคบืหน้าจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ

มิติสิ่งแวดล้อม: 
4. การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท
บริษัทได้ก�าหนดค่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ไม่เกิน 1.0 ตันต่อตันน�้าเหล็ก โดยก�าหนดและควบคุมการใช้พลังงาน
และทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน 
ทุกรปูแบบมาอย่างต่อเนือ่ง อาทิเช่น ถ่านโค๊ก ปูนไลม์ ก๊าซธรรมชาติ 
น�้ามันเตา กราไฟต์อิเล็คโทรด ฯลฯ ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัท
สามารถควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่ช้ัน
บรรยากาศท่ี 0.591 ดกีว่าเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ นอกจากนัน้ บรษัิท
ยังได้ด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการผลติท้ังท่ีส่วนผลติเหลก็แท่งและ 
ส่วนผลิตเหล็กรีดให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน รวมถงึการจดัหา
แหล่งพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก โดยการตดิตัง้โรงผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวัตต ์
ท่ีโรงงานระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ซ่ึงได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานท่ีจะขยายผล 
โดยติดตั้งเพิ่มที่โรงงานสระบุรี และโรงงานชลบุรี ในปีหน้านี้

ภาพรวมของการด�าเนนิธุรกจิท่ีค�านงึถงึการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
ท้ังในด้านการจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การจัดการฝุ่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(พลังงาน/ไฟฟ้า/น�้า/เศษเหล็ก/การลดของเสีย) ส่งผลให้บริษัทย่อย
ของบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
- บริษัทย่อยท้ังสามแห่งของบริษัทได้รับรางวัลและการรับรอง 

“อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว” จากกระทรวง
อุตสาหกรรม และยังคงเดินหน้ามุ ่งไปสู ่เป้าหมายข้ันสูงสุด 
“อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 - เครือข่ายสีเขียว” ต่อไป

- บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) 
จ�ากัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

- บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เหล็ก
ก่อสร้างสยาม จ�ากดั ได้รบัรางวลั “เหมอืงแร่สเีขียว ประจ�าปี 2561” 
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม

- บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสีย
ท่ีดีตามหลัก 3Rs ประจ�าปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

มิติสังคม:
5. การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
บริษัทยังคงมุ่งมั่นสานต่อในพันธกิจความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปณิธานของผู้ก่อตั้งกลุ่ม
บริษัททาทา “Jamsetji Nusserwanji Tata” ที่ว่า “ในระบบเศรษฐกิจ
การค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นเพียงแค่ผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น 
หากแต่โดยแท้ท่ีจริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักแห่งการด�ารงอยู่ของ
องค์กร” โดยบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด และ บริษัทเหล็ก
สยาม (2001) จ�ากัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous สองปี
ตดิต่อกนั ปี 2560-2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม ส่วน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “โครงการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิด
ชอบต่อสังคม” สองปีติดต่อกัน ปี 2560 - 2561 จากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล 
CSR-DIW ปี 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

ในรอบปี 2561-2562 พนักงานของบริษัทร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
ในพันธกิจเพื่อสังคมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม และมีจ�านวนช่ัวโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 11.8 ช่ัวโมง/คน โดยมีแผนการด�าเนิน
โครงการพันธกิจเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเกิดจาก
การท�างานร่วมกันกับชุมชนรอบโรงงานอย่างใกล้ชิด และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืน 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุม
งานด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
การส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในชุมชน การพัฒนาอาชีพของ
คนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม การสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ นอกจากนั้น การติดตั้งมุมหนังสือ
ประจ�าโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลท่ัวประเทศและห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
ตามโครงการ “เสริมปัญญากับทาทา สตีล” ยังคงด�าเนินการต่อไป 
จนปัจจุบันครอบคลุม 61 จังหวัด จ�านวน 308 โรงเรียน ซ่ึงใน
จ�านวนนี้รวมถึงรถห้องสมุดเคลื่อนท่ีอีก 9 คันด้วย ในปีท่ีผ่านมา 
บริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนบนเกาะท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ในจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ส่วนรถห้องสมุดเคลื่อนท่ีได้มีการส่ง
มอบให้กับส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพะเยา 
ยโสธร และน่าน ในด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมตามโครงการ “ปลกูป่า  
ปลูกชีวิต ถวายในหลวง” บริษัทได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 
โดยเชญิชวนทกุบรษิทัภายใตก้ลุม่ทาทาทีด่�าเนนิธุรกิจในประเทศไทย
เข้าร ่วมโครงการด้วยการปลูกต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น 

ณ หมู่บ้านคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และโครงการ 
“ทาทา สตลี ปลกูป่าต้นน�า้เฉลมิพระเกยีรตแิม่ของแผ่นดนิ” พนกังาน
จติอาสาของบรษัิทได้ร่วมกนัสร้างฝายถาวรชะลอน�า้ ณ หน่วยจดัการ
ต้นน�้าประแสร์ อ�าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นับเป็นปีท่ี 3 ท่ีเรา
ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์
กล้าไม้ร่วมกับชุมชนคุ้งบางกระเจ้า อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวกลางเมืองใหญ่ ภายใต้โครงการ 
“สุขสันต์วันเกิด เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 

การขบัเคลือ่นพันธกจิเพือ่สงัคมในปีต่อไป คณะกรรมการพนัธกจิเพือ่
สังคมและความย่ังยืนได้ก�าหนดทิศทางของการขับเคลื่อนโครงการ
ต่างๆ ด้วยการให้ความส�าคัญเพิ่มมากข้ึนในการเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใกล้
เคียงกับท้ังสามโรงงานของบริษัท 

เดินหน้าต่อไป:
บริษัทยังคงมุ่งม่ันในการปรับปรุงการด�าเนินงานและเดินหน้าต่อไป
บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างย่ังยืนอันเป็นส่วนส�าคัญของปรัชญา
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้การ
สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทอย่างเต็มท่ีด้วยดีเสมอมา และ
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะได้รบัการสนบัสนนุและค�าแนะน�าอันทรงคณุค่า 
จากทุกท่านในการเดินหน้าพันธกิจของเราต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ภาพรวม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ “TSTH” 
(เดิมช่ือบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน)) ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2545 โดยการควบรวมกจิการของสามบรษัิท ได้แก่ 
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (NTS) ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุร ีบรษัิท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ�ากดั (SCSC) ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัระยอง 
และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด (SISCO) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2549 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จาก
บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด (กลุ่ม SCG) ไปเป็น บริษัท ทาทา 
สตีล โกลบอล โฮลดิ้ง (เป็นบริษัทลงทุนในเครือของกลุ่มบริษัท ทาทา 
สตีล ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 67.90 ของทุนช�าระแล้ว 
และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท ทาทา
เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอินเดีย ประกอบด้วย 7 กลุ่ม
ธุรกิจท่ีด�าเนินกิจการอยู่ในกว่า 100 ประเทศ 6 ทวีป ในระหว่างปี 
2560-2561 กลุม่บรษัิททาทา มีรายรบักว่า 110.7 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
มีพนักงานกว่า 700,000 คน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 28 
แห่งท่ัวโลก มีมูลค่าตลาดรวมกันอยู่ท่ี 145.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ชื่อของทาทาเป็นที่ยอมรับนับถือมานาน
กว่า 150 ปี ในเรื่องของจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและความเป็น
ผู้น�าแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประกอบธรุกจิโดยถอืหุ้นในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) มีบรษัิทย่อย 
3 บริษัท โดยถือหุ้นใน NTS, SISCO และ SCSC ร้อยละ 99.76 
99.99 และ 99.99 ตามล�าดับ โดยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก 
ทรงยาวรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาวประกอบ
ด้วยเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็ก
เพลา และเหลก็เส้นตดัและดดัส�าเรจ็รปู บรษัิทจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่าน 
เครือข่ายของผู้จ�าหน่ายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และตามจังหวัดต่างๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ 
บริษัทยังส่งออกท้ังเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเชีย และสิงคโปร์ 
โดยผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินค้าท่ีเป็นระบบ รวมถึงยังได้ส่ง
ออกสินค้าเหล็กเส้นภายใต้เครื่องหมายการค้า “TATA TISCON” ไป
จ�าหน่ายท่ีประเทศอินเดยี โดยได้รบัการสนบัสนนุจากเครอืข่ายกระจาย
สินค้าของทาทา สตีล อินเดีย

วิสัยทัศน์ของทาทา
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้าง
ความปิตยินิดีให้กบัลกูค้าด้วยนวตักรรมของผลติภณัฑ์และการบรกิาร
ท่ีเหนอืระดบัส�าหรบัเหลก็ก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เราจะท�าให้วสิยัทัศน์ของเราบรรลผุลส�าเรจ็ด้วยการเพาะบ่มวฒันธรรม
แห่งความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซ่ึงการท�างานอย่างมีความสุขของพนักงาน 
และการยึดมัน่ในมาตรฐานสงูสดุของการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรรยาบรรณ

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด
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ค่านิยมของทาทา
ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม 5 ประการซึ่งเป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจของเรา ได้แก่

คุณธรรม
เราจะประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ  
ทุกสิ่งที่เราท�าต้องได้รับการยอมรับจากการตรวจสอบของสาธารณชน
ความรับผิดชอบ
เราจะบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการด�าเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้
มั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับมาจากประชาชนต้องกลับคืนสู่ประชาชนเป็นหลายเท่าทวี
ความเป็นเลิศ
เราจะมุง่ม่ันเพ่ือไปสูก่ารบรรลมุาตรฐานสงูสดุในด้านคณุภาพ และส่งเสรมิระบบคณุธรรม
ที่ใช้ความรู้ความสามารถเสมอ
ความเป็นผู้บุกเบิก
เราจะกล้าและคล่องแคล่วในการเผชิญกับความท้าทาย ด้วยการใช้ความเข้าใจในลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ 
ความเป็นหนึ่งเดียว
เราจะส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตรของเราให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง สร้างสัมพันธภาพ
ด้วยความเอาใจใส่และความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน

ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน 8,421,540,848 บาท
ทุนช�าระแล้ว 8,421,540,848 บาท
ก�าลงัการผลติ เหลก็แท่ง 1.4 ล้านตนั เหลก็ส�าเรจ็รปู 1.7 ล้านตนั
จ�านวนพนักงาน (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 1,187 คน
จ�านวนบริษัทในเครือฯ 3 บริษัท บมจ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) จังหวัดชลบุรี

บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) จังหวัดระยอง
บจก.เหล็กสยาม (2001) (SISCO) จังหวัดสระบุรี

ก�าลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
หน่วย : ตัน/ปี

29 พฤศจิกายน 2545

NTS SCSC รวมSISCO

เหล็กเส้น เหล็กเส้นเหล็กลวด เหล็กเส้นเหล็กลวด ก�ำลังผลิต
รวม

ก�ำลังผลิต
รวม

เหล็ก
รูปพรรณ

ก�ำลังผลิต
รวม

ก�ำลังผลิต
รวม

เหล็ก
รูปพรรณ

เหล็กลวด

45
0,
00

0

50
0,
00

0

50
0,
00

0

30
0,
00

0

35
0,
00

0

80
0,
00

0

95
0,
00

0

1,
70

0,
00

0

65
0,
00

0

40
0,
00

0

10
0,
00

0

10
0,
00

0

ที่มา : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวนสินค้าส�าเร็จรูปที่ผลิตทั้งสิ้น 1.13 ล้านตัน ในส่วนของการใช้ก�าลังการผลิต ณ สิ้นปี
การเงิน 31 มีนาคม 2562 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 66
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ห่วงโซ่คุณค่า

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเริ่มต้นจากผู้ขายเศษเหล็กซ่ึงมีอยู่ท้ังในและต่างประเทศ ผู้ขายวัตถุดิบ และผู้ให้บริการ กลุ่มผู้ขายและผู้ให้บริการ
เหล่านี้ติดต่อกับหน่วยงานจัดหาเพื่อขายสินค้าและบริการในหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตของแต่ละโรงงานท�าการผลิตเป็นสินค้า
ส�าเร็จรูปประเภทต่างๆ โดยสินค้าส�าเร็จรูปดังกล่าวจะได้รับการจัดส่งและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดยหน่วยงานการตลาดและการขายต่อไป

- ผู้ขายเศษเหล็ก

- ผู้ขายวัตถุดิบอื่นๆ

- ผู้ให้บริการ

ลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทานภายในองค์กร

หน่วยงานจัดหา
หน่วยงานการขาย  
การตลาด (บริการ 
ลูกค้าและกระจาย 

สินค้า)

หน่วยงานผลิต

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย NTS, SISCO และ 
SCSC มีความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล โดยท้ังสามบริษัทย่อยได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การรับรองมาตรฐานสากลของ
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001-2015 การรับรองมาตรฐาน
สากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริษัทได้ให้ความ
ส�าคัญต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน ท้ังสามบริษัทย่อยจึงได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลส�าหรบัระบบบรหิารงานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย BS OHSAS 18001:2007 และการรับรองมาตรฐาน มอก./
TIS.18001-2554 ส่วนท่ี TSTH ฝ่ายจดัหาได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ส�าหรับขอบข่ายการจัดหาวัสดุและบริการ รวมถึง
การก�ากับดูแลระบบจัดการพัสดุครอบคลุมท้ังกลุ่มบริษัท และฝ่าย
การตลาดและการขายได้รบัการรบัรองมาตรฐานของระบบบรหิารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015

ในปีที่ผ่านมา NTS และ SCSC ได้รับใบอนุญาตจากส�านักมาตรฐาน
สินค้าอินเดีย (Bureau of Indian Standards: BIS) ส�าหรับการส่ง
ออกสินค้าเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดีย NTS และ SISCO ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน Standard and Industrial Research Institute 
of Malaysia (SIRIM) ส�าหรับการส่งออกเหล็กลวดคาร์บอนต�่าไป
ยังประเทศมาเลเซีย รวมถึง NTS และ SCSC ได้รับการต่ออายุ
การรับรองมาตรฐาน The Australasian Certification Authority for 
Reinforcing and Structural Steels (ACRS) ส�าหรบัการส่งออกเหลก็
เส้นไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ NTS และ 
SCSC ยังได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 ด้านความสามารถ
ของห้องปฏบัิตกิารในการด�าเนนิการทดสอบ และ SISCO อยูร่ะหว่าง
การขอการรับรองระบบดังกล่าว

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน
• บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตา

อาร์คไฟฟ้า สมาคมการค้าเหล็กลวดไทย สมาคมผู้ผลิตเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และสมาคมการค้าเหล็กทรงยาว
มาตรฐาน ซ่ึงท�าหน้าท่ีในการเป็นตัวแทนผู้ผลิตในการประสาน
งานกบัภาครฐัในด้านต่างๆ เช่น การจดัท�ามาตรฐานอุตสาหกรรม 
ฯลฯ โดยมีนายวนัเลศิ การววิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การ
ผลิต บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายก
สมาคมผูผ้ลติเหลก็ทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าและสมาคมการค้า
เหล็กทรงยาวมาตรฐาน

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

• ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อด้านการทุจริต (CAC) ซ่ึง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด�าเนินการต่ออายุสมาชิก รวมถึงได้เข้า
ร่วมเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) 

• ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�าร่อง 
ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ UNICEF ในโครงการ  
Child-Friendly Business: “The Children Sustainability Forum” 
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการด�าเนินงานของบริษัททั้งภายในและภายนอก โดยน�าเอาข้อเสนอแนะของ 
ผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ รวมถึงการประเมินประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืน ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัท ออกเป็น 10 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างการมีส่วนร่วม ประเด็นความคาดหวัง

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การเยี่ยมชมโรงงาน
• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• การติดต่อกับบริษัทโดยตรง

• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• การเติบโตของบริษัท
• ความโปร่งใส่ และความถูกต้องของข้อมูล

• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การพบปะลูกค้า
• การติดต่อผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
• กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

• ความพึงพอใจสินค้าและบริการ
• ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

• การพบปะคู่ค้า
• การติดต่อผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

• ได้รับใบสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและ 
สมบูรณ์

• ได้รับการช�าระเงินตรงตามเวลา
• การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

• กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
• วารสารภายในองค์กร
• แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• กล่องรับความคิดเห็น
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น

• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
• สวัสดิการและค่าตอบแทนที่น่าพอใจ
• โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
• ได้รับการดูแลที่ดีด้านอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และคุณภาพชีวิต

• การท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน
• การพบปะพูดคุยกับผู้น�าชุมชน
• การลงพื้นที่พบปะชุมชน
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

• ดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยไม่ปล่อยมลพิษ
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์และช่วยเพ่ิมรายได้ ให้

กับชุมชน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ถือหุ้น

3. คู่ค้า

4. พนักงาน

5. ชุมชนและสังคม

2. ลูกค้า
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างการมีส่วนร่วม ประเด็นความคาดหวัง

• การพบปะพูดคุย
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

• การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตามกรอบการ
แข่งขัน

• การตลาดและการขายที่เป็นไปตามกฎหมายและ
จรรยาบรรณ

• การพบปะพูดคุย
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การสนับสนุนกิจกรรมส่วนท้องถ่ิน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

• ลดผลกระทบจากมลพิษ

• การพบปะพูดคุย
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ
• การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
• ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• การแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• การติดต่อผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรง
ประเด็นและทันเหตุการณ์

• การแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส
• การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นความย่ังยืน
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
• การติดต่อสื่อสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ว่าจะได้รับช�าระหนี้
ครบถ้วนและตรงเวลา

6. คู่แข่งขัน

9. สื่อมวลชน

7. องค์กรไม่แสวงหา 
ผลก�าไรและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

8. หน่วยงาน
ราชการ

10. เจ้าหนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกับคู่ค้า การแถลงผลประกอบการต่อสื่อมวลชน
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การประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้ประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560 
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การระบุประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้รวบรวมข้อมูลประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทาง
และวธิกีารต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่ เช่น การประชุม การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม ฯลฯ 
นอกจากนัน้ บรษัิทได้สรปุประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิจากความเห็นของผูบ้รหิารของบรษัิทโดยอ้างอิงจากวสิยัทัศน์ของทาทา สตลี 
ความท้าทายท่ีบริษัทได้เผชิญในช่วงปีท่ีผ่านมา แผนระยะยาวของบริษัท ความเสี่ยงขององค์กร และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบท้ัง 
เชิงบวกและเชิงลบต่อธรุกจิของบรษัิท แนวโน้มทิศทางด้านความยัง่ยนืระดบัสากล มาตรฐานข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง แผนยุทธศาสตร์ภาครฐั 
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ท้ังนี้ ได้มีการทบทวนประเด็นของปีท่ีผ่านมาและระบุขอบเขตของความ
ส�าคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นด้วย

2. การประเมินล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
คณะกรรมการหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมกันพิจารณาจัดกลุ่มและจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ 
โดยพิจารณาให้คะแนนระดับผลกระทบต่อการด�าเนินงานและสร้างคุณค่าต่อบริษัท ซ่ึงครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม 
ตลอดจนพิจารณาถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ โดยอ้างอิงตามหลักการรายงานสากลด้าน
ความยั่งยืน Gobal Reporting Initiative (GRI) Standards แล้วก�าหนดลงในตาราง Materiality Matrix 

3. การทบทวนผลการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
คณะผู้บริหารของบริษัทพิจารณาทบทวนผลการประเมินประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญของธุรกิจเพื่อยืนยันว่าประเด็นต่างๆ ได้ถูกจัดล�าดับโดย
สะท้อนถงึเรือ่งท่ีมีความส�าคญัต่อบรษัิทและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างสมดลุก่อนเสนอให้กบัคณะกรรมการพนัธกจิเพือ่สงัคมและความย่ังยืนพจิารณา
เห็นชอบและรับรอง 

4. การรับรองและเห็นชอบผลการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ
คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืนพิจารณารับรองและเห็นชอบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจและการจัด
ล�าดับความส�าคัญ ตลอดจนก�าหนดแนวทางการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการ
ให้เป็นตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดการด�าเนินงานและเป้าหมายของแต่ละประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญของธุรกิจ เพ่ือ
ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินงานท้ังระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับส่วน และเช่ือมโยงเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่มีความส�าคัญด้านความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
1. นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
4. นวัตกรรมสินค้าและบริการ
5. แบรนด์สินค้าและการโฆษณา
6. ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
7. การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
8. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

มิติสิ่งแวดล้อม
9. การบริหารจัดการพลังงาน
10. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
11. การบริหารจัดการของเสีย
12. การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท

มิติสังคม
13. การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
14. การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์
15. สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน
16. การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
17. การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี

สูง
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บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนเส้นทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรที่ค�านึงถึงความท้าทาย และ
แนวโน้มต่างๆ ท้ังในระดบัสากลและระดบัประเทศ โดยการเชือ่มโยงและสอดประสานเพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงครอบคลุมท้ังมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยในรอบปีการเงิน  
2561-2562 บริษัทได้มีการพิจารณาเป้าหมายที่ส�าคัญจ�านวน 15 เป้าหมาย โดยมีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์
1.1  ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด 
 
เป้าหมายที่ 3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าประสงค์
3.4  ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิต่อผ่านทางการป้องกนั

และการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี  
3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางท่ีผิด ซ่ึงรวม

ถึงการใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทาง
อันตราย

3.6 ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการเข้าถึงการ

บริการสาธารณสุขจ�าเป็นท่ีมีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
จ�าเป็นท่ีปลอดภยั มีประสทิธผิล มีคณุภาพและมรีาคาท่ีสามารถ
ซื้อหาได้

3.9  ลดจ�านวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจาก
การปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น�้า และดิน

เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์
4.6 เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ท้ังชายและหญิงสามารถอ่านออก

เขียนได้และค�านวณได้

เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ 
เป้าประสงค์
5.1  ยุตกิารเลอืกปฏบัิตทุิกรปูแบบท่ีมีต่อผูห้ญิงและเดก็หญิงในทุกท่ี
5.2  ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงท้ังในท่ี

สาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท�าทาง
เพศและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น 

5.5  ผูห้ญิงมส่ีวนร่วมอย่างเตม็ท่ี และมโีอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็น
ผู้น�าในทุกระดับของการตัดสินใจ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 6 : การจัดการน�้าและสุขาภิบาล 
เป้าประสงค์
6.3  ยกระดับคุณภาพน�้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ

ปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน�้าเสียท่ีไม่ผ่าน
กระบวนการและเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่

6.6  ปกป้องและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศท่ีเกีย่วข้องกบัแหล่งน�า้ รวมถงึภเูขา 
ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้า แม่น�้า ชั้นหินอุ้มน�้าและทะเลสาบ 

เป้าหมายท่ี 7 : พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถงึได้
เป้าประสงค์ 
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานใช้พลังงาน

ของโลก
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก

เป้าหมายท่ี 8 : การจ้างงานท่ีมีคณุค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
8.1 การเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมคีวามยัง่ยืนตามบรบิท

ของประเทศ
8.2  บรรลกุารมีผลติภาพทางเศรษฐกจิในระดบัท่ีสงูข้ึน การยกระดบั

เทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถงึการมุง่เน้นในภาคส่วนท่ีมีมูลค่า
เพิ่มสูง

8.4  พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการ
บริโภคและการผลิต 

8.5  บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร
ส�าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู ้มีภาวะ
ทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายเท่าเทียมส�าหรบังานท่ีมคีณุค่าเท่า
เทียมกัน 

8.7 ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงาน
บังคบั ยุตคิวามเป็นทาสสมยัใหม่และการค้ามนษุย์ ยับย้ัง ก�าจดั 
และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

8.8  ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ท่ีปลอดภัยและม่ันคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคนรวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย
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เป้าหมายที่ 9 : นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
9.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและมี

ความทนทานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ 

9.4  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีสะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล�้า
เป้าประสงค์
10.3 มีโอกาสท่ีเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์  

รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเลือก
ปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบายและการกระท�า
ที่เหมาะสมในเรื่องนี้

เป้าหมายที่ 11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
11.1 มกีารเข้าถงึท่ีอยูอ่าศยัและการบรกิารพืน้ฐานท่ีพอเพยีง ปลอดภยั

และในราคาที่สามารถจ่ายได้
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืน เข้าถึงได้และ

ปลอดภัย
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร 

โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและ
การจัดการของเสีย

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม
และเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า

เป้าหมายที่ 12 : การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
12.2 การจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อมตลอดท้ังวงจรชีวติ และลดการปล่อยสิง่เหล่านัน้ออก
สู่อากาศ น�้า และดินอย่างมีนัยส�าคัญ 

12.5 ลดการผลติของเสยีโดยการป้องกนั การลด การแปรรปูเพือ่กลบั
มาใช้ใหม่ และการน�ามาใช้ซ�้า 

12.6 สนับสนุนให้บริษัทรับแนวปฏิบัติท่ีย่ังยืนไปใช้และผนวกข้อมูล
ด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัท

เป้าหมายท่ี 13 : การรบัมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
เป้าประสงค์
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ

อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู ้และขีดความ

สามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ
และการเตือนภัยล่วงหน้า

เป้าหมายท่ี 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากร
ทางทะเล 
เป้าประสงค์
14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบท่ีมีนัยส�าคัญ รวมถึงการเสริมภูมิ
ต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่
มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ  

เป้าหมายที่ 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก
เป้าประสงค์
15.1 การอนรุกัษ์ การฟ้ืนฟ ูและการใช้ระบบนเิวศบนบกและในน�า้จดื

ในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง 

15.2 ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภท
อย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม 
และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า

เป้าหมายที่ 16 : สังคมสงบสุขและยุติธรรม 
เป้าประสงค์
16.1 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถกูต้อง การค้ามนษุย์ 

ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
16.5 ลดการทุจริตในต�าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.7 มีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วน

ร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ
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ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทได้น�าผลการประเมินประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืน
ของธุรกิจท่ีผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกให้ความส�าคัญและ
ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความยั่งยืน ซ่ึงมีประเด็นท่ีบริษัทต้องมุ่งเน้น 5 ประเด็น บริษัทได้
ด�าเนินการตามแผนงาน ดัชนีช้ีวัดผลส�าเร็จและเป้าหมายส�าหรับ
ท้ัง 5 ประเด็นดังกล่าว โดยมีผลการด�าเนินงานหลักท่ีสามารถ 
เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุม
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม

- ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด และคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณของส�านักงานใหญ่ และทั้งสามโรงงาน ซึ่งมีตัวแทน
ของพนกังานบรษัิทและพนกังานของผูร้บัเหมาร่วมอยู่ด้วย ตลอด
จนมีท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ/ผู้ประสานงานจรรยาบรรณในแต่ละ
พื้นท่ีเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยมีอัตราส่วนผู ้ประสานงาน 
จรรยาบรรณต่อจ�านวนพนักงานท้ังหมดอยู่ท่ี 1 ต่อ 137 และ
อัตราส่วนผู้ประสานงานจรรยาบรรณสตรีต่อจ�านวนพนักงานสตรี
ทั้งหมดอยู่ที่ 1 ต่อ 52

- คณะกรรมการสตรี ดูแลให้พนักงานสตรีและผู้รับเหมาท่ีเข้ามา
ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทได้รับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของทาทาอย่างถูกต้อง ก�าหนดแผนงานในการดูแลพนักงานและ
ผูร้บัเหมาสตรีในเรือ่งต่างๆ อาทิ การพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพ
ของพนกังานสตร ีการแสวงหาแนวทางในการขจดัหรอืแก้ไขปัญหา
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- โอกาสการจ้างงานท่ีเท่าเทียม บริษัทให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่
พนักงานของเราและผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัิตามข้อก�าหนดโดยไม่มี
การกดีกนัอย่างไม่เป็นธรรมในคณุสมบัตพิืน้ฐาน ซ่ึงรวมถงึสถานะ
ทางด้านเช้ือชาต ิวรรณะ ศาสนา สผิีว ตระกลู สถานภาพการสมรส 
เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ ความพิการ หรือด้าน
อื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

- สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน บริษัทได้น�าระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย Safety Excellence Journey (SEJ) 
มาใช้ในการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน มี
การก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยที่ชัดเจน โดย
มีคณะกรรมการความปลอดดัยสูงสุด (Apex Safety Council - 
ASC) ที่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ 
ท่ีช่วยสนบัสนนุในการก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏบัิตด้ิานความ
ปลอดภยั รวมถงึการก�าหนดวฒันธรรมและมาตรฐานการปฏบัิตงิาน 
ที่ปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภัยในระดับ
ปฏิบัติของแต่ละโรงงาน เพื่อผลักดันงานด้านความปลอดภัยให้
ส�าเร็จลุล่วงตามนโยบาย  

- สิทธิมนุษยชน บริษัทก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึง
นโยบายทีจ่ะไม่ว่าจา้งแรงงานเดก็ และแรงงานทีม่าจากการบงัคบั
ขู่เข็ญหรือไม่สมัครใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งมั่นด�าเนินการให้
พนักงาน บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัท
จะยดึมัน่ในหลกัการเดยีวกนัและให้ความส�าคญัในการน�าหลกัสทิธิ
มนุษยชนไปปฏิบัติเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วนใน
ทุกด้าน 

- การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปช่ัน และนโยบาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษัทก�าหนด
นโยบายในการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัช่ันในทุกรปูแบบไว้อย่างชัดเจนพร้อมท้ังมกีารจดัฝึกอบรม
และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อาทิ นโยบาย
การไม่รับของขวัญหรือการรับรองจากคู ่ค้า นโยบายการให้
ของขวัญกับหน่วยงานราชการ นโยบายการร้องเรียนการกระท�า 
ผดิจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏบัิติในการป้องกนัการคกุคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท�างาน เป็นต้น

- บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาตั้งแต่
ปี 2559 และปัจจบัุนอยู่ในระหว่างการพจิารณาต่ออายุสมาชิกของ 
CAC คาดว่าจะได้รับทราบผลรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC 
อีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้า
ร่วมเครือขายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และ
เป็นบริษัทน�าร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UNICEF ใน
โครงการ Child-Friendly Business: “The Children Sustainability 
Forum” เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิท่ีเป็นมติรและค�านงึถงึสทิธิเดก็
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การบริหารความเสี่ยง

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

- บรษัิทได้จดัท�าและรวบรวมความเสีย่งของธรุกจิท้ังหมด ตลอดจน
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ สถานการณ์ด้านการตลาด 
และปัจจยัต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโดยละเอียด และได้ก�าหนด
แผนรับมือกับความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�าหรับ
ความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้ครอบคลุมท้ังความเสี่ยงด้านการตลาด 
ด้านวตัถดุบิ ด้านความปลอดภยั สขุภาพ และสภาพแวดล้อม ด้าน
ทรพัยากรบุคคล ด้านการเงนิ และด้านภยัธรรมชาต ิซ่ึงความเสีย่ง
เหล่านี้ สัญญาณบ่งชี้เตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า และแผนรับมือ
กับความเสี่ยงจะมีการพิจารณาติดตามและทบทวนเป็นประจ�าทุก
เดือนในการประชุมของคณะผู้บริหาร และเป็นประจ�าทุกไตรมาส
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท   

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

- บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
เหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวท่ีช่วยท�าให้ 
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เหล็กเส้นตัดและดัดส�าเร็จรูป
ท่ีช่วยลดการสูญเสียเหล็กเหลือท้ิงจากการตัดและดัดท่ีหน้างาน 
เหล็กเส้นข้ออ้อยเกรด SD50 ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับเหล็ก SD40 เหล็กเดือยส�าเร็จรูป ช่วยลดการน�าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ เหล็กปลอกข้ออ้อยส�าเร็จรูป ใช้เสริมความ 
แข็งแรงของโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ และเหลก็ลวดคาร์บอน
สูงส�าหรับงานเสริมแรงยางรถยนต์ ช่วยลดการน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต Tire cord จากต่างประเทศลงได้ และช่วยให้บริษัท
ผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้มากขึ้น 

- บรษัิทได้จดัโครงการพนัธมิตรการค้าปลกีท่ีเป็นเลศิ ส่งผลให้บรษัิท
มีปริมาณการขายในช่องทางโมเดิร์นเทรดท่ีเพิ่มมากขึ้น และ 
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและการเลือกซ้ือ
สินค้าได้ง่ายขึ้น 

- บริษัทได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสอง
ปี โดยการประเมินครั้งล่าสุดซ่ึงด�าเนินการโดยบุคคลท่ีสามเม่ือปี 
2560-2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 84 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 81 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่
แข่งขันรายอื่นๆ 

- บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า โดย
ผู้แทนขายของบริษัทจะใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ (Line application) 
อีเมล และโปรแกรมรายงานการติดต่อลูกค้า (Customer Visit 
Report) ในการติดต่อและรับฟังผลตอบรับของลูกค้าและ
น�าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างทันที รวมทั้งเพิ่มช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์  
Wazzadu.com เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการซ้ือสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

มิติสิ่งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท

- บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นท่ีกระบวนการผลิต 
(Green Process) ใช้เทคโนโลยีท่ีก่อมลพิษต�่า และใช้พลังงาน
ทดแทน/พลงังานทางเลอืกเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อาทิ
เช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเตา การติดตั้งโรงผลิตไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวตัต์ 
ท่ีโรงงานระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ซ่ึงได้รบัผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีและมแีผนงานท่ีจะขยายผล 
โดยติดตั้งเพิ่มที่โรงงานสระบุรี และโรงงานชลบุรี ในปีหน้านี้ 

- บริษัทได้ก�าหนดค่าการใช้พลังงานและทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO Emission) รวมท้ังจัดท�าแผนงานใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานและทรัพยากรลดลง
อยู่เสมอ  

2
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- บรษัิทได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกดิมลสารจากกระบวนการผลติ 
และกจิกรรมสนบัสนนุต่างๆ วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อลดมลสารที่จะ
เกดิขึน้ให้น้อยท่ีสดุ ในขณะเดยีวกนัได้ศกึษาและสรรหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการมลภาวะทางอากาศ เช่น NO  SO   CO  
เป็นต้น

- บรษัิทได้จดักจิกรรมปลกูต้นไม้ยืนต้นรอบพืน้ท่ีโรงงานและบรเิวณ
ชุมชนรอบโรงงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

- บริษัทมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการควบคุม 
เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่ม
บริษัทให้ไม่เกิน 1 ตันต่อตันน�้าเหล็ก โดยในปีการเงิน 2562  
กลุม่บรษัิทสามารถจ�ากดัปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อย
ออกมาสู่ช้ันบรรยากาศได้ท่ี 0.591 ตันต่อตันน�้าเหล็ก ซ่ึงดีกว่า 
เป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

มิติสังคม
การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม

- การสนบัสนนุการศกึษาของเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนท่ีอยู่ในท้องถิน่ 
ห่างไกล บริษัทได้ด�าเนินโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” 
โดยจัดท�ามุมหนังสือในโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ให้แก่โรงเรียน และการปรับปรุงรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี
ของส�านักงานการประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีต่างๆ ให้เป็นรถ 
ห้องสมดุเคลือ่นท่ี ซ่ึงในปีการเงนิ 2562 บรษัิทได้ท�าการส่งมอบมมุ
หนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม 
29 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียน
ท่ีตั้งอยู่บนเกาะในจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง รวมถึงได้ส่งมอบ
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ จ�านวน 3 คัน ให้กับจังหวัดพะเยา ยโสธร 
และน่าน ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีได้รับมอบมุมหนังสือรวมท้ังสิ้น 
308 โรงเรียน ซึ่งในจ�านวนนี้รวมถึงรถห้องสมุดเคลื่อนที่อีก 9 คัน 
โดยครอบคลุม 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

- กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานของบริษัท
เข้าร่วม อาทิเช่น โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง”  
ปีที่ 7 โดยปลูกต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์
ป่าชายเลน คลองต�าหรุ จังหวัดชลบุรี และโครงการ “ทาทา สตีล 
ปลูกป่าต้นน�้า เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ปีที่ 3 เพื่อเพิ่ม
พืน้ท่ีสเีขียวให้กบัป่าไม้ด้วยการยิงเมลด็พนัธุ์มะค่ากว่า 2,000 เมลด็ 
รวมถึงการสร้างฝายแบบผสมผสานจ�านวน 1 ฝาย ณ บริเวณ
หน่วยจัดการต้นน�้าประแสร์ อ�าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อ
เป็นแหล่งน�้าให้กับสัตว์ป่า

- การใช้กระบวนการทางธุรกิจช่วยเหลือชุมชน บริษัทได้ท�างาน
ร่วมกนักบัชุมชนอย่างใกล้ชิดเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการให้
อาสาสมัครท่ีเป็นพนักงานของบริษัทร่วมท�าประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการจัดการบัญชี การใช ้
สือ่สงัคมออนไลน์ จดัอบรมการพฒันาอาชีพ ส่งผลให้ชุมชนสามารถ
น�าไปประยุกต์พัฒนาต่อไปได้ โดยในปีท่ีผ่านมา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเนินกระบก อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน
พืน้ท่ีใกล้เคยีงกบัโรงงานมรีายได้จากการขายกนุเชียงท่ีเพิม่ข้ึนกว่า 
ร้อยละ 57 ด้วยความร่วมมือของบรษัิทในการสนบัสนนุการพฒันา
สินค้าและการตลาด

x x
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ประเด็นส�าคัญ ความส�าคัญต่อองค์กร เป้าหมายระยะยาว 
(ปีการเงิน 2567)

ดัชนีชี้วัดผลงาน
ที่ส�าคัญ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

• เพื่อตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่มีการลดระดับความเสี่ยง 
เชิงรุกและสามารถช่วยสนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร

• เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการ
จัดการความเสี่ยง (คะแนน Risk Maturity 
Assessment = 4.5)

• คะแนน Risk Maturity 
Assessment

• ร้อยละของการปฏิบัติที่เป็นไปแผน
บรรเทาความเสี่ยง

• จ�านวนหลักสูตรอบรม/การประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องความเสี่ยง

การสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
ให้กับลูกค้า

• เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพตามความคาดหวังหรือ
สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าและ
สามารถน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ลูกค้าในอนาคต

• การเป็นคู่ค้าแห่งทางเลือก โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้า > 88 และจ�านวน
ข้อร้องเรียน <13 เรื่อง 

• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
• จ�านวนข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อปี

การปล่อยก๊าซจากการด�าเนิน 
งานของบริษัท

• เนื่องจากการผลิตเหล็กนั้นมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ 
สู่อากาศ ซึ่งการปล่อยมลพิษ 
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม

• อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
<1 ตันต่อตันน้�าเหล็ก และได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 5 (เครือข่าย 
สีเขียว)

• อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  
(ตันต่อน้�าเหล็ก)

• ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
• อัตราการใช้พลังงาน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ 
ส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจ 

บนพื้นฐานจริยธรรม

• เพื่อสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส 
สุจริตและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจรวมถึงชื่อเสียง
ของบริษัท

• ปลูกฝังวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจภายใต้
จริยธรรมทั่วทั้งองค์กร ด้วยการอบรมและ
ให้พนักงานทดสอบผ่านทุกคน

• จ�านวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
ผ่านช่องทางการร้องเรียนของ
บริษัท

• จ�านวนพนักงานที่ได้รับการอบรม
จรรยาบรรณ

• คะแนนการก�ากับดูแลกิจการ

การสร้างความผูกพันกับชุมชน  
และสังคม

• เพื่อสร้างการยอมรับทางสังคม ซึ่ง
จะส่งผลให้การด�าเนินงานของบริษัท
เป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงสร้าง
ความผูกพันต่อชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนซึ่งอาจเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือ
พนักงานของบริษัทในอนาคต

• ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
ผ่านการให้การศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน 
รวมถึงโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ โดยความร่วมมือใกล้ชิดกับวิสาหกิจ
ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ร้อยละของจ�านวนพนักงานร่วม 
ในพันธกิจเพื่อสังคม

• จ�านวนชั่วโมงต่อคนต่อปีที่
พนักงานร่วมงานในพันธกิจเพื่อ
สังคม 

• จ�านวนคนในชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการของบริษัท 

• จ�านวนนักเรียนในโครงการ  
“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว

ในปีการเงนิ 2562 บรษัิทได้น�าประเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีได้รบัการประเมนิให้อยู่ในระดบั “มุง่เน้น” จดัท�าเป็นแผนกลยุทธ์และตัง้เป้าหมายตาม
แผนระยะยาว (เป้าหมายปีการเงิน 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มิติเศรษฐกิจ
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การก�ากับดูแลกิจการและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริษัทจัดให้มีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีไว้แล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2561-2562 
ซ่ึงได้อธิบายประเด็นส�าคัญต่างๆ ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คุณสมบัติของคณะกรรมการ
และกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง การก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม การดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ตลอดจนการปฏบัิตติามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย 
ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการ
ในปี 2561 บริษัทได้รับรายงานผลตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 92 คะแนน สูงกว่าปี 2560 และ
ปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ “ดีมาก” 89 และ 86 คะแนน ตามล�าดับ และ 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของบรษัิทจดทะเบียนท้ังหมดซ่ึงอยู่ท่ีระดับ “ดีมาก” 
81 คะแนน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีได้ก�าหนดไว้ท้ังห้าหมวด โดยใน 4  
หมวดแรกท่ีว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส มีคะแนน 98, 99, 92, 92 คะแนน ตามล�าดับ  
ส่วนในหมวดท่ี 5 ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานจริยธรรม

มีคะแนนอยู่ท่ีระดับ 87 คะแนน โดยในหมวดนี้ บริษัทได้มีการ 
ปรับปรุงนโยบายผลตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานราย
บุคคลท่ีมีการก�าหนดดชันช้ีีวดัผลงานอย่างชัดเจนครอบคลมุท้ังผลการ
ด�าเนนิงานด้านการเงนิและด้านความยัง่ยืน การปฏบัิตติามนโยบายของ
คณะกรรมการบรษัิทและการเปรยีบเทียบผลการด�าเนนิงานของบรษัิทท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมตลอดถงึยังได้ปรบัปรงุแบบฟอร์มการ
ประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปีของคณะกรรมการท้ังคณะ และของ
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความเข้มงวดตามกฎเกณฑ์
หลักการก�ากับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณ
บริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
โดยในแต่ละปีได้มีการปรบัปรงุทบทวนโครงสร้างอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ 
การบรหิารงานเป็นไปตามพันธสญัญาท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
ทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เคร่งครัด โดยในปัจจุบัน บริษัทได้แต่ง
ต้ังให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด - กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็น
ประธาน และมท่ีีปรกึษาจรรยาบรรณ ซ่ึงได้รบัการแต่งตัง้จากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างท่ัวถึงส�าหรับผู้รับเหมาท่ีเข้า
มาปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
จรรยาบรรณอีก 4 คณะ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละ
โรงงานเป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร
บุคคลและบริหาร เป็นประธานส�าหรับส�านักงานใหญ่ ตลอดจนมีการ
เชิญผู้รับเหมาในแต่ละพื้นท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ นอกจากนั้น 
บรษัิทยังได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสตรขีองแต่ละโรงงานและของ
ส�านักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและดูแลให้พนักงานและผู้รับ
เหมาสตรีได้พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ พร้อมท้ังขจัดหรือแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย รวมตลอดถึงได้
หมุนเวียนและแต่งตัง้ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณของแต่ละบรษัิทย่อย
เพื่อท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ
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คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด กลุ่ม บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ

คณะกรรมการสตรี คณะกรรมการสตรี คณะกรรมการสตรี คณะกรรมการสตรี

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
โรงงานชลบุรี

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
โรงงานระยอง

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
โรงงานสระบุรี

เพือ่ให้สามารถดแูลและให้ค�าปรกึษากบัพนกังานในประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง
กบัจรรยาบรรณได้อย่างท่ัวถงึย่ิงข้ึน บรษัิทจงึได้มกีารแต่งตัง้ผูป้ระสาน
งานจรรยาบรรณเพิ่มเติม โดยทุกโรงงานและท่ีส�านักงานใหญ่จะมี
ผู ้ประสานงานจรรยาบรรณชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ท�าให้มี
อัตราส่วนผูป้ระสานงานจรรยาบรรณต่อจ�านวนพนกังานท้ังหมดอยู่ท่ี 1 
ต่อ 132 และอตัราส่วนผูป้ระสานงานจรรยาบรรณสตรต่ีอพนกังานสตรี 
ท้ังหมดอยู่ท่ี 1 ต่อ 52 ในปีท่ีผ่านมา บรษัิทได้รบัการประเมนิจากทาทา ซันส์ 
ให้อยู่ในกลุ ่มบริษัททาทาท่ีมีการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณใน  
“ระดับก้าวหน้าสูงสุด (Advanced Maturity)” เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
มาตั้งแต่ปีการเงิน 2559 อีกด้วย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด -
กลุ่ม บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และควบคมุดแูลให้พนกังานของกลุม่บรษัิท และผูร้บั
เหมาท่ีเข้ามาปฏบัิตงิานในกลุม่บรษัิท ประพฤตปิฏบัิตติามจรรยาบรรณ 
ของทาทาอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเคร่งครดั ท่ัวท้ังองค์กร พจิารณา
อนมุตัแิผนการด�าเนนิงานจรรยาบรรณประจ�าปีของกลุม่บรษัิท ตลอดจน 
ก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การด�าเนินงานจรรยาบรรณให้
เป็นไปตามแผนงานเป็นประจ�าทุกเดือน รวมถึงรับทราบการด�าเนิน
การเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทท่ีได้รับจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย

2. ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
ให้ค�าปรกึษาด้านจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) 
เพ่ือให้เกิดพันธสัญญาของการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 
ทาทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ตลอดจนเป็นช่องทาง 

ในการรบัและรวบรวมเรือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัจรรยาบรรณจากผูเ้กีย่วข้อง
ท้ังภายในและภายนอกกลุม่บรษัิท เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณสงูสดุของบรษัิททาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
และรายงานด้านจรรยาบรรณตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึง
เป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณในนามของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) กบั Tata Steel Limited ประเทศอินเดยี

3. คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และควบคมุดแูลให้พนกังานและผูร้บัเหมาท่ีเข้ามา 
ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัดท่ัวท้ังบริษัท พิจารณาอนุมัติ
แผนการด�าเนนิงานจรรยาบรรณประจ�าปี ตลอดจนก�ากบัดแูล ตดิตาม
และประเมินผลการด�าเนินงานจรรยาบรรณให้เป็นไปตามแผนงาน
เป็นประจ�าทุกเดือน และรายงานผลการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณ
เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการสตรี
สนับสนุน ส่งเสริม และดูแลให้พนักงานสตรีและผู้รับเหมาท่ีเข้ามา
ปฏิบัติงานในแต่ละบริษัทได้รับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ริเริ่มแนวทางและก�าหนดแผน
งานในการดูแลพนักงานสตรีและผู้รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใน
แต่ละบริษัทในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของพนักงานสตรี การแสวงหาแนวทางในการขจัดหรือแก้ไขปัญหา
ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนประเมนิและตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่รายงานต่อ 
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้นสังกัดเป็นประจ�า

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
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5. ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
เป็นผู้ประสานงานจรรยาบรรณระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในแต่ละ
บรษัิท เป็นเลขานกุารคณะอนกุรรมการจรรยาบรรณของแต่ละบรษัิทท่ี
สังกัด และรายงานด้านจรรยาบรรณตรงต่อประธานคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณของบรษัิทย่อยดงักล่าว และรายงานโดยอ้อมต่อท่ีปรกึษา
จรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
จริยธรรม
บรษัิทมุง่ม่ันด�าเนนิธรุกจิด้วยค่านยิมหลกั 5 ประการ ได้แก่ “คณุธรรม ความ
รบัผดิชอบ ความเป็นเลศิ ความเป็นผูบุ้กเบิก และความเป็นหนึง่เดยีว” 
ภายใต้ “คูม่อืจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” 
อย่างเคร่งครดั ท้ังนี ้บรษัิทได้ให้ความส�าคญัในการบังคบัใช้ระเบียบและ
แนวปฏบัิตต่ิางๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานจรยิธรรม 
เช่น นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัช่ัน นโยบายการให้หรอืการรบัของขวญัและการรบัรอง นโยบาย
การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติในการรายงาน
และพิจารณาการท�างานอ่ืนนอกเหนือจากงานบริษัท แนวปฏิบัติใน
การรายงานและพจิารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กบับรษัิท 
กรอบมาตรการด้านวนิยัและการลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืน หรอืละเมิด 
จรรยาบรรณ เป็นต้น โดยในปีท่ีผ่านมา บรษัิทได้ก�าหนดให้ม ี“นโยบายและ
แนวปฏบัิติในการป้องกนัการคกุคามหรอืล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ี 
ท�างาน” ขึน้เป็นครัง้แรกภายในกลุม่บรษัิท เพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังหมด
ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมีสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติใน
ศกัดิศ์รเีพือ่สร้างสรรค์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างาน

ส�าหรบัคูม่อืจรรยาบรรณของทาทา ซ่ึงเป็นของบรษัิท ทาทา ซันส์ นัน้ 
ได้บังคบัใช้กบัทุกบรษัิทภายใต้กลุม่ทาทาท่ัวโลก โดยบรษัิทได้มกีารแปล
เป็นภาษาไทยในรปูเล่มแบบเดยีวกนั และส่งมอบให้กบัคณะกรรมการ 
คณะผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนของบรษัิทได้ศกึษาและยึดถอืปฏบัิติ
อย่างเคร่งครดั นอกจากนัน้ บรษัิทยังได้ส่งคูมื่อจรรยาบรรณของทาทา 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงคู่ค้า ผู้ขายและผู้ให้บริการ 
แก่บรษัิทท่ีจะต้องยึดถอืปฏบัิติในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ของสญัญาจดัซ้ือ
จดัจ้างระหว่างกนัด้วย 

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางท่ียุติธรรมและโปร่งใส โดย 
ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การ
ติดสินบน และการกระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังปวง โดยบริษัทได้
ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใส
สะอาด

ในปี 2557 บรษัิทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�าประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) โดยต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่
บริษัทว่า “เป็นบริษัทท่ีผ่านกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมี
แนวปฏบัิติป้องกนัการทุจรติภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC 
ก�าหนดไว้” ซ่ึงในปี 2562 นี้ บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการ 
เป็นสมาชิกอีกครั้ง และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ CAC 
คาดว่าจะได้รับทราบผลรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC อีกครั้งหนึ่ง
ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ 

นอกจากนัน้ บรษัิทยังได้เป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายหุ้นส่วนต้านทุจรติ
เพือ่ประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค�ามัน่ในการส่งเสรมิสทิธเิดก็ 
และหลักปฏิบัติทางธุรกิจกับสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟ
อีกด้วย
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การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษัทยึดม่ันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การฝึกอบรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและ 
ผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและด�าเนินธุรกิจของบริษัทบนพื้นฐาน 
จริยธรรม บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 
ทุกคนซ่ึงจะได้รับมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทาและนโยบายต่างๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องพร้อมทัง้น�าเยีย่มชมโรงงานตา่งๆ ของบริษทั นอกจากนั้น  
บรษัิทยังสนบัสนนุให้มีการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรอืกจิกรรมสมัมนา 
ท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานจากสถาบันท่ีมีช่ือ
เสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เช่น ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เป็นต้น 

ส�าหรับพนักงานของบริษัททุกคนก็จะได้รับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม
และมอบคู่มือจรรยาบรรณของทาทา รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานบน 
พืน้ฐานจรยิธรรม ซ่ึงจะมรีายละเอยีดของนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการ
ต่อต้านการตดิสนิบนและการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ นโยบายการ
ให้หรอืการรบัของขวญัและการรบัรอง นโยบายการร้องเรยีนการกระท�า 
ผิดจรรยาบรรณ นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท�างาน แนวปฏิบัติในการรายงาน
และพิจารณาการท�างานอ่ืนนอกเหนือจากงานบริษัท แนวปฏิบัติ 
ในการรายงานและพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับ
บริษัท กรอบมาตรการด้านวินัยและการลงโทษพนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการทดสอบ
และต้องผ่านคะแนนมากกว่า 80 คะแนน พร้อมรับฟังค�าเฉลยที่ถูก
ต้องของการทดสอบ หลังจากนั้นจึงลงลายมือช่ือเพื่อปฏิญาณตนใน
การยึดมั่นพันธสัญญาร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา
และนโยบายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานจรยิธรรม
อย่างเคร่งครัด ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มีพนักงานใหม่ของบริษัทจ�านวน 
60 คน ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวและผ่านการทดสอบ
ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าพนักงานของบริษัททั้ง 1,187 คน (ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2562) หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมและผ่าน
การทดสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
โดยครบถ้วนทุกคน

ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายขอบเขตการฝึกอบรมจรรยาบรรณของทาทา
และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องไปยังพนักงานของผู้รับเหมา คู่ค้าและลูกค้า
ของบริษัท จ�านวน 177 ราย อีกด้วย

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
ดงักล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กบัการกระท�าการทุจรติคอร์รปัช่ัน
ในทุกรปูแบบโดยเดด็ขาด และจะไม่ด�าเนนิการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลท่ีสามเพ่ือการเรียกร้อง 
การได้รับหรือให้ได้มา การย่ืนข้อเสนอ ให้สัญญาหรือการจัดหาให้ 
ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่า  
หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซ่ึงมาจากการท่ีไปมีอิทธิพลโน้มน้าวท่ีไม่ 
เหมาะสมด้วยเจตนาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยเด็ดขาด
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การสื่อสารและจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในจรรยาบรรณของทาทา
บริษัทได้มีการสื่อสารประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณให้กับ
พนักงานได้รับทราบผ่านทางวารสารภายในองค์กร “จดหมายข่าว 
TCoC (TCoC Newsletter)” เป็นประจ�าทุกเดือน และผ่านการพูดคุย
สนทนาด้านจรรยาบรรณ (Ethics Pause) ในการประชุมต่างๆ เช่น 
การประชุมประจ�าเดอืนของโรงงานและฝ่ายต่างๆ ตลอดจนจดักจิกรรม 
“เดือนแห่งจรรยาบรรณ” เป็นเวลาสามเดือน ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
ถึงกันยายนของทุกปี เพื่อตอกย�้าสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณ
ของทาทาและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีการเงิน 2561-2562 
ได้มีการรณรงค์ภายใต้ธีมงานที่ว่า “แบรนด์...ที่ซึ่งจรรยาบรรณสร้าง
ความแตกต่าง” นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 
โดยปัจจุบันบริษัทได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวสรุปกรณีของการร้องเรียนและการสอบ
ข้อเท็จจริงรวมถึงบทลงโทษต่อผู้กระท�าผิดท่ีละเมิดจรรยาบรรณของ
ทาทา โดยใช้ชื่อว่า จดหมายข่าว “เป็นเรื่องแน่”

การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
บริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัท โดยก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ช่องทางท่ีให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
จรรยาบรรณ กระบวนการด�าเนนิการภายหลงัจากได้รบัเรือ่งร้องเรยีน 
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายใต้ “นโยบายการร้องเรียน
การกระท�าผดิจรรยาบรรณ” (Whistle Blower Policy) ซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกกลุม่สามารถเสนอแนะหรอืร้องเรยีนการกระท�าผดิจรรยาบรรณต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืท่ีปรกึษาจรรยาบรรณ หรอืสาย
ด่วนจรรยาบรรณซ่ึงด�าเนินการโดยบุคคลท่ีสามในต่างประเทศ เพ่ือ
ให้เกิดความม่ันใจว่าผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนเป็นความลับ 
ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง โดยผ่านมาทาง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 เรือ่ง ท่ีปรกึษาจรรยาบรรณ 2 เรือ่ง 
และสายด่วนจรรยาบรรณ 1 เรื่อง ท้ังนี้ ข้อร้องเรียนท้ังหมดได้รับ 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับกรณี
การร้องเรียน ตลอดจนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบมูลค่าความเสียหายท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญแต่อย่างใด

จ�านวนคู่ค้าทั้งหมด
จ�านวนคู่ค้าที่ ได้รับการสื่อสาร

จ�านวนคู่ค้าที่ ได้รับการสื่อสารจรรยาบรรณของทาทา 
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2559 2560 2561 2562

4,021 
4,021 
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หากจะกลา่วถงึบทบาทความส าคญัของธรุกจิทีม่ตีอ่สงัคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศแลว้ นอกเหนอืจากการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บั
ลกูคา้ดว้ยสนิคา้ทีม่คีณุภาพและปลอดภยั ตลอดจนการสง่มอบบรกิารที่
ด ีรวมถงึการสรา้งรายไดแ้ละพัฒนาผูป้ระกอบการอืน่ๆ ในหว่งโซ่
อปุทานแลว้ ธรุกจิยงัตอ้งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและชมุชนตา่งๆ 
โดยจะตอ้งตระหนักถงึการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชน และ
การสรา้งสรรคใ์หก้บัสงัคมในรปูแบบตา่งๆ ตามความรับผดิชอบตอ่
สงัคมของแตล่ะธรุกจินัน้ๆ อกีดว้ย นอกจากนัน้ ยงัถอืเป็นการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รในการเป็นบรรษัทพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาติ
ไปในคราวเดยีวกนัอกีดว้ย TCOC Newsletter จงึขอกลา่วถงึ
จรรยาบรรณของทาทาทีเ่กีย่วกบั “ชมุชนของเรา” ดงันี ้
 

ในรอบปีการเงนิ 2562 ทีผ่า่นมา เพือ่นพนักงานของกลุม่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ไดป้ฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของทาทา โดยรว่มกนัเป็นจติอาสาในกจิกรรมตา่งๆ เพือ่ชมุชนและสงัคมเป็นจ านวนมาก จน
สามารถบรรลผุลการมสีว่นรว่มไดเ้ฉลีย่มากกวา่ 11 ชัว่โมง/คน/ปี กนัเลยทเีดยีว ขอปรบมอืใหก้บัทกุทา่นคะ่ 

ชุมชนของเรา 

เรามพีันธสญัญาในการเป็นบรรษัทพลเมอืงทีด่ ีและจะมสีว่นรว่มอยา่งแข็ง
ขนัในการปรับปรงุคณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชนทีเ่ราไดป้ระกอบ
กจิการอยู ่

เราเขา้รว่มกบัชมุชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ลดผลกระทบในเชงิลบ
จากการประกอบธรุกจิของเราทีอ่าจเกดิขึน้กบัชมุชนทอ้งถิน่และ
สิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

เราสนับสนุนใหพ้นักงานของเรารว่มเป็นอาสาสมคัรในโครงการทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ชมุชนทีบ่รษัิทไดป้ระกอบกจิการอยู ่โดยปฏบิตัติามหลกัการ
ของจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งฉบบันี ้และโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ย 

2,403 
2,403 

2,308 
2,308 

2,132 
2,132 
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ช่องทางการร้องเรียนการกระท�าผิด
จรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
เลขท่ี 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ช้ัน 15 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
E-mail : alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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
ตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม  2559 เป็นต้นมา บรษัิทได้เปิด “สายด่วนจรรยาบรรณ 
หรอืสายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางใหม่ส�าหรบัพนกังาน ผู้รบัเหมา และ
คู่ค้า ในการติดต่อกับบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท 
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) มีท่ีตัง้อยู่ในประเทศอ่ืน และม ี
ผูช้�านาญการท่ีจะบันทึกเรือ่งราวเกีย่วกบัการละเมิดหรอืฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
ท่ีได้แจ้งให้ทราบ การบริการท้ังหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความ
ลับและสามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว ้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา 
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยสามารถตดิต่อใช้บรกิารนีผ่้านทางโทรศพัท์ได้ฟรี 
ท่ีหมายเลข 001800-441-0657 หมายเลขโทรศพัท์ท่ีโทรเข้าใช้บรกิาร
จะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้
ล่วงรู้ถึงตัวตนของผู้แจ้ง นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราว
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึ่งจะไม่มีการ
บันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่อง
ทุกเรื่องท่ีรายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดท่ีจะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู ้
ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้
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การบริหารความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาด
เดาได้ล่วงหน้าและมกัจะเป็นเรือ่งท่ีไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน อกีท้ังขนาด
และขอบเขตของการเปลีย่นแปลงต่างๆ นัน้มีมากมาย สภาพแวดล้อม 
ทางภมิูศาสตร์ การเมอืง และกรอบการก�ากบัดแูลท่ีมีความไม่แน่นอน
จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมการอุปสงค์อุปทาน ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ กลไกตลาด และการแข่งขัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
เหล่านี้ส ่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และส่งผลกระทบต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การประกอบ  
การขนส่ง และต้นทุน ความไม่แน่นอนดังกล่าวต้องการกระบวนการ
และกรอบการท�างานท่ีแขง็แกร่งเพือ่ลดอุปสรรคภายนอก และเพ่ือเพิม่
โอกาสในการสร้างมูลค่าท่ีย่ังยืนให้กับองค์กร บริษัทด�าเนินการตาม
กระบวนการจดัการความเสีย่งระดบัองค์กร 5 ขัน้ตอน (Enterprise Risk 
Management - ERM) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
โดยกรอบกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับ
แนวทางของกลุม่บรษัิททาทา สตลี และยดึตามมาตรฐานสากล ได้แก่ 
ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) โดยมีข้อมลูจากแนวปฏบัิตท่ีิดีท่ีสดุ
ของบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจในหลายด้าน ทั้ง
ด้านการค้า การปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยและด้านทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดท�าและรวบรวมความเสี่ยง
ของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจและ
สถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้ก�าหนดแผนรับมือกับ
ความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�าหรับความเสี่ยงจะแบ่ง
เป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและ 
ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ โดยความเสี่ยงประเภทเอถือว่ามีความเสี่ยง
สูงสุด

รายการความเสีย่งท่ีบันทึกไว้จะได้รบัการพจิารณาทบทวนโดยผูบ้รหิาร
ของแต่ละหน่วยงานเป็นประจ�า เพ่ือหลีกเลี่ยงความแตกต่างท่ีเกิน
ควรและเหตุการณ์ในทางลบ โดยออกแบบและปฏิบัติตามแผนลด
ความเสีย่งอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่างเป็นประจ�าและครอบคลมุ 
ดังกล่าว จะน�าไปสู่การปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึง
จะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในท่ีสุด ความเคลื่อนไหวของรายการความ
เสี่ยงจะเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวกันผ่านแผนท่ีเตือนความเสี่ยงของบริษัท 
นอกจากนี ้ยังมีการพจิารณารายการความเสีย่งดงักล่าวในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

ข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่งหลกัของบรษัิทและกลยทุธ์การลดความเสีย่ง
ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1.ความเสี่ยงด้านการตลาด
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการลงทุนของภาครัฐท่ีมีผลกระทบ 
ต่อความต้องการใช้เหล็กของประเทศ ในปี 2561 การลงทุนภาครัฐ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 แต่ยังต�่ากว่าประมาณการ ท�าให้ปริมาณการใช้
เหล็กโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.8 และปริมาณการใช้เหล็กทรงยาว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 แต่เนื่องจากมีการน�าเข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจาก
ประเทศจีน และเริ่มมีการน�าเข้าจากประเทศเวียดนามและมาเลเซีย
มากขึ้น ท�าให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดย
เหลก็ทรงยาวในประเทศมีการผลติลดลงร้อยละ 1.2 ท้ังนีก้ารมส่ีวนร่วม
อย่างสม�่าเสมอกับหน่วยงานก�ากับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก 
ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของ
รฐับาล ในช่วงปีท่ีผ่านมาบรษัิทได้ขยายตลาดเหลก็เส้นความเหนยีวสงู 
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปกลุ่มเหล็กเดือยและเหล็กปลอก และ
ขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเศษกลุ ่มลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ 
ซ่ึงแต่ละสนิค้ามแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ข้ึนจากปีท่ีผ่านมา รวมถงึเพ่ิมการ
ขายสนิค้าเหลก็เส้นผ่านช่องทางโมเดร์ินเทรด ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมกีาร
ขยายตัวสูงขึ้นในทุกปี นอกจากนั้น การสร้างแบรนด์ทาทาทิสคอน 
ผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจ�าหน่ายและ
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย

บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดย
เฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนและประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
มาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายใน
ประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า ซ่ึงส่งผลให้
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้างแบรนด์ 
ทาทาทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

รำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน ประจ�ำปี  2561-2562
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2.ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

บาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีท่ีมีการบาดเจ็บถึงข้ัน
รักษาโดยแพทย์ (MTC) และปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สิน 
เสยีหาย (Property Damage) มีการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานรายงาน
เหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) การสังเกตุการณ์ด้านความ
ปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (Fatal 
Risk Control Program - FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและ
ก�าหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานท่ีท�างานมีสภาพ
แวดล้อมท่ีดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ 
เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี ความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพ
พนักงาน รวมทั้งติดตามและให้การรักษาหากมีผลผิดปกติจากปัจจัย
ในการท�างาน โดยได้น�าระบบดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index) มาใช้
ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน

บรษัิทได้ก�าหนดล�าดบัความส�าคญัเพือ่ให้การบรหิารจดัการและการใช้
ทรพัยากรได้เกดิประโยชน์อย่างมีประสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล ด้วย
การก�าหนดกฎระเบียบในการจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม 
เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่น�ามาใช้ในการผลิต
ของท้ังสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก สามารถน�ากลับมาหมุนเวียน
ใช้ใหม่ได้ท้ังหมด บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO  Emission) ในการ
วัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีการติดตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการ
ปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO ), ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุน่ (TSP) 
ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติ
ตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้หลักการปล่อยน�้าท้ิงเป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการจัด
การน�้า ส�าหรับการจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการ
รไีซเคลิขยะให้มากท่ีสดุ โดยมีเป้าหมายให้น�ากากของเสยีมาใช้ใหม่ได้ 
ร้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบรษัิทได้ยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรม 
สีเขียวเป็นระดับ 4

วตัถดุบิของบรษัิทท่ีใช้ในการผลติเป็นการจดัหาจากท้ังภายในประเทศ 
และน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น มีสภาวะการ
แข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศของ
ผู้ผลิตต่างๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากท้ังด้านราคาวัตถุดิบน�าเข้าจาก
ต่างประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนเพื่อเพ่ิมก�าลังการ
ผลิตของผู้ผลิตภายในประเทศ

สภาวะการดงักล่าวท�าให้การจดัหาวัตถดุบิของบรษัิท ซ่ึงมาจากแหล่ง
ภายในประเทศเป็นหลกัได้รบัผลกระทบด้านต้นทุนในการจดัหา รวมถงึ
ยังมคีวามผนัผวนด้านราคาของวตัถดุบิท่ีมค่ีอนข้างสงูเข้ามาเกีย่วข้อง 
บริษัทจึงต้องด�าเนินกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
ระหว่างหน่วยงานด้านการขาย ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และ
ด้านกลยุทธ์องค์กร

การจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ด�าเนินการโดยการ
พฒันานวัตกรรมในการผลติให้สามารถด�าเนนิการผลติได้จากวตัถดุบิ
ท่ีหลากหลายมากข้ึน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับ
พันธมิตรที่ส�าคัญ และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเสีย่งด้านความปลอดภยั สขุภาพและสภาพแวดล้อม
บรษัิทได้น�าระบบบรหิารเพือ่ความเป็นเลศิด้านความปลอดภยั (Safety 
Excellence Journey - SEJ) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติจากทาทา สตีล 
อินเดีย ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบ
การบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 
มาใช้ บริษัทมีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE) 
โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - 
ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริ่มที่ส�าคัญที่ด�าเนินการ 
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้
ผู้รับเหมามีมาตรฐานสูงข้ึน (CSM) และสร้างระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภยัในกระบวนการผลติ (PSM) และ ความปลอดภยัทางถนน 
บริษัทให้ความส�าคัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การ
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4. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
บรษัิทอาจจะประสบกบัความเสีย่งในด้านการสรรหาก�าลงัพลและรกัษา
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงดูดบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ให้สนใจท�างานในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้อยู่กับองค์กรใน
ระยะยาว เนือ่งจากการประกอบการอยู่ในเขตอตุสาหกรรมและภายใน
ประเทศมีอัตราตวัเลขผูว่้างงานอยู่ในระดบัต�า่ มีการแข่งขันและความ
ท้าทายทางธุรกิจ มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว 
การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า ประกอบกับโอกาสท่ีบริษัทจัดหางานอื่นๆ 
จะย่ืนข้อเสนอท่ีสูงกว่าให้กับพนักงาน ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของ
พนกังานจะอยู่ในระดบัท่ีด ีบรษัิทก็ได้มีการด�าเนนิการในหลายๆ ด้าน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

บริษัทมีการท�าให้แบรนด์บริษัทเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนผ่านมหาวิทยาลัย 
ช้ันน�า วทิยาลยัท้องถิน่ สือ่ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ในขณะเดยีวกนั
ก็มีการพัฒนาหลายด้านเพ่ือให้ม่ันใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับ 
ท่ีต�่า มีการก�าหนดก�าลังพลส�ารองเพ่ือรองรับความต้องการก�าลังพล 
ด้านวิศวกร ด้านการตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
จากภายใน ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
งานโดยตรง ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้น�า ทั้งนี้ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการและข้อคิด
เห็นของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ และมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการ
ต่างๆ โดยค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับ
ตลาดและบริษัทชั้นน�าอื่นๆ

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสีย่งด้านการเงนิครอบคลมุถงึพนัธะทางการเงนิท้ังหมดท่ีบรษัิท
มีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่อง
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศนั้นมีกลไกการประกันความเสี่ยงซ่ึงเป็นไป
ตามกลยุทธ์ท่ีก�าหนดข้ึน มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมี
การรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ การบริหาร
สภาพคล่องขององค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจ
และการประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนั้น บริษัทได้จัดท�า
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของ
บริษัทอีกด้วย

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง 
เนือ่งจากการท่ีส�านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่คนละพืน้ท่ี อย่างไรกด็ี 
บรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งในการด�าเนนิงานในเขตนคิมอตุสาหกรรม 
จึงได้ก�าหนดให้มีข้ันตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินข้ึน
ส�าหรบัทุกโรงงานและจดัการฝึกซ้อมรบัมือเป็นระยะเพือ่ให้ม่ันใจว่าจะ
สามารถปฏบัิตติามข้ันตอนดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพในกรณท่ีีมี
การหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยืดหยุ่นเพือ่ให้สามารถปรบั
เปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานท้ังสามแห่งได้อย่างคล่องตัว 
นอกจากนัน้ บรษัิทยงัได้ท�าประกนัภยัให้ครอบคลมุความเสีย่งจากภยั
ธรรมชาติ และภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
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การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

การรับฟังลูกค้าปัจจุบัน
บริษัทมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามกลุ่มสินค้า กลุ่มอุตสาหกรรม 
ประเภทของลูกค้า และตามพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถก�าหนด
แนวทางเพื่อรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายและ
แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ก�าหนด
ขึ้นเพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้า อาทิ การเข้าพบลูกค้าทั้งของผู้แทนขาย
และผู้บริหารในระดับต่างๆ การเยี่ยมชมโรงงาน การจัดกิจกรรมการ
ตลาดต่างๆ การส�ารวจความพงึพอใจประจ�าปี การประชุมร่วมกบัลกูค้า
โดยจัดตั้งทีมบริการลูกค้าเพื่อท�าการเข้าเย่ียมลูกค้า และทีมพัฒนา
ตลาดเพื่อเข้าเยี่ยมผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงการใช้
เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ ในการสื่อสารกับลูกค้า

• การออกเยี่ยมลูกค้า
• การเยี่ยมชมโรงงาน
• การรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน
• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การจัดกิจกรรมพิเศษ
• การเยี่ยมลูกค้าของผู้บริหาร
• การใช้การสื่อสารทางการตลาด

• การออกเยี่ยมลูกค้า
• การเยี่ยมชมโรงงาน
• การฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน

พัฒนา

บริหาร

• การออกเยี่ยมลูกค้า
• การประชุมเชิงเทคนิค
• การประชุมระหว่างหน่วยงาน

• การออกเยี่ยมชมลูกค้า
• การประชุมเชิงเทคนิค
• การเข้าเยี่ยมของทีมพัฒนาตลาด
• การเยี่ยมชมโรงงาน

สร้าง

รักษา

นอกจากนั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องมือท่ี
ส�าคัญในการรับฟังลูกค้า โดยส่วนใหญ่ผู้แทนขายจะใช้แอพพลิเคชั่น
ไลน์ (Line Application) และอีเมลในการติดต่อและรับฟังผลตอบ
รับของลูกค้าเพื่อน�าไปแก้ไขได้ทันที บริษัทยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือท่ี
ส�าคัญในการรับฟังลูกค้า ได้แก่ โปรแกรมรายงานการติดต่อลูกค้า 
(Customer Visit Report) ซ่ึงสามารถรับประเด็นความส�าคัญของ
ข้อมูลจากการเข้าเย่ียมลูกค้าของผู้แทนขายเพื่อน�าไปปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที
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การรับฟังลูกค้าในอนาคต
นอกเหนอืจากการรบัฟังเสยีงของลกูค้าปัจจบัุนของบรษัิทแล้ว บรษัิทยังได้ด�าเนนิการขยายการรบัฟังเสยีงของลกูค้าไปยังกลุม่ลกูค้าในอนาคต
ของบริษัท โดยได้แบ่งกลุ่มและจัดล�าดับความส�าคัญ รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทใช้การสื่อสารสองทางส�าหรับรับฟังลูกค้าในอนาคตโดยการเข้าเยี่ยมและโทรศัพท์ การเยี่ยม
ชมไซต์งาน การเยี่ยมชมโรงงาน การส�ารวจความพึงพอใจ การท�ากิจกรรมด้านการตลาด ฯลฯ

ประเภทของลูกค้า ลักษณะของลูกค้า หัวข้อ วิธีรับฟัง

ลูกค้าในอดีต เคยเป็นลูกค้าของบริษัท หรือไม่มี
การซื้อขายเกินกว่า 6 เดือน

ประเด็นความไม่พึงพอใจ 1. ผูแ้ทนขายเข้าพบและมีการพคูคยุ
ทางโทรศัพท์

2. การส�ารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าของคู่แข่ง เป็นลูกค้าของคู่แข่ง เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า 
กับเงื่อนไขบริษัท

1. ผูแ้ทนขายเข้าพบและมีการพคูคยุ
ทางโทรศัพท์

2. การวิจัยตลาด
3. การส�ารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าที่มีศักยภาพ เป็นลูกค้ารายใหม่ในตลาด หรือเป็น
ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการขยายตลาด

ประเมินความเป็นไปได้จริง และ
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มยอดขาย

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

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
ความพึงพอใจและความผูกพัน
บริษัทท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าท้ังใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศทุกสองปี ท้ังนี้ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอันจะน�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม จุดประสงค์ท่ีส�าคัญ
ของการส�ารวจ คือ การเพิ่มความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อ
ที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่มากขี้น โดยผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ คือลูกค้า
ของบริษัท ลูกค้าในอดีต ผู้ใช้งาน ผู้รับเหมา และบางสาขาของร้าน
ค้าวสัดกุอ่สร้างขนาดใหญ่ โดยการส�ารวจดงักลา่วจะใช้ผูเ้ชีย่วชาญใน
ด้านการท�าวิจัยจากภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงตาม
หลกัวิชาการซึง่จะท�าให้ผูถ้กูสมัภาษณ์สามารถแสดงความคดิเห็นและ
สะท้อนปัญหาท่ีต้องการให้บรษัิทได้รบัทราบโดยไม่ต้องกงัวลเรือ่งการ
ถกูเปิดเผยข้อมูล เนือ่งจากข้อมลูท่ีได้รบัจะไม่มกีารเปิดเผยแหล่งท่ีมา
หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ กระบวนการส�ารวจจะ
ด�าเนนิการตามข้ันตอนตัง้แต่การออกแบบแบบสอบถาม กระบวนการ
ส�ารวจ การก�าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนควบคุมคุณภาพ รวบรวม
ข้อมลู แลกเปลีย่นข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมลู ผลของการส�ารวจจะถกู
แสดงในมุมของกลยุทธ์ซ่ึงถูกสะท้อนจากระดับคะแนนท่ีส่งผลกระทบ 
และระดับของประสิทธิภาพเพื่อจัดท�าแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
ที่สอดคล้องกับผลในตารางเมตริกซ์ 

ความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 81 เป็น 84 คะแนน โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผลติภณัฑ์เหลก็เส้นและเหลก็โครงสร้างรปูพรรณ
ขนาดเล็ก ส�าหรับคุณภาพเหล็กลวดเกรดพิเศษ บริษัทมีการปรับปรุง
แก้ไขรอยต�าหนิบนผิวเหล็กและการทนต่อแรงดึง ส่วนในด้านการให้
บรกิาร ทีมพนกังานผูแ้ทนขายของบรษัิทก็ได้รบัการยกระดบัขีดความ
สามารถให้มีสมรรถนะท่ีดีข้ึนผ่านการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใน
เรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัท สถานการณ์ตลาด และการให้บริการท่ีดี 
เพื่อให้สามารถตอบค�าถามและให้ข้อแนะน�าต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั้น ทีมผู้บริหาร ผู้แทนขาย และทีมเทคนิค ก็ได้
ปฏบัิตงิานตามแผนท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในการออกเย่ียมลกูค้า
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมท้ังมีการติดตามผลคืบหน้าจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ
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การจัดการกับผลส�ารวจ
ผลลัพธ์และข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะถูกน�ามาพิจารณาจัดกลุ่ม เพื่อพิจารณาหาล�าดับความส�าคัญในการจัดการ 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าประกอบกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้
ได้แนวทางของการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม เช่น การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามาก แต่
บริษัทยังมีความสามารถในการตอบสนองปัจจัยนั้นอยู่น้อย หรือการก�าหนดกระบวนการในการรักษาความสามารถในการแข่งขันหลักของ
บรษัิทในปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลกูค้ามากและบรษัิทสามารถบรหิารจดัการปัจจยัเหล่านัน้ได้อย่างมีประสทิธภิาพอยูแ่ล้ว เป็นต้น

โอกาส
ที่จะพัฒนา

จุดแข็ง

ควรปรับปรุง

ควรรักษาไว้

ผลกระทบมาก

ผลกระทบน้อย

ประสทิธิภาพต�า่ ประสิทธิภาพสูง

ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในระหว่างกระบวนการส�ารวจ บริษัทจะด�าเนินการสอบถามความ 
พึงพอใจของลกูค้าท่ีมต่ีอบรษัิท ซึง่รวมถงึการรบัรูต่้อแบรนด์ ความภกัดี 
และส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Share of 
Wallet) เทียบกับคู่แข่งขัน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ 
อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถท่ีแท้จริงของบริษัทในการตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท้ังนี ้
ผลการส�ารวจความพงึพอใจท่ีได้จะถกูน�ามาวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์
กบักจิกรรมท่ีบรษัิทได้ทุ่มเททรพัยากรในการจดัการและด�าเนนิการเพือ่
ให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
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ความผูกพันของลูกค้า
บริษัทให้ความส�าคัญกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง จึงได้ใช้หลักการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนลูกค้า 
ผ่านโมเดล 3D คือ Develop, Deliver และ Delight โดย Develop คือ การพัฒนาความเข้าใจความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าผ่านทางวิธี
การรับฟังและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าตามกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็นลูกค้าที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าหลัก Deliver คือ การส่งมอบสินค้าและบริการใหม่ๆ 
สู่ลูกค้าผ่านทางทีมพัฒนาสินค้าใหม่ ทีมพัฒนาตลาด และทีมการตลาดและการขาย Delight คือ การสร้างความปิติและความช่ืนชมให้แก่
ลูกค้าด้วยประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากทุกหน่วยงานของบริษัทที่ลูกค้าได้สัมผัส บริษัทมีการจัดตั้งทีมบริการลูกค้า (Customer service team)  
ซ่ึงประกอบด้วยทุกหน่วยงานของบรษัิทเข้าร่วมประชุมกบัลกูค้าและจดัท�าแผนงาน เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ท�าให้ทุกหน่วยงานในบริษัทร่วมมือกันเพื่อเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ไปยังลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจ ความผูกพัน 
และประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าอีกด้วย

การจัดการข้อร้องเรียน
บริษัทก�าหนดให้มีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใต้ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. กระบวนการรับข้อร้องเรียน : เงื่อนไขและข้อก�าหนด
2. การจัดการข้อร้องเรียน : กระบวนการพิจารณา ก�าหนดเวลาและแจ้งผล
3. การติดตามข้อร้องเรียน : การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
4. การป้องกันไม่ให้เกิดซ�้า : การวิเคราะห์เชิงลึกและการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
บริษัทมีการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้าร่วมเพื่อติดตามสถานะของข้อร้องเรียนในข้ันตอนต่างๆ และ
ข้ันตอนนี้ถูกควบคุมโดยดัชนีช้ีวัด เช่น การก�าหนดวันเวลาท่ีใช้ในการแก้ไข และจ�านวนข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถม่ันใจได้ว่ากระบวนการ
ร้องเรียนสามารถถูกจัดการแก้ไขได้ในทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการก�าหนดเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ลักษณะของปัญหาอีกด้วย 

จ�าานวนตัวอย่าง (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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แบรนด์สินค้าและการโฆษณา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความส�าคัญสูงสุดต่อบริษัท เพื่อให้แน่ใจ
ว่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ บริษัทจึงได้จัดตั้ง
หน่วยงานกลุม่เทคโนโลยภีายใต้การดแูลของผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ มีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงค้นหาเทคโนโลยีที่
จ�าเป็นในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ในส่วนระบบคุณภาพของทั้ง 3 โรงงาน
จะอยู่ในความดูแลของส่วนประกันคุณภาพของแต่ละโรงงาน ท้ังนี้  
การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การค้นหาเทคโนโลยีและระบบคุณภาพจะมี
การติดตามเป็นประจ�าทุกเดือนโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใน 
ทุกด้าน โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาและรับประกัน
คุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและบริการท่ีเป็นเย่ียมด้วย
ราคาที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดและเพี่อตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทยังมี
ระบบรบัข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร มีการเกบ็รกัษาความลบั
ของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรมหรือ
บิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษัทมีความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ ์ เหล็กและบริการท่ี 
บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาด รวมท้ังการให้
ความรูแ้ก่ลกูค้าในการใช้งานผลติภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัสงูสดุได้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่ีก�าหนด โดยส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆ ท่ีบริษัทด�าเนินการส่งออก
สินค้าไปจ�าหน่ายด้วย

บรษัิทเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูผลติภณัฑ์ตามข้อก�าหนดในการแสดง
ฉลาก ผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อแนะน�า
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เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมท้ังการโฆษณาและการส่งเสริม 
การตลาดท่ีถูกต้องและเป็นธรรม และบริษัทไม่โฆษณาสินค้าท่ีถูก
แบนหรือเป็นประเด็นล่อแหลมในสังคม เปิดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม
กระบวนการผลติของโรงงาน มกีารพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์อย่าง
ต่อเนือ่ง ในการส่งสนิค้าทุกครัง้ บรษัิทจะส่งมอบสนิค้าพร้อมกบัใบรบั
ประกันคุณภาพ (Certificate) นอกจากนั้น บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้เหล็กท่ีไม่ได้
มาตรฐานและคุณประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เหล็กท่ีได้มาตรฐานท้ังใน
รูปของการจัดสัมมนาให้ความรู้กับนักออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้า 
ผู้ใช้งาน เผยแพร่แผ่นพับ โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และมี
การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโดยผ่านแค็ตตาล็อก
สนิค้าและเว็บไซต์ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของสนิค้าตามประเภทและ
มาตรฐานท่ีได้รบัการรบัรองและมีการโฆษณาผ่านช่องทางวทิยทุ้องถิน่ 
ตลอดจนเปิดบูธแสดงสินค้าที่ร้านตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัท รวมถึง
ได้เริม่มกีารใช้ระบบบาร์โค้ด ท�าให้การระบุคณุสมบัตขิองสนิค้ามคีวาม
ชัดเจนและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

บรษัิทผลติสนิค้าและให้บรกิารเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุกบัลกูค้า
โดยเฉพาะความปลอดภัยหรอืการป้องกนัความเสี่ยงจากการใช้สินค้า 
ซ่ึงสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ เพ่ิมยอดขายให้ดีข้ึน ท้ังท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการตลาดและการ
ขายเป็นรายแรกในประเทศไทยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(MASCI) อีกด้วย

บริษัทได้ศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ
บริการท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ครอบคลุมประเด็น
ส�าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อลูกค้า มีการวัดผล
และน�าผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ มีการสื่อสาร
กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการท�าการตลาดและการโฆษณา 

การใช้สินค้าด้วยความเป็นจริง และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อการ 
ตดัสนิใจมมีาตรการท่ีจะไม่ด�าเนนิการใดๆ ท่ีท�าให้เกดิความคลมุเครอื
หรอืบิดเบือนข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร ไม่โฆษณาเกนิจรงิ หรอื
ละไว้ไม่กล่าวถงึข้อมลูอนัส�าคญั ซ่ึงน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิ มมีาตรการ
ท่ีจะไม่กระท�าการอันส่อถึงการโกหก หลอกลวง จงใจปกปิดเนื้อหา
ให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด ไม่มีการใช้ฉลากสินค้าหรือ
ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็กเกินควร และมีเอกสารแสดง
ความคุ้มค่าในการซ้ือสินค้าของบริษัท บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคล
และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ได้แก่ การไม่สอบถามหรือ
เก็บข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน มีการระบุ
และแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวและการน�าไปใช้ ให้
ลูกค้าทราบก่อนท่ีจะด�าเนินการ การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 
อย่างปลอดภัย และไม่ส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้กับผู้อ่ืนนอกจากจะได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย 
หากพบความผิดพลาดหรือความไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บและการ
ใช้ข้อมูลจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลที่ได้
รับเป็นไปตามที่ก�าหนดและแจ้งไว้แก่ลูกค้า มีการคุ้มครองข้อมูลของ
ลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การท�าสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าจะเขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจนอ่าน
ง่ายเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาและสอบถามรายละเอียด
ต่างๆ ในสญัญา ณ จดุขาย จนเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัท้ังสองฝ่าย ไม่มกีาร
ก�าหนดเงื่อนไขท่ีไม่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเอาเปรียบ 
ให้ข้อมูลชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา คุณสมบัติการใช้งาน 
เงือ่นไขและข้อตกลง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสญัญาและระยะเวลาใน
การยกเลิก โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานและราคายุติธรรม พร้อมทั้ง
ป้ายหรือฉลากสินค้าเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
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นวัตกรรมสินค้าและบริการ

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าความรู้ที่
ได้รับจากประสบการณ์การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาพัฒนาปรับใช้และคิคค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ ประหยัดพลงังาน เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัและ
มูลค่าเพิ่มทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยสินค้าและบริการ
ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม ได้แก่

1. เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านแผ่นดินไหว 
ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์

เป็นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีบริษัทได้พัฒนาเหล็กต้านทานแรงสั่น
สะเทือนของแผ่นดินไหวภายใต้ช่ือ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์  
ดั๊กไทล์ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 
เกรด SD40 และ SD50 ซ่ึงหมายถงึไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นการออกแบบ
โครงสร้างใดๆ จากมาตรฐานความแข็งแรงของวัสดุตาม มอก. แต่
ในความเป็นจริงความต้านแรงดึงสูงสุด (UTS) และความเหนียวมี
มากกว่าท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน SD40 และ SD50 เหล็กชนิดนี้สร้าง
ความม่ันใจได้ว่า จะสามารถเพ่ิมความปลอดภัยในระหว่างการเกิด
แผ่นดินไหวได้ ด้วยเหล็กท่ีมีความเหนียวท่ีสูงข้ึนและความสามารถ
โค้งงอท่ีมากข้ึนส่งผลให้มคีวามสะดวกในการท�างานท่ีสถานท่ีก่อสร้าง 
ในขณะเดียวกันส่วนที่งอก็ยังคงความเหนียวไว้มากด้วย

ประโยชน์ที่ส�าคัญของทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์
มีความเหนียวสูงข้ึนอย่างดีเย่ียม เนื่องจากกระบวนการควบคุม 
การผลิตเหล็กเส้นภายใต้กระบวนการและเทคโนโลยีของ ทาทา สตีล 
สามารถพฒันาการยืดตวัให้สงูข้ึนและรกัษาคณุภาพของความแข็งแรง 
SD40 และ SD50 ท่ีให้ผลท่ีดกีว่าในการดดูซับพลงังานของแผ่นดนิไหว 
ได้มากกว่าเหล็กเส้นเกรดปกติอื่นๆ

ประโยชน์เพื่อผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
จะได้รบัประโยชน์ด้านความปลอดภยัมากข้ึนเม่ืออาคารหรอืโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ ได้ใช้ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ในโครงสร้าง
ของการก่อสร้าง

2. เหล็กเส้นตัดและดัดส�าเร็จรูป
กระบวนการท�างานก่อสร้างแบบดัง้เดิมก่อให้เกดิการสญูเสยีเหลก็เส้น
ท่ีไม่ได้ใช้ เนื่องจากมีการสั่งซ้ือเผื่อไว้มากกว่าการใช้งานจริง และ 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีก่อสร้างจะตัดและดัดเหล็กเส้นตรงด้วยอุปกรณ์
ตามแต่ท่ีหาได้ท่ีหน้างานเพื่อให้ได้เหล็กตามรูปร่างและรูปแบบ 
ท่ีต้องการ จึงก่อให้เกิดการท้ิงเหล็กท่ีไม่ได้ความยาวตามท่ีต้องการ
ไป การให้บริการตัดและดัดเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จใน
การท�าช้ินส่วนส�าเรจ็รปูท่ีมุ่งช่วยยกมาตรฐานการผลติในอตุสาหกรรม
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาที่เป็น
ลูกค้าและท�าการส่งมอบสินค้าส�าเร็จรูปท่ีมีความเฉพาะตัวส�าหรับ
แต่ละโครงการ

ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่มีเหล็กส่วนเหลือทิ้ง
กระบวนการตดัและดัดจะด�าเนนิการท่ีศนูย์บรกิารตัดและดัดของบรษัิท 
จึงไม่เกิดการสูญเสียเหล็กที่หน้างาน

ลดความยุ่งยากที่เกิดจากแรงงาน
คนงานท่ีหน้างานจะท�าหน้าท่ีหลัก 2 งาน ท่ีเกี่ยวข้องกับเหล็กเส้น 
ได้แก่ การตัดและดัด และการผูกเหล็ก การให้บริการตัดและดัดจึงลด
การพึ่งพาแรงงานอย่างมีนัยส�าคัญ

การบริหารเวลาที่ดีกว่า
การให้บรกิารตดัและดดัจะพร้อมส่งได้ภายใน 3-5 วนั หลงัจากสรปุแบบ 
ซ่ึงจะช่วยลดความกดดันต่อผู้จัดการโครงการให้ด�าเนินงานได้ตาม
ก�าหนดเวลาอย่างมีนัยส�าคัญ
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มาตรฐานคุณภาพสูง
บริษัทให้บริการตัดและดัดจากเหล็กเส้นมาตรฐานคุณภาพสูง ทาทา 
ทิสคอน มีความแข็งแรงท่ีเหนือกว่าและเหนียวกว่าเหล็กเส้นท่ีไม่
เป็นท่ีรู้จักในตลาด ซ่ึงสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดและ 
ดัดเหล็กเองในสถานท่ีก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ไม่จ�าเป็น
ต้องประมาณการปริมาณเหล็กเส้นท่ีจะต้องใช้เผื่อมากเกินไป) และ
ลดปัญหามลภาวะที่จะเกิดแก่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

3. เหล็กข้ออ้อย เกรด SD50
เหล็กข้ออ้อย ทาทา ทิสคอน SD50 ซึ่งผ่านการผลิตด้วยกระบวนการ 
Tempcore เพื่อเพิ่มความต้านทานแรงดึงสูงให้กับเหล็กเส้น โดยใช้
เทคนคิ Thermo-Mechanical Treatment (TMT) โครงสร้างทางจลุภาค
ของเหล็กเส้นประกอบด้วยการรวมกันของผิวชั้นนอกที่แข็งแกร่งของ
โครงสร้าง Tempered Martensite และแกนกลางท่ีมีความเหนียว
ของโครงสร้าง Ferrite-Pearlite นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เหล็กเส้น ทาทา 
ทิสคอน SD50 มีการผสมผสานท่ียอดเยี่ยมของความแข็งแรงและ
ความเหนียว

ประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เจ้าของโครงการ
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้ ทาทา ทิสคอน SD50 เพราะ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้เหล็กเส้นส�าหรับการก่อสร้างน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้ SD40 โดยสามารถประหยัดได้ถึงร้อยละ 15-20

นักออกแบบ
สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของงานออกแบบในโครงการของ
ตนเและลดปัญหาเกี่ยวกับภาระของโครงสร้าง

วิศวกรโครงสร้าง/ผู้รับเหมา
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการท�างานในกระบวนการบางอย่างท่ีเหล็ก
เส้น SD40 ไม่สามารถให้ความแข็งแรงได้สูงเท่าเหล็กเส้น ทาทา 
ทิสคอน SD50 สามารถใช้ส�าหรับงานท่ีต้องความแข็งแรงสูง เช่น 
เข่ือน สะพาน อาคารหรือโครงสร้างท่ีส�าคัญอ่ืนๆ โดยไม่กระทบกับ
คุณสมบัติการยืดตัว

ผู้บริโภค สาธารณะและสังคม
ได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัยมากข้ึนเมื่ออาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐานใดๆ ใช้วัสดุก่อสร้างซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานและมีความ
แข็งแรงมากขึ้น

4. เหล็กเดือยส�าเร็จรูป (Dowel)
เหลก็เดอืย คอื เหลก็เส้นกลมท่ีน�ามาตดัเป็นท่อน เพือ่ใช้เสรมิคอนกรตี
ตามแนวขวาง โดยมีคุณสมบัติช่วยเสริมความแข็งแรงของรอยต่อ
คอนกรีตซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือความจ�าเป็นในงานก่อสร้าง เช่น รอย
ต่อเพื่อการหดตัว รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ และรอยต่อ 
ก่อสร้าง เป็นต้น เหล็กเดือยส่วนมากจะใช้ในงานถนน โดยเฉพาะ 
งานของกรมทางหลวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง โดยระบุให้
ถนนบางแบบ เช่น ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ต้องใช้เหล็กเดือย
ท่ีมีก�าลังสูงกว่าเหล็กเดือยปกติ โดยมีก�าลังเทียบเท่าเหล็กเกรด 60 
ตามมาตรฐาน ASTM

ประโยชน์ที่ส�าคัญ 
ผลิตจากเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง สามารถรับแรงได้ตาม
มาตรฐาน ตัดเป็นท่อนขนาดเท่าๆ กัน มัดเป็นชุดๆ สะดวกต่อการ
ขนส่งและการใช้งาน นอกจากนี ้บรษัิทยังรบัผลติเหลก็เดอืยเกรดพเิศษ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในประเทศ ท�าให้ลดการน�าเข้า
สินค้าเหล็กจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง และ 
ลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้

5. เหล็กปลอกข้ออ้อยส�าเร็จรูป 
เหล็กปลอก คือ เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยท่ีน�ามาตัดเป็น
ท่อนแล้วดัด เพื่อใช้เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริม 
เหล็ก เช่น เสา หรือ คาน โดยเหล็กปลอกจะเป็นตัวช่วยต้านทาน 
การแตกของคอนกรีต ท�าให้โครงสร้างไม่แตกตัวอย่างรวดเร็วเม่ือ
ต้องรับแรงมากกว่าปกติ แต่จะค่อยๆ โก่งตัวก่อนจะเกิดการวิบัต ิ
ของโครงสร้าง
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ประโยชน์ที่ส�าคัญ
ผลิตจากเหล็กข้ออ้อยขนาด 6 มม. เกรด SD30 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2559 น�ามาตัดและดัดเป็นเหล็กปลอก 
ขนาดมาตรฐานส�าหรับงานก่อสร้างขนาดกลาง - เล็ก เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารสูง 3 ชั้น เป็นต้น เหล็กปลอกข้ออ้อยส�าเร็จรูปมีก�าลัง
สงูกว่าเหลก็ปลอกท่ีผลติจากเหลก็เส้นกลมท่ัวไป และยังมีครบี-บ้ังท่ีช่วยในการยดึเกาะกบัคอนกรตีได้ดกีว่า ท�าให้โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็
ที่ใช้เหล็กปลอกข้ออ้อยมีความแข็งแรงสูง สามารถรับแรงได้มากกว่าและช่วยชะลอการวิบัติของโครงสร้าง

6. เหล็กลวดคาร์บอนสูงส�าหรับงานเสริมแรงยางรถยนต์ 
ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความส�าคัญมากอย่างหนึ่งในรถยนต์ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในขณะที่รถยนต์ก�าลังเคลื่อนที่ 
โดยเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในการผลิตยางรถยนต์จะเรียกว่า Tire cord ซึ่งมีความส�าคัญต่อความแข็งแรงทนทานของยาง โดยปกติวัตถุดิบที่ใช้ 
ในการผลิต Tire cord จะเป็นเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ ได้รับ
บรษัิทได้ท�าการพฒันาคณุภาพของเหลก็ลวดคาร์บอนสงู จนสามารถใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติเส้นใยเสรมิแรงยางรถยนต์ (Tire cord) ได้ส�าเรจ็ 
ท�าให้ลดการน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Tire cord จากต่างประเทศลงได้ และช่วยให้บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น
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7. โครงการนวัตกรรมทางด้านบริการ
บรษัิทได้ค�านงึถงึลกูค้าและพฒันาการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า คิดค้นและพัฒนาการให้บริการภายใต้ช่ือ 
Sustainable Marketing and Sales Project (SMS) ในปีที่ผ่านมา 
มีโครงการส�าคัญคือ

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

8. โครงการนวัตกรรมของทาทา 
บรษัิทได้ส่งเสรมิพนกังานในการคดิค้นและพฒันานวตักรรมท่ีสามารถ
น�าไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ชุมชนและสังคมอย่างมี 
นัยส�าคัญ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบคิดค้นนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนวัตกรรม
ของทาทา (Tata Innovista) เป็นประจ�าทุกปี โครงการนี้ช่วยให้
พนกังานของบรษัิทได้เรยีนรูแ้ละสมัผสักบัคณุค่าในด้านนวตักรรมจาก 
บริษัท ทาทา อื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยในปีที่ผ่านมา มีการจัดงาน 
ดังกล่าวในรอบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทได้
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ�านวน 1 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดผล
งานนวัตกรรมกับภูมิภาคอื่นๆ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นลวดโครงสร้างเสริมใยเหล็กในยาง
รถยนต์ด้วยกระบวนการผลิตเตาอาร์คเหล็กไฟฟ้า โดยการ
ใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เส้นลวดโครงสร้างเสริมใยเหล็กในยางรถยนต์ (Tire Cord) เป็นสินค้า
มลูค่าเพิม่ในกลุม่เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท่ีผ่านกระบวนการดงึลดขนาด
ลงอย่างมาก (ลดขนาดจากเหล็กลวด 5.5 มิลลิเมตร เหลือขนาด
ลวด 0.34 มิลลิเมตร) ลวดชนิดนี้จึงต้องการเหล็กลวดที่มีคุณภาพสูง
กว่าปกติ โดยปกติแล้วคุณสมบัติของเหล็กลวดคาร์บอนสูงดังกล่าวนี้
สามารถผลติไดด้ว้ยเหล็กลวดทีม่าจากกระบวนการผลติเหล็กจากเตา
ถลุงพ่นลมขนาดเล็ก และเตาออกซิเจนพื้นฐาน บริษัท เหล็กสยาม 
(2001) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายแรกที่สามารถผลิตเหล็กลวดคาร์บอน
สูงนี้ด้วยกระบวนการเตาอาร์คเหล็กไฟฟ้า โดยการใช้เศษเหล็ก 
เป็นวัตถุดิบ ความส�าเร็จดังกล่าวนี้เกิดข้ึนมาจากความร่วมมืออัน 
ยอดเยี่ยมระหว่างลูกค้า ผู้ขาย และหน่วยงานภายในบริษัท ไม่ว่าจะ
เป็นกลุม่เทคโนโลยี โรงงาน หน่วยงานประกนัคณุภาพ หน่วยงานขาย  
และหน่วยงานจัดส่ง
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นโยบายการจัดหาและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบาย
อย่างชัดเจนภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริษัททาทา (Tata Code of Conduct: TCoC) ในการปฏิบัต ิ
ต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และยุติธรรมเท่าเทียมกัน 
ซ่ึงถือเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นเอกภาพเดียวกันส�าหรับกลุ่มบริษัททาทา  
รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า

การวิเคราะห์และคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทจัดท�าฐานข้อมูลของคู ่ค ้าโดยตรวจสอบคุณสมบัติผู ้ ท่ีจะ 
ข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท ซ่ึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางเทคนิค ด้านความสามารถใน
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านจริยธรรมและการ
ด�าเนนิงานตามกฎหมายแรงงาน โดยในรอบปีท่ีผ่านมามีคูค้่ารายใหม่ 
จ�านวน 202 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทะเบียนคู่ค้าของบริษัท 
และ ณ สิ้นปี บริษัทมีคู่ค้าในทะเบียนทั้งสิ้น 2,132 บริษัท

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
บรษัิทมีการประเมนิความเสีย่งของคูค้่า เพือ่สนบัสนนุให้บรษัิทด�าเนนิ
ธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งในระยะยาวโดยประเมนิความเสีย่งคูค้่ากลุม่หลกั
ใน 2 มิติ ดังนี้
1. คู่ค้าท่ีมีความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา 

จากเกณฑ์ท่ีก�าหนด เช่น มูลค่าการจดัหาเกนิกว่า 10 ล้านบาทต่อปี 
หรอืเป็นผูข้าย/ผูผ้ลติสนิค้า/ผูใ้ห้บรกิารท่ีไม่สามารถทดแทนกนัได้ 
เป็นต้น

2. คู่ค้าท่ีมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแล 
กิจการ

นอกเหนือจากการประเมินการขึ้นทะเบียนคู่ค้าตามเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้างต้น บริษัทยังได้พิจารณาและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวตัถดุบิหลกัในการผลติ ซ่ึงถอืเป็นความเสีย่งส�าคญั
ของบริษัทเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าภายในกลุ่มบริษัททาทา สตีล เพื่อเข้าถึงแหล่ง
ผลิตท่ีเช่ือถือได้และยังสามารถเพิ่มอ�านาจในการต่อรอง นอกจากนี้  
ยังมีการท�างานใกล้ชิดกับคู่ค้าและผู้ใช้งานในการหาแหล่งวัตถุดิบ 
ทางเลือกเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ  

อีกท้ังยังอาจช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ในการบริหารจัดการ 
คูค้่าประเภทการให้บรกิารอืน่ๆ ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการบรกิารและการขนส่ง 
บรษัิทจะให้ความส�าคญักบัการจดัการเรือ่งความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส�าคัญ

การตรวจประเมินและการติดตามตรวจสอบ
ผลการด�าเนินงานของคู่ค้า
บริษัทมีการประเมินประสิทธิภาพการท�างานรายปีใน 4 มิติ ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ
ตามก�าหนดเวลา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้ม่ันใจว่าคู่ค้า 
มีศักยภาพในการด�าเนินงานและมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจบน 
พืน้ฐานเดยีวกนักบับรษัิท อีกท้ังสนิค้าและบรกิารท่ีส่งมอบมายังบรษัิท
มีคุณภาพเป็นไปตามข้อก�าหนด นโยบาย มาตรฐานการด�าเนินงาน  
และสอดคล้องกบัเป้าหมายทางธรุกจิของบรษัิท ในระหว่างปี หน่วยงาน 
ผู ้ใช ้งานสามารถร้องเรียน น�าเสนอบัญหาท่ีเกิดจากการใช้งาน 
โดยบรษัิทจะท�าการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ พจิารณาด�าเนนิการแก้ปัญหา 
และวางแผนพัฒนาคู่ค้าร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานและ
คู่ค้า ท้ังนี้ หากคู่ค้าไม่ด�าเนินการตามมาตรฐานท่ีก�าหนด คู่ค้าอาจ
ถูกระงับการจัดซ้ือจัดจ้างจากบริษัทเป็นการช่ัวคราวหรือถูกถอน
ช่ือออกจากทะเบียนคู ่ค้าของบริษัทหรือถูกลงโทษเป็นรายกรณีไป 
ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานรายปีของคู่ค้าพบ
ว่ามีคู่ค้าจ�านวน 115 ราย ท่ีเข้าเกณฑ์การประเมินรายปีของบริษัท 
โดยพิจารณาจากความถี่และมูลค่าการซ้ือขาย และในปีท่ีผ่านมา 
ไม่มีคู่ค้าใดเลยท่ีบริษัทต้องแจ้งให้มีการปรับฺปรุงคุณภาพสินค้าและ 
บริการ นอกจากนั้น เพื่อให้คู ่ค้าเข้าใจถึงสิ่งท่ีบริษัทต้องการและ 
เพื่อ เพิ่มศักยภาพของคู ่ค ้ า ให ้สามารถด�าเนินธุรกิจกับบริ ษัท 
ต่อไปในอนาคต บริษัทจึงได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพคู ่ค ้า 
โดยให้ค�าแนะน�าและการสนบัสนนุต่างๆ

การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคู่ค้าตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) และตั้งเป้า
หมายว่าคู ่ค ้าท้ังหมดจะต้องผ่านการประเมินประจ�าปีในหัวข้อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับกิจการ โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้ 
จัดฝึกอบรมและประชุมเพื่อพัฒนาคู ่ค ้าตามความจ�าเป ็นและ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
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ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ เช่น การจัดอบรมพนักงานของผู้รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีโรงงานในเรื่องความปลอดภัย 
ในการท�างานเพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างาน การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู ้รับเหมาผู ้ขนส่งท่ีเข้ามา 
รับสินค้าท่ีโรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า ฯลฯ ท้ังนี้ บริษัทมีการจัดการประชุมประจ�าปีกับคู่ค้าเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ทิศทางขององค์กร ชี้แจงแนวทางการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการท�างานร่วมกัน เช่น การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจของทาทา (TCoC) การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง เป็นต้น

การจัดหาวัตถุดิบและการจัดหาบริการอื่นๆ
เพือ่ให้การจดัซ้ือจดัจ้างมปีระสทิธภิาพ จงึมกีารร่วมมือกบัผูใ้ช้งานเพือ่ทดลองใช้วตัถดุบิทางเลอืกซ่ึงมต้ีนทุนต�า่และเป็นการเพิม่ทางเลอืกให้มี
วัตถุดิบจากหลายๆ แหล่ง เป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือมีผู้ขายน้อยราย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมต้นทุนสินค้าและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้ค�านึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการกับคู่ค้าในท้องถิ่นให้มีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย

นโยบาย และหลักการจัดหา
หลักการที่ 1 : สุขอนามัยและความปลอดภัย 
“บรษัิทมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่าพนกังานของบรษัิท ผูร้บัเหมา และชุมชนท่ีบรษัิทเข้าไปด�าเนนิกจิการอยู่จะไม่ได้รบัอนัตรายใดๆ ซ่ึง
หมายความว่า บรษัิทจะไม่อนญุาตให้มีการปฏบัิติใดๆ ท่ีจะก่อให้เกดิอันตรายต่อพนกังาน ผูร้บัเหมาและชุมชนภายในห่วงโซ่อุปทานของบรษัิท”

บริษัทคาคหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะน�าการบริหารจัดการในส่วนท่ีเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยข้ันสูงมาใช้เพื่อป้องกันสุขภาพและ 
ความปลอดภัยให้กับพนักงานของตน

ข้อพึงปฏิบัติ: จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัยให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมา นอกจากนี้ ได้ก�าหนดขั้นตอน
มาตรฐานและกฎระเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนเข้ามาด�าเนินการภายในบริษัท

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของ 
บริษัทจะน�าการบริหารจัดการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
สุขภาพและความปลอดภัย  

ขั้นสูงมาใช้ เพื่อป้องกันสุขภาพ
และความปลอดภัยให ้
กับพนักงานของตน

บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้าของ
บริษัทจะ อุทิศตนเพื่อสังคม 
เศรษฐกิจ และการพัฒนา
ของชุมชน ในพื้นที่ที่บริษัท

ประกอบกิจการอยู่

บริษัทได้ก�าหนดหลักการเพื่อ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทคาดหวังว่า 

คู่ค้าของบริษัทจะน�าหลักการนี้ไปใช้เช่นกัน

บริษัทจ�าเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะ
รักษานโยบาย กระบวนการ 
และขั้นตอนในการจัดการ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินธุรกิจ 
ที่เป็นธรรม

สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

การพัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่น

การอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของ
บริษัทจะพัฒนาและด�าเนิน

การตามนโยบายและวิธี
การเพื่อให้มั่นใจว่าจะมี 

การรักษาสิทธิมนุษยชน 
ในการด�าเนินธุรกิจของ

ตนและเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้า
ของตนกระท�าเช่นเดียวกัน
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หลักการที่ 2 : การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม 
“TCoC ได้ระบุข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณไว้ให้พนักงานทุกคนของ
กลุ่มทาทายึดถือปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทรับทราบทุกข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึง 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ คู่ค้าควรจะน�าเสนอหลักฐานท่ีแสดงให้
เห็นว่าข้อก�าหนดเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในนโยบาย และ/หรือการปฏิบัติ
งานของพวกเขาแล้ว”

จรรยาบรรณของทาทาได้ระบุแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม
โดยบรษิทัคาดหวงัว่าคูค้่าของบรษิทัจะน�าหลกัการนี้ไปใช้ด้วยเช่นกนั

ข้อพึงปฏิบัติ: จะต้องมีการแนบ TCoC กับทุกสัญญาที่ท�ากับทุกคู่ค้า 
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งจดหมายลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พร้อมกบัหนังสอืคูม่อืจรรยาบรรณของทาทาให้กบัคูค้่าและผูร้บัเหมา
เพื่อเป็นช่องทางการรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีท่ีมีการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณของทาทา ท้ังนี้ บริษัทจะรักษาเงื่อนไขการช�าระเงินให้
กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องท่ีปฏิบัติตามข้อตกลงท้ังหมดตามระเบียบและ
กฎหมายเท่านั้น

หลักการ 4 : สิทธิมนุษยชน 
“บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนท่ีบริษัทเข้าไป
ประกอบกิจการอยู่ และบริษัทมุ่งม่ันในการส่งเสริมหลักการเหล่านี้
กับคู่ค้าของบริษัท”

บรษัิทคาดหวังว่าคู่ค้าของบรษัิทจะพฒันาและด�าเนนิการตามนโยบาย
และวิธีการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมกีารรักษาสิทธิมนุษยชนในการด�าเนิน
ธรุกจิของพวกเขาและเพือ่ส่งเสรมิให้คูค้่าของพวกเขากระท�าเช่นเดยีวกนั

ข้อพงึปฏบัิต:ิ ก�าหนดให้มกีารท�าประกนัอบัุตเิหตกุลุม่ส�าหรบัพนกังาน
ของผู้รับเหมา ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ท้ังหมดของผู้รับเหมาและคู่ค้า เพื่อให้พนักงานของตนปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการท�างานและเกณฑ์การคัดเลือกการประเมินคู่ค้า เพ่ือให้
มั่นใจว่าคู่ค้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกเหล่านั้น ตลอดจนได้ให้
ความร่วมมือในการเพิ่มการพัฒนาคู่ค้าให้มากขึ้น เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และโครงการพิเศษต่างๆ

หลักการที่ 3 : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
“บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ
ภมูภิาคท่ีบรษัิทไปประกอบกจิการอยู่เพือ่ให้การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
และพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าของบริษัทผ่านการปฏิบัติท่ีย่ังยืน 
อย่างต่อเนื่อง ค�ามั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าก็จะปฏิบัติตามค�ามั่นนี้เช่นกัน”

บริษัทจ�าเป็นต้องมีคู่ค้าที่จะรักษานโยบาย กระบวนการ และขั้นตอน
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อพึงปฏิบัติ: พบปะคู่ค้าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 5 : การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
“ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท คือ ชุมชนไม่ได้เป็นเพียง 
ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ หากแต่แท้ท่ีจริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักใน
การด�ารงอยู่ของธุรกิจ”

บริษัทคาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทจะอุทิศตนเพื่อสังคม เศรษฐกิจ และ
การพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

ข้อพึงปฏบัิต:ิ ทีมจดัหาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัิตกิารและกจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นอกจากนัน้ ยังได้ให้การสนบัสนนุคูค้่าของ
บริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เพื่อการพัฒนา
ชุมชนและการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
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มิติส่ิงแวดล้อม
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การก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
และความยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ท่ีมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นเลิศด้วยมาตรฐานสูงสุดของการเป็น
บรรษัทพลเมืองท่ีดี บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความย่ังยืน 
นโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และนโยบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ส�าหรบักลยุทธ์ แนวทางการจดัการ แนวปฏบัิต ิและแผนการด�าเนนิงาน 
เพ่ือมุ่งไปสู่การด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นท่ี
กระบวนการผลติ (Green Process) อาทิ การบรหิารจดัการทรพัยากร 
การจดัการน�า้ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศโลกในรปูแบบของ
การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

บริษัทค�านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการด�าเนินงาน
ของบริษัทท้ังการใช้ทรัพยากรต่างๆ (เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาต ิเศษเหลก็ น�า้) ถิน่ท่ีตัง้ของโรงงาน มลภาวะ และของเสยี 
รวมถงึผลกระทบท่ีมต่ีอท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาตขิองพชืและสิง่มีชีวติ
ต่างๆ ตลอดจนมกีารบ�าบัดน�า้เสยีและน�ากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตและใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

บริษัทรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ประหยัดพลงังาน โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของพนกังาน และสอดคล้อง
กับลักษณะของงาน อาทิ การประหยัดไฟฟ้าในอาคารส�านักงาน 
เป็นต้น อกีท้ังยังมกีารให้ความรูแ้ละใช้สือ่ต่างๆ เพือ่คอยกระตุน้เตอืน
และปลูกจิตส�านึกในการประหยัดพลังงานอยู่เสมอ

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บรษัิทได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกดิมลสารจากกระบวนการ
ผลติและกจิกรรมสนบัสนนุต่างๆ วเิคราะห์หาสาเหตเุพือ่ลดมลสารท่ีจะ
เกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด จากนั้นเร่งด�าเนินการบ�าบัดอากาศเสียท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อให้ได้อากาศท่ีมีคุณภาพก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาและสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการมลภาวะทางอากาศ เช่น NO  SO  CO เป็นต้น

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การจัดการฝุ่น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น (Dust) ในกระบวนการผลิตนั้น เริ่มต้นตั้งแต่
วัตถุดิบ การขนส่ง การเผาไหม้และการกองเก็บ บริษัทจึงได้น�า
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อการบ�าบัด โดยพิจารณาจากชนิดและ
ประเภทของฝุ่นที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ อาทิ
• ฝุ่นจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต: ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นท่ี

มีความร้อนสูง ความชื้นต�่าซ่ึงจะถูกส่งไปท่ีโรงกรองฝุ่น (Fume 
Plant) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการกรอง โดยฝุ่นจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์
ดักฝุ่นประเภทไซโคลนเพื่อลดความร้อน และดักฝุ่นขนาดใหญ ่
ฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กจะถูกส่งผ่านเข้าไปท่ีถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) 
เพื่อผ่านกระบวนการกรองฝุ่นซึ่งวัดในค่า TSP (Total Suspended 
Particulate) ให้อยู่ในค่าท่ีควบคุมตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด
และสามารถน�ามาใช้ซ�้าเป็นวัตถุดิบได้

x x



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี  2561-256246

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

บริษัทด�าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ขอบเขตท่ีบริษัทควบคุมได้
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีก่อมลพิษต�่า และใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคดิเห็น รวมถงึได้จดักจิกรรมปลกูต้นไม้ยนืต้นรอบพืน้ท่ีโรงงาน
และบริเวณชุมชนรอบโรงงาน พร้อมท้ังปลูกไม้ประดับบริเวณพื้นท่ี
ว่างเปล่าภายในโรงงานเพ่ือให้เกิดความสวยงาม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย บริษัทได้ก�าหนดค่าการใช้พลังงาน
และทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO  Emission) 
ในทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดท�าแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้ใช้พลังงานและทรัพยากรลดลงอยู่เสมอ

บริษัทมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการควบคุม 
เป้าหมายปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุม่บรษัิทให้
ไม่เกนิ 1 ตนัต่อตนัน�า้เหลก็ โดยในปีการเงนิ 2562 กลุม่บรษัิทสามารถ
จ�ากดัปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาสูช้ั่นบรรยากาศ
ได้ที่ 0.591 ตันต่อตันน�้าเหล็ก ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

การป้องกันมลพิษ
บริษัทบริหารจัดการการผลิตโดยมีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม
เรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและมีการจัดการป้องกันมลพิษและ
ป้องกนัของเสยีอย่างครบถ้วน ท้ังในเรือ่งข้อร้องเรยีนด้านสิง่แวดล้อม 
การป้องกันมลพิษและของเสียจากแหล่งก�าเนิดของเสียตลอดท้ัง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงาน 
มรีะบบการตรวจวดัประสทิธภิาพการเผาไหม้แบบอัตโนมตัอิย่างต่อเนือ่ง 
การให้ความรู้และเผยแพร่ชุมชนให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและแผน
ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีส่งผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมข้ึนมา เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจจะบานปลายต่อไป
ในอนาคต มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน มีการ
อบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและด�าเนินการจัดท�าแผนงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วย

การจัดการด้านมลภาวะกากของเสีย
บริษัทได้ด�าเนินการบริหารและจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไป 
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ส�าหรับกากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการ 
ขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานต่อ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องได้รับใบอนุญาตในการก�าจัดของ
เสียที่ระบุประเภทของวัสดุและวิธีการก�าจัด นอกจากนั้น บริษัทยังได้
จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะและกากของเสีย และ
การก�าจัดท่ีถูกต้องให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยบริษัทต้ังเป้าหมายใน
การบริหารจัดการกากของเสียให้มีการน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Waste 
Recovery) ร้อยละ 99 โดยประมาณ

การจัดการน�้า
บริษัทได้ใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบ�าบัดอย่าง
เหมาะสม โดยยึดหลักการปล่อยน�้าท้ิงเป็นศูนย์ (Zero discharge) 
ในกระบวนการผลิต โดยน�้าท้ิงจะได้รับการบ�าบัดและน�ากลับมา 
ใช ้ใหม่ เพื่อให ้การด�าเนินธุรกิจอยู ่ภายใต ้กระบวนการสร ้าง
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

2

การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ การจัดการและลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG)
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ขยะไม่อันตราย

สถานที่จัดเก็บ

วัสดุไม่ใช้แล้ว

ขยะอันตราย

ก�าจัดเองภายในโรงงาน
ส่งก�าจัดภายนอก

ขยะมูลฝอย

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษัทมีแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น�้า
และพลังงาน มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิด
เห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างย่ังยืน 
มีการตรวจวัด บันทึก และจัดท�ารายงานการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ซ�้า 
น�ากลับมาใช้ใหม่ การใช้วัสดุอุุปกรณ์ พลังงาน น�้า ไฟ หรือทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้บริษัทไม่ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณจัดซ้ือวัสดุจากต่างประเทศและมีการซ้ือผ้ายูสซ่ึงผลิตโดย
ชุมชนในท้องถิ่นแทนด้วย

การใช้พลังงาน
บริษัทได้ด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษาทวีผล เพื่อปรับปรุง พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ลงทุน
เพื่อใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่า อาทิเช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเตา การปรับปรุง
กระบวนการผลิตท้ังท่ีส่วนผลิตเหล็กแท่งและส่วนผลิตเหล็กรีดให้มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน รวมถึงการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยการติดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ ที่โรงงาน
ระยอง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้
รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานท่ีจะขยายผลโดยติดตั้งเพิ่มท่ี
โรงงานสระบุรี และโรงงานชลบุรี ในปีหน้านี้

การจัดการวัสดุไม่ ใช้แล้ว

การจัดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
บริษัทได้จัดให้มีเครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีที่ปะปนกับวัตถุดิบเศษเหล็กเข้ามาในการผลิต ซึ่งอาจจะปนเปื้อนไปในผลิตภัณฑ์และอาจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค บริษัทจึงได้มีการตรวจสอบตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยรถบรรทุกก่อนจะรับวัตถุดิบ
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การช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
บรษัิทมมีาตรการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิรวมถงึประโยชน์
ใช้สอยและคณุค่าของระบบนเิวศท่ีเกีย่วกบัพชื สตัว์ ดนิ น�า้ และมกีาร
วัดผลจากการน�ามาตรการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ ดิน น�้า ไปใช้
โดยได้ด�าเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
และมาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าลงทะเล 
การปลูกป่าชายเลน การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนใน
ชุมชนรอบโรงงาน การส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นท่ีป่าชุมชน
ของตนเอง ท่ีโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี ซ่ึงตั้งอยู่ในชุมชน 
ใกล้เคียงโรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมา
ร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเองอีกด้วย ฯลฯ

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในปีการเงิน 2562 โรงงาน SCSC และ SISCO ของกลุ่มทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท้ังนี้ 
โรงงาน NTS ได้เข้าร่วมโครงการในปีท่ีแล้ว นอกจากนัน้ โรงงาน NTS 
และ SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จากกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมอืงแร่ และโรงงาน SISCO ได้รบัรางวลับรหิารจดัการ 
กากอุตสาหกรรม (3Rs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

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

การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  
และกฎหมาย
บรษัิทก�าหนดให้มกีารตดิตามและตรวจวดัในประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม 
โดยมีการรายงานผลไปยังหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง เช่น รายงาน
อัตราการปล่อยมลภาวะจากโรงก�าจัดฝุ่น อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และกากของเสยี ซ่ึงมีผลดกีว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ 
ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับตัวแทนของชุมชนและบริษัทเพื่อนบ้าน
เพ่ือรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล มีการติดตามผล 
เป็นระยะๆ และมีการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (EIA) โดยได้มี

การลงทุนเพือ่ปรบัปรงุระบบ เช่น การปรบัปรงุระบบดูดฝุน่ท่ีเตาหลอม 
(Fume Plant) ที่ SISCO เพื่อให้ฝุ่นบริเวณหน้าเตาหลอมลดลง การ 
ติดตั้งระดับวัดมลพิษออนไลน์ (CEMS) จากปล่องที่ SCSC เพื่อให้
ทราบทันทีกรณมีกีารปล่อยมลพษิเกนิค่ามาตรฐาน เป็นต้น มีการจดัตัง้
คณะกรรมการบรหิารพลงังานให้เป็นไปตามนโยบายเกีย่วกบัพลงังาน
ท่ีได้ประกาศใช้ และมีการสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท ซ่ึงได ้
ร่วมท�าการค้นหาและแก้ไขจดุท่ีเกดิความบกพร่อง ลดการรัว่ไหลและ
หลกีเลีย่งการใช้พลงังานเกนิความจ�าเป็น โดยการพฒันาศกัยภาพของ
เครื่องจักรผ่านโครงการบ�ารุงรักษาทวีผล ตลอดจนยังมีการวางแผน
การผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อให้การใช้พลังงานและการ
บริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
โรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัทได้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมส่งให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และมีการเปิดให้ผู้สนใจและตัวแทนชุมชน
เข้าเย่ียมชมโรงงาน ตลอดจนมีการจัดท�าบันทึกข้อร้องเรียนด้าน 
สิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งจะมีการชี้แจงให้หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการแก้ไขอย่างสม�่าเสมอ
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มิติสังคม
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การบริหารจัดการและส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์

บรษัิทตระหนกัดว่ีา สทิธมินษุยชนนัน้เป็นสทิธแิละเสรภีาพข้ันพืน้ฐาน
ที่บุคคลพึงมี บุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้า
ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลักการ
ส�าคญัทีก่�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct, 
“TCoC”) อันเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กรและหลักการท่ีส�าคัญ 
ซึ่งก�าหนดทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการชี้แจง
เรื่องจรรยาบรรณของทาทาให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรก
ของการท�างานกับบริษัท มีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ จัดหลักสูตร
อบรมเพื่อเน้นย�้ารายละเอียดให้กับพนักงาน รวมถึงการชี้แจงต่อคู่ค้า 
และผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมุ่งมั่นด�าเนินการให้พนักงาน 
บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติงานในนามของบริษัทจะยึดม่ันใน
หลักการเดียวกันและให้ความส�าคัญในการน�าหลักสิทธิมนุษยชนไป
ปฏิบัติเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วนในทุกด้าน ท้ังนี ้
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสยีกลุม่ต่างๆ ไว้อย่างชดัเจนตามท่ีปรากฏอยู่ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท 
ซ่ึงรวมถงึนโยบายท่ีจะไม่ว่าจ้างแรงงานเดก็ และแรงงานท่ีมาจากการ
บังคับขู่เข็ญหรือไม่สมัครใจในรูปแบบใดๆ ด้วย

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่องโอกาสการว่าจ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน 
โดยมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” 
เข้ามาร่วมงานกบัองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนกังานใหม่ท้ังจากภายใน
และภายนอกจะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการ 
คัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเข้ามาปฎิบัติ
งานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ
และประเมินพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่มี
การกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในคุณสมบัติพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงสถานะ 
ทางด้านเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา สีผิว ตระกูล สถานภาพการสมรส 
เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ ความพิการ หรือด้าน
อื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการ
สรรหาพนกังานจากภายในก่อนการเปิดรบัสมัครจากภายนอก โดยเปิด
โอกาสให้พนกังานสามารถสมคัรใจท่ีจะขอโอนย้ายหรอืเลือ่นต�าแหน่ง
ได้เมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง 

ตัวอย่างในการจัดการด้านความหลากหลายในท่ีท�างาน ได้แก ่
การจ้างงานพนักงานในท้องถิ่นและจังหวัดอื่นๆ มีการจ้างงานลูกจ้าง
ทุพพลภาพพร้อมจัดหาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ จัดโต๊ะท�างานทีเ่หมาะสม และ

อุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ มกีารจ้างแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย
แรงงานไทยโดยดแูลเรือ่งระบบความปลอดภยั การประกนัอุบัตเิหตกุลุม่ 
การตรวจสุขภาพประจ�าป ีเช ่นเดียวกับพนักงานคนไทย และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับพนักงานต่างด้าว

บรษัิทก�าหนดนโยบายท่ีจะดแูลให้พนกังานทุกคนได้รบัการปฏบัิตอิย่าง
ให้เกียรติในศักดิ์ศรีด้วยสภาพแวดล้อมในการท�างานของการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน 
โดยบรษัิทจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการคุกคามหรอืล่วงละเมดิในรปูแบบใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ทางกาย วาจา 
หรือจิตใจตลอดจนมีนโยบายในการดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ โดย
ไม่รอให้พนักงานเรียกร้อง รวมท้ังจัดกิจกรรมและสื่อข้อความกับ
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ บริษัทไม่ขัดขวางการก่อตั้งหรือการรวม
กลุม่กนัเพือ่จดัตัง้สหภาพแรงงานและพร้อมท่ีจะปฏบัิตติามกฎหมายท่ี
เกีย่วข้อง เช่น การตัง้สหภาพแรงงานของโรงงานระยอง มีการประชมุ
ระหว่างผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง
เพื่อเสนอแนะหัวข้อทางด้านแรงงานต่อผู้บริหาร 

นอกจากนี ้เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมต่อพนกังาน บรษัิทจงึมีการดแูล
พนักงานโดยใช้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (Human Resources 
Committee, “HRC”) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง คณะจัดการ
จากสายงานต่างๆ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็น 
ข้อแนะน�าต่างๆ ในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล ครอบคลมุ
พนกังานในทุกระดบัโดยไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอบุคคลหนึง่บุคคลใดรวมท้ัง 
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ 
โดยคัดเลือกจากตัวแทนพนักงาน เพื่อมีส ่วนร่วมกับบริษัทใน
การบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) ให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังานอย่างแท้จรงิ 
บริษัทไม่มีนโยบายในการเลิกจ้างพนักงาน ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น
ต้องลดจ�านวนบุคลากร เช่น กรณีการหยุดผลิตช่ัวคราวของโรงงาน 
MBF สิง่แรกท่ีด�าเนนิการ คอืการช้ีแจงพนกังานให้เข้าใจว่าบรษัิทไม่มี
นโยบายท่ีจะเลิกจ้างพนักงานเพ่ือลดความตื่นตระหนกของพนักงาน 
หลังจากนั้นจะด�าเนินการจัดสรรพนักงานท่ีเกินความต้องการให้แก่
หน่วยงานหรอืบรษัิทอ่ืนๆ ในกลุม่บรษัิทท่ีมคีวามต้องการก�าลงัพลเพ่ิม 
หรอืมอบหมายให้ปฏบัิตงิานแทนผูร้บัเหมา หรอืจดัฝึกอบรมเพิม่เตมิ 
เพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานอื่นได้ เป็นต้น

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฎิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม
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สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน

บริษัทได้น�าระบบการจัดการด้านความปลอดภัย Safety Excellence 
Journey (SEJ) ซึ่งเป็นระบบของบริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด (อินเดีย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้) มาใช้ในการบริหารความปลอดภัย
และสุขภาพในการป้องกันการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการ
ท�างานส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงการจัดการด้านสภาพ
การท�างานให้กบัคนในองค์กร โดยมกีารจดัองค์กรด้านความปลอดภยั
ที่มีคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council: ASC) 
ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ท้ังหมดเป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ (ASC) อีก 6 
คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย 2) คณะ
อนุกรรมการสุขภาพ การอบรมและการสื่อสาร 3) คณะอนุกรรมการ
จัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา  4) คณะอนุกรรมการสังเกตการณ์
ด้านความปลอดภัย 5) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยบนถนน 6) 
คณะอนกุรรมการความปลอดภยัในกระบวนการผลติ เพือ่ท�าหน้าท่ีใน 
การก�าหนดนโยบาย นอกจากนั้น ยังได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
ในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละโรงงาน (Plant Implementation 
Committee: PIC)  และคณะกรรมการในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละ
ส่วน  (Department Implementation Committee: DIC) ร่วมปฏิบัติ
การกบัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (คปอ.) ของแต่ละโรงงานและส�านักงานตามกฎหมาย 
อีกด้วย โดยบริษัทได้ก�าหนดวัฒนธรรมความปลอดภัย 4 ประการ  
ดังนี้
1. พูดคุยเรื่องความปลอดภัย (Safety Pause) 3-5 นาที ก่อนเริ่ม

ประชุมทุกครั้ง
2. จับราวบันไดขณะขึ้นลงทุกครั้ง
3. สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ตามท่ีก�าหนดในการปฏบัิติงาน
4. สวมหมวกกนันอ็คขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ และคาดเขม็ขัดนริภยั

ขณะขับรถยนต์ทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานของบริษัทและพนักงานของผู้รับเหมา และมีการพูดคุย
สื่อสารด้านความปลอดภัยเป็นประจ�า ตลอดจนได้มีการจัดอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลในการท�างานอย่างเหมาะสมโดยก�าหนดเป็นภาค
บังคับ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และอ่ืนๆ 
ตามปัจจยัเสีย่ง เช่น เสือ้สะท้อนแสง อุปกรณ์ป้องกนัเสยีงดงั อุปกรณ์
ป้องกันระบบหายใจ ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันการตก ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการอย่างเหมาะสมไม่
น้อยกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด และยังพยายามปรับปรุงสาธารณูปโภค 
พื้นฐานภายในโรงงานและส�านักงานอย่างต่อเนื่อง ในปีท่ีผ่านมา 
บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน�้า และท่ีพักผ่อนส�าหรับ
พนักงานให้กับท้ัง 3 โรงงาน รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานความ
ปลอดภัย โดยการสังเกตด้านความปลอดภัย (Safety Observation) 
โปรแกรมการควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีอันตรายระดับเสียชีวิต (Fatal 
Risk Control Program: FRCP) กรณีเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near 
Miss) ผ่านระบบ ENSAFE และระบบ Employee Improving Action 
System: EAIS
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การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเนือ่งและ
สอดคล้องกบัการเตบิโตในวิชาชีพของพนกังานโดยมุ่งเน้นการพฒันา
ใน 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1) ความรู้พื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน 

เช่น ความปลอดภยัในการท�างาน จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร ฯลฯ

2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใน
แต่ละสายงาน (Functional Development)

3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
4) การพัฒนาความรูแ้ละทักษะด้านการจดัการและภาวะผูน้�า (Leadership 

Development)

ซึ่งการพัฒนาด้านต่างๆ อยู่บนหลักการของ 70-20-10 คือ 
• สัดส่วน 70 เป็นการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริงท้ังในลักษณะ

ของการมอบหมายงานพิเศษ การเข้าร่วมในคณะท�างาน การ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

• สัดส่วน 20 เป็นการพัฒนาจากการเรียนรู ้จากบุคคลอ่ืนผ่าน
กระบวนการสอนงานจากผู้บังคับบัญชา การแบ่งปันข้อมูลและ
ความรู้จากเพ่ือนร่วมงานท้ังในหน่วยงานเดียวกันและภายนอก
หน่วยงานของตน 

• สัดส่วน 10 เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมในชั้นเรียนและอบรม
ภายนอก ซ่ึงหน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัด
เตรียมแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนโดยพจิารณาจากข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความจ�าเป็นทางธรุกจิ 
นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร แบบก�าหนดลกัษณะงาน แผนการ
ฝึกอบรม และผลการประเมินการปฏิบัติงาน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญตามแผนพัฒนา 
ในปี 2561 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ 
มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับตัวและไม่หยุดนิ่งท่ีจะพัฒนาตนเอง 
สามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าและด้านบริการท่ีตอบโจทย์ลูกค้า
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
และเพ่ิมทักษะโดยตรงต่อการปฏิบัติงานในสัดส่วน 70 แล้ว บริษัท
ส่งเสริมและมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิตของก�าลังพล (Manpower 
Productivity) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�างาน สามารถน�าเอา
เทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึงการผลักดันเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 
Centricity) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากข้ึน โดยจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ
ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชา และพนักงาน
ระดับจัดการ โดยมีช่ัวโมงการอบรมเฉลี่ย 6.2 วัน/คน/ปี หลักสูตร
ท่ีส�าคัญ ได้แก่
• หลักสูตร Executive Briefing ส�าหรับพนักงานระดับจัดการ 

ในหัวข้อ Organization Transformation and Future Trend of 
Work เพื่อพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจท่ีได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital 
Disruption) รวมถึงการวางแผนก�าลังพลให้เหมาะสมกับองค์กร 
โดยมีผู ้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 74 คน ได้รับคะแนนความ 
พึงพอใจร้อยละ 78 

• หลักสูตร Abridged Business Program (ABP) รุ่นที่ 7 ส�าหรับ
พนักงานบังคับบัญชา จ�านวน 41 คน เพื่อพัฒนาความรู ้
ด้านธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ภาพรวมของ
ธุรกิจ การเงิน การตลาด นวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต 
การบริหารคน และการน�าเสนอผลงาน โดยเป็นการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน (Classroom) และการท�าโครงการ (Project-based 
learning) โดยมุ่งกลยุทธ์เพื่อเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 
centric) เป็นส�าคัญ เพื่อสู่การคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า และเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันให้
กับธุรกิจเหล็ก ซึ่งผู้เรียนจะต้องน�าเสนอโครงการของตนเองให้กับ 
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยหลักสูตรนี้ได้รับคะแนน 
ความพึงพอใจร้อยละ 79 
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• หลกัสตูรผูน้�าแห่งอนาคต (Leader of Tomorrow: LOT) - Leadership 
Coaching Program ส�าหรับพนักงานกลุ่มศักยภาพสูง (Talent) 
เพื่อพัฒนาทักษะที่ส�าคัญของผู้น�าในด้านบทบาทการเป็นโค้ช ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้คนในทีม 
หรือคนในองค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยผู้เรียนได้รับการโค้ชตัวต่อตัวจากโค้ชผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด้าน performance coaching, leadership coaching เป็นพิเศษ 
มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน หลักสูตรนี้ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 88

การส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ในองค์กร 
บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “One Dept. One Share (หนึ่งส่วนงาน 
หนึ่งแบ่งปันความรู ้)” เพ่ือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายใน
องค์กรระหว่างส่วนงานต่างๆ โดยการน�าความรูท่ี้ได้จากการทดลองท�า 
ทักษะที่เกิดจากการฝึกฝน น�ามาถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจ 
ไม่เพียงเฉพาะในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดให้กับ
บุคคลท่ีสนใจนอกหน่วยงานอีกด้วย ผู้สอนหรือผู้ท่ีถ่ายทอดมีการ 
เตรยีมตวั ทบทวนความรู ้เกดิการเรยีนรู ้ศกึษาเพิม่เตมิอยู่เสมอ ส่วน
ผู้เรียนก็สามารถเลือกหัวข้อท่ีสนใจและมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ 
การริเริ่มโครงการ “One Dept. One Share” ในปีแรกนี้ มีจ�านวน
ท้ังหมด 37 หลกัสตูร มผีูเ้ข้าเรยีน 597 คน ซ่ึงนบัว่าเกนิกว่าร้อยละ 50 
ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร 
“Disruptive Leadership” หลักสูตร “Marketing for Non-Marketers” 
หลักสูตร “7 Steps Operations Sourcing” หลักสูตร “HR Winning 
& Labor Law Problem Solving” หลักสูตร “Excel Intermediate” 
หลักสูตร “Introduction to Power Point Presentation” หลักสูตร 
“Gentles Stretching & Nutrition for weight loss” เป็นต้น

การปลูกฝังด้านจรรยาบรรณในการท�างาน
การพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานยังคงควบคู ่ไปกับ 
การสร้างการตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ทาทา ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีเพื่อนร่วมงานของ
ทาทา ต้องประพฤติปฏิบัติตามในชีวิตการท�างาน จึงได้มีการก�าหนด
ให้พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การด�าเนิน
ธุรกิจตามจรรยาบรรณของทาทาและการต่อต้านการติดสินบนและ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (TCoC & ABAC)” เพื่อจะได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

นอกจากการจัดอบรมท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังมีการสื่อสารเรื่อง 
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิท ทาทา ท่ีเรยีกว่า Ethics 
Pause ซึ่งเป็นการน�าจรรยาบรรณของทาทามาถ่ายทอดก่อนเริ่มต้น
การประชุมในหน่วยงานของตนเองเป็นประจ�าทุกเดอืน และการสือ่สาร
ผ่านช่องทาง TCoC Newsletter ให้พนกังานรบัทราบและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามอีกด้วย
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การรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี

บรษัิทเช่ือม่ันว่าความส�าเรจ็ขององค์กรนัน้ กญุแจส�าคญัคอืพนกังานท่ีจะเป็นแรงขับเคลือ่นและท�าให้บรษัิทบรรลเุป้าหมาย จงึมีการส่งเสรมิให้
พนักงานท�างานได้เต็มขีดความสามารถ โดยการสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร ความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึ้นได้นั้น องค์กร
จะต้องท�าให้พนักงานเช่ือมั่นว่า องค์กรมีนโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส มีการมอบหมายงานท่ีท้าทาย 
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ มีโอกาสการพัฒนาและฝึกอบรม โอกาสในการเติบโตในวิชาชีพ การเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ของพนักงาน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
ในภาพรวมมากกว่าการมุง่เน้นเพยีงการประเมนิผลงานของพนกังาน
เพยีงด้านเดยีว ดงันัน้ จงึมอีงค์ประกอบท่ีต้องพจิารณาในหลายๆ ด้าน 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน โดยเริ่มต้นจากการก�าหนด
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ท้ังในส่วน
ของแผนธุรกิจระยะยาว (Long Term Plan) และแผนธุรกิจประจ�าปีที่
สนบัสนนุต่อการบรรลวุสิยัทัศน์และเป้าหมายขององค์กร หลงัจากนัน้
ต้องมีการน�ามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติลงสู่ระดับฝ่าย ส่วน แผนก และ
พนักงานแต่ละบุคคลอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับจัดการข้ึนไปทุกคนจะต้องจัด 
ท�าข้อตกลงการส่งมอบผลงาน ซ่ึงประกอบด้วยดชันช้ีีวดัผลส�าเรจ็ และ
เป้าหมาย ใน 4 ส่วน ได้แก่ (1) งานที่สนับสนุนต่อเป้าหมายธุรกิจทั้ง
ด้านการเงิน ลูกค้า และอื่นๆ (2) งานปรับปรุงพัฒนา/นวัตกรรม/ผล
งานพิเศษ (3) การพัฒนาตนเองและผู้อื่น (4) ความปลอดภัย/CSR/
TQM/TPM และอื่นๆ โดยนอกเหนือจากแผนงานประจ�าและแผนงาน 
ด้านความปลอดภัยในการท�างานและการเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังมุ่ง 
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานและการพัฒนาตนเองหรือบุคคลอ่ืนท่ี
เกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่งทุกปี เพือ่สนบัสนนุให้เกดินวัตกรรมใหม่ๆ ใน
บรษัิท ระบบการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบรษัิทมุ่งเน้นการสือ่สาร
สองทางและความร่วมมือในการท�างานร่วมกันให้บรรลุผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยเน้นการสือ่สารและตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ 
รวมถึงมีการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดท่ีต้องปรับปรุง
ของพนักงาน เพื่อน�าไปก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหลักสูตร
การสอนงานและให้ค�าปรกึษาแนะน�าให้กบัผูบ้รหิารระดบัจดัการทุกคน
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชามีทักษะที่จ�าเป็นต่อการสอนงาน 

ท้ังนี ้บรษัิทจะน�าผลการปฏบัิตงิานของพนกังานแต่ละบุคคลในแต่ละปี
ไปเช่ือมโยงโดยตรงต่อการข้ึนค่าจ้างประจ�าปี การจ่ายเงนิรางวลัประจ�า
ปีตามผลการปฏบัิตงิานอย่างเป็นธรรม รวมถงึการพิจารณาการเตบิโต
ในวิชาชีพ การพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่พนักงานด้วย

การบริหารจัดการผลตอบแทนของบุคลากร
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่
พนักงานโดยก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับ
ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทท้ังในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพจิารณา 
ในหลักการส�าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 

1. หลักความเป็นธรรม
• ความเป็นธรรมภายในองค์กร: พิจารณาค่าตอบแทนท่ี 

เหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบ 
• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร: พิจารณาค่าตอบแทน 

ในระดับท่ีสามารถแข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการส�ารวจ 
ค่าจ้าง และการปรบัค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะตลาด 

• ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล: พิจารณาค่าตอบแทนตาม 
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของแต่ละบุคคลในรูป
แบบของการขึ้นค่าจ้างประจ�าปี การจ่ายเงินรางวัลประจ�าปี 
หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

2. หลักความเพียงพอ
ผลตอบแทนบุคลากรท่ีมีความเพียงพอต่อการดูแลให้พนักงาน
มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยน�าดัชนีราคาผู้บริโภค 
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการขึ้นค่าจ้างประจ�าปี

3. หลักความสมดุล
ความสมดุลท้ังในรูปแบบของผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและ 
ไม่เป็นตวัเงนิ รวมถงึความสมดลุของความต้องการของพนกังาน
และความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กรในระยะยาว
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การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย
นอกเหนือจากการตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการ 
จ่ายเงินรางวัลประจ�าปีแล้ว บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการให้
รางวัลและการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
1. ประกาศยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่พนักงานตัวอย่างและ

พนักงานดีเด่น รวมถึงการมอบเบ้ียขยันให้แก่พนักงานใน 
ทุกไตรมาส

2. ประกาศยกย่องชมเชยความส�าเร็จของคณะท�างานท่ีส่งผลใน 
เชิงบวกต่อบรษัิท เช่น คณะ Anti - Dumping และคณะท�างาน
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดเีด่น

3. ประกาศยกย่องชมเชยความส�าเรจ็เม่ือพนกังานสามารถท�าผลงาน
ได้อย่างยอดเยีย่ม เช่น สถติดิท่ีีสดุในการผลติ การขาย การจดัหา
เศษเหลก็ในประเทศและอ่ืนๆ

4. จดัให้มีรางวลัขอบคณุเพือ่ตอบแทนพนกังานท่ีต้องปฏบัิติงานแทน
เพ่ือนร่วมงานท่ีต้องลางานเป็นเวลานาน โดยสามารถท�างานของ
ตนเองและแทนผูอ่ื้นได้อย่างดเีย่ียม

5. จดัประกวดรางวลั Kaizen รางวลัจากโครงการปรบัปรงุงานต่างๆ ฯลฯ
6. จดัให้มกีารจ่ายเงนิจงูใจตามผลผลติเพือ่ตอบแทนพนกังานท่ีปฏบัิติ

งานบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละเดอืน
7. จดัให้มีการมอบรางวลั Safety Star/ Best Near Miss เพือ่ยกย่อง

ชมเชยพนักงานและผู ้รับเหมาท่ีปฏิบัติตามวัฒนธรรมความ
ปลอดภยัอย่างเคร่งครดัและมีพฤตกิรรมด้านความปลอดภยัท่ีดี

การดูแลพนักงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร 
บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัททุก 2-3 ปี โดยให้พนักงานทุกคนตอบแบบสอบถามซ่ึงจะ
ประกอบด้วยค�าถามเพือ่ประเมินระดบัความพงึพอใจของพนกังานและ
ระดบัความผกูพันต่อองค์กรของพนกังานในแบบสอบถามชุดเดยีวกนั 
ตัง้แต่ปีการเงนิ 2558 เป็นต้นมา บรษัิทได้ว่าจ้างให้บรษัิท Aon Hewitt 
ซ่ึงเป็นบรษัิทท่ีปรกึษาภายนอกเป็นผูด้�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจ 
โดยวดัผลความผกูพนัจากปัจจยัด้านพฤตกิรรมของ Say-Stay-Strive 
ซ่ึงจะท�าให้ผลการส�ารวจมีความน่าเช่ือถือและสามารถเปรียบเทียบ 
ผลการส�ารวจกับบริษัทอื่นๆ ได้อีกด้วย
บรษัิทด�าเนนิการวดัความผกูพัน สรปุผล และวิเคราะห์ข้อมลูแยกตาม
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยแผนการปรับปรุงจะมาจาก 2 ส่วน
ประกอบกัน กล่าวคือ แผนการปรับปรุงระดับองค์กรของกลุ่มบริษัท
ซ่ึงจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ในขณะเดยีวกนั หน่วยงานทรพัยากรบุคคล
จะร่วมกันก�าหนดแผนปรับปรุงร่วมกับ Line Manager และตัวแทน
ของพนักงานท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Engagement Champion 
เพื่อก�าหนดแผนในระดับบริษัทย่อย ซ่ึงจะตรงกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ตามความต้องการท่ีหลากหลาย 
ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

ตวัอย่างผลการด�าเนินงานตามแผนการปรบัปรงุและยกระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่ด�าเนินการในปี 2561
1. การปรับปรุงด้านสวัสดิการ

• เพิ่มเติมสวัสดิการเบิกค่าคลอดบุตร รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท

• ก�าหนดให้มีวันลาส�าหรับพนักงานชายเพื่อดูแลบุตรและ
ภรรยาท่ีถูกต้องตามกฎหมายหลังคลอดบุตร 5 วันท�างาน
โดยได้รับค่าจ้าง

• การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจมะเร็งปากมดลูกและ 
มะเร็งเต้านมตามอัตราที่บริษัทก�าหนด

2. การปรับปรุงสถานที่ท�างาน 
• การขยายพืน้ท่ีสถานท่ีปฏบัิตงิาน ห้องอาหาร และมุมพกัผ่อน 

ที่ส�านักงานใหญ่และที่โรงงาน 
• การติดตั้ง Video Conference เพิ่มเติม เพื่อสะดวกต่อการ

ติดต่อและท�างานกับที่โรงงานมากขึ้น
• การติดต้ังตู ้จ�าหน่ายเครื่องด่ืมอัตโนมัติท่ีโรงงานสระบุรี 

เพื่อบริการเครื่องดื่มเย็นให้กับพนักงาน
• การติดตั้งหลังคาให้กับพนักงานบริเวณกองเก็บเศษเหล็ก 

ที่โรงงานระยอง
• การปรับปรุงห้องน�้าและทางเดินม้าลายส�าหรับพนักงาน 

ที่โรงงานชลบุรี
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
จากวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมุ ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างม ี
ความสุข จึงได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานโดยให้ครอบคลุมในทุกๆ 
ด้านทั้งยามที่อยู่กับบริษัท ยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อพ้นสภาพการ
เป็นพนักงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
ถงึครอบครวัและบิดามารดาของพนกังานอกีด้วย นอกจากนัน้ บรษัิท
จัดให้มีการให้บริการและการสนับสนุนแก่พนักงานในด้านต่างๆ 
ท่ีจะช่วยเหลือพนักงานในกรณีท่ีประสบปัญหาใดๆ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

นโยบายท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งในการดูแลด้านการบริการและ 
สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ การรับฟังความต้องการของ
พนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ 
ซ่ึงบรษัิทได้ใช้ช่องทางดงักล่าวเป็นข้อมลูในการรบัทราบความต้องการ
ของพนักงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพ่ือตอบสนอง
พนักงานให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการ 
คณะกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กล่องรับความคิดเห็นส่งตรง
ถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
HR Delivery การส�ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ การสัมภาษณ์พนักงาน
ก่อนออกจากงาน การให้ค�าปรึกษาจากหัวหน้างาน กิจกรรมผู้บริหาร 
พบพนักงาน เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทยังได้ใช้ระบบคณะ
กรรมการในการดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ โดยการแต่งตั้งให้มีคณะ 
กรรมการทรพัยากรบุคคล - กลุม่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ซ่ึง
ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลติ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ทุกท่านเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ และ
ปรับปรุงสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานอยู ่เสมอโดย 
พิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการของพนักงาน 
ความจ�าเป็นเร่งด่วน ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทช้ันน�า
และบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็ก และความสามารถด้านการเงินและ 
งบประมาณของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานมีความสุขและได้รับ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
บริษัทมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงาน ครอบครัวของ
พนักงาน กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยให้ความส�าคัญใน
การดูแลพนักงานและครอบครัวในทุกช่วงจังหวะของชีวิต อาทิ 
การแสดงความยินดกีบัพนกังานใหม่ในงานรบัปรญิญาท่ีมหาวทิยาลยั
ต่างๆ การแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสสมรสและมีบุตร 
การร่วมอนโุมทนาบุญในโอกาสท่ีพนกังานลาอปุสมบท การเยีย่มเยียน
พนักงานและครอบครัวท่ีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
การร่วมแสดงความเสยีใจและเป็นก�าลงัใจให้กบัพนกังานและครอบครวั
เมื่อต้องสูญเสียบุคคลส�าคัญในครอบครัว ฯลฯ นอกจากนั้น บริษัทยัง
ได้มกีารจดักจิกรรมต่างๆ ให้กบัพนกังาน อาทิ การแข่งขันกฬีาประจ�าปี 
งานสังสรรค์ปีใหม่ การท่องเที่ยว การท�าประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
เนื่องในโอกาสวันเกิดของพนักงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ด้วยการปั่นจักรยาน และชวนกันเดิน รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
ความรู้เพื่ออนาคต เช่น การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพ
ต่างๆ ด้วย   
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การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม
บรษัิทมุ่งมัน่ด�าเนนิธรุกจิด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดบีนพืน้ฐานของการมีส�านกึและตระหนกัถงึหน้าท่ีและความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม 
และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความส�าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญที่จะขับเคลื่อนการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ในปีการเงนิ 2562 บรษัิทได้ก�าหนดแผนการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนโดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนัธกจิ 
เพ่ือสงัคมและความย่ังยืน และได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทแล้ว เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าความต้องการของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ได้ถกูน�ามา
รวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ของแผนธรุกจิ ซ่ึงบรษัิทได้ท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกบัชุมชนในท้องถิน่ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติผ่านโครงการต่างๆ ของ
บรษัิทและงบประมาณท่ีได้ก�าหนดไว้ เช่น การสนบัสนนุการจดัการเรยีนรูท่ี้สอดคล้องกบัพฒันาการทางสมองของเด็ก (Brain Based Learning) 
ให้กบัโรงเรยีนในท้องถิน่ การฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารจดัท�าบัญชแีละเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่พฒันาธรุกจิของชมุชน การน�าทักษะ
ความรู้ด้านความปลอดภัยไปให้ความรู้แก่บุคคลากรด้านการศึกษา ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่รอบโรงงาน ฯลฯ ตลอดจนได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม

แผนงาน เป้าประสงค์ปี 2561-2562 ผลการด�าเนินงาน
การสนับสนุนงบประมาณในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ก�าหนดงบประมาณเพือ่ด�าเนนิโครงการพันธกจิเพ่ือชมุชนและสงัคมในกจิกรรมต่างๆ 
แบ่งเป็นสองพื้นที่หลัก ได้แก่
• รอบโรงงาน (มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง)
• พัฒนาสังคมท่ัวประเทศ (มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)

4.73 ล้านบาท

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน 

จิตอาสาภายในองค์กร

ปลกูฝังและสร้างจติส�านกึให้พนกังานทุกคนของกลุม่บรษัิทได้ร่วมเป็นจติอาสาช่วยเหลอื 

แบ่งปัน และพัฒนาสังคม ชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

รวมจ�านวน 14,006 ชั่วโมง

(เฉลี่ย 11.8 ชั่วโมงต่อคน)

พันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม
ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินพันธกิจเพื่อชุมชนและ
สังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 พันธกิจหลัก ได้แก่

ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

• ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
• เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
• การพัฒนาชุมชน
• การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ชุมชน
• การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
• การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและภาครัฐ
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

• การปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
• การสร้างฝายชั่วคราว/ถาวร
• การอนุรักษ์สัตว์ป่า
• การปลูกป่าโกงกางเพื่อสร้างแนวป้อนกันการกัดเซาะ
• การสร้างแนวปะการังเทียม
• การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร
การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหา ผลก�าไร

• การให้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
• การสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
• การสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา
• การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ในสังคม
• การสนับสนุนมูลนิธิฯ  เพื่อประโยชน์ทางสังคม

เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน ท้องถิ่น ห่างไกล
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

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

• โครงการที่เกี่ยวข้องพันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี  2561-256258

1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ใน
ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับในฐานะ
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการด�ารงอยู่ของ
บริษัท พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อ
สร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้คดิเองท�าเอง และบรษัิทจะเป็นผูส้นบัสนนุและร่วมด�าเนนิการ 
ในพันธกิจเพื่อสังคมใน 7 ด้าน ได้แก่
• การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น โดยการ 

เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน
• การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชน
• การพัฒนาชุมชน
• การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
• การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
• การสนบัสนนุและเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัชุมชนและหน่วยงาน 

ภาครัฐ
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

บริษัทได้ท�างานร่วมกันกับชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการให้
อาสาสมัครท่ีเป็นพนกังานของบรษัิทร่วมท�าประโยชน์ช่วยเหลอืสงัคม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ท้ังด้านการจัดการบัญชี การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์จัดอบรมการพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้ชุมชนสามารถน�าไป
ประยุกต์พัฒนาต่อไปได้

89
ชุมชนรอบ

สถานประกอบการ

คิดเป็น
ร้อยละ 100 
ของพื้นที่รอบสถาน
ประกอบการทั้งหมด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ
รายได้จากการขายกุนเชียง
ที่เกิดจากการร่วมมือพัฒนาสินค้าและการตลาด 

57
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2. การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

บรษัิทตระหนกัดว่ีาเดก็และเยาวชนเป็นวยัท่ีจะเตบิโตเป็นก�าลงัส�าคญั
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะน�าพาประเทศชาติไปสู่ความ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน ดังนั้น การดูแลและส่งเสริมพัฒนา
ทางด้านการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กและเยาวชนจึงควรด�าเนิน
การอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และห้องสมุดก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ส�าคัญในการสร้างปัญญา ให้โอกาสและความก้าวหน้าแก่เด็กให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน 
หากแต่ในปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนจ�านวนมากในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งยัง
ขาดการสนับสนุนในด้านหนังสือและขาดแคลนห้องสมุดเนื่องมาจาก 
งบประมาณภาครฐัยงัมไีม่เพยีงพอ เป็นเหตใุห้เดก็เหล่านัน้ขาดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” เพื่อ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเองของเดก็และเยาวชนในท้องถิน่
ทุรกันดารให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ของตนเพือ่ช่วยเหลอืครอบครวัและท้องถิน่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา

ชุมชนและสงัคมต่อไปในระยะยาว  โดยได้จดัท�ามมุหนงัสอืในห้องสมุด
ของโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน ด้วย
การเริ่มต้นจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน และขยายผลไป
ยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ในปีการเงิน  2562 บริษัทได้ท�าการส่งมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา 
กบั ทาทา สตลี” ให้กบัโรงเรยีนต่างๆ รวม 29 โรงเรยีน และรถห้องสมุด
เคลื่อนที่ จ�านวน 3 คัน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับมอบมุมหนังสือ 
รวมทั้งสิ้น  308 โรงเรียน ซึ่งในจ�านวนนี้รวมถึงรถห้องสมุดเคลื่อนที่  
9 คัน ครอบคลุม 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจาก
นั้น บริษัทยังได้รับการอนุเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ 
ผูถ้อืหุ้น ลกูค้า คูค้่าและพนกังาน ในการบรจิาคเสือ้ผ้ากนัหนาวมือสอง
ให้กับนักเรียนโรงเรียนในภาคเหนือ จ�านวน 1 โรงเรียน และบริจาค
อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 
2 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ 
ทาทา สตีล” อีกด้วย

โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”

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

เสริมทักษะการอ่านและ
มอบความรู้แก่เด็กนักเรียนกว่า

25,429 คน
ทั่วประเทศ 
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3. การสนับสนุนองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลก�าไร

บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก�าไรท้ังในส่วนของ
โครงการพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมค่าย
อาสาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอด
จนโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วม

ทาทา สตีล ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้

บริษัทได้จัดโครงการ “ทาทา สตีล ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้” เป็นการรวมน�้าใจของพนักงานของบริษัทในกลุ่มทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใต้ โดยบริษัทได้ร่วมสมทบเงินอีกจ�านวนหน่ึงเข้ากับเงินบริจาคจากพนักงาน และได้มอบ
ให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อน�าไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ต่อไป 
โดยยอดเงินบริจาคที่ ได้รับจากพนักงานและสมทบทุนจากบริษัทรวมเป็นจ�านวนเงิน 132,370 บาท

ยอดเงินบริจาคที่ ได้รับจาก
พนักงานและสมทบทุนจาก
บริษัทรวมเป็นจ�านวนเงิน 
132,370 บาท

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง 
ซ่ึงถือเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
เจรญิเตบิโตควบคูไ่ปพร้อมกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง” 
บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศและฟื้นฟูป่า
ชายเลน ซ่ึงเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมคีณุค่าและมีความส�าคญั
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนท่ีอาศัยของสัตว์
เศรษฐกจิและแหลง่อนุบาลสัตว์น�้า รวมถงึเป็นแนวป้องธรรมชาตช่ิวย

ลดปัญหาเรือ่งการกดัเซาะชายฝ่ัง บรษัิทจงึด�าเนนิโครงการภายใต้ช่ือ 
“ปลกูป่า ปลกูชีวติ ถวายในหลวง” ซ่ึงเป็นกจิกรรมท�าความดเีพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบริษัทมีเป้าหมายในการ
ฟ้ืนฟูระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมในจงัหวดัท่ีโรงงานต้ังถิน่ฐานประกอบ
กิจการอยู่เป็นหลัก และมีเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่ป่าโกงกางด้วยการ
ปลกูต้นโกงกาง ปีละ 1,000 ต้น ซ่ึงปัจจบัุนได้ด�าเนนิการโครงการนีม้า
อย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ
กันของจิตอาสาท่ีเป็นพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัททาทาท่ีตั้ง 
อยู่ในประเทศไทยร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี และมีจ�านวนต้นโกงกาง 
ที่ปลูกไปแล้วจ�านวน 7,500 ต้น 

กับพนักงานในการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ความเป็นอยู่ของผูป้ระสบวาตภยัภาคใต้ ตลอดจนได้ร่วมกบัสถานวีทิยุ
กระจายเสยีงแห่งประเทศไทยสนบัสนนุมลูนธิโิรงพยาบาลศรธีญัญา ใน
การช่วยเหลอืฟ้ืนฟ ูฝึกอาชีพ ตลอดจนเสรมิสร้างทักษะพฒันาคณุภาพ
ชีวิตแก่ผู้ป่วยด้วย 
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พนักงานของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมกนัด�าเนนิโครงการ “ทาทา สตลี ปลกูป่าต้นน�า้ เฉลมิพระเกยีรติ
แม่ของแผ่นดิน” ด้วยการน้อมน�าแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูป่าไม้ที่อยู่ใน 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ด�าเนินโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง” เพ่ือเทอดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้มีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและ 
บริหารจัดการดินและระลึกถึงวันท่ี 5 ธันวาคม ท่ีองค์การสหประชาชาติก�าหนดให้เป็น “วันดินโลก” ของทุกปีในด้านการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น พร้อมสร้างเส้นทางแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในการบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อมของป่าโกงกางและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนท่ีจะเข ้าไปศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนได้ร ่วมกันปล่อยพันธุ ์ปลา 
จ�านวน 1,000 ตัว ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลนต�าบลคลองต�าหรุ จังหวัดชลบุรี 

โครงการ “ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�้า เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ปีที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ หน่วยจัดการต้นน�้า
ประแสร์ อ�าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพนักงานจากกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�านวนทั้งสิ้น 78 คน และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกันเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับป่าไม้ด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์มะค่ากว่า 2,000 เมล็ด รวมถึงสร้างฝายแบบ 
ผสมผสานจ�านวน 1 ฝาย เพื่อเป็นแหล่งน�้าให้กับสัตว์ป่า

พื้นท่ีในจังหวัดท่ีโรงงานตั้งถิ่นฐานประกอบกิจการอยู่ โครงการนี้ 
ได้ด�าเนนิการมาแล้วกว่า  3 ปี สร้างฝายถาวรและฝายช่ัวคราว รวม 11 ฝาย 
ท�าโป่งเทียม 12 หลมุ และปลกูต้นไม้เพือ่ฟ้ืนฟปู่าและเป็นแหล่งอาหาร
กว่า 4,000 ต้น

โครงการ “ทาทา สตีล ปลูกป่าต้นน�้า เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี  2561-256262

ก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืน
ในปีการเงิน 2563 คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืน 
ได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการด�าเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม โดยให้ 
มุ่งเน้นในโครงการพัฒนาชุมชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบบริเวณโรงงานเป็น
ส�าคัญ ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และ
พร้อมท่ีจะเติบโตไปกับสังคมอย่างย่ังยืน โดยบริษัทมุ่งท่ีจะยกระดับ
คณุภาพชีวติของผูค้นในชุมชนโดยรอบโรงงานให้สามารถพึง่พาตนเอง
ได้มากข้ึน รวมถึงการมีส่วนร่วมด�าเนินงานระหว่างบริษัทกับชุมชน
อย่างใกล้ชิด ภายใต้การด�าเนินงาน 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 
1) การเสริมสร้างความผูกพันที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 
2) การส่งเสรมิด้านศาสนา วฒันธรรมและการศกึษาซึง่รวมถงึความรู ้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยให้กับชุมชน 
4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
5) การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

โดยด�าเนินโครงการ CSR-BOI ด้วยกระบวนการทางธุรกิจเข้าไป
ช่วยด�าเนินการและพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน

พันธกิจเพื่อสังคม ปีการเงิน 2563 มุ่งเน้นชุมชนรอบโรงงาน 

7.สนบัสนุนเดก็ และเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล

6.
อง

คก์
รไ

ม่แ
สว

งห
าผ

ลก
�าไ

ร

ในส่วนพื้นท่ีนอกเหนือจากรอบโรงงานนั้น 
บริษัทยังคงสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�าไรในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนช่วย
เหลือสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย และช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบภิบัติภัยต่างๆ ช่วยเหลือผู ้ด้อย 
โอกาสทางสมัคม ส�าหรบัโครงการมุมหนงัสอื 
“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” นั้น จะไม่มี
การขยายจ�านวนโรงเรียนในโครงการนี้เพ่ิม
เติมอีก โดยโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการซ่ึงได้
รับมอบมุมหนังสือไปแล้วนั้น บริษัทจะยังคง
ดูแลเรื่องการส่งมอบหนังสือเพิ่มเติมให้กับ
โรงเรียนอีกปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 
ปี โดยเป็นไปตามความมุ่งม่ันเดิมด้านการ
พัฒนาการศึกษาของพันธกิจนี้

3.
เสริมสร้างสุขภาพ 
อนามัยและความ

ปลอดภัยให้กับชุมชน

4.
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูทรัพยากร

ทางธรรมชาติ 

5.
ส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนและสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

1.
เสริมสร้างความ

ผูกพันที่ดีกับชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ

2.
ส่งเสริมด้านศาสนา 

วัฒนธรรมและ 
การศึกษา

ชุมชนรอบโรงงาน
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การจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินโครงการเพื่อสังคม ในปีการเงิน 2563

บรษัิทได้จดัสรรงบประมาณของพนัธกจิเพือ่สงัคมให้สอดคล้องกบัภารกจิท่ีมุ่งเน้นการยกระดบัคณุภาพชีวติของคนในชุมชนรอบบรเิวณโรงงาน
ให้ดขีึน้  เพ่ือสร้างสงัคมแห่งความย่ังยืนและพึง่พาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้คดิเองท�าเอง  เสรมิสร้างทัศนคตท่ีิดีและการยอมรบั
ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน   

สนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

ปีกำรเงิน 2559 ปีกำรเงิน 2561ปีกำรเงิน 2560 ปีกำรเงิน 2562

ปีกำรเงิน 2562

ปีกำรเงิน 2563

ปีกำรเงิน 2563

เสริมสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนและหน่วยงานภาครฐั
ศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา
สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจ

3% 2%

10%
36%

14%

31%

4%

3%

27%

32%

28%

15%

61%

6%

33%

57%

48%

7%

61%

36%

10%

88%

38%

36%
14%

3 โครงการในอนาคต
เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบโรงงาน
ด้วยกระบวนการทางธุรกิจช่วยขับเคลื่อนสังคม

เสียงจากชุมชนสู่การพัฒนา



สรุปผลการด�าเนินงาน
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ปีการเงิน 2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มิติด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

ผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ปริมาณการขาย พันตัน 1,154 1,217 1,262 1,145 1,128

รายได้จากการขาย ล้านบาท 22,222 22,246 19,701 16,733 21,355

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ล้านบาท (148) 585 441 223 (386)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท (188) 455 214 154 (610)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ล้านบาท 503 1,318 1,734 877 374

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 12,150 12,673 12,937 12,897 13,640

หนี้สินรวม ล้านบาท 3,115 3,446 4,172 4,343 5,241

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 9,036 9,227 8,765 8,554 8,399

การบริหารความเสี่ยง

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

คะแนน Risk Maturity Assessment คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ไม่มีการตรวจ 

ประเมิน
ไม่มีการตรวจ 

ประเมิน

3.97
(ประเมินโดย 
Deloitte)

ไม่มีการตรวจ 
ประเมิน

ไม่มีการตรวจ 
ประเมิน

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง 
และแผนบรรเทาความเสี่ยง

จ�านวนครั้งของการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 
และคณะผู้บริหาร

4 และ 12 4 และ 12 4 และ 12 4 และ 12 4 และ 12

การฝึกอบรม/สัมมนาหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความเสี่ยง

จ�านวนครั้ง 5 5 3 1 1

รายได้จากการขาย

เหล็กเส้น 
(ในประเทศ)

เหล็กลวด 
(ในประเทศ)

เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

อื่นๆ ส่งออก

54.3% 

30.6%

3.7% 0.3%
11.1%

สรุปผลการด�าเนินงาน
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ลูกค้า

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

ข้อร้องเรียนของลูกค้า
ครั้ง

66 
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ 
ขนาดเล็ก)

63
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ 
ขนาดเล็ก)

48
(รวมเหล็ก
รูปพรรณ 
ขนาดเล็ก)

22
(ไม่รวมเหล็ก
รูปพรรณ 
ขนาดเล็ก)

42
(ไม่รวมเหล็ก
รูปพรรณขนาด

เล็ก)

จ�านวนข้อร้องเรียนของผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
และสุขภาพ

ครั้ง 0 0 0 0 0

ความพึงพอใจของลูกค้า %
ไม่มกีารส�ารวจ

(ส�ารวจทุกสองปี)
84 81 77 84

ยอดขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม % 22 14 17 14 11

จ�านวนสะสมสินค้ามูลค่าเพิ่ม ชนิด 8 6 5 3 3

จ�านวนบริการรูปแบบใหม่สะสม จ�านวน 4 3 2 1 0

ดัชนีการรับรู้ของแบรนด์ ทาทา ทิสคอน  
กับผู้รับเหมา

คะแนนเต็ม 
100 คะแนน

ไม่มีการส�ารวจ ไม่มีการส�ารวจ ไม่มีการส�ารวจ ไม่มีการส�ารวจ 67

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

คะแนนบรรษัทภิบาล 
(CG Score)

คะแนนเต็ม 
100 คะแนน

92 89 86 85 81

พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
ทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

% 100 100 100

87.4
(จรรยาบรรณ

ฉบับใหม่ประกาศ
ใช้เมื่อเดือน

ธันวาคม 2558)

100

คู่ค้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
ของทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนราย 90 110 70 N/A N/A

ลูกค้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
ของทาทาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนราย N/A 67 72 N/A N/A

เรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ จ�านวนเรื่อง 4 3 5 2 9

การจัดหา

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58
สัดส่วนการจัดหาจากผู้ขายในประเทศ % 78 78 75 73 80
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

อัตราการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์
ตัน/ตันน�้า
เหล็กดิบ

0.591 0.584 0.577 0.588 0.571

มลภาวะทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง 
(ฝุน่ (TSP), SO , NO , CO) ท่ีเกนิมาตรฐานตาม EIA

ครั้ง 0 0 0 0 0

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

อัตราการใช้พลังงาน* (Energy Intensity) กิกะจูล 9.64 9.62 9.38 9.53 N/A

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด**
ล้านลูกบาศก์ 
เมตร/ตัน

1.81 1.59 N/A N/A N/A

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่
ล้านลูกบาศก์ 
เมตร/ตัน

ไม่ม ี
การปล่อยออก

ไม่ม ี
การปล่อยออก

ไม่ม ี
การปล่อยออก

ไม่ม ี
การปล่อยออก

ไม่ม ี
การปล่อยออก

ปริมาณการน�าขยะมาใช้ใหม่ % 99.67 99.85 99.82 99.86 N/A

*   เปลี่ยนวิธีการค�านวณตามเกณฑ์ของ  World Steel Association (WSA) 
**  เปลี่ยนวิธีการค�านวณตามเกณฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล จ�ากัด

มิติด้านสังคม

ผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ

ระดับจัดการ จ�านวนคน 78 81 81 77 71

ระดับบังคับบัญชา จ�านวนคน 347 360 355 344 334

ระดับปฏิบัติการ จ�านวนคน 762 795 792 794 840

รวมทุกระดับ จ�านวนคน 1,187 1,236 1,228 1,215 1,245

จ�านวนพนักงานทั้งหมดแยกตามเพศ

เพศชาย จ�านวนคน 980 1,030 1,021 1,016 1,047

เพศหญิง จ�านวนคน 207 206 207 199 198

เพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 17.4 16.7 16.9 16.4 15.9

จ�านวนพนักงานระดับจัดการทั้งหมดแยกตามเพศ

เพศชาย จ�านวนคน 63 65 64 60 56

เพศหญิง จ�านวนคน 15 16 17 17 15

เพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 19.2 19.8 21.0 22.1 21.1

อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการลาคลอด

พนักงานหญิงลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร จ�านวนคน 4 2 2 9 8

พนักงานหญิงกลับมาท�างานหลังใช้สิทธิ์ จ�านวนคน 4 2 2 9 8

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

x x
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จ�านวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก

หัวข้อ หน่วย ปีการเงิน 62 ปีการเงิน 61 ปีการเงิน 60 ปีการเงิน 59 ปีการเงิน 58

พนักงานเข้าใหม่ จ�านวนคน 60 91 102 109 148

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 5.0 7.4 8.3 9.0 11.9

พนักงานลาออก จ�านวนคน 78 55 63 100 114

จ�านวนพนักงานลาออกต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 6.5 4.5 5.1 8.2 9.1

จ�านวนวันเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน

ระดับจัดการ วัน/คน 7.0 8.8 13.6 7.2 6.9

ระดับบังคับบัญชา วัน/คน 9.0 9.4 11.8 9.5 12.1

ระดับปฏิบัติการ วัน/คน 3.6 4.3 4.1 4.9 5.1

จ�านวนวนัเฉลีย่การฝึกอบรมพนกังานรวมทุกระดบั วัน/คน 6.2 6.2 8.1 6.1 8.0

สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

จ�านวนครั้งต่อ
จ�านวน 

หนึ่งล้านชั่วโมง
การท�างาน

1.28 0.18 0.00 0.17 0.67

ดัชนีชี้วัดสุขภาพ
ดัชนีคะแนน

เต็ม 15
11.30 10.84 10.75 9.89 N/A

จ�านวนกรณีการบาดเจ็บถึงขั้นปฐมพยาบาล/รักษา
โดยแพทย์

จ�านวนครั้ง 27 23 19 37 24

จ�านวนพนักงานเข้ารับการอบรมความปลอดภัยและ
สุขภาพ

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

90.0 100.0 97.8 97.5 N/A

จ�านวนพนักงานผู้รับเหมาเข้ารับการอบรมความ
ปลอดภัยและสุขภาพ

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

95.5 100.0 100.0 100.0 N/A

การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม

จ�านวนพนักงานเข้าร่วมในพันธกิจเพื่อสังคม
ร้อยละของ

จ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด

100.0 99.5 100.0 93.2 N/A

จ�านวนช่ัวโมงรวมท่ีพนกังานร่วมในพันธกจิเพือ่สงัคม ชั่วโมงรวม 14,006 14,596 10,192 N/A N/A

จ�านวนช่ัวโมงเฉลีย่ท่ีพนกังานร่วมในพนัธกจิเพือ่
สงัคม

ชั่วโมงเฉลี่ย/คน 11.8 12.1 8.3 N/A N/A

จ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อสังคม 
ของบริษัท

จ�านวนคน 57,029 N/A N/A N/A N/A

งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อสังคม ล้านบาท 4.73 5.31 4.33 3.41 3.62

จ�านวนโรงเรียนสะสมในโครงการมุมหนังสือ 
“เสริมปัญญากับทาทา สตีล”

จ�านวนโรงเรียน 308 276 248 222 200

จ�านวนนักเรียนสะสมในโครงการมุมหนังสือ 
“เสริมปัญญากับทาทา สตีล”

จ�านวนคน 25,429 19,850 17,360 15,540 13,140

จ�านวนต้นไม้สะสมที่ปลูกใน “โครงการปลูกป่า  
ปลูกชีวิต ถวายในหลวง”

จ�านวนต้น 7,500 6,500 5,500 4,500 2,500



ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน 
GRI STANDARDS และ SDGs
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GRI
Standard Disclosures

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

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 101 
Foundation 2016

Reporting principle SD, P. 11-20
Using the GRI Standards for sustainability reporting SD, P. About this report
Making claims related to the use of the GRI Standards SD, P. 69-74

General Disclosure
GRI 102 General 
Disclosures 2016

Organizational profile

GRI 102 - 1 Name of the organization SD, P. 8
GRI 102 - 2 Activities, brands, products and services SD, P. 8-9 

AR, P. 4-5, 20, 22-23
GRI 102 - 3 Location of headquarters SD, P. About this report 

AR, P. 4
GRI 102 - 4 Location of operations SD, P. 9 

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

AR, P. 32
GRI 102 - 6 Markets served SD, P. 8 

AR, P. 22-23
GRI 102 - 7 Scale of the organization SD, P. 9, 65
GRI 102 - 8 Information on employees and other workers SD, P. 9, 67 8
GRI 102 - 9 Supply Chain SD, P. 41-43

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

AR, P. 30-31

GRI 102 - 11 Precautionary principle or approach SD, P. 28-30
GRI 102 - 12 External initiatives SD, P. 10, 24
GRI 102 - 13 Membership of associations SD, P. 2-3, 10, 24

Strategy
GRI 102 - 14 Statement from senior decision maker SD, P. 4-7
GRI 102 - 15 Key impacts, risk and opportunities SD, P. 4-7, 21-24, 28-30, 37-40

Ethics and Integrity
GRI 102 - 16 Values, principles, standards and norms of behavior SD, P. 9, 21-23 16
GRI 102 - 17 Mechanisms for advice and concerns about ethics SD, P. 22-26

Governance
GRI 102 - 18 Governance Structure SD, P. 22 

AR, P. 33-40, 47
GRI 102 - 19 Delegating authority SD, P.33-38
GRI 102 - 20 Executive - level responsibility for economic, 

environmental and social topics
SD, P. 21-22 
AR, P. 14-19, 33-40

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

SD, P. 11-12 
AR, P. 54-56

16

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standards และ SDGs

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

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

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

General Disclosure
GRI 102 General 
Disclosures 2016

Organizational profile

Governance
GRI 102 - 22 Composition of the highest governance body SD, P. 22 

AR, P. 33
5, 16

GRI 102 - 23 Chair of the highest governance body AR, P. 10, 47
GRI 102 - 24 Nominating and selecting the highest governance body AR, P. 47-50 5, 16
GRI 102 - 25 Conflicts of interest SD, P. 24, 61-65 16
GRI 102 - 26 Role of the highest governance body in setting purpose, 

values and strategy
SD, P. 21-22 
AR, P. 33-34, 47-48

GRI 102 - 27 Collective knowledge of highest governance body SD, P. 21-27 
https://www2.tatasteelthailand.com/ 
media/TCOC2015Thaiversion_ 
5cef8b654ea0f.pdf

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body’s performance AR, P. 61-62
GRI 102 - 29 Identifying and managing economic, environmental 

and social impacts
SD, P.13, 28-30 16

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management process SD, P. 28-30
GRI 102 - 31 Review of economic, environmental and social topics SD, P. 13
GRI 102 - 32 Highest governance body’s roles in sustainability 

reporting
SD, P. 13  
AR, P. 38, 57-60

GRI 102 - 33 Communicating critical concerns SD, P. 26
GRI 102 - 34 Nature and total number of critical concerns SD, P. 25, 66
GRI 102 - 35 Remuneration policies AR, P. 41-44
GRI 102 - 36 Process for determining remuneration AR, P. 41-44
GRI 102 - 38 Annual total compensation ratio AR, P. 41-44

Stakeholder Engagement

GRI 102 - 40 List of stakeholder groups SD, P. 11-12

GRI 102 - 41 Collective bargaining agreements SD, P. 50 8

GRI 102 - 42 Identifying and selecting stakeholders SD, P. 11-12

GRI 102 - 43 Approach to stakeholder engagement SD, P. 11-13

GRI 102 - 44 Key topics and concerns raised SD, P. 11-13

Reporting Practice
GRI 102 - 45 Entities include in the consolidated financial statement SD, P. About this report 

AR, P.4-5,8
GRI 102 - 46 Defining report content and topic boundaries SD, P. About this report, 13
GRI 102 - 47 List of material topics SD, P.13
GRI 102 - 48 Restatement of information SD, P. About this report, 45-48, 51, 

67-68
GRI 102 - 49 Changes in reporting SD, P. About this report, 13
GRI 102 - 50 Reporting period SD, P. About this report

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

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

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 102 - 51 Date of most recent report SD, P. About this report
GRI 102 - 52 Reporting cycle SD, P. About this report
GRI 102 - 53 Contact point for questions regarding the report SD, P. About this report
GRI 102 - 54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standard
SD, P. About this report

GRI 102 - 55 GRI Context index SD, P.69-74

Material Topics
GRI 200 Economic Standards Series

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 10, 13
GRI 103 - 2 The management approach and its components SD, P. 10
GRI 201 - 1 Direct economic value generated and distributed SD, P. 65 5, 8, 9
GRI 201 -2 Financial implications and other risk and opportunities 

due to climate change
SD, P. 45-46 13

GRI 203 Indirect Economic Impact 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 41-43, 57-63GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 203 - 1 Infrastructure investment and services supported SD, P. 57-63
GRI 203 -2 Significant indirect economic impacts SD, P. 58, 60, 63 1, 3, 8, 10

GRI 204 Procurement Practice 2016
GRI 204 - 1 Proportion of spending on local supplier SD, P. 41-43,66 12

GRI 205 Anti - Corruption 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 21-24GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 205 – 2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures
SD, P. 24 
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/2_Business-Ethics-
Policy 

16

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
GRI 302 Energy 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary
SD, P. 47GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 302 - 1 Energy Consumption within the organization SD, P. 6, 17-18, 67 7, 12, 13

GRI 302 - 3 Energy intensity SD, P. 6, 17-18, 67 7, 12, 13
GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption SD, P. 6, 17-18, 67 7, 12,13

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

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

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 303 Water 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 46GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 303 - 1 Water withdrawal by source SD,P. 46,67 6

GRI 303 - 3 Water recycled and reused SD,P. 44, 67 6, 12
GRI 305 Emission 2016

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

SD,P. 45-47GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 305 - 4 GHG emission intensity SD,P. 45-46, 67 yes 12, 13
GRI 305 - 7 Nitrogen oxides (NO ) sulfur oxides (SO ) and other 

significant air emissions
SD,P. 45-46, 67 yes

GRI 306 Effluents and Waste 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 46-47GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 306 - 2 Waste by type and disposal method SD, P. 47,67 3,12

GRI 307 Environmental Compliance 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 45-48GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 41-43GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

SD, P. 41-43

Material Topics
GRI 400 Social Standards Series
GRI 401 Employment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P.50,  
https://www.tatasteelthailand.com/th/
people_connect

GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 401 - 1 New employee hires and employee turnover SD, P. 50, 68 5, 8
GRI 401 - 2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees
SD, P. 56, 
https://www.tatasteelthailand.com/th/
people_connect?id=benefits

8

GRI 401 - 3 Parental leave SD, P.68 5, 8

x x
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GRI 403 Occupational Health and Safety 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD, P. 51, 

https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/3_Safety-and-
Environment-Management

GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

SD, P. 68 3, 8

GRI 404 Training  and Education 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 52-53GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 404 - 1 Average hours of training per year per employee SD, P. 52, 68 4,5,8
GRI 404 - 2 Programs for upgrading employee skill and transition 

assistance programs
SD, P. 52-53 3, 4, 5, 8

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

SD, P. 52-54 5,8

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 50, 67GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 405 - 1 Diversity of governance bodies and employees SD,P. 67 

https://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion 
_5cef8b654ea0f.pdf

5, 8

GRI 406 Non - Discrimination 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD,P. 50GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 408 Child Labor 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD,P. 50 
https://www2.tatasteelthailand.com/
media/TCOC2015Thaiversion 
_5cef8b654ea0f.pdf

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

SD,P. 43, 50 4, 8

GRI 412 Human Rights Assessment 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary SD,P.50 

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

GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 412 - 1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments

SD,P.50 
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/2_Business-Ethics-
Policy

4, 5, 8

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



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 75

GRI
Standard Disclosures

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

and/or Annual Report

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

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

SD,P.50 
https://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainabilities/2_Business-Ethics-
Policy

8

GRI 413 Local Communication 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P.11, 57-63GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

SD, P. 11-13 1, 3, 4, 
11,13, 14, 

15
GRI 414 Supplier Social Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary
SD, P. 41-43GRI 103 - 2 The management approach and  its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 414 - 1 New Suppliers that were screened using social criteria SD, P. 42-43 8

GRI 417 Marketing and Labeling 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P. 35-36GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
GRI 417 - 1 Requirements for product and service information 

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

GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016
GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary

SD, P.19,68GRI 103 - 2 The management approach and  its components
GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
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