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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เดิมช่ือบริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ำกดั (มหำชน) จดัตั้งข้ึนตำมโครงสร้ำง
กำรควบรวมกิจกำรระหวำ่งบริษทั NTS ซ่ึงถือหุน้โดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บริษทั SISCO และ SCSC ซ่ึงถือหุน้โดย   บริษทั ซิเมนต์
ไทยโฮลด้ิง จ ำกดั 

ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจโดยมีรำยไดจ้ำกกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) มีบริษทัย่อยคือ NTS SISCO 
และ SCSC ซ่ึงทั้งสำมบริษทัเป็นผูผ้ลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กเพลำ บริหำรงำนโดยทีมผูบ้ริหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นธุรกิจ
เหลก็จำก บริษทั ทำทำ สตีล ประเทศอินเดีย และทีมผูบ้ริหำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกบริษทั NTS SISCO และ SCSC 

กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกลุ่มบริษทัโดยมีบริษทัเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ระดบัสูงสุด และบริษทัยอ่ย ทั้งสำมจะดูแลดำ้นกำรด ำเนินงำน ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรท่ีบริษทัก ำหนดไวท้ั้งดำ้นกำรตลำด 
กำรวำงแผนกำรผลิต กำรจดัหำ วตัถุดิบ กำรเงิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรบริหำรงำนดำ้นอ่ืนๆ 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็นบริษทัย่อยท่ี Tata Steel Limited 
(“TSL”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ด ำเนินธุรกิจเป็นบริษทัลงทุน มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งน้ี TSL เป็น
บริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำยอินเดียและเป็นบริษทัผลิตเหล็กท่ีหลำกหลำยหน่ึงในสำมอนัดบัแรกของประเทศอินเดีย  
แมว้ำ่ TSL (บริหำรงำนโดยชำวอินเดีย) อยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบับริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำยจึงสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำง อีกทั้งยงัให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือ TSTH อย่ำงเต็มท่ีในเร่ืองกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ทั้งทำงดำ้นเทคโนโลยี, knowhow, ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน, กำรฝึกอบรม และกำรขำยระหว่ำงประเทศโดยผ่ำนทำง
ส ำนกังำนเครือข่ำย ดว้ยกำรบริหำรงำนที่ประเทศสิงคโปร์ TSLขบัเคล่ือนกลยทุธ์ผลิตภณัฑท์รงยำวในลกัษณะผสมผสำนในประเทศ
อินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 

ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมัน่ในกำรเพ่ิมมลูค่ำต่อผูถื้อหุน้ โดยกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของบริษทัดว้ยสินคำ้เหล็ก
พิเศษและกำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ ์ในขณะเดียวกนัก็จะคงควำมยัง่ยนืในกำรเป็นผูน้ ำตลำดผลิตภณัฑเ์หลก็ทรงยำวในประเทศไทย 

เพ่ือบรรลุผลส ำเร็จตำมท่ีก ำหนดไวข้้ำงต้น บริษัทจะมุ่งเน้นกำรให้ควำมใกล้ชิดกับลูกค้ำ กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ
มำตรฐำนสูงสุดของกำรเป็นบรรษทัพลเมืองท่ีดี ตลอดจนควำมสุขและควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนของพนกังำน 

 
เป้าหมายภายในปี 2558 

 -  สร้ำงมลูค่ำเพ่ิมใหธุ้รกิจ โดยเพ่ิมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน (ROIC) ใหอ้ยูใ่นอตัรำ 12% 
-  ส่งเสริมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนถึงขั้นหยุดงำน (LTIF) ใหอ้ยู่ใน อตัรำ 0.4 
-  รักษำส่ิงแวดลอ้ม โดยควบคุมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดใ์หน้อ้ยกวำ่อตัรำ 1 ตนัต่อตนัน ้ำเหลก็ 
-  เป็นองคก์รแห่งทำงเลือก (Employer of Choice) โดยเป็นบริษทัชั้นน ำท่ีมีผูต้อ้งกำรเขำ้ร่วมงำนในระดบั Top Quartile  
   เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในทุกอุตสำหกรรม 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

 ประวติัและพฒันำกำรที่ส ำคญัท่ีผำ่นมำมีดงัน้ี 
 

2545  บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ในช่ือ “บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ำกดั (มหำชน)” (MS) 
 บริษทัควบรวมกิจกำรระหวำ่ง NTS กบั SISC และ SCSC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ำกดั (CHC) 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุมติัใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิมซ้ือขำยภำยใตห้มวด “REHABCO” 

2547  ตลำดหลกัทรัพยอ์นุมติัใหย้ำ้ยหมวดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทักลบัสู่หมวด “CONMAT” 

2548  CHC บรรลุขอ้ตกลงท่ีจะขำยหุน้ MS ท่ีถืออยูใ่นบริษทัทั้งหมดใหแ้ก่กลุ่ม Tata Steel 

2549  กลุ่ม Tata Steel ร่วมกนัยืน่ค  ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัทั้งหมดโดยสมคัรใจ จำก    ผูถื้อหุน้ทุกรำยเป็นกำรทัว่ไป 
 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัเปล่ียนจำก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel” 
 บริษทัเปล่ียนช่ือจำก “บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ำกดั (มหำชน)”  

เป็น “บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)” 
 ตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศเปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัในระบบกำรซ้ือขำยจำก “MS” เป็น “TSTH” 

2550  บริษทัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2549 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท  
(38% ของก ำไรสุทธิ) 

2551  บริษทัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2550 – 2551 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและหุน้สำมญั  
ในอตัรำหุน้ละ 0.076 บำท (20% ของก ำไรสุทธิ) 

2552  โครงกำรเตำหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซ่ึงเป็นโครงกำรผลิตเหลก็โดยใชแ้ร่เหลก็เป็นวตัถุดิบไดก่้อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ 
ถือเป็นโครงกำรแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2554 
 

 ตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศปรับเปล่ียนหมวดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัมำอยูใ่นหมวด “STEEL” 
 โครงกำรเตำหลอม 2 (MBF) หยดุกำรผลิตเป็นกำรชัว่ครำว เน่ืองจำกรำคำวตัถุดิบท่ีมีรำคำสูงข้ึน และคำดวำ่จะกลบัมำ

ด ำเนินกำรผลิตเม่ือควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบกลบัเขำ้สู่สภำวะกำรณ์ท่ีเหมำะสม 
 บริษทัเปิดตวัตรำสินคำ้ใหม่ “TATA TISCON” 

2555  บริษทักำ้วเขำ้สู่ตลำดผลิตภณัฑใ์หม่ เป็น “เหลก็เพลำ” (Special Bar Quality) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศไทย 
 บริษทัเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ “เหลก็เส้นตำ้นแรงส่ันสะเทือนแผน่ดินไหว” คร้ังแรกในประเทศไทย ส ำหรับพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนม้

เร่ืองแผน่ดินไหว 
2556  บริษทัไดรั้บรำงวลั CSRI Recognition และรำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคมดีเด่นจำกตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
 บริษทั NTS ไดรั้บรำงวลักำรรับรองระบบจดักำรชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 
 
 

   

  

 

   

 

 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัมีนโยบำยในกำรจดัสรรก ำลงักำรผลิตส ำหรับแต่ละบริษทัยอ่ย บริษทัมีนโยบำยในกำรจดัสรรก ำลงักำรผลิตส ำหรับ
แต่ละบริษทัย่อยดว้ยเป้ำหมำยท่ีจะท ำให้เกิดผลก ำไรสูงสุดแก่บริษทัโดยรวม ดว้ยควำมช ำนำญเฉพำะและควำมสำมำรถในกำรผลิต
ของแต่ละโรงงำน และกำรตดัสินใจอยำ่งมืออำชีพสำมำรถผลิตสินคำ้ไดห้ลำกหลำย จึงสำมำรถสนองตอบต่อควำมตอ้งกำรของตลำด
และลูกคำ้ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

 

 

บริษัทย่อย 
ทุนช าระแล้ว (ล้านบาท) 
ณ 31 มีนาคม 2557 

ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ 

บมจ. เอน็.ที.เอส สตีลกรุ๊ป 4,627.96 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้น และเหลก็ลวด  
บจก. เหลก็สยำม (2001) 120.00 ผลิตเหลก็ เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณขนำดเลก็  
บจก. เหลก็ก่อสร้ำงสยำม 1,750.00 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. เหลก็ก่อสร้างสยาม (“SCSC”) 

99.99% 99.76% 99. 99 %  

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)  
 

บมจ. เหล็กสยาม 2001 (“SISC”) 

   บมจ. ทาทา สตีล )ประเทศะทย(  

(“TSTH”) 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายะด้ 
 
บริษทัมีสัดส่วนของรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยตำมประเภทผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีกำรผลิตโดยแต่ละบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  
ประเภทผลิตภณัฑ ์  ปี 2556 – 2557  ปี 2555 - 2556  ปี 2554 - 2555  
   (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  
ภายในประเทศ           

เหลก็เส้น  14,610 57.61  12,803 51.18  12,609 48.08  

เหลก็ลวด  6,841 26.97  9,167 36.65  10,543 40.20  

เหลก็รูปพรรณขนำดเลก็  1,131 4.46  1,452 5.81  1,109 4.23  

อ่ืนๆ  103 0.40  121 0.48  145 0.55  
รวมรายะด้จากการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ 

 
22,685 89.44 

 
23,543 94.12  24,406 93.06  

           
ส่งออก           

เหลก็เส้น  2,495 9.84  815 3.26  736 2.81  

เหลก็ลวด  164 0.64  641 2.56  1,081 4.13  

เหลก็รูปพรรณขนำดเลก็  - -  - -  - -  
อ่ืนๆ  19 0.08  16 0.06  - -  
รวมรายะด้จากการส่งออก  2,678 10.56  1,472 5.88  1,817 6.94  
           
รวมรายะด้จากการจัดจ าหน่ายทั้งส้ิน  25,363 100.00  25,015 100.00  26,223 100.00  
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
1. เหลก็เส้น 

ผลิตภัณฑ์น้ีประกอบด้วย เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยท่ีมีเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตำมล ำดับ 
เหล็กเส้นกลมผลิตตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) เลขท่ี 20 -2543 ชั้นคุณภำพ SR 24 และเหล็กข้อออ้ยผลิตให้
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) เลขท่ี 24-2548 ชั้นคุณภำพ SD 30 SD 40 และ SD 50 ผลิตภณัฑเ์หลก็เส้นน้ีใช้
ประโยชน์หลำกหลำยในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เช่น คอนกรีตเสริมเหลก็ในงำนถนน สะพำน เสำตอม่อ อำคำร บำ้น และ งำนก่อสร้ำง
ทัว่ไป เป็นตน้ 

นอกจำกนั้น บริษทัยงัไดพ้ฒันำผลิตภณัฑเ์หลก็เส้นขอ้ออ้ย โดยมีคุณสมบติัสำมำรถตำ้นทำนแรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหว 
ภำยใต้ช่ือ ทำทำ ทิสคอน เอสซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ชั้นคุณภำพ SD 40 เส้นผ่ำศูนยก์ลำงขนำด 10-40 มม. ซ่ึงมีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนสำกลเทียบเท่ำกบัเหลก็เส้นตำ้นแรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหวจำกทัว่โลก ซ่ึงมัน่ใจไดว้่ำเม่ือมีแรงพลงังำนเขำ้มำกระท ำจำก
ภำยนอก เช่นแรงแผ่นดินไหว ลมพำยุหรือคล่ืนกระแสน ้ ำท่ีรุนแรง โครงสร้ำงอำคำรในประเทศไทยจะไดรั้บควำมคุม้ครองและ
ปลอดภยัมำกข้ึน 

 
2. เหลก็ลวดคาร์บอนต ่า 

เหลก็ลวดคำร์บอนต ่ำชั้นคุณภำพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A มีเส้นผ่ำศูนยก์ลำงขนำด 5.5-16 มม. และ 
ผลิตตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) เลขท่ี 348-2540 และมำตรฐำน JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) 
ตำมล ำดบั เหล็กลวดน้ีใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมผลิตเหล็กลวดต่ำงๆ เช่น ลวดผกูเหล็ก ตะปู ลวดตำข่ำย ลวดชุบสังกะสี ลวด
หนำม ลวดเช่ือม ลวดเบอร์ สกรูและน๊อตเป็นตน้ 

 
3. เหลก็ลวดคาร์บอนสูง 

เหล็กลวดชั้ นคุณภำพ SWRH 27 – 82 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 5.5 – 19 มม. และ ผลิตตำมมำตรฐำน
ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) เลขท่ี 349-2548 เหล็กลวดชนิดน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตลวดเหล็กท่ีใชใ้นงำนคอนกรีตแรงดึงสูง 
(PC wires PC Strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบิด ลวดสลิง เป็นตน้ 

 
4. เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

เหล็กรูปพรรณขนำดเล็กมีหลำยลักษณะ เช่น เหล็กฉำก หรือเหล็กรำงน ้ ำ  และผลิตให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) เลขท่ี 1227 -2539 ชั้นคุณภำพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ประโยชน์หลำกหลำยใน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง เช่น ท ำโครงหลงัคำ เสำไฟฟ้ำ และป้ำยโฆษณำ เป็นตน้ 

 
5. เหลก็เพลา 

เหล็กเพลำเป็นเหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 19-40 มม. ส ำหรับชั้ นคุณภำพ SS400 ผลิตตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรม JIS G3101 (1995) ส ำหรับกำรใชง้ำนทัว่ไป และ ชั้นคุณภำพ S10C – S50C ผลิตตำมมำตรฐำน JIS G4051 (1979) 
ส ำหรับกำรใชง้ำนพิเศษ ผลิตภณัฑเ์หล่ำน้ีใชใ้นภำคยำนยนตแ์ละวศิวกรรมทัว่ไป 
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6. เหลก็เส้น ตัด และ ดัด ส าเร็จรูป 

ผลิตภณัฑเ์หลก็ตดัและดดัพบัน้ีใชผ้ลิตภณัฑเ์หลก็เส้นท่ีมีคุณภำพของบริษทัเป็นวตัถุดิบ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้เฉพำะแต่ละรำย ซ่ึงช่วยในเร่ืองของกำรประหยดัเวลำ แรงงำน และลดตน้ทุนกำรขนส่ง นอกจำกนั้น ลูกคำ้ยงัสำมำรถประหยดั

กำรใชเ้หลก็ได ้เน่ืองจำกไม่มีเศษเหลือจำกกำรตดัพบัเอง ท่ีบริเวณงำนก่อสร้ำง 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 
บริษทัยอ่ยของ TSTH ทุกบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย SISC SCSC และ NTS ไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรงำนดำ้นคุณภำพใน

กำรผลิตสินคำ้ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 (มำตรฐำนสำกลระบบบริหำรงำนคุณภำพ), ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มตำมมำตรฐำน 
ISO 14001:2004 (มำตรฐำนสำกลระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม) และไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน TIS 18001:2554 และ OHSAS 18001:2007 (มำตรฐำนสำกลส ำหรับระบบจดักำรอำชีวอนำมยั
และควำมปลอดภยั)  
 
สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัจะใชสิ้ทธิประโยชน์ส ำหรับขอ้ยกเวน้ทำงภำษีท่ีไดรั้บจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  ท่ี
บริษทัยอ่ย มีอยู ่ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557 ซ่ึงสิทธิประโยชน์ดงักล่ำว สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
ปริมาณการผลติ 

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ที่ะด้รับ 

NTS 

ระยะที่ 2 

 

 

 

MBF* 

 

500,000 

 

 

 

500,000 

 

 ไดรั้บยกเวน้ภำษีนิติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี ตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมด ำเนินกำร  

(เมษำยน ปี 2549 – เมษำยน ปี 2557) 

 ผลขำดทุนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 8 สำมำรถน ำมำหกัก ำไรท่ีตอ้งเสียภำษี 

ใน 5 ปีถดัไป 

 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 8 ปี  

ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้(พฤศจิกำยน ปี 2552 – พฤศจิกำยน ปี 2560) 

 ผลขำดทุนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 8 สำมำรถน ำมำหกัก ำไรท่ีตอ้งเสียภำษี 

ใน 5 ปีถดัไป 

* Mini Blast Furnace Project หรือ โครงกำรเตำหลอมเหลก็ขนำดเลก็  
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
การตลาด 
ตลาดภายในประเทศ 
1. เหลก็เส้น 

บริษทัจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ดยด ำเนินกำรผำ่นเครือข่ำยของผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ในกรุงเทพและปริมณฑล และตำมจงัหวดั
ต่ำงๆ ทุกภูมิภำคของประเทศไทย ในส่วนของกำรขำยตรงโดยฝ่ำยขำยของบริษทันั้น จะจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หผู้รั้บเหมำและเจำ้ของ
โครงกำรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัสำมำรถเพ่ิมยอดขำยผำ่นตวัแทนในต่ำงจงัหวดัไดม้ำกข้ึนร้อยละ 
40 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรเติบโตของยอดขำยของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญัตำมกำรเติบโตของกลุ่มร้ำนคำ้วสัดุ
ก่อสร้ำงรำยใหญ่ ท่ีมีกำรขยำยสำขำอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งในปีท่ีผำ่นมำ รวมถึงกำรมีแผนเพ่ิมจ ำนวนสำขำอยำ่งต่อเน่ืองในปีต่อไป ดงันั้น
จึงท ำใหแ้บรนด ์ TATA TISCON มีควำมแขง็แกร่งมำกข้ึนจนท ำยอดขำยไดม้ำกท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยูท่ี่
ร้อยละ 33 (เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 29) กำรใชแ้นวทำงกำรขำยแบ่งออกตำมภำคต่ำงๆ นั้นแตกต่ำงไปจำกวธีิกำรท่ีคู่แข่งส่วนใหญ่ใช ้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีกำรขำยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมำกกวำ่ ยอดขำยในพ้ืนท่ีต่ำงๆ ดงักล่ำวไม่มีควำมผนัผวนมำกนกั และมกัเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์สร้ำงผลก ำไรใหบ้ริษทัสูงกวำ่คู่แข่งในล ำดบัถดัไปมำก ในส่วนของควำมพยำยำมท่ีจะปรับปรุงสัดส่วนของผลิตภณัฑ์
ต่ำงๆ นั้น ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัยงัคงใหค้วำมส ำคญักบัผลิตภณัฑใ์หม่เป็นเหลก็ตำ้นแรงสะเทือนแผน่ดินไหวในช่ือ ทำทำ ทิสคอน เอส 
ซุปเปอร์ดัก๊ไทล ์ โดยไดท้  ำกำรตลำดท่ีจงัหวดัเชียงใหม่อยำ่งต่อเน่ือง ผลิตภณัฑด์งักล่ำวเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเพ่ือให้
ลูกคำ้มีทำงเลือกใหม่ในกำรเสริมควำมมัง่คงแขง็แรงใหก้บัโครงสร้ำงของอำคำรในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงต่อภยัจำกแผน่ดินไหว ผลิตภณัฑ์
ใหม่น้ีไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี และก ำลงัอยูร่ะหวำ่งท่ีจะขยำยตลำดไปยงัเขตพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีควำมเส่ียงจำกแผน่ดินไหวเพ่ิมเติมอีก 

 
2. เหลก็ลวด 

LCWR เป็นเหลก็ลวดท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยไปยงัผูผ้ลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปเช่น ตะปู ร้ัว ตำข่ำย และลวดผกูเหลก็ เป็นตน้ ส ำหรับ
เหลก็ลวดพิเศษ เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถูกส่งใหก้บัผูผ้ลิตลวดเหลก็แรงดึงสูงส ำหรับงำนคอนกรีตอดัแรง (PC wire และ PC 
strands) ลวดเช่ือมในอุตสำหกรรม สลกัภณัฑข์ั้วไฟฟ้ำ ลวดเหลก็ส ำหรับลวดขอบยำงรถยนต ์ (Tire bead wires) และ ลวดเหลก็
ส ำหรับงำนข้ึนรูปสปริง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกำรขำยไปยงัลูกคำ้กลุ่มผูผ้ลิตโดยตรงเป็นหลกั 

 
3. เหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก 

ปัจจุบนัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยส ำหรับผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีคือ ผำ่นทำงตวัแทนจ ำหน่ำยซ่ึงจะกระจำยสินคำ้ต่อไปยงั
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง และผูผ้ลิตแปรรูป 

 
4. เหลก็เพลา 

บริษทัจดัจ ำหน่ำยใหก้บัผูผ้ลิตยำนยนต ์และภำควศิวกรรมทัว่ไป รวมถึงผูผ้ลิตเหลก็เพลำขำว 
 
5. เหลก็เส้น ตัด และ ดัด ส าเร็จรูป 

เป็นบริกำรพิเศษท่ีใหแ้ก่ผูรั้บเหมำ โดยเหลก็ท่ีถูกดดัเป็นรูปทรงต่ำงๆ ถูกส่งโดยตรงไปยงัโครงกำรตำมรำยกำรส่ังตดัท่ี
ไดรั้บจำกลูกคำ้เพื่อเป็นกำรลดควำมสูญเสียเหลก็เส้นท่ีเหลือเศษจำกกำร ตดัและดดัท่ีหนำ้งำน อีกทั้งยงัเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน และลดกำรใชแ้รงงำน ซ่ึงเป็นปัญหำใหญ่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงในปัจจุบนั 

 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีแผนงำนในกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่สินคำ้ท่ีมี

มลูค่ำเพ่ิมในกลุ่มเหลก็ลวดพิเศษส ำหรับงำนอุตสำหกรรมยำนยนต ์ อำทิเช่น เหลก็ลวด ER70S-6 ส ำหรับกำรใชง้ำนเป็นลวดเช่ือม 
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CO2 wire เหลก็ลวด SWRH77B ส ำหรับงำนสปริงโชค้อพัในรถจกัรยำนยนต ์ (Shock Absorber) และเหลก็ลวด 10B21 10B22 
ส ำหรับงำนน๊อต สกรู ในอุตสำหกรรมยำนยนต ์และงำนก่อสร้ำง เป็นตน้ 

 
ตลาดส่งออก 
 บริษทัส่งออกทั้งเหลก็เส้นและเหลก็ลวดไปยงัประเทศเพ่ือนบำ้นในแถบประเทศอำเซียน เช่น ลำว พม่ำ กมัพชูำ เวยีดนำม 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยผำ่นทำงเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ท่ีเป็นระบบ นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดส่้งออกสินคำ้เหลก็เส้น ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ TATA TISCON ไปประเทศอินเดีย โดยไดรั้บกำรสนบัสนุน จำกเครือข่ำยกระจำยสินคำ้ของ ทำทำ สตีล อินเดีย  

 
สัดส่วนของช่องทางจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางจัดจ าหน่าย 
% ยอดขายในประเทศ ตามปีงบประมาณ 

ปี 2556-2557 ปี 2555-2556 ปี 2554-2555 ปี 2553-2554 ปี 2552-2553 

ขำยตรง 36% 44% 47% 48% 43% 

ตวัแทนจ ำหน่ำยส่วนภูมิภำค 15% 12% 13% 17% 19% 

ตวัแทนจ ำหน่ำยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 49% 44% 40% 35% 38% 

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
ภาวะการแข่งขัน 
ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งของบริษทัสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทกล่ำวคือ ผูผ้ลิตท่ีมีเตำหลอมแบบไฟฟ้ำ (EAF) และผูผ้ลิตท่ีไม่มีเตำ
หลอมไฟฟ้ำ (Non-EAF) ผูผ้ลิตท่ีมีเตำหลอมแบบไฟฟ้ำ จดัหำเศษเหล็กทั้งจำกภำยในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพ่ือใชเ้ป็น
วตัถุดิบในกำรผลิต ผลิตภณัฑก่ึ์งส ำเร็จรูปท่ีเรียกว่ำเหล็กแท่งซ่ึงจะถูกน ำไปผลิตผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปเช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็ก
รูปพรรณและเหลก็พิเศษต่อไป ส่วนผูผ้ลิตท่ีไม่มีเตำหลอมไฟฟ้ำใชเ้หลก็แท่งซ่ึงไดจ้ำกกำรซ้ือมำในกำรผลิตผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป 

เม่ือพิจำรณำถึงก ำลงักำรผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยำว เห็นไดอ้ย่ำงชดัว่ำปริมำณกำรผลิตมีมำกกว่ำควำมตอ้งกำร
ของตลำดในประเทศ เน่ืองมำจำกขอ้มูลท่ีว่ำผูผ้ลิตเหล็กเส้นในตลำดมีมำก จึงส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอย่ำงรุนแรงในภำคเหล็กเส้น 
ส ำหรับเหล็กลวดในประเทศมีผูผ้ลิต 3 ถึง 4 รำยโดยเหล็กลวดคำร์บอนสูง ถูกน ำเขำ้จำกประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกำหลี เป็นตน้ 
นับตั้งแต่ปี 2554 มีปริมำณกำรน ำเขำ้สินคำ้เหล็กลวดสูงข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ผลิตภณัฑต่์ำงๆ ดงักล่ำว
เป็นประเภทท่ีผูน้  ำเขำ้สำมำรถประหยดัอำกรน ำเขำ้ได้ 5% ในขณะท่ีผูส่้งออกในจีนก็สำมำรถขอคืนภำษีได ้ 9% ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็น
สำเหตุให้ผูใ้ชเ้หล็กลวดในประเทศหันไปน ำเขำ้เป็นจ ำนวนมำกจนส่งผลให้ผูผ้ลิตในประเทศตอ้งมีกำรปิดหน่วยผลิตเหล็กลวดไป
บำงส่วนหรือปิดไปทั้งหมด ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ประสบปัญหำน้ีเดียวกนั และรัฐบำลต่ำงๆ ไดก้ ำหนด
มำตรกำรเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีกำรน ำเขำ้ในลกัษณะดงักล่ำว ส่วนภำครัฐบำลไทยไดพิ้จำรณำและออกมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุ่มตลำด
โดยเรียกเก็บภำษีสินคำ้หมวด High Carbon Wire Rod ท่ีน ำเขำ้จำกประเทศจีน ในอตัรำร้อยละ 5.17 ถึงร้อยละ 34  
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ผู้ผลติเหลก็ทรงยาวในอุตสาหกรรมเหลก็และก าลงัการผลติ  (ประมาณการ ณ. 31 มีนาคม 2557)  

(ตันต่อปี) 

บริษัท 
ก าลงัการผลิตเหล็กทรงยาว 

ก าลงัการหลอม เตาหลอมะฟฟ้า
(EAF) 

ะม่มีเตาหลอมะฟฟ้า
(Non-EAF) 

รวม 

ทำทำสตีล(ประเทศไทย) (TSTH) 1,700,000 - 1,700,000 1,500,000 

บำงสะพำนบำร์มิลล ์ (BSBM) - 1,000,000 1,000,000 - 
กรุงเทพผลิตเหลก็(BSI) 750,000 - 750,000 360,000 
โรงงำนเหลก็กรุงเทพ (BISW) 500,000 - 500,000 275,000 
ไทคูณเวลิด์ไวด ์(TYCN) - 500,000 500,000 - 

บูรพำสตีล(BRP)/ มิลคอนสตีลอินดสัตรี(MCST)  550,000 550,000 500,000 
เอม็ เมททลั (M Metal)  800,000 - 800,000 300,000 
บีเอน็เอน็เอสสตีลกรุ๊ป (BNNS) 240,000 - 240,000 250,000 
ยเูนียนเมตลั (UMC) 200,000 - 200,000 420,000 

สยำมสตีลซินดิเคท (SSS) 200,000 - 200,000 110,000 
ไทรอมัพส์ตีล(Triumph) / ไพศำลสตีล 120,000 - 120,000 120,000 
ไทยสตีลบำร์ (GS)  120,000 - 120,000 120,000 
น ่ำเฮงสตีล (NHS) 300,000 - 300,000 300,000 

ไทยสตีลโปรไฟล ์(TSC) - 320,000 320,000 - 
เหลก็สยำมยำมำโตะ (SYS) 1,340,000 - 1,340,000 1,400,000 
โนวำสตีล (NS)/โนวำ.พี.เอม็.สตีล - 700,000 700,000 - 
พระประแดงเชฟสตีล  - 1,000,000 1,000,000 - 

บีพี ไวร์ร็อด (BPWR) - 600,000 600,000 - 
เกษมศกัด์ิ เทรดด้ิง 180,000 - 180,000 100,000 
อ่ืนๆ - 1,978,000 1,978,000 132,000 
ผลผลติรวม 6,450,000 6,648,000 13,098,000 5,852,000 

ที่มา:   สถำบนัเหลก็และเหลก็กลำ้แห่งประเทศไทย (ISIT) 
 
ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษทัมุ่งเนน้กำรส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน เช่น ลำว พม่ำ กมัพูชำ เวียดนำม อินโดนิเซีย และ
ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบริษทัยงัมีกำรส่งสินคำ้เหล็กเส้นไปยงัประเทศอินเดียอีกดว้ย เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงรำยรับสูงสุดทั้งน้ีเน่ืองมำจำกกำรมี
เครือข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีดีและมีระบบ จึงส่งผลใหเ้หล็กเส้นตรำ TATA TISCON มีรำคำขำยท่ีดี และจำกกำรท่ีบริษทัสร้ำงควำมต่อ
เน่ีองในกำรท ำธุรกิจ จึงไดรั้บค ำส่ังซ้ือจำกลูกคำ้ในอำเซียนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรแข่งขนัส่วนใหญ่มำจำกผูป้ระกอบกำรในประเทศ และ
จำกประเทศจีน โดยบริษทัมีสัดส่วนกำรขำยในตลำดต่ำงประเทศในปีท่ีผำ่นมำอยูท่ี่ร้อยละ 10 
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ภาวะอุตสาหกรรม 
ปี 2556 ยงัคงเป็นปีแห่งควำมยำกล ำบำกส ำหรับอุตสำหกรรมเหล็กของโลก โดยควำมตอ้งกำรใช้เหล็กมีกำรเพ่ิมข้ึนใน

อตัรำท่ีน้อยลงต่ออย่ำงเน่ืองและเห็นไดช้ัดนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มำ ทั้งน้ีเน่ืองจำกวิกฤตยูโรโซน ต่อเน่ืองถึงปี 2556 โดย
ผลกระทบดงักล่ำวท ำให้ปริมำณกำรขำยเหล็กลดลงและส่งผลต่อควำมผนัผวนของรำคำสินคำ้เหล็กอย่ำงมีนัยส ำคญั ผูผ้ลิตทัว่โลก
ยงัคงตอ้งเผชิญกบัสภำพท่ีมีกำรเติบโตของอุปทำนมำกกว่ำอุปสงค ์ ท ำให้มีกำรใชพ้ลงักำรผลิตในอตัรำเฉล่ียยงัคงอยู่ท่ีประมำณต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 80 นอกจำกน้ี กำรท่ีรำคำสินคำ้เหลก็มีกำรปรับตวัลดต ่ำลงและมีกำรชะลอตวัของอุปสงค ์ยงัคงเกิดจำกปัญหำเดิมท่ีมีกำร
ทุ่มเหล็กในตลำดโลกของประเทศจีนมำตั้งแต่ปี 2555 ต่อเน่ืองถึงปี 2556 ในขณะท่ีปริมำณกำรใชเ้หล็กในจีน  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภครำยใหญ่ท่ีสุดของโลก คำดวำ่จะเติบโตในอตัรำท่ีลดลง หรือเติบโตรำวร้อยละ 3 ในปี 2557 จำกกำรเติบโตข้ึนร้อยละ 6 ในปี 
2556  อยำ่งไรก็ตำม คำดวำ่อุปสงคใ์นสหภำพยโุรปจะมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ตำมกำรฟ้ืนตวัของสภำพเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์วำ่จะเร่ิม
ฟ้ืนตวัในปี 2557   

ในภูมิภำคเอเชียอำคเนยค์วำมตอ้งกำรใช้เหล็กยงัคงมีกำรฟ้ืนตวัข้ึนอย่ำงอย่ำงต่อเน่ืองปี 2556 และมีอตัรำกำรเติบโตท่ี
ต่อเน่ืองอยู่ท่ีร้อยละ 4.6 ซ่ึงสูงกว่ำในปี 2555 และยงัเป็นท่ีคำดกนัว่ำภูมิภำคน้ีจะยงัคงมีกำรเติบโตเช่นเดียวกนัต่อไปอีกในปี 2557 
อย่ำงไรก็ดีปัญหำส ำคญัของผูผ้ลิตเหล็กในภูมิภำคน้ียงัคงเป็นประเด็นในเร่ืองของกำรใช้ก ำลงักำรผลิต ซ่ึงประสบปัญหำจำกกำร
น ำเขำ้เหล็กรำคำต ่ำจำกประเทศจีน โดยบรรดำกลุ่มผูผ้ลิตในเอเชียอำคเนยย์งัคงพยำยำมเสนอปัญหำน้ีต่อรัฐบำลของตน เพ่ือขอให้
ช่วยแกไ้ขปัญหำของผูผ้ลิตในประเทศโดยกำรก ำหนดใหมี้กำรสอบสวนวำ่มีกำรทุ่มตลำดในกำรน ำเขำ้เหลก็ดงักล่ำวหรือไม่  

ส ำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 อตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบในช่วงคร่ึงปีหลงั จำกปัญหำ
เร่ืองควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง อนัน ำไปสู่กำรชะลอตวัในดำ้นกำรลงทุนของภำครัฐ และสร้ำงควำมไม่มัน่ใจต่อภำวะเศรษฐกิจ 
ทั้งในกลุ่มของภำคเอกชนในประเทศ และกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ท่ีมีกำรชะลอตวัลงเพ่ือรอควำมชดัเจนในกำรแกปั้ญหำของ
ประเทศ ท ำใหมี้อตัรำกำรเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีอตัรำกำรเติบโตของอุปสงคใ์นกำรใชเ้หลก็อยูท่ี่ร้อยละ 4.5 
โดยมีกำรบริโภคเหลก็สูงข้ึนไปแตะระดบั 17.7 ลำ้นตนัในปี 2556 และมีอตัรำกำรบริโภคเหลก็ของคนไทยสูงข้ึนจำก 262 กก./คน/ปี 
ในปี 2555 เป็น 274 กก./คน/ปี ในปี 2556 (ท่ีมำ : สถำบนัเหลก็และเหลก็กลำ้แห่งประเทศไทย) 

 

การบริโภคเหลก็ทรงยาวภายในประเทศ 

ปี ผลติภัณฑ์เหลก็ทรงยาว (ล้านตัน) อตัราเติบโต (%) 

2556 5.93 5% 

2555 5.64 18% 

2554 4.76 3% 

2553 4.62 12% 

ที่มา: สถำบนัเหลก็และเหลก็กลำ้แห่งประเทศไทย    
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2557-2558 
จำกปัญหำทำงดำ้นกำรเมือง และกำรชะลอตวัในภำคกำรลงทุนของภำครัฐในปี  2557 รวมทั้งกำรประเมินอตัรำผลิตภณัฑม์วล

รวมของประเทศไทยมีแนวโน้มคงท่ี หรือเติบโตเพียงเล็กน้อย โดยคำดว่ำจะอยู่ท่ีอตัรำร้อยละ 0 ถึง 3.5 กำรเติบโตดงักล่ำวมีสำเหตุ
จำกกำรเติบโตในโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ และกำรขยำยตวัของกำรส่งออกตำมแนวโน้มกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศในยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกำ แต่จำกกำรท่ีประเทศไทยสำมำรถรักษำระดบัเงินเฟ้อให้อยู่ในระดบัต ่ำและ
รักษำเสถียรภำพของอตัรำดอกเบ้ียไวไ้ด ้ส่งผลให้มีกำรหลัง่ไหลเขำ้มำของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศเขำ้มำในประเทศไทย 
กำรส่งออกยงัคงท ำให้ประเทศไทยได้รับเงินตรำต่ำงประเทศอย่ำงต่อเน่ือง ผลท่ีตำมมำก็คือกำรคำดกำรว่ำกำรบริโภคเหล็ก
ภำยในประเทศน่ำจะสูงมำกกวำ่ 18 ลำ้นตนัในปี 2557 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรำวร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ในส่วนของผลิตภณัฑเ์หล็กทรง
ยำว คำดว่ำกำรบริโภคจะเติบโตข้ึนกว่ำ 6.1 ลำ้นตนั ซ่ึงเท่ำกบัเป็นกำรเติบโตรำวร้อยละ 2 มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำก อย่ำงไรก็ตำมกำร
น ำเขำ้เหลก็ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกประเทศจีนยงัคงเป็นปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุดเน่ืองจำกกำรน ำเขำ้ดงักล่ำว จะยงัคงสร้ำงแรงกดดนัต่อปริมำณและ
รำคำเหลก็ของผูผ้ลิตในประเทศต่อไป 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 
หน่วยงำนจดัหำ ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) รับผิดชอบในกำรจดัหำเศษเหล็กและเหล็กแท่ง, วตัถุดิบ, วสัดุเพื่อใชใ้นกำร

ซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร, วสัดุใชใ้นกำรผลิต, งำนบริกำร, งำนขนส่งและงำนพิธีกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ ซ่ึงด ำเนินงำนดว้ย
ทีมงำนมืออำชีพจ ำนวนประมำณ 50 คนทั้งท่ีประจ ำอยู่ท่ีส ำนักงำนใหญ่ท่ีกรุงเทพ และกระจำยอยู่ในอีก 3 โรงงำน ไดแ้ก่ โรงงำน
สระบุรี (เหลก็สยำม (2001) , โรงงำนระยอง (เหลก็ก่อสร้ำงสยำม) และโรงงำนชลบุรี (เอน็ ที เอส สตีลกรุ๊ป)  

 
โดยกำรด ำเนินกำรจดัหำมุ่งเน้นกำรจดัหำสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ มีควำมคุม้ค่ำ และส่งมอบสินคำ้ในปริมำณท่ีตอ้งกำร ภำยใน

ระยะเวลำท่ีเหมำะสม  สอดคลอ้งกบัปริมำณสินคำ้คงคลงัและแผนกำรผลิต เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในภำพรวมของทั้งกลุ่มบริษทั 
 
รายละเอยีดนโยบายและก าลงัการผลติของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศะทย) 

 
 NTS SISC SCSC รวม 

ก ำลงัผลิต (ตนัต่อปี)     
- เหลก็เส้น 400,000 - 500,000 900,000 
- เหลก็ลวด 400,000 230,000 - 630,000 
- เหลก็รูปพรรณ - 170,000 - 170,000 
ก าลงัผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 

ทีม่า: บมจ.ทำทำ สตีล (ประเทศไทย)  
ณ เดือนมีนำคม 2557  มีอตัรำกำรใชป้ระโยชนข์องก ำลงักำรผลิตจำกจ ำนวนผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปรวม 1,282,500 ตนั คิดเป็น 75 %  
 

นอกจำกน้ี ทำงหน่วยงำนจดัหำมีกำรประมำณกำรควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบเพ่ือรักษำระดบัสินคำ้คงคลงัอย่ำง
เหมำะสมกับนโยบำยและแผนกำรผลิตเพ่ือสำมำรถรักษำระดบัตน้ทุนทำงดำ้นสินคำ้คงคลงั ในขณะเดียวกันสำมำรถสนับสนุน
กระบวนกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง  

กำรด ำเนินกำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบของบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) มีกำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบักลยุทธ์กำร
จดัหำของกลุ่มบริษทัทำทำ สตีล โดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจดัหำของทุกบริษทัในกลุ่ม เพ่ือมุ่งเนน้ปรับปรุงกระบวนกำรจดัหำ
อย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรใชก้ลยุทธ์กำรจดัหำตำมประเภทสินคำ้, กำรเพ่ิมจ ำนวนกำรท ำสัญญำจดัหำเชิงกลยุทธ์ กำรใชร้ะบบจดักำร
ควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ให้เหมำะสมกบัคู่คำ้และประเภทสินคำ้ และกำรส่ังซ้ือสินคำ้ท่ีมีกำรส่ังซ้ืออยู่สม  ่ำเสมอเป็นประจ ำ โดยระบบ
จดัหำอตัโนมติัเพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยและเวลำในกำรจดัหำ รวมถึงมีนโยบำยกำรจดัหำท่ีชดัเจนเพื่อรองรับรูปแบบกำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละ
วตัถุดิบต่ำงๆอย่ำงเหมำะสมซ่ึงกระบวนกำรดงักล่ำวน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) มีกำรพฒันำ
บุคลำกร กระบวนกำร วธีิกำรเทคนิค อยำ่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ 

ส ำหรับกำรจดัหำผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษทั ทำทำ สตีล ซ่ึงประกอบดว้ย ทำทำ สตีล อินเดีย ทำทำ สตีล ยุโรป Nat Steel 
และ ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ไดมี้กำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรจดัซ้ือตำมมำตรฐำนท่ีไดรั้บกำรยอมรับระดบัโลก (Procurement 
Operating Model : POM) โดยมีกำรก ำหนดกลยุทธ์ส ำหรับกำรจดัหำท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รวมถึงมีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรจดัหำอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัทำทำ สตีลตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรจดัหำ
ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยและกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีกำรบริหำรจดักำร
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีครอบคลุมค่ำใชจ่้ำยหลกัของทำงจดัหำผ่ำนกำรสร้ำงโครงกำรเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรจดัหำ
ร่วมกันทั้งทำงผูจ้ัดจ ำหน่ำย ฝ่ำยจัดหำ รวมถึงผูใ้ช้งำนผลิตภัณฑ์นั้ นๆ เพ่ือไดป้ระโยชน์ทั้ งในแง่กำรปรับปรุงกระบวนกำร กำร
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แบ่งปันประสบกำรณ์และควำมรู้ระหวำ่งผูจ้ดัจ  ำหน่ำยและฝ่ำยจดัหำ (Best practice) รวมถึงกำรลดตน้ทุน ซ่ึงเป็นกระบวนกำรท่ีช่วย
เพ่ิมมลูค่ำของกระบวนกำรจดัหำมำกข้ึน 

ลักษณะกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัททำทำ สตีล (ประเทศไทย) มีกำรด ำเนินงำนจัดหำจำกแหล่งวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑจ์ำกทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ โดยเนน้ท่ีคุณภำพของวตัถุดิบเป็นหลกัในระดบัตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล สัดส่วน
ของกำรจดัหำภำยในประเทศและภำยนอกประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตำมล ำดบั ทั้งน้ี กำรจดัหำส่วนใหญ่มำ
จำกภำยในประเทศเน่ืองจำกสำมำรถลดตน้ทุนในแง่ค่ำใชจ่้ำยของกำรขนส่ง รวมถึงสำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนของสกุลเงินได ้

นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัทำทำ สตีล ไดต้ระหนกัถึงบทบำทควำมส ำคญัของกำรจดัหำเศษเหลก็ รวมถึงวตัถุดิบหลกัท่ีส ำคญัต่อ
กระบวนกำรผลิต เช่น เฟอร์โร อลัลอยส์ ซ่ึงส่วนส ำคญักระทบต่อตน้ทุนกำรผลิต  จึงมีกำรก ำหนดลกัษณะกำรจดัซ้ือโดยมี Lead 
Buys ซ่ึงท ำหน้ำท่ีรวบรวมขอ้มูลดำ้นกำรใชง้ำน กำรตลำด และผูข้ำย มีกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่ำงกนั  และวิเครำะห์เพื่อวำงกล
ยทุธ์ในกำรจดัหำร่วมกนั ทั้งน้ีเพ่ือสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจดัหำใหสู้งท่ีสุด 
 
โครงสร้างองค์กร 

หน่วยงำนจดัหำ บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ไดจ้ดัระบบกำรท ำงำนโดยกำรแบ่งหน่วยงำนตำมประเภทสินคำ้ และ
หมวดหมู่ในกำรใชจ่้ำย ออกเป็น 5 หน่วยงำนต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
1. การจัดหาเศษเหลก็ 
ค่ำใชจ่้ำยหลกัมำกกวำ่ 75% ของค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดมำจำกกำรจดัหำเศษเหลก็ โดยแบ่งเป็นหมวดยอ่ยๆ ดงัน้ี คือ เศษเหลก็ใน

ประเทศ เศษเหลก็ต่ำงประเทศ และเหลก็แท่งในเกรดต่ำงๆ ทั้งน้ีกลยทุธ์พ้ืนฐำนคือกำรจดัหำเศษเหลก็ภำยในประเทศใหไ้ดม้ำกท่ีสุด 
ส่วนท่ีไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรจะน ำเขำ้เศษเหลก็จำกต่ำงประเทศ โดยประสำนงำนอยำ่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงำนจดัหำในแต่ละ
ประเทศของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2556 ท่ีผำ่นมำ ทำงบริษทัไดมี้กำรจดัหำเศษเหลก็ภำยในประเทศเป็นสัดส่วนถึง 80% ของ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัหำเศษเหลก็ ซ่ึงจดัหำจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรำยหลกัโดยถือเป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยระดบักลยทุธ์ โดยสัดส่วนปริมำณเศษ
เหลก็ในประเทศท่ีทำงบริษทัจดัหำจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยดงักล่ำวรวมกนัประมำณร้อยละ 50 นอกจำกน้ี  ทำงบริษทัไดมี้กำรแบ่งตลำดเศษ
เหลก็ในประเทศแยกตำมกลุ่มของผูจ้ดัจ  ำหน่ำยเศษเหลก็ และตำมประเภทของเศษเหลก็ โดยทีมจดัหำเศษเหลก็ไดพ้ฒันำและเลือกใช้
กลยทุธ์ใหเ้หมำะสมกบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยแต่ละรำย และประเภทของเศษเหลก็ โดยมีเป้ำหมำยของกลุ่มเพ่ือใหเ้กิดมลูค่ำประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จำกกำรใชง้ำนสูงสุดทั้ง 3 โรงงำน 

 
2. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บ ารุงรักษาการผลติ 
จดัหำวสัดุเพ่ือกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร เช่น ตลบัลูกปืน, อุปกรณ์ไฟฟ้ำ, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย, 

เคร่ืองกรอง, สำยพำนล ำเลียง และอ่ืนๆ วสัดุท่ีใชใ้นกำรผลิต เช่น แท่งถ่ำนอิเลคโทรด, ก๊ำซท่ีใชใ้นอุตสำหกรรม, น ้ำมนัเช้ือเพลิง, 
ลูกกลิ้งส ำหรับรีดเหลก็ สินคำ้ ในหมวดเหล่ำน้ีจะอยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนอยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่งวศิวกรโรงงำนและทีมจดัหำ 

 
3. การจัดหาวัตถุดบิ, โลจิสติกส์ และการบริการ 
ทีมจดัหำวตัถุดิบรับผิดชอบกำรจดัหำเฟอร์โร อลัลอยด,์ วสัดุทนไฟ และวสัดุปรุงแต่งท่ีใชใ้นกระบวนกำรหลอมเหลก็ดว้ย

เตำไฟฟ้ำ (EAF) โดยด ำเนินงำนจดัหำภำยใตค้วำมร่วมมือกนัอยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่ง ฝ่ำยจดัหำของบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) กบั
หน่วยงำนจดัหำของบริษทัในกลุ่มทำทำ สตีล โดยเป้ำหมำยหลกัคือกำรหำแหล่งวตัถุดิบท่ีดีเหมำะสมกบัมลูค่ำและรำคำท่ีเหมำะสม
ในกำรผลิตของบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) งำนโลจิสติกส์ และงำนบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำเขำ้สินคำ้มีกำรประสำนงำนและ
ท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่งหน่วยงำนจดัหำโลจิสติกส์และบริษทัในกลุ่มทำทำสตีล เป้ำหมำยหลกัคือกำรจดักำรขั้นตอนกระบวนกำร
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ขนส่งตำมแต่ละวธีิท่ีจะท ำใหสิ้นคำ้ขนส่งไดต้รงตำมเวลำท่ีตอ้งกำร ปลอดภยั ดว้ยตน้ทุนที่เหมำะสม กำรประสำนกบันโยบำยของ
บริษทัถือเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำใหเ้กิดเป้ำหมำยสูงสุดในกำรก ำจดัควำมเสียหำยต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัชีวติและทรัพยสิ์นของทุกคน 

 
4. การจัดหาที่โรงงาน 
เน่ืองจำกมีกิจกรรมงำนบริกำร งำนจดัหำแรงงำน และงำนจดัหำวสัดุส้ินเปลืองท่ีโรงงำนทั้ง 3 แห่ง บริษทั ทำทำ สตีล 

(ประเทศไทย) จึงไดม้อบหมำยให้หน่วยงำนจดัหำของแต่ละโรงงำนเป็นผูใ้ห้บริกำร กบัผูใ้ชง้ำนภำยในโรงงำน เพื่อเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก เพ่ิมควำมคล่องตวัและควำมยดืหยุน่ในกระบวนกำรจดัหำ โดยจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีประจ ำอยู่ท่ีโรงงำนท ำงำนร่วมกนัอย่ำง
ใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ผูรั้บบริกำรจะไดรั้บกำรบริกำรตรงตำมควำมตอ้งกำร 

 
5. การพฒันาและสนับสนุนงานจัดหา 
หน่วยงำนจดัหำ บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ไดรั้บนโยบำยให้ด ำเนินกำรจดัหำภำยใตรู้ปแบบกำรด ำเนินกำรจดัหำ  

ซ่ึงไดมี้กำรพฒันำกรอบกำรท ำงำน ปรับปรุงฐำนขอ้มลู ระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลและรำยงำนให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกบริษทั  

 
 

ปัจจยัความเส่ียง 
 
1. ปัจจัยความเส่ียงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิหลกั 

วตัถุดิบหลกัส ำคญัส ำหรับกระบวนกำรผลิต คือ เศษเหลก็ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของเศษเหล็ก
จำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ทั้งน้ีอุปสงคห์รือควำมตอ้งกำรใชเ้ศษเหล็กภำยในประเทศปีละประมำณ 6.2 ลำ้นตนั แต่อุปทำน
ภำยในประเทศ มีเศษเหล็กหมุนเวียนใชเ้พียงปีละ ประมำณ 5.5 ลำ้นตนั ท ำให้ตอ้งมีกำรน ำเขำ้เศษเหล็กจำกต่ำงประเทศปีละ 
ประมำณ 7 แสนตนั (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2556) เน่ืองจำกตน้ทุนกำรผลิตกว่ำ 70% มำจำกเศษเหล็ก กำรผนัผวนของรำคำเศษเหล็กจึงมี
ผลกระทบอย่ำงเป็นนัยส ำคญัต่อก ำไรของบริษทั เพื่อเป็นกำรลดอตัรำควำมเส่ียง บริษทัไดมี้นโยบำยกำรตั้งรำคำขำยของผลิตภณัฑ์
โดยจะพิจำรณำจำกตน้ทุนขำยควบคู่กบัรำคำตลำด ณ ขณะนั้น นอกจำกน้ี มีกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยเพ่ือสำมำรถ
จดัหำเศษเหลก็ท่ีมีคุณภำพและปริมำณท่ีเหมำะสมกบัแผนกำรผลิตของบริษทั เพื่อเป็นกำรลดปัจจยัควำมเส่ียงทำงดำ้นควำมผนัผวน
ของรำคำเศษเหลก็ลงได ้บริษทัด ำเนินกำรผลิตโดยอำศยัสินคำ้คงคลงัเป็นหลกั เพื่อลดผลกระทบจำกรำคำเศษเหลก็ท่ีผนัผวน 
 
2. ปัจจัยความเส่ียงทางด้านการผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

ลกัษณะกำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบของบริษทั มีสัดส่วนของกำรน ำเขำ้ประมำณร้อยละ 25 ของค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัหำ
ทั้งหมด ทำงฝ่ำยจดัหำของบริษทัมีกำรลดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์รวมถึงมีกำรส่ือสำรกบัฝ่ำยกำรเงินเพ่ือให้
ทรำบถึงสถำนะกำรเงินของบริษทัและนโยบำยกำรเงินท่ีทำงฝ่ำยกำรเงินใชเ้พ่ือควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ขณะนั้น ทั้งน้ี สำมำรถ
ลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรน ำเขำ้วตัถุดิบต่ำงๆ ได ้
 
3. ปัจจัยความเส่ียงทางด้านความสม ่าเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิหลกั 

หน่ึงในปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัคือวตัถุดิบจ ำพวกเฟอร์โร อลัลอยส์ เน่ืองจำกในปัจจุบนัยงัไม่มีสินคำ้ทดแทนสินคำ้
ประเภทดงักล่ำว รวมถึงกำรควบคุมระดบัรำคำเป็นไปไดย้ำกเน่ืองจำกระดบัรำคำแปรผนัตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก จึงท ำ
ให้กำรจดัหำวตัถุดิบมีปัจจยัเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ ทำงบริษทัไดมี้กำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยจดัตั้ง Lead buys ผ่ำนสิงคโ์ปร์, อินเดีย, 
ประเทศไทย และยโุรป โดยใชก้ลยทุธ์ในกำรจดัหำร่วมกนั และกำรรวบรวมปริมำณกำรซ้ือ เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจในกำรต่อรองมำกข้ึน อีก
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ทั้งสำมำรถเพ่ิมควำมมัน่ใจ จำกกำรจดัหำจำกแหล่งจ ำหน่ำยท่ีน่ำเช่ือถือทำงดำ้นคุณภำพทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงทำงดำ้นควำม
สม ่ำเสมอของคุณภำพและปริมำณของวตัถุดิบท่ีส ำคญัต่อกระบวนกำรผลิต 

ส ำหรับวตัถุดิบอ่ืนๆ เช่น ก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหลกัในกระบวนกำรผลิต ทำงบริษทัมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง
โดยมีกำรจดัท ำสัญญำระยะยำวกบัผูผ้ลิตและเป็นบริษทัชั้นน ำของประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนั
ผวนของรำคำและมัน่ใจไดว้ำ่จะสำมำรถมีผลิตภณัฑเ์พ่ือใชใ้นกระบวนกำรกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง 

 
4. ปัจจัยความเส่ียงทางด้านการขาดแคลนแรงงาน 

ลกัษณะแรงงำนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แรงงำนฝีมือ และแรงงำนทัว่ไป ส ำหรับแรงงำนฝีมือ บริษทัมีนโยบำยดำ้น
แรงงำนต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม พนกังำน สวสัดิกำร และเนน้ถึงควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำน นอกจำกน้ีมีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำแรง
ล่วงเวลำ รวมถึงมีกำรจ่ำยชดเชยเพ่ิมเติม เน่ืองจำกกำรท ำงำนในสภำพแวดลอ้มท่ีมีควำมเส่ียง เช่น กำรท ำงำนท่ำมกลำงฝุ่ นควนั หรือ 
ควำมร้อน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแรงจูงใจและพฒันำฝีมือแรงงำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้แก่บริษทั ส่วนแรงงำนทัว่ไป บริษทัใชผู้รั้บเหมำ
ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรจดัหำกำรประกนัอุบติัเหตุอนัอำจเกิดจำกกำรท ำงำนให้ อย่ำงไรก็ตำมแรงงำนในกลุ่มน้ีมีแนวโน้มขำด
แคลน เน่ืองจำกอุปสงคแ์รงงำนมีกำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง 
บริษทัจึงไดจ้ดัหำแรงงำนถูกกฎหมำยจำกประเทศใกลเ้คียง  เช่น พม่ำ ลำว และกมัพูชำเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทั
เป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองไม่สะดุดจำกกำรขำดแคลนแรงงำน 
 

จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจัดหา 
ประเดน็ส ำคญัอีกประเดน็หน่ึงท่ีทำงบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ใหค้วำมส ำคญันอกเหนือจำกคุณภำพของผลิตภณัฑ ์

คือจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยทำงบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงรับนโยบำย
หลกัมำจำกบริษทัแม่ หรือ Tata Code of Conduct : TCOC อยำ่งเคร่งครัด        และมุ่งเนน้กำรท ำงำนใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนัของ
กำรจดัหำทัว่ทั้งกลุ่มบริษทัทำทำ สตีล ดงัน้ี 

 
• สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในควำมเป็นเอกภำพท่ีปรำกฎต่อธุรกิจ 
• มอบคุณค่ำและนวตักรรมท่ีสูงสุดต่อสัมพนัธภำพของคู่คำ้และผูใ้ชบ้ริกำร 
• ยดึมัน่ต่อพนัธสัญญำท่ีท ำใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมและเหมำะสม 
• ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนร่วมกบัผูใ้ชง้ำนใหเ้ป็นในทิศทำงเดียวกนัเพ่ือกำรพฒันำกลยทุธ์กำรจดัหำ 
• ปฏิบติังำนดว้ยมำตรฐำนท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งหน่วยงำนจดัหำในแต่ละประเทศ 
• สนบัสนุนใหก้ำรท ำงำนสอดคลอ้งกนัทั้งกลุ่มบริษทัทำทำ สตีล 
• รักษำมำตรฐำนสูงสุดของจริยธรรม ควำมโปร่งใส และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ทำงบริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) มีกำรใชน้โยบำยเพื่อควบคุมคู่คำ้และพนัธมิตรทำงธุรกิจให้ตระหนักและปฏิบติัตำม

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ โดยในปัจจุบนับริษทัไม่มี
ขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือถูกฟ้องร้องดว้ยเร่ืองใดๆเก่ียวกบัปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.4 งานที่ยังะม่ะด้ส่งมอบ  
 ไม่มีงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร หรือกำรจดัซ้ือท่ีมีมลูค่ำสูงและกำรขำยท่ีรอกำรส่งมอบ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ไดก้ ำหนดใหก้รอบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนส ำคญัในกระบวนกำรวำงแผน
เพ่ือใหเ้กิดควำมยัง่ยนืขององคก์ร และเป็นส่ิงสนบัสนุนทำงธุรกิจท่ีส ำคญัคือกระบวนกำรพิจำรณำทบทวนของฝ่ำยบริหำร บริษทัได้
วำงโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึนเพ่ือส่งเสริมใหจ้ดักำรควำมเส่ียงดว้ยวธีิกำรคำดกำรณ์ไปขำ้งหนำ้ ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัสำมำรถ
เผชิญและจดักำรกบัควำมเส่ียงเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกควำมเส่ียงต่ำงๆ ไดโ้ดยในขณะเดียวกนัก็จะช่วยให้บริษทัสำมำรถแสวงหำ
โอกำสท่ีมีอยู ่เพ่ือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทำงดำ้นธุรกิจต่อไป 

กำรท่ีบริษทัด ำรงอยูใ่นอุตสำหกรรมเหลก็ จึงเป็นท่ีคำดกำรณ์ไดว้ำ่บริษทัจะตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจใน
หลำยดำ้น ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดจ้ดัท ำและรวบรวมควำมเส่ียงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนไดว้ิเครำะห์สภำพแวดลอ้มของธุรกิจโดย
ละเอียด สถำนกำรณ์ดำ้นกำรตลำด รวมถึงศกัยภำพขององค์กร  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะไดมี้กำร
พิจำรณำและเปรียบเทียบในปัจจยั และภำรกิจงำนดำ้นต่ำงๆ ทั้งหมด ประกอบกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้หลกัๆ ท่ีบริษทัไดป้ระสบหรือเผชิญ
มำ และด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งอย่ำงละเอียดถ่ีถว้นเพ่ือก ำหนดมำตรกำรและกลยุทธ์ในกำรบรรเทำควำมเส่ียงดงักล่ำวไว้
ล่วงหน้ำ ทั้งน้ี ไดมี้กระบวนกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัเร่งด่วนของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน ควบคู่ไปกับกำรมอบหมำยงำนให้แต่ละ
ส่วนงำนรับไปด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะเจำะจง เพ่ือใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรบริหำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

นับตั้งแต่ไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2556 ประเทศไทยประสบปัญหำทำงกำรเมืองซ่ึงส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจและต่อกำร
เติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรรับมือกับสภำวะไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในระยะยำว บริษทัจึงได้
มุ่งเน้นในดำ้นต่ำงๆ โดยมอบหมำยให้ทุกสำยงำนสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคำ้และซัพพลำยเออร์ มีกำรคุมตน้ทุน และบริหำร
จดักำรกำรลงทุนอย่ำงเขม้งวด ซ่ึงช่วยให้บริษทัสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงคล่องตวัและยืดหยุ่นและพร้อมท่ีจะตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้และธุรกิจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

1. ความเส่ียงด้านการตลาด 

อุตสำหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับควำมเส่ียงจำกควำมตอ้งกำรและรำคำของสินคำ้ท่ีผนัผวนตำมฤดูกำล เช่นเดียวกับ
ประเทศอ่ืนซ่ึงประสบกบัควำมเส่ียงน้ี ทั้งในดำ้นรำคำวตัถุดิบและรำคำของสินคำ้ส ำเร็จรูป เน่ืองจำกผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยำวมกัใช้
งำนในภำคกำรก่อสร้ำงเป็นหลกั ดงันั้นกำรเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมผนัผวน
ทำงด้ำนอุปสงค์ นอกจำกน้ีกำรท่ีประเทศไทยส่งเสริมเร่ืองข้อตกลงกำรค้ำเสรี เป็นเหตุให้สถำนกำรณ์ทำงด้ำนอุปทำนได้รับ
ผลกระทบอยำ่งรุนแรงสืบเน่ืองมำจำกกำรน ำเขำ้เหลก็จำกต่ำงประเทศท ำให้รำคำของผลิตภณัฑเ์หล็กส ำเร็จรูปผนัผวนมำกข้ึน แมว้่ำ
กำรบริโภคเหลก็มีแนวโนม้สูงข้ึน แต่กำรเพ่ิมดงักล่ำวเกิดจำกกำรเติบโตของเหลก็ท่ีมีกำรน ำเขำ้ 

บริษทัไดด้  ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรบรรเทำและลดผลกระทบดำ้นลบของควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด โดยกำร
มุ่งเนน้ท่ีกำรสร้ำงตรำสินคำ้ในสำยผลิตภณัฑห์ลกั นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดเ้พ่ิมส่วนแบ่งกำรตลำดในส่วนภูมิภำคและในประเทศเพ่ือน
บำ้น บริษทัยงัมุ่งเนน้เร่ืองคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรใหบ้ริกำร ซ่ึงสำมำรถรับรองวำ่จะสำมำรถจดัหำรำยกำรสินคำ้ให้ตรงเวลำท่ี
ลูกคำ้ตอ้งกำร และตำมสถำนท่ีและปริมำณท่ีลูกคำ้ก ำหนด โดยมีกำรรับฟังควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เพ่ือสำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรไดอ้ยำ่งครบถว้น  

ในส่วนของยุทธศำสตร์นั้น กระบวนกำรในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่มีกลไกท่ีเขม้แข็งส ำหรับรวบรวมควำมตอ้งกำร
เฉพำะดำ้นของลูกคำ้ และมีกำรออกแบบผลิตภณัฑต่์ำงๆ อยำ่งล ้ำหนำ้เพ่ือใหต้อบสนองวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนของลูกคำ้ โดยใน
กำรพฒันำผลิตภณัฑต่์ำงๆ บริษทัยงัไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูเ้ช่ียวชำญทำงเทคนิคทั้งในประเทศและจำกระดบักลุ่มบริษทั 
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2. ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ 

กำรท่ีธุรกิจตอ้งข้ึนอยูก่บัรำคำของวตัถุดิบเช่นเดียวกบับริษทัผูผ้ลิตเหลก็รำยอ่ืนๆ บริษทัจึงตอ้งเตรียมป้องกนัปัญหำควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวน ทั้งดำ้นปริมำณและรำคำของวตัถุดิบ หลงัจำกท่ีบริษทัตดัสินใจหยุดเดินเคร่ือง MBF ควำมเส่ียงของ
บริษทัจึงจ ำกดัอยูท่ี่เศษเหล็ก ดงันั้น แนวทำงในกำรบรรเทำและลดปัจจยัควำมเส่ียงน้ีของบริษทัก็คือ กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีใน
เครือข่ำยผูข้ำยวตัถุดิบภำยในประเทศ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรรวบรวมเศษเหล็กในประเทศจะเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอ นอกเหนือจำกน้ีแลว้กำรน ำเขำ้เศษเหลก็จำกต่ำงประเทศก็เป็นอีกส่วนหน่ึงของเคร่ืองป้องกนั ควำมเส่ียงดำ้นวตัถุดิบให้แก่
บริษทัได ้เน่ืองจำกบริษทัไดมี้กำรจดัท ำสัญญำและจดัหำเศษเหลก็ใหไ้ดต้ำมเวลำ ซ่ึงสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ ในช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกบักำรด ำเนินกำรในดำ้นน้ีและไดรั้บกำรสนับสนุนดำ้นทรัพยำกร
ต่ำงๆ เป็นอยำ่งดีจำกระดบักลุ่มบริษทัทำทำสตีลดว้ยกนั 

3. ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัเตาถลุงเหลก็หลอมเหลวขนาดเลก็ (MBF) 

โครงกำรเตำถลุงเหล็กขนำดเล็กท่ี NTS ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทั อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกถ่ำนโคก้
และสินแร่เหล็กมีรำคำสูงข้ึนมำกอย่ำงต่อเน่ือง จึงส่งผลให้บริษทัตอ้งตดัสินใจหยุดกำรผลิตของเตำถลุงดังกล่ำวนับตั้งแต่เดือน
สิงหำคม 2554 เป็นตน้มำ แต่ไดบ้  ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรอยำ่งเหมำะสม บริษทัท ำกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งเหมำะสมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำเม่ือ
เดินเคร่ืองใหม่ โดยบริษทัยงัคงรักษำควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูข้ำยวตัถุดิบทุกรำยในช่วงท่ีหยดุเคร่ืองจกัร 

4. ความเส่ียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เช่นเดียวกนักบัผูผ้ลิตเหลก็อ่ืนๆ กระบวนกำรผลิตเหลก็จะมีปัจจยัควำมเส่ียงต่อสุขภำพควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนอยูด่ว้ย ถึงแมว้ำ่กำรผลิตเหลก็จะไม่มีกำรใชว้สัดุหรือวตัถุดิบท่ีเป็นอนัตรำย แต่ในกระบวนกำรผลิตเหลก็จะตอ้งใช้
อุณหภูมิสูงและตอ้งมีกำรเคล่ือนยำ้ยหรือบรรทุกส่ิงของท่ีมีน ้ำหนกั ดงันั้น ทุกโรงงำนซ่ึงมีทั้งพนกังำนประจ ำและ ผูรั้บเหมำจึง
จ ำเป็นตอ้งมีแผนจดักำรเพ่ือควำมปลอดภยัท่ีครอบคลุมทุกดำ้นอยำ่งสมบูรณ์ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดจ้ดัท ำโครงกำรควำมเป็นเลิศดำ้น
ควำมปลอดภยัข้ึนท่ีโรงงำนทั้งสำมแห่ง ของบริษทั โดยเฉพำะกำรปฏิบติัตำมโครงกำรควบคุมควำมเส่ียงร้ำยแรง เพื่อลดควำมเส่ียงท่ี
อำจเกิดจำกสภำพกำรท ำงำนและวธีิกำรท ำงำนท่ีไม่ปลอดภยั โดยน ำกลไกในกำรแยกแยะกำรท ำงำนเพ่ือใหค้นงำนท่ีท ำงำนกบั
เคร่ืองจกัรเกิดควำมปลอดภยัยิง่ข้ึน ในปี 2557 บริษทั NTS ไดรั้บรำงวลัหำรควำมเส่ียงรบริหำรควำมเส่ียงกำรบริหำรควำมปลอดภยั
จำกนำยกรัฐมนตรี และ SCSC และ SISC ไดรั้บประกำศนียบตัรในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกนั นอกจำกน้ีบริษทัยงัก ำหนดใหผู้รั้บเหมำ
ปฏิบติัตำมแนวทำงจดักำรควำมปลอดภยัอยำ่งเขม้งวดเพ่ือมุ่งไปสู่ “ควำมผิดพลำดเป็นศูนย”์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำร
ปฏิบติังำนท่ีปลอดภยัในทุกหนำ้ท่ีงำนท่ีมีผูรั้บเหมำท ำงำน โครงกำรควำมเป็นเลิศในดำ้นควำมปลอดภยัน้ียงัไดข้ยำยจำกโรงงำนผลิต
ไปยงัส ำนกังำนของบริษทัอีกดว้ย โดยมีกำรฝึกซอ้มดำ้นควำมปลอดภยัและมีกำรจดัฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัและกำรมีส่วน
ร่วมในเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นประจ ำ 

บริษัทและบริษทัย่อยไดก้ ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรไดเ้กิดประโยชน์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล ดว้ยกำรก ำหนดกฎระเบียบในกำรจดักำรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเหมำะสม เพื่อลดผลกระทบเชิง
ลบต่อชุมชนในเร่ืองน้ี กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสำหกรรม ไดม้อบเกียรติบตัรรับรองควำมทุ่มเทพยำยำมของ NTS และ SCSC ในดำ้นกำรรักษำสภำพแวดลอ้ม วตัถุดิบหลกัท่ี
น ำมำใชใ้นกำรผลิตของทั้งสำมโรงงำน ไดแ้ก่ เศษเหล็กมีกำรน ำกลบัมำหมุนเวียนใชใ้หม่ไดท้ั้งหมด บริษทัไดก้ ำหนดกรอบกำร
ท ำงำนดำ้น TPM และภำยใตโ้ครงสร้ำงกำรรำยงำนของเสีย ไดก้ ำหนดให้พนักงำนตอ้งด ำเนินกำรช้ีบ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดท่ี
ก่อเกิดของเสีย ตลอดจนตอ้งด ำเนินโครงกำรเพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนดว้ย ซ่ึงบริษทัไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบกำรใชพ้ลงังำนเป็นประจ ำ
ทุกปีโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญจำกกลุ่มบริษทัทำทำ สตีล กำรด ำเนินกำรดงัท่ีไดก้ล่ำวมำน้ีไดช่้วยใหเ้กิดระบบกำรแจง้เตือนท่ีเหมำะสมเม่ือ
มีควำมเส่ียงใดๆ เกิดข้ึน  
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5. ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 

กำรประกอบกำรอยูน่อกเขตอุตสำหกรรมและอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพซ่ึงมีตวัเลขผูว้ำ่งงำนอยูใ่นระดบัต ่ำ ท  ำใหบ้ริษทัตอ้ง
ประสบกบัควำมเส่ียงอยำ่งเห็นไดช้ดัจำกอตัรำกำรลำออกของพนกังำนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในระดบัพนกังำนปฏิบติักำร และ
พนกังำนระดบับงัคบับญัชำของบริษทั แต่ควำมเส่ียงน้ีโดยปกติจะลดลงเองเน่ืองจำกประสบกำรณ์ของงำนต่ำงจำกลุ่มอุตสำหกรรม
อ่ืน อยำ่งไรก็ดีบริษทัไดส่้งเสริมและเปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถเติบโตกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนไปกบักำรพฒันำบุคลำกรอยำ่ง
กวำ้งขวำงทั้งในดำ้นกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีงำนโดยตรง และดำ้นกำรจดักำรต่ำงๆ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถและศกัยภำพ
ของพนกังำนและท ำใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทัต่อไป ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัไดริ้เร่ิมจดัท ำโครงกำรพฒันำผูน้ ำเพ่ืออนำคตเพ่ือให้
โอกำสพนกังำนสำมำรถมีควำมเติบโตและพฒันำตนเองในหนำ้ท่ีกำรงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท ำระบบ
บริหำรจดักำรควำมรู้และระบบงำน IT ท่ีเก็บรวบรวมควำมรู้ของพนกังำนใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำร
สูญเสียทรัพยำกรบุคคลท่ีส ำคญัของบริษทัไป 

6. ความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศส่งผลให้เกิดควำมเส่ียงต่อควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลก ำไร
ของธุรกิจเม่ือมีกำรจดัซ้ือจำกต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน ถึงแมว้่ำอำจจะดูเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดรวมรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
ธุรกิจทั้งหมดของบริษทั แต่บริษทัก็ไดก้ ำหนดปัจจยัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ
ดงักล่ำวไว ้ซ่ึงบริษทัไดบ้ริหำรโดยกำรใชม้ำตรกำรท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงอยำ่งเป็นรูปธรรมซ่ึงมีกำรก ำกบั
ดูแลและติดตำมผลโดยคณะกรรมกำรทำงกำรเงินระดบัภูมิภำค และก ำหนดให้มีกลไกในกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบ
อยำ่งเป็นทำงกำรทุกไตรมำส 

7. ความเส่ียงเกีย่วกบัภัยธรรมชาติ 
จำกกำรท่ีส ำนักงำนใหญ่และโรงงำนตั้งอยู่ใน 4 พ้ืนท่ีท่ีแตกต่ำงกัน ควำมเส่ียงของบริษทัต่อภยัทำงธรรมชำติจึงอยู่ใน

ระดบัปำนกลำงในช่วงเหตุกำรณ์อุทกภยัในปี 2555 โรงงำนผลิตเหล็กของบริษทัท่ีจงัหวดัสระบุรีไดรั้บกำรป้องกนัเป็นอย่ำงดีเพ่ือ
ไม่ให้ไดรั้บผลกระทบจำกน ้ ำท่วม ถึงแมว้่ำจะตอ้งปิดท ำกำรสืบเน่ืองจำกน ้ ำท่วมบริเวณท่ีพกัอำศยัของพนักงำน ส ำหรับอีกสอง
โรงงำนทำงภำคตะวนัออกของไทยไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยำ่งใด อยำ่งไรก็ดี บริษทัตระหนักถึงควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนในเขต
นิคมอุตสำหกรรม และดว้ยเหตุน้ีจึงไดท้  ำประกนัภยัให้ครอบคลุมควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติต่ำงๆ ตลอดจนบริษทัไดก้ ำหนดให้มี
ขั้นตอนปฏิบติัในกำรจดักำรกบัภำวะฉุกเฉินข้ึนส ำหรับทุกโรงงำน และไดมี้กำรจดักำรฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำจะ
สำมำรถปฏิบติัตำมขั้นตอนดงักล่ำวไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพในกรณีท่ีมีกำรหยุดชะงกัของธุรกิจบริษทัก็สำมำรถแก้ไขไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนอยำ่งยดืหยุน่ได ้เพ่ือให้สำมำรถปรับเปล่ียนและโยกกำรผลิตระหว่ำงโรงงำนทั้ง
สำมแห่งไดอ้ยำ่งคล่องตวั 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ประกอบธุรกจิ 

 

สินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

       (ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557)  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจำ้ของ  837.10 รำยละเอียดแยกตำมแต่ละบริษทั 
2. อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  เป็นเจำ้ของ  1,823.21 รำยละเอียดแยกตำมแต่ละบริษทั 
3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจำ้ของ  5,635.01 รำยละเอียดแยกตำมแต่ละบริษทั 
4. สินทรัพยร์ะหวำ่งด ำเนินกำร  เป็นเจำ้ของ  21.50 รำยละเอียดแยกตำมแต่ละบริษทั 
5. อ่ืนๆ  เป็นเจำ้ของ  42.55 รำยละเอียดแยกตำมแต่ละบริษทั 

   6. ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์  (2,939.71)  
รวม   5,419.66   

 

รำยละเอียดแยกตำมบริษทัแต่ละบริษทัดงัน้ี 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศะทย) จ ากดั (มหาชน) (“TSTH”) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. สินทรัพยร์ะหวำ่งด ำเนินกำร  เป็นเจำ้ของ  - ไม่มีภำระผกูพนั 
2. อ่ืนๆ  เป็นเจำ้ของ  11.16 ไม่มีภำระผกูพนั 

รวม   11.16  

 

บริษัท เอน็. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“NTS”) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจำ้ของ  837.10 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
2. อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  เป็นเจำ้ของ  1,478.37 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจำ้ของ  5,237.07 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
4. สินทรัพยร์ะหวำ่งด ำเนินกำร  เป็นเจำ้ของ  3.40 ไม่มีภำระผกูพนั 
5. อ่ืนๆ  เป็นเจำ้ของ  20.31 ไม่มีภำระผกูพนั 

    6. ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์  (2,939.71)  
รวม   4,636.54  
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บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั (“SISC”)   

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจำ้ของ  0.00 ไม่มีภำระผกูพนั 
2. อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  เป็นเจำ้ของ  47.03 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจำ้ของ  99.31 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
4. สินทรัพยร์ะหวำ่งด ำเนินกำร  เป็นเจำ้ของ  2.88 ไม่มีภำระผกูพนั 
5. อ่ืนๆ  เป็นเจำ้ของ  4.94 ไม่มีภำระผกูพนั 

รวม   154.16  

 

บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั (“SCSC”) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจำ้ของ  0.00 ไม่มีภำระผกูพนั 
2. อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  เป็นเจำ้ของ  297.81 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจำ้ของ  298.64 ค ้ำประกนัเงินกูย้มื 
4. สินทรัพยร์ะหวำ่งด ำเนินกำร  เป็นเจำ้ของ  15.22 ไม่มีภำระผกูพนั 
5. อ่ืนๆ  เป็นเจำ้ของ  6.13 ไม่มีภำระผกูพนั 

รวม   617.80  

หมำยเหตุ :  ท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย อนัไดแ้ก่ NTS SISC และ SCSC ไดจ้  ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูร้ะยะยำว 
และเงินกูเ้งินทุนหมุนเวยีน ระหวำ่ง TSTH กบั  บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์ วงเงิน 6,870 ลำ้นบำท และระหว่ำงกลุ่ม TSTH กบั บมจ. ธนำคำร
กรุงเทพ วงเงิน 5,930 ลำ้นบำท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีเป็นคู่ควำมหรือ
คู่กรณีโดยท่ีคดีหรือขอ้พิพำทยงัไม่ส้ินสุดแต่อยำ่งใด ในทั้ง 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี  
 
1. ไม่มีคดีท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ  ำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
2. ไม่มีคดีท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
3. ไม่มีคดีใดท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทัว่ะปและข้อมูลส าคัญอืน่ 

ช่ือบริษัท  : บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “TSTH”) 

(เดิมช่ือบริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ำกดั (มหำชน) หรือ“MS”) 
   

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 
   

ประเภทธุรกจิ : เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ตำมโครงสร้ำงกำรรวมกิจกำรโดยกำรเข้ำถือหุ้น 
ในบริษัทย่ อย  ได้แ ก่  บ ริษัท  เอ็ น . ที . เอส .  ส ตี ลก รุ๊ป  จ ำกั ด  (มหำชน)  ( “NTS”)  
บริษทั เหลก็สยำม (2001) จ ำกดั (“SISC”) และบริษทั เหล็กก่อสร้ำงสยำม จ ำกดั (“SCSC”)  ซ่ึง
บริษทัย่อยทั้งสำมบริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนำด
เลก็ และอ่ืนๆ  

   

สัญลักษณ์หลกัทรัพย์ : TSTH  
   

วันเร่ิมก่อตั้งบริษัท : 12 กรกฎำคม 2545 
   

วันเร่ิมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 29 พฤศจิกำยน 2545 
   

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 555 อำคำรรสำ ทำวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร 10900 

   

โทรศัพท์ : 0-2937-1000 
   

โทรสาร : 0-2937-1223 
   

เว็บะซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  
   

ทุนจดทะเบียน  : 8,421,540,848 บำท 

  หุน้สำมญั               8,421,540,848  หุน้ 

ทุนช าระแล้ว  : 8,421,540,848 บำท 

  หุน้สำมญั                8,421,540,848   หุน้  
   

มูลค่าหุ้นท่ีตราะว้ : หุน้ละ 1.00 บำท 
   

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชั้น 4, 6-7 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

  โทรศพัท ์ 0-2229-2800      โทรสำร  0-2359-1262-3 
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ผู้สอบบัญชี : นำงสำวธนำวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3440) 

  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ำกดั   
อำคำรรัจนำกำร ชั้น 25 เลขท่ี 183 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ  เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

  โทรศพัท ์  0-2676-5700 โทรสำร   0-2676-5757 
   

ส่วนส่ือสารและกจิกรรมองค์กร : นำงอริศรำ ณ ระนอง 

  โทรศพัท ์  0-2937-1000 ต่อ 2420      โทรสำร  0-2937-1224 

  อีเมล ์ arisaran@tatasteelthailand.com 

   
นักลงทุนสัมพนัธ์ : นำงสำวปรำรถนำ  สิงหะเนติ 

  โทรศพัท ์  0-2937-1000 ต่อ 1460      โทรสำร  0-2937-1224 

  อีเมล ์ pratanas@tatasteelthailand.com 
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ข้อมูลบริษัทย่อย (ณ 31 มีนำคม 2557)  

 

บริษัท เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107536001273 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้นและเหลก็ลวด 
วนัท่ีก่อตั้ง  : 4 ตุลำคม 2531 
ท่ีตั้งโรงงำน  : เลขท่ี 351 หมู่ท่ี 6 ถนนทำงหลวงสำยท่ี 331 นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ต ำบลบ่อ

วนิ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 20230 
  โทรศพัท ์0-3834-5355 โทรสำร 0-3834-5350 

ทุนจดทะเบียน  : 4,627,965,356.40 บำท 
ทุนช ำระแลว้  : 4,627,965,356.40 บำท 
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวต่้อหุน้  : 1.20 บำท 
ถือโดย TSTH   99.76 % 
 

บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0105544085276 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนำดเลก็ 
วนัท่ีก่อตั้ง  : 3 กนัยำยน 2544 
ท่ีตั้งโรงงำน  : เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 11 ต ำบลบำงโขมด อ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 

  โทรศพัท ์0-3628-8000 โทรสำร 0-3628-8002 
ทุนจดทะเบียน  : 120,000,000.00 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 120,000,000.00 บำท 
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ : 100 บำท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
 
บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0105532094348 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้น 
วนัท่ีก่อตั้ง : 4 ตุลำคม 2532 
ท่ีตั้งโรงงำน  : แปลงท่ี ไอ-23 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด อ  ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

  โทรศพัท ์0-3868-3968 โทรสำร 0-3868-3969 
ทุนจดทะเบียน  : 1,750,000,000.00 บำท 
ทุนช ำระแลว้  : 1,750,000,000.00 บำท 
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ : 100 บำท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
 
 

หมายเหตุ  ท่ีอยูข่องส ำนกังำนใหญ่บริษทัยอ่ยทั้งสำม  : อำคำรรสำ ทำวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขท่ี 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  

โทรศพัท ์ 0-2937-1000   โทรสำร  0-2937-1224 
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ส่วนที ่2 การจัดการและก ากับดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 
 ่ีทนั ว ณีี 31ีม ัาคมี2557 บริษนวม วุัจดวะเบ ยัจ าัทัี8,ี421,ี540,ี848 บาวีเร ยกช าระแลท้ี8,ี421,ี540,ี848ีบาว แบ่งเป็ัหุ้ั

สามนญ 8,421,540,848  หุ้ั  มลูค่าหุ้ั ว ณตราไทหุ้้ั ละ 1 บาว 
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ประทนติการเพิณมวุัและลดวุั รทมวน้งวุัช าระแลท้ของบริษนว ปรากฎดนง  ั้  

  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ (ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) ทุน 

(ล้านบาท) 

 

12 ก.ค. 45 หุ้ั สามนญ 

10,000 บาว 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

-ไม่ม - 

0.01 0.01 จดวะเบ ยัจนดตน้งบริษนว วุัจดวะเบ ยัี10,000 บาวีแบ่งเป็ัีหุ้ัสามนญี

10,000 หุ้ั ีมลูค่าว ณตราไทหุ้้ั ละี1 บาวีโดยม วุัช าระแลท้ 10,000 บาวี

เป็ัหุ้ั สามนญีจ าัทั 10,000 หุ้ั  

1 ส.ค. 45 หุ้ั สามนญี

6,729.44 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

2,083.68 

0.01 0.01 เพิณมวุัจดวะเบ ยัจาก 10,000 บาว เป็ั 8,813.12 ลา้ับาว แบ่งเป็ั 

หุ้ัสามนญ 6,729.44 ล้าัหุ้ั หุ้ับุริมสิวธิ 2,083.68 ล้าัหุ้ั  

มูลค่าว ณตราไท ้ หุ้ัละ 1 บาว โดยม วุัช าระแลท้ 10,000 บาว เป็ัหุ้ั

สามนญจ าัทั 10,000 หุ้ั  

29 พ.ย. 45 หุ้ั สามนญี

6,729.44 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

2,083.68 

หุ้ั สามนญ 

1,851.62  

หุ้ั บุริมสิวธิ 

788.30 

หุ้ั สามนญ 

1,851.62 

หุ้ั บุริมสิวธิ

788.30 

ออกหุ้ั สามนญและหุ้ั บุริมสิวธิรทม 2,639.92 ลา้ัหุ้ั ใหก้นบผูถื้อหุ้ั เดิม

ของ NTS โดยแบ่งเป็ั หุ้ั สามนญี1,851.62ีลา้ัหุ้ั ีและหุ้ั บุริมสิวธิี

788.30 ลา้ัหุ้ั  มลูค่าว ณตราไทหุ้้ั ละี1 บาว รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 

2,639.92 ลา้ับาว 

2 ธ.ค. 45 หุ้ั สามนญี

6,729.44 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

2,083.68 

หุ้ั สามนญ 

1,542.56  

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,262.98 

หุ้ั สามนญ 

3,394.18 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

2,051.28 

ออกหุ้ัสามนญและหุ้ับุริมสิวธิ รทม 2,805.54 ลา้ัหุ้ัให้กนบ CHC 

McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็ั 

 ออกหุ้ัสามนญ 1,542.56 ล้าัหุ้ั และ หุ้ับุริมสิวธิ 895.38 ล้าัหุ้ั 
มูลค่าว ณตราไท ้   หุ้ัละ 1 บาว ให้กนบ CHC 

 ออกหุ้ับุริมสิวธิ 367.60 ล้าัหุ้ั  มูลค่าว ณตราไทหุ้้ัละ 1 บาว
ให้กนบ McDonald และ  MCL  

รทมวุัช าระแล้ทวน้งส้ิั 5,445.46 ล้าับาว 

 

 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

27 
 

  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ (ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) ทุน 

(ล้านบาท) 

 

9 ธ.ค. 45 

 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้ั สามนญี

7,097.04  

 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,716.08 

- หุ้ั สามนญ 

3,841.71  

 

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,603.75 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพีหุ้ับุริมสิวธิจ าัทั  447.53 ลา้ัหุ้ั 

เป็ัีหุ้ั สามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 5,445.46 

ลา้ับาว 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง

กนบการใช้สิวธิแปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิเป็ัหุ้ัสามนญจ าัทั 763.66 

ลา้ัหุ้ั   

66 และี06

ต.ค. 46 

หุ้ั สามนญี

7,097.04  

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,716.08 

หุ้ั สามนญ

132.60 

หุ้ั สามนญ 

3,974.31  

หุ้ั บุริมสิวธิ

1,603.75 

ออกหุ้ัสามนญรทม 132.60 ลา้ัหุ้ัให้แก่ผูถื้อหุ้ัเดิมของ NTS เป็ัครน้ ง

ว ณสอง 62.08 ลา้ัหุ้ั และให้แก่ “CHC” บุคคลใัทงจ ากนดีอนั เัืณองจาก

การปฏิบนติตามสนญญาการคทบรทมกิจการ 70.52 ล้าัหุ้ัีมูลค่าว ณตรา

ไทหุ้้ั ละี1 บาว รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 5,578.06 ลา้ับาว 

07ี ีธ.ค. 46 หุ้ั สามนญี

7,097.04  

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,716.08 

 หุ้ั สามนญ 

3,973.66  

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,606.16 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กจ าัทั  3.34 ลา้ัหุ้ั 

เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 5,578.06 

ลา้ับาว 

30ีและี76 

ธ.ค. 46 

หุ้ั สามนญี

7,173.96  

หุ้ั บุริมสิวธิ 

1,667.35 

- หุ้ั สามนญ 

3,973.66  

หุ้ั บุริมสิวธิ

1,606.16 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง

กนบการด าเัิัการดนง  ั้  

 ีแปลงสภาพหุ้ั บุริมสิวธิเป็ัหุ้ั สามนญจ าัทั 79.93 ลา้ัหุ้ั   

 ตนดหุ้ัจดวะเบ ยัว ณย นงมิได้ั  าออกจ าหั่าย และมิไดถู้กจนดสรรไท้ี
เพืณอรองรนบหุ้ักู้แปลงสภาพหรือใบส าคนญแสดงสิวธิว ณจะซ้ือหุ้ั 
70.46 ลา้ัหุ้ัี (ีหุ้ัสามนญีี 38.06 ลา้ัหุ้ัีและหุ้ับุริมสิวธิี32.40 ลา้ั
หุ้ั ) 

โดยคงเหลือหุ้ัจ าัทั 8,742.66 ลา้ัหุ้ั รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 

5,578.06 ลา้ับาว 
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ (ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) ทุน 

(ล้านบาท) 

 

5 ม.ค. 47 หุ้ั สามนญี
9,138.91  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,603.75 

- หุ้ั สามนญ 
3,977.65  

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,600.41 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง
กนบการเพิณมวุัจดวะเบ ยัของบริษนวอ ก 2,000 ลา้ับาว จาก 8,742.66 
ลา้ับาว เป็ั 10,742.66 ลา้ับาว โดยการออกหุ้ัสามนญใหม่ 2,000 
ลา้ัหุ้ั มูลค่าว ณตราไทหุ้้ัละ 1 บาว รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 5,578.06 
ลา้ับาวี 

13 ม.ค. 47 หุ้ั สามนญี
9,138.91  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,603.75 

- หุ้ั สามนญ 
3,938.36  

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,633.76 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กจ าัทั  60.66 ล้าั
หุ้ั เป็ัหุ้ัสามนญว ณอ นตราแปลงสภาพ  1:1 รทมวุัช าระแล้ทวน้ งส้ิั
5,533.66 ล้าับาว 

67ีก.พี.13  หุ้ั สามนญี
9,138.91  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,603.75 

หุ้ั สามนญ
633.73 

หุ้ั สามนญ 
1,663.68  

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,633.76 

ผูถื้อหุ้ั สามนญและหุ้ั บุริมสิวธิเดิมี่ีทนั ว ณี 8ีีมกราคมีี0613ีีไดใ้ชสิ้วธิ
ซ้ือหุ้ัสามนญเพิณมวุัใัอนตราีี6 0ีหุ้ัเดิมต่อี 6ีีหุ้ัใหม่ีใัราคาหุ้ัละี

0.76ีบาวีเป็ัจ าัทัี633.73ีลา้ัหุ้ั ีรทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั  6,366.11 
ลา้ับาว 

22 เม.ษ 47 หุ้ั สามนญี
9,161.71  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,633.75 

- หุ้ั สามนญ 
1,663.68  

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,633.76 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง
กนบการใชสิ้วธิแปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิเป็ัหุ้ัสามนญจ าัทั 15.40 ลา้ั
หุ้ั  

19 ต.ค. 47 หุ้ั สามนญี
9,161.71  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,633.75 

- หุ้ั สามนญ 
1,672.36  

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,634.08 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กจ าัทั  4.27 ลา้ัหุ้ั 
เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั6,366.11 
ลา้ับาว 

30 พ.ย. 47 
หุ้ั สามนญี
9,161.71  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,633.75 

หุ้ั สามนญ
163.30 

หุ้ั สามนญ 
1,686.63 

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,631.67 

CHC ผูถื้อหุ้ักู้แปลงสภาพได้แปลงสภาพหุ้ักู้แปลงสภาพจ าัทัี
6,867.386ีีหั่ทยีหั่ทยละีี666,666ีีบาวีเป็ัหุ้ัสามนญจ าัทัีี163.30ี

ลา้ัหุ้ัีว ณราคาแปลงสภาพีี6.16ีีบาวีี : ีี6ีีหุ้ัสามนญีีรทมวุัช าระแลท้
วน้งส้ิัีี6,636.66ีีลา้ับาวี  
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ (ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) ทุน 

(ล้านบาท) 

 

18 ก.พ. 48 หุ้ั สามนญี
9,154.76  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,633.35 

- หุ้ั สามนญ
1,667.37 

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,636.78 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กจ าัทั  60.76 ลา้ัหุ้ั 
เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี6,175.15 
ลา้ับาว 

22 เม.ย 48 หุ้ั สามนญี
9,170.88  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,636.78 

- หุ้ั สามนญ
1,667.37 

หุ้ั บุริมสิวธิ
1,636.78 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง
กนบการใชสิ้วธิแปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิเป็ัหุ้ัสามนญรทมจ าัทั 16.57 
ลา้ัหุ้ั  

20 ธ.ค.ี48 หุ้ั สามนญี
9,636.88  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,636.78 

- หุ้ั สามนญ
6,667.76 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
636.39 

ผูถื้อหุ้ั บุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ั บุริมสิวธิอ กจ าัทั 866.78 ลา้ัหุ้ั 
เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี6,175.15 
ลา้ับาว 

21 ธ.ค.ี48 หุ้ั สามนญี
9,170.88  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,571.33 

หุ้ั สามนญ
616.31 

หุ้ั สามนญ 
6,645.61 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
671.39 

CHC ผูถื้อหุ้ักู้แปลงสภาพได้แปลงสภาพหุ้ักู้แปลงสภาพจ าัทัี
0,666ีหั่ทยีหั่ทยละีี666,666ีีบาวีเป็ัหุ้ัสามนญจ าัทัีี616.31ีีลา้ั

หุ้ั ีว ณราคาแปลงสภาพี6.16ีบาวี : ี6ีหุ้ั สามนญีีรทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี
ี6,76 7.00ีีลา้ับาวี 

10 ม.คี49 หุ้ั สามนญี
9,636.88  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
1,636.78 

- หุ้ั สามนญ
6,661.06 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
660.94 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กจ าัทั 63.16 ลา้ัหุ้ั 
เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี6,317.00 
ลา้ับาว 

17 ก.พ. 49 หุ้ั สามนญี
10,089.72  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
652.94 

- หุ้ั สามนญ
6,661.06 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
660.94 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง
กนบการใช้สิวธิแปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิเป็ัหุ้ัสามนญีรทมจ าัทั 
918.84 ลา้ัหุ้ั  
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ (ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) ทุน 

(ล้านบาท) 

 

20 ก.พ. 49 หุ้ั สามนญี
8,268.10  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
652.94 

- หุ้ั สามนญ
6,661.06 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
660.94 

ลดวุัจดวะเบ ยัจาก 10,742.66 ลา้ับาว เป็ั 8,921.04 ลา้ับาว โดย
ทธิ การตนดหุ้ั จดวะเบ ยัว ณย นงมิได้ั  าออกจ าหั่ายีและมิไดถู้กจนดสรรไท้
เพืณอรองรนบหุ้ั กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคนญแสดงสิวธิว ณจะซ้ือหุ้ั จ าัทั 
1,821.62  หุ้ั  

22 ก.พ. 49 หุ้ั สามนญี
10,372.64  

หุ้ั บุริมสิวธิ  

652.94 

- หุ้ั สามนญ  

6,661.06 

หุ้ั บุริมสิวธิ660.94 

เพิณมวุัจดวะเบ ยัจาก 8,921.04 ลา้ับาว เป็ั 11,025.58 ลา้ับาวีโดย
การออกหุ้ัสามนญใหม่ีจ าัทัี 0,661.61ีีหุ้ัีมูลค่าว ณตราไทหุ้้ัละีี6ี
บาว 

23 ก.พ. 49 หุ้ั สามนญ
10,372.64 

หุ้ั บุริมสิวธิ
652.94 

- หุ้ั สามนญ
6,630.15 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
671.85 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กจ าัทั  63.68 ลา้ัหุ้ั 
เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิั 6,763.00ี
ลา้ับาว 

21 ม .คี49 หุ้ั สามนญ
10,372.64 

หุ้ั บุริมสิวธิ
652.94 

- หุ้ั สามนญ
6,307.83 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
593.17 

ผูถื้อหุ้ั บุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กรทมจ าัทั 41 .ี63  ลา้ั
หุ้ั เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี
6,763.00ีลา้ับาว 

2 พ.ค.ี49 หุ้ั สามนญี
10,432.41  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
593.17 

- หุ้ั สามนญ
3,303.37 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
687.17 

จดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิฯ ขอ้ 4 เพืณอให้สอดคลอ้ง
กนบการใชสิ้วธิแปลงสภาพหุ้ั บุริมสิวธิเป็ัหุ้ั สามนญีรทมจ าัทั 59.77 
ลา้ัหุ้ั  

16 พ.ค.ี51 หุ้ั สามนญ
10,432.41 

หุ้ั บุริมสิวธิ
687.17 

- หุ้ั สามนญ
3,663.77 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
252.77 

ผูถื้อหุ้ับุริมสิวธิได้แปลงสภาพหุ้ับุริมสิวธิอ กรทมจ าัทั  340 .ี16  
ลา้ัหุ้ั เป็ัหุ้ัสามนญว ณอนตราแปลงสภาพ 1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี
8,421.54 ลา้ับาว 
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ (ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) ทุน 

(ล้านบาท) 

 

12 ก.ย. 56 หุ้ั สามนญี
8,168.77  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
252.77 

- หุ้ั สามนญี
8,168.77  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
252.77 

ลดวุัจดวะเบ ยัจากี11,025.58 ลา้ับาวีเป็ัี8.421.54ีลา้ับาวีโดย

การยกเลิกหุ้ั สามนญว ณถูกจนดสรรเพืณอรองรนบการแปลงสภาพใบส าคนญ

สิวธิว ณจะซ้ือหุ้ั สามนญจ าัทัี2,604.04ีลา้ับาวีเัืณองจากใบส าคนญ

แสดงสิวธิดนงกล่าทไดห้มดอายลุง 

พ.ย. 56 หุ้ั สามนญี
8,168.77  

หุ้ั บุริมสิวธิ 
252.77 

- หุ้ั สามนญ
3,421.54 

หุ้ั บุริมสิวธิ 
0 

ผูถื้อหุ้ั บุริมสิวธิไดแ้ปลงสภาพหุ้ั บุริมสิวธิีจ  าัทัี252.77 ลา้ัหุ้ั

เป็ัหุ้ั สามนญว ณอนตราแปลงสภาพี1:1 รทมวุัช าระแลท้วน้งส้ิัี8,421.54 

ลา้ับาวีและไดจ้ดวะเบ ยัแกไ้ขเพิณมเติมหังนสือบริค่ห์สัธิฯีขอ้ี4 

เพืณอใหส้อดคลอ้งกนบการใชสิ้วธิแปลงสภาพหุ้ั บุริมสิวธิเป็ัหุ้ั สามนญี

จ าัทัี252.77 ลา้ัหุ้ั  
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7.2 ผู้ถือหุ้น 
 
รายชืณอผูถื้อหุ้ั รายใหญ่ 10 รายแรกจากจ าัทัผูถื้อหุ้ั วน้งหมดี 7,431 รายี ่ี ทนั ปิดสมุดวะเบ ยัล่าสุดี 3ี มิถุัายัี 2557ี ม 

รายละเอ ยดีดนง  ั้  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. TATA STEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD. 5,718,472,083 67.90 

2. ัายท ระพนั ธุ์ีว ปสุทรร่ 395,855,000 4.70 

3. ธัาคารีกรุงเวพฯีจ ากนดี)มหาชั( 296,050,796 3.52 

4. ัายทโิรจั์ีอ้ึงไพบูลย ์ 210,000,000 2.49 

5. กลุ่มหอรุ่งเรือง 43,032,240 0.51 

6. THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION PLC. 24,422,935 0.29 

7. SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD. 19,256,543 0.23 

8. DEUTSCHE BANK AG, LONDON 7,283,611 0.09 

9. BANK OF AMERICA, N.A., LONDON BRANCH 4,508,849 0.05 

10. ROCHELLE FINANCE LTD. C/O SIMPSON FINANCIAL LTD. 2,254,425 0.03 

 รวม 6,721,136,482 79.81 

11. ผูถื้อหุ้ั อืณัีๆี 1,700,404,366 20.19 
 รวมทั้งส้ิน 8,421,540,848 100.00 

หมายเหตุ 

 ม ผูถื้อหุ้ัอยูใ่ับนญช ของศูัยร์นบฝากหลนกวรนพย์ี )ประเวศไวย(ี จ  ากนดี ชืณอบนญช ี “ศูัยร์นบฝากรนบหลนกวรนพย์ี )ประเวศไวย(ี จ  ากนดี เพืณอี ผูฝ้าก” 
จ าัทัี1,409,019,615 หุ้ัีหรือเว่ากนบร้อยละี16.74 

 ม ผูถื้อหุ้ัอยูใ่ับนญช ของศูัยร์นบฝากหลนกวรนพย์ี )ประเวศไวย(ี จ  ากนดี ชืณอบนญช ี “Thailand Securities Depository Company Limited for 
Depositors” จ าัทัี277,412,602 หุ้ัีหรือเว่ากนบร้อยละี3.29 

 ่ ี ท นั ว ณี 3 มิถุัายัี 2557 บริษนวม ผูถื้อหุ้ัสามนญรายยอ่ยวน้งส้ิัี 7,203 รายี คิดเป็ัจ าัทัหุ้ัสามนญี 2,702,992,471 หุ้ัี จากจ าัทัหุ้ัสามนญ
วน้งหมดี8,421,540,848 หุ้ัีหรืออนตราร้อยละี32.10 ของหุ้ัสามนญว ณช าระแลท้ 

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อืน่ 
 –ีไม่ม ี– 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
 บริษนวม ัโยบายว ณจะจ่ายเงิัปนัผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้ั ใัอนตราไม่เกิัร้อยละ 40 ของก าไรสุวธิหลนงจากหนกเงิัวุัส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงิัรทมี ซึณงจะพิจาร่าจากปนจจนยต่างๆี ว ณจะไม่ว าให้ม ผลกระวบต่อการด าเัิังาัปกติของบริษนวอยา่งม 
ันยส าคนญีปนจจนยดนงกล่าทประกอบดท้ยผลการด าเัิังาัีฐาัะการเงิัีสภาพคล่องของบริษนวีการขยายธุรกิจีภาระหัา้ว ณว ณตอ้งช าระ
ห  ั้ของบริษนวใหเ้สร็จส้ิัตามสนญญาการปรนบโครงสร้างห  ั้ และสนญญากูย้มืใดๆีรทมถึงปนจจนยอืณัๆ ว ณเก ณยทขอ้งกนบการบริหารงาัของ
บริษนวี โดยการค าัึงถึงผลประโยชั์สูงสุดใัระยะยาทของผูถื้อหุ้ัเป็ัหลนกส าคนญี แต่วน้ง  ั้ ี จะตอ้งไดร้นบคทามเห็ัชอบและการ
อัุมนติจากค่ะกรรมการีและ/หรือว ณประชุมผูถื้อหุ้ัี 
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 ส าหรนบัโยบายการจ่ายเงิัปนัผลของบริษนวยอ่ยี จะข้ึัอยูก่นบผลการด าเัิังาัของแต่ละบริษนวยอ่ยัน้ัี ซึณ งจะตอ้งม ก าไร
พอสมคทรว ณจะจ่ายไดแ้ละไม่ม ผลขาดวุัสะสมีวน้ง  ั้ ีจะพิจาร่าจากปนจจนยหลนกต่างๆีขา้งต้ั ประกอบดท้ย 

 

ส าหรนบประทนติการจ่ายเงิัปนัผลของบริษนวีม รายละเอ ยดดนง  ั้  

หมายเหตุี:  )1( ่ีทนั ว ณี1ีมกราคมี2550ีบริษนวเปล ณยััโยบายบนญช ส าหรนบเงิัลงวุัใับริษนวีจากทิธ ส่ทัไดเ้ส ยมาเป็ั
ทธิ ราคาวุัีว าใหก้ าไรใังบการเงิัเฉพาะกิจการไม่เว่ากนบก าไรใังบการเงิัรทม 

  )2) ผลการด าเัิังาัี3ีเดือัี)มกราคมี–ีม ัาคม( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น

(บาท) 

จ านวนหุ้น 

(ล้านหุ้น)  

เงินปันผลต่อหุ้น

)บาท( 

สัดส่วนการ

จ่ายเงินปันผล 

(ร้อยละ)  

ป ี2556 - 2557 30.8 0.00 8,421.54 0 0 

ป ี2555 - 2556 -3,393 0.00 8,421.54 0 0 

ป ี2561ี- 2555 366 0.00 8,421.54 0 0 

ป ี2667ี- 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ป ี2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ป ี2551 - 2552 676 6.60 8,421.54 0 0 

ป ี2550 - 2551 7,786 6.16 8,421.54 6.636 06 

ป ี2550 (0 ) 11 6.66 3,106.61 6 6 

ป ี2549 (6)  363 6.68 3,106.61 6.67 73 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 
บริษนวม โครงสร้างการจนดการซึณงประกอบดท้ยค่ะกรรมการบริษนว และค่ะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ ค่ะกรรมการ

ตรทจสอบ ค่ะจนดการ (ค่ะกรรมการบริหาร) ค่ะกรรมการบรรษนวภิบาล สรรหา และพิจาร่าผลตอบแวัี 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

  ตามขอ้บนงคนบของบริษนวก าหัดให้ม ค่ะกรรมการบริษนวม จ  าัทัไม่ัอ้ยกทา่ 5 คั แต่ไม่เกิั 14 คั ซึณ ง
ปนจจุบนั บริษนวม จ  าัทักรรมการวน้งหมด 8 คั โดยม กรรมการว ณเป็ัอิสระ 3 คั คิดเป็ัสนดส่ทั 1 ใั 3 ของจ าัทักรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
เข้าร่วมประชุม 

1. ัายคูชิค ชนวเวอจ  ประธาักรรมการ 5 4(ก) 
2. ัายมาริษ สมารนมภ ์ กรรมการอิสระ 5 5 
3. ัางสาทรท ท นลย ์ ภิยโยพัากุล กรรมการอิสระ 5 5 
4. ัายหนตถศนกด์ิ ่ีป้อมเพช็ร์ กรรมการอิสระี 5 4 (ข)  
5. ัายธราธร เปรมสุัวร กรรมการี 5 5 
6. ัายทเิทกี มาดาัีคามรา กรรมการี 0 0 
7. ัายปิยชุ กุปตา้ กรรมการ  5 5(ค) 
8. ัายราจ ฟ มนงกนล กรรมการผูจ้นดการใหญ่ี 1 1 

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการงนระหว่างรอบปี 
- ัายเหมนั ต์ี มะดูสุดนั ีเัรูร์การ์ีต าแหั่งประธาักรรมการบริษนว ลาออกีเมืณอทนั ว ณี31 ตุลาคมี2556ี 
- ัายคูชิคีชนวเวอจ ีต  าแหั่งรองประธาักรรมการีด ารงต าแหั่งประธาักรรมการบริษนวีแวััายีเหมนั ต์ี มะดูสุดนั ีเัรูร์การ์ีเมืณอทนั ว ณี1 

ธนั ทาคมี2556ี 
- ัายราจ ฟีมนงกนลีกรรมการเขา้ใหม่ีด ารงต าแหั่งกรรมการผูจ้ นดการใหญ่ีแวััายีปิยชุีกุปตา้ีเมืณอทนั ว ณี1 ธนั ทาคมี2556 

  2. ค าอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
     - (ก)ีประชุมผา่ัระบบท ด โอีจ าัทัี3 ครน้ งีลาประชุมี1 ครน้ งีเัืณองจากติดภารกิจเร่งด่ทั   
     - (ข)ีลาประชุมี1 ครน้ งีเัืณองจากติดภารกิจเร่งด่ทั 

          - (ค)ีประชุมผา่ัระบบท ด โอีจ าัทัี3 ครน้ งีลาประชุมี1 ครน้ งีเัืณองจากติดภารกิจเร่งด่ทั  
3. ัายมาริษีสมารนมภแ์ละัางสาทรท ท นลย์ี ภิพโยพัากุลเป็ักรรมการตรทจสอบผูม้ คทามรู้และประสบการ่์เพ ยงพอใัการสอบวาัคทามั่าเชืณอถือของงบการเงิ  ั

 

กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทและวิธีการลงนามผูกพนับริษัท 

ัายคูชิค ชนวเวอจ  ประธาัค่ะจนดการ และัายราจ ฟีมนงกนล กรรมการผูจ้นดการใหญ่ ลงลายมือชืณอร่ทมกนั และประวนบตรา
ส าคนญของบริษนว หรือ ัายคูชิค ชนวเวอจ  ประธาัค่ะจนดการ หรือ ัายราจ ฟี มนงกนล กรรมการผูจ้นดการใหญ่ ลงลายมือชืณอร่ทมกนบ 
หรือีัายธราธร เปรมสุัวร รทมเป็ัสองคั และประวนบตราส าคนญของบริษนว 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ค่ะกรรมการบริษนวม อ  าัาจและหัา้ว ณใัการจนดการบริษนวใหเ้ป็ัไปตามทนตถุประสงค์ ขอ้บนงคนบ และมติของว ณประชุมผู้
ถือหุ้ั  วน้ง  ั้  ค่ะกรรมการไม่สามารถอัุมนติหรือพิจาร่าก าหัดเป็ัประการใดๆ เท ้ั แต่ไดร้นบคทามเห็ัชอบดท้ยคะแััเส ยงขา้ง
มากของกรรมการว ณเขา้ร่ทมประชุมค่ะกรรมการของบริษนวและ / หรือ บริษนวยอ่ยใัเรืณอง ดนงต่อไป  ั้  

1. การกูย้มืใัทงเงิัเกิัหา้สิบลา้ับาวว ณไม่ไดอ้ยูใ่ังบประมา่ประจ าป ของกลุ่มบริษนว 
2. การใหกู้ห้รือใหห้ลนกประกนั  การชดใชค่้าเส ยหาย การค ้าประกนั  หันงสือรนบรองการใหก้ารสันบสัุั หรือค ามนณั ใั

ลนกษ่ะว ณคลา้ยคลึงกนั แก่บุคคลใดๆ ว ณมิไดอ้ยูใ่ังบประมา่ประจ าป ของกลุ่มบริษนว เท ้ั แต่ตามว ณอัุญาตใัสนญญา
หลนกใัการปรนบโครงสร้างห  ั้  หรือตามว ณก  าหัดใัแผัฟ้ืัฟกิูจการ ของ NTSี วน้งค่ะค่ะกรรมการของบริษนว
ประกอบดท้ย ผูว้รงคุ่ทฒิุว ณม คทามรู้หลากหลาย วน้งดา้ับริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต บนญช และการเงิัและอืณัๆ 
รทมวน้งม ประสบการ่์ว ณเป็ัประโยชั์ ใัการด าเัิัธุรกิจของบริษนว 

3. การลงวุัใดๆ ใัทงเงิัเกิัหา้สิบลา้ับาวว ณไม่ไดอ้ยูใ่ังบประมา่ประจ าป ของกลุ่มบริษนว 
4. การขาย โอั ใหเ้ช่า หรือใหอ้ัุญาตใดๆ เก ณยทกนบวรนพยสิ์ัหรือสิัวรนพยใ์ดๆ ว ณม มลูค่าวางบนญช เกิัหา้สิบลา้ับาว 

ซึณ งไม่ไดอ้ยูใ่ังบประมา่ประจ าป ของกลุ่มบริษนว 
5. การใหค้ทามเห็ัชอบและการแกไ้ขงบประมา่ประจ าป ของกลุ่มบริษนว 
6. ธุรกรรมใดๆกนบบุคคลว ณเก ณยทขอ้งกนั ซึณ งมิไดเ้ป็ัการประกอบกิจการตามปกติ 
7. การเปล ณยัแปลงัโยบายวางการบนญช  การอัุมนติงบการเงิัประจ าป รทมงบการเงิัประจ าป เด ณยท และงบการเงิัราย

ไตรมาสของกลุ่มบริษนว 
8. การเปล ณยัแปลงว ณเก ณยทขอ้งกนบการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษนวี 
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. ัายมาริษ สมารนมภ ์ ประธาัค่ะตรทจสอบ 4 4 

2. ัางสาทรท ท นลย ์ ภิยโยพัากุล กรรมการตรทจสอบ 4 3 (ก)  

3. ัายหนตถศนกด์ิ ่ีป้อมเพช็ร์ กรรมการตรทจสอบี 4 3 (ข)  

 หมายเหตุ : ค าอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ      

  - (ก)ีลาประชุมี1 ครน้ งีเัืณองจากติดภารกิจเร่งด่ทั       -

  - (ข)ีลาประชุมี1 ครน้ งีเัืณองจากติดภารกิจเร่งด่ทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  ก ากนบดูแลสอบวาัใหบ้ริษนวม ระบบรายงาัวางการเงิัตามมาตรฐาัการบนญช ตามว ณกฏหมายก าหัดอยา่งโปร่งใส 

ถูกตอ้ง และเพ ยงพอ 
2.  ส่งเสริมใหม้ การพนฒัาระบบรายงาัวางการเงิัใหว้นดเว ยมกนบมาตรฐาับนญช สากล 
3.  สอบวาัใหบ้ริษนวม ระบบการคทบคุมภายใั และการตรทจสอบภายใัว ณเหมาะสมและม ประสิวธิผล 
4.  สอบวาัระบบการบริหารคทามเส ณยงขององคก์ร 
5.  สอบวาัใหบ้ริษนวปฏิบนติตามกฎหมายทา่ดท้ยหลนกวรนพยและตลาดหลนกวรนพย ์และกฎหมายอืณัๆ ว ณเก ณยทขอ้งกนบธุรกิจ

ของบริษนว 
6.  สอบวาัระบบการคทบคุมภายใั แผังาั และแัทวางตรทจสอบรทมวน้งการประเมิัผลการตรทจสอบ การ

ด าเัิังาัดา้ัต่างๆ ของบริษนวตามหลนกทธิ การและมาตรฐาัว ณยอมรนบโดยวนณทไป 
7.ี พิจาร่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษนวใักร  ่ว ณ เกิดรายการว ณ เก ณยทโยงกนัหรือรายการว ณอาจม คทามขนดแยง้วาง

ผลประโยชั์ให้ม คทามถูกตอ้งครบถท้ั และเป็ัไปตามกฏหมายของตลาดหลนกวรนพย์ วน้ง  ั้ เพืณอให้มนณั ใจท่ารายการ
ดนงกล่าทสมเหตุสมผลและเป็ัประโยชั์สูงสุดต่อบริษนว 

8.  สอบวาัและใหค้ทามเห็ัใัการปฏิบนติงาัของส าันกงาัตรทจสอบภายใัและประสาังาักนบผูส้อบบนญช  
9.ี จนดว ารายงาัการก ากนบดูแลกิจการของค่ะกรรมการตรทจสอบโดยเปิดเผยไทใ้ัรายงาัประจ าป ของบริษนว ซึณ ง

รายงาัดนงกล่าทตอ้งลงัาม โดยประธาัค่ะกรรมการตรทจสอบ และตอ้งประกอบดท้ยขอ้มลูอยา่งัอ้ยดนงต่อไป  ั้ ี 
 คทามเห็ัเก ณยทกนบคทามถูกตอ้งครบถท้ั และคทามั่าเชืณอถือต่อรายงาัวางการเงิัของบริษนว 
 คทามเห็ัเก ณยทกนบคทามเพ ยงพอของระบบคทบคุมภายใัของบริษนว 
 คทามเห็ัเก ณยทกนบการปฏิบนติตามกฎหมายทา่ดท้ยหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย ์ ขอ้ก าหัดของตลาด

หลนกวรนพย ์หรือกฎหมายว ณเก ณยทขอ้งกนบธุรกิจของบริษนว 
 คทามเห็ัเก ณยทกนบคทามเหมาะสมของผูส้อบบนญช  
 คทามเห็ัเก ณยทกนบรายการว ณอาจม คทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ 
 จ าัทัครน้ งของการประชุมค่ะกรรมการตรทจสอบ และการเขา้ร่ทมประชุมของกรรมการตรทจสอบแต่ละราย 
 คทามเห็ัหรือขอ้สนงเกตโดยรทมว ณค่ะกรรมการตรทจสอบไดร้นบจากการปฏิบนติหัา้ว ณตามกฎบนตร 
 รายการอืณัว ณเห็ัทา่ผูถื้อหุ้ั และผูล้งวุัวนณทไปคทรวราบ ภายใตข้อบเขตหัา้ว ณและคทามรนบผดิชอบว ณไดร้นบ

มอบหมายจากค่ะกรรมการบริษนว 
10.  พิจาร่า คนดเลือก เสัอแต่งตน้ง และเสัอค่าตอบแวัผูส้อบบนญช ของบริษนว และเขา้ร่ทมประชุมกนบผูส้อบบนญช โดย

ไม่ม ฝ่ายจนดการเขา้ร่ทมประชุมดท้ยอยา่งัอ้ยป ละ 1 ครน้ ง 
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11.  แต่งตน้ง ถอดถอั โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูอ้  าัทยการส าันกงาัตรทจสอบภายใั (ถา้ม ) หรือ การทา่จา้งี การ
เปล ณยัแปลงการทา่จา้งส าันกงาัตรทจสอบภายใัอืณัๆ 

12.  พิจาร่างบประมา่และก าลนงพลของส าันกงาัตรทจสอบภายใั (ถา้ม )ี หรืองบประมา่การทา่จา้งส าันกงาั
ตรทจสอบภายใัอืณั 

13. ปฎิบนติการอืณัใดตามว ณกฏหมายก าหัดหรือค่ะกรรมการของบริษนวจะมอบหมาย 
    
    

รายช่ือคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. ัายคูชิค ชนวเวอจ  ประธาัค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาี 

และพิจาร่าผลตอบแวั 

3 3(ก) 

2. ัายมาริษ สมารนมภ ์ กรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาี 

และพิจาร่าผลตอบแวั 

3 3 

3. ัางสาทรท ท นลย ์ ภิยโยพัากุล กรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาี 

และพิจาร่าผลตอบแวั 

3 3 

4. ัายธราธร เปรมสุัวร กรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาี 

และพิจาร่าผลตอบแวั 

3 3 

 หมายเหตุ : ค าอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ      

  - (ก)ีประชุมผา่ัระบบท ด โอีจ าัทัี3 ครน้ ง        

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 
ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา 
1. พิจาร่าและวบวทัแัทปฏิบนติดา้ับรรษนวภิบาลของบริษนว เสัอต่อค่ะกรรมการบริษนว 
2. ใหค้  าปรึกษาแก่ค่ะกรรมการบริษนวและผูบ้ริหารใัเรืณองการปฏิบนติงาัเพืณอใหเ้ป็ัไปตามแัทปฏิบนติ ดา้ับรรษนวภิ

บาลตามว ณก  าหัด 
3. ั าเสัอหลนกเก่ฑ์ี และัโยบาย ตลอดจัสรรหาผูว้ ณเหมาะสมใัการด ารงต าแหั่งกรรมการบริษนววดแวั

กรรมการว ณหมดทาระหรือกร  ่อืณัต่อค่ะกรรมการบริษนวและว ณประชุมผูถื้อหุ้ั พิจาร่าอัุมนติ 
4. พิจาร่าสรรหาผูว้ ณเหมาะสมใัการด ารงต าแหั่งกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีเสัอต่อค่ะกรรรมการบริษนวพิจาร่าอัุมนติ 
5. จนดใหก้รรมการบริษนวไดป้ระเมิัผลการปฏิบนติงาัของค่ะกรรมการโดยองคร์ทม และรทบรทมสรุปผลการประเมิั

เสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวเพืณอพนฒัาการปฏิบนติงาัและการก ากนบดูแลกิจการของค่ะกรรมการบริษนว 
6. งาัอืณัๆ ตามว ณไดร้นบมอบหมายจากค่ะกรรมการบริษนว 
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ด้านพจิารณาผลตอบแทน 
1. พิจาร่าและเสัอค าแัะั าใัเรืณองค่าตอบแวัส าหรนบค่ะกรรมการบริษนว ค่ะกรรมการชุดต่างๆ ว ณ

ค่ะกรรมการบริษนวแต่งตน้งเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวและว ณประชุมผูถื้อหุ้ั พิจาร่าอัุมนติ 
2. พิจาร่าและเสัอค าแัะั าใัเรืณองค่าตอบแวัส าหรนบกรรมการผูจ้นดการใหญ่ (รทมถึงค่าจา้งและเงิัรางทนล

ประจ าป ) และผูบ้ริหารของบริษนว (รองกรรมการผูจ้นดการใหญ่สายการผลิต และผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่) เพืณอ
เสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวพิจาร่าอัุมนติ 

3. พิจาร่าอัุมนติการข้ึัค่าจา้งและเงิัรางทนลประจ าป ส าหรนบผูบ้ริหารของบริษนว (รองกรรมการผูจ้นดการใหญ่
สายการผลิต และ ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่) และผูบ้ริหารของบริษนวยอ่ย ตามค าเสัอของกรรมการผูจ้นดการใหญ่ 

4. พิจาร่าแัทวางการก าหัดค่าตอบแวัใหส้อดคลอ้งกนบผลการด าเัิังาัของบริษนว โดยค าัึงถึงปนจจนยต่างๆ 
รทมวน้งบริษนวอืณัว ณอยูใ่ัอุตสาหกรรมลนกษ่ะเด ยทกนั  

5. พิจาร่าและเสัอค าแัะั าใัเรืณองงบประมา่การข้ึัค่าจา้ง เงิัรางทนลประจ าป  และผลตอบแวัของพันกงาั
บริษนวและบริษนวยอ่ย เพืณอั าเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวพิจาร่า 

6. งาัอืณัๆ ตามว ณไดร้นบมอบหมายจากค่ะกรรมการบริษนว 
 

รายช่ือคณะจัดการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. ัายคูชิค ชนวเวอจ  ประธาัค่ะจนดการ - - 

2. ัายทเิทกี มาดาัีคามรา ค่ะจนดการ - - 

3. ัายปิยชุ กุปตา้ ค่ะจนดการ - - 

4. ัายราจ ฟ มนงกนล ค่ะจนดการ - - 

 หมายเหตุี: ใัป ว ณผา่ัมาไม่ม การประชุมของค่ะจนดการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะจัดการ 

1.  ก าหัดัโยบาย กลยวุธ์ โครงสร้างการบริหารงาั และอ าัาจการบริหารต่างๆ ของบริษนวใหส้อดคลอ้งและ
สันบสัุัต่อสภาพเศรษฐกิจเพืณอเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนว 

2.  พิจาร่าใหค้ทามเห็ัต่อแผัการด าเัิัธุรกิจ และการจนดสรรงบประมา่ประจ าป ตามว ณฝ่ายบริหารเสัอมา เพืณอ
เสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวต่อไป 

3.  ก ากนบ ดูแล ติดตามผลการด าเัิังาัของบริษนวใหเ้ป็ัไปอยา่งม ประสิวธิภาพ และเหมาะสมกนบภาทะของธุรกิจ เพืณอ
ประโยชั์ต่อการบริหารกิจการและด าเัิังาัของบริษนวให้บรรลุทนตถุประสงค์ตามัโยบายและแผัธุรกิจว ณ
ค่ะกรรมการบริษนวก าหัดไท ้

4.  ด าเัิัการอืณัๆ ตามว ณค่ะกรรมการบริษนวมอบหมายเป็ัคราทๆ ไป 
วน้ง  ั้ ค่ะจนดการอาจมอบอ าัาจหัา้ว ณใหพ้ันกงาัระดนบบริหารของบริษนวม อ  าัาจกระว าการใัเรืณองใด เรืณองหัึณงหรือ
หลายเรืณองตามว ณค่ะจนดการ พิจาร่าเห็ัสมคทรได ้
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 การประชุมสามัีผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 

รายช่ือ 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. ัายคูชิค ชนวเวอจ  1 1 

2. ัายมาริษ สมารนมภ ์ 1 1 

3. ัางสาทรท ท นลย ์ ภิยโยพัากุล 1 1 

4. ัายหนตถศนกด์ิ ่ีป้อมเพช็ร์ 1 1 

5. ัายธราธร เปรมสุัวร 1 1 

6. ัายทเิทก มาดาัีคามรา - -)ก( 

7. ัายปิยชุ กุปตา้ 1 1 

8. ัายราจ ฟ มนงกนล - -)ข( 

 หมายเหตุ : ค าอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

   - (ก)  ัายทิเทกีมาดาัีคามราีเขา้ด ารงต าแหั่งกรรมการีเมืณอท นั ว ณี25 เมษายัี2557 แวััายป เตอร์ีจอห์ัีฮอกก ์

   - )ข(ีัายราจ ฟีมนงกนลีเขา้ด ารงต าแหั่งกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีเมืณอท นั ว ณี1 ธนั ทาคมี2556ีแวััายปิยุชีกุปตา้ 
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8.2 ผู้บริหาร 

  ่ีทนั ว ณี31 ม ัาคมี2557 บริษนวม ผูบ้ริหารจ าัทัี11 คัีดนง  ั้  

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. ัายราจ ฟ มนงกนล กรรมการผูจ้นดการใหญ่ 

2. ัายธัะ เรืองศิลาสิงห์ รองกรรมการผูจ้นดการใหญ่ - การผลิต 

3. ัายชิชิร์ีท เจย ์ ปิมปลิการ์ ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ - การเงิัและบนญช  

4. ัายศิโรโรตม ์ เมธมโัศนกด์ิ ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ - วรนพยากรบุคคลและบริหาร 

5. ัายไพฑูรย ์ เช้ือสุข ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ - จนดหา 

6. ัายบริชทาลจิ์ต โกด ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ - ประกนั คุ่ภาพและพนฒัาผลิตภน่ ฑ ์

7. ัายวรงศนกด์ิ ปิยะทรร่รนตั์ ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

8. ัายอรุั คูมาร์ ชอทด์าร    ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ - โรงงาัชลบุร  

9. ัายทนั เลิศ การททิ นฒั์ ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ - โรงงาัระยอง 

10. ั ายชนยเฉลิม บุญญาัุทนตร ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ - โรงงาัสระบุร  

11. ั ายจนั ดรา โมฮาั เทอร์มา ผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ -ี บริหารการลงวุัและคทามเป็ัเลิศวางธุรกิจ 
 หมายเหตุ : การเปล ณยัแปลงผูบ้ริหารใัระหทา่งรอบป  

1. ัายอมิตีโกชีต าแหั่งผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่-การเงิัและบนญช ีเกษ ย่อายุีเมืณอทนั ว ณี31 ธนั ทาคมี2556 
2. ัายชิชิร์ีท เจย์ี ปิมปลิการ์ีด ารงต าแหั่งผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่-การเงิัและบนญช ีแวััายีอมิตีโกชีเมืณอ

ท นั ว ณี1 มกราคมี2557ี 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหาร 
1.  ดูแล บริหาร ด าเัิังาั และปฏิบนติงาัประจ าตามปกติธุรกิจเพืณอประโยชั์ของบริษนวใหเ้ป็ัไปตาม

ทนตถุประสงคแ์ละขอ้บนงคนบบริษนวตลอดจัระเบ ยบ มติ ัโยบาย แผังาั และงบประมา่ว ณก  าหัด และอัุมนติ
โดยว ณประชุมค่ะกรรมการ ภายใตก้รอบของกฎหมายว ณเก ณยทขอ้งและ ขอบเขตอ าัาจว ณค่ะกรรมการบริษนว
ก าหัด 

2.  จนดว าแผัการด าเัิัธุรกิจ และงบประมา่ประจ าป  ใหเ้ป็ัไปตามัโยบายของค่ะกรรมการบริษนว เพืณอ
ั าเสัอต่อค่ะจนดการ (ค่ะกรรมการบริหาร) และค่ะกรรมการบริษนว 

3. พิจาร่ากลนณั กรองขอ้มูลและขอ้เว็จจริงใัเรืณองว ณเก ณยทขอ้งกนบการด าเัิัธุรกิจก่อัว ณจะั าเสัอต่อค่ะจนดการ 
(ค่ะกรรมการบริหาร) และค่ะกรรมการบริษนว 

4.  ม อ  าัาจใัการอัุมนติการด าเัิัธุรกิจปกติใัเรืณองต่างๆ อาวิเช่ั การจนดซ้ือทนตถุดิบ ค่าใชจ่้ายด าเัิังาั 
ค่าใชจ่้ายใัการขาย และบริหาร และรายจ่ายีลงวุัภายใัทงเงิัว ณค่ะกรรมการบริษนวก าหัด 

5.  ด าเัิัการอืณัๆ ตามว ณค่ะกรรมการบริษนวมอบหมายเป็ัคราทๆ ไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายงนบริษัท ่ีทนั ว ณี31 ม ัาคมี2557 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

  ค่ะกรรมการบริษนวไดม้ มติแต่งตน้งให้ ัางสาท ปรารถัา สิงหะเัติ ด ารงต าแหั่งเป็ัเลขาัุการบริษนว ตน้งแต่
ทนั ว ณ 21 กรกฎาคม 2551 เลขาัุการบริษนว เป็ัผูว้ ณม คทามรู้และประสบการ่์ใังาัดา้ัเลขาัุการ ตลอดจัไดผ้า่ัการอบรม
หลนกสูตรว ณเก ณยทขอ้งกนบการปฏิบนติหัา้ว ณของเลขาัุการบริษนว ไดแ้ก่ Company Secretaryี Program และ Fundamental Practice for 
Corporate Secretary เป็ัต้ั  โดยม หัา้ว ณและคทามรนบผดิชอบหลนกดนง  ั้  

1. ดูแลและจนดการเรืณองการประชุมค่ะกรรมการบริษนวและค่ะอัุกรรมการ 
2. จนดประชุมผูถื้อหุ้ั และจนดว ารายงาัการประชุม 
3. จนดเก็บเอกสารและรายงาัว ณเก ณยทขอ้ง 
4. ดูแลใหค้่ะกรรมการปฏิบนติตามกฏหมาย กฏระเบ ยบว ณเก ณยทขอ้งกนบธุรกิจของบริษนว 
5. ดูแลและใหค้  าปรึกษาเรืณองการก ากนบดูแลกิจการของค่ะกรรมการบริษนว 
6. ดูแลเรืณองอืณัๆ ว ณเก ณยทขอ้งกนบค่ะกรรมการบริษนว ฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้ั  
7. ติดตามใหม้ การด าเัิัการตามมติว ณประชุมของค่ะกรรมการบริษนวีมติว ณประชุมผูถื้อหุ้ั  

คุ่สมบนติของผูด้  ารงต าแหั่งเป็ัเลขาัุการบริษนวปรากฏใัเอกสารแับ 1ี 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษนวไดก้ าหัดัโยบายและแัทวางเก ณยทกนบค่าตอบแวัของกรรมการและผูบ้ริหารไทอ้ยา่งชนดเจัี และ

สมเหตุสมผลีสามารถรนกษากรรมการและผูบ้ริหารว ณม คุ่ภาพไทไ้ดแ้ละไม่เป็ัการจ่ายว ณเกิัสมคทรี 

ใัการพิจาร่าค่าตอบแวัของกรรมการัน้ัีค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่าผลตอบแวัีจะ
เป็ัผูเ้สัอการก าหัดค่าตอบแวัของค่ะกรรมการบริษนวและค่ะกรรมการชุดยอ่ยต่อค่ะกรรมการบริษนวี และผูถื้อหุ้ั จะเป็ัผู ้
พิจาร่าอัุมนติี โดยพิจาร่าจากประสบการ่์ี ภาระหัา้ว ณี ขอบเขตของบวบาวและคทามรนบผดิชอบี รทมถึงผลการปฏิบนติงาั
โดยรทมและผลการด าเัิังาัของบริษนวี ซึณ งเป็ัค่าตอบแวัว ณอยูใ่ัระดนบเหมาะสมี เมืณอเปร ยบเว ยบกนบอุตสาหกรรมลนกษ่ะ
เด ยทกนั ีอยา่งไรก็ตามีบริษนวไม่ม ัโยบายจ่ายค่าตอบแวักรรมการให้แก่ผูบ้ริหารว ณด  ารงต าแหั่งกรรมการบริษนวยอ่ย 

ส าหรนบค่าตอบแวัของกรรมการผูจ้นดการใหญ่และผูบ้ริหารของบริษนวและบริษนวยอ่ยี ค่ะกรรมการบริษนวโดย
คทามเห็ัชอบจากค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลี สรรหาี และพิจาร่าผลตอบแวัี จะพิจาร่าจากหั้าว ณคทามรนบผดิชอบผลการ
ปฏิบนติงาัส่ทับุคคลี รทมถึงผลการด าเัิังาัของบริษนววน้งใัระยะสน้ัและระยะยาทประกอบดท้ยี ซึณ งเป็ัค่าตอบแวัว ณใชเ้ป็ั
บรรวนดฐาัว ณไดต้กลงไทร่้ทมกนั ี สามารถสร้างแรงจูงใจใัการก ากนบดูแลและบริหารกิจการของบริษนวใหเ้ป็ัไปตามเป้าหมายและ
ร่ทมสร้างคทามเจริญกา้ทหัา้ของบริษนวอยา่งมนณั คงต่อไป 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแวัของกรรมการว ณเป็ัตนทเงิัแบ่งออกเป็ั 2 ประเภวีไดแ้ก่ียวุกไตรมาสีประเภวีม ก าหัดจ่าี0

ีไดแ้ก่ีค่าตอบแวัประจ าีซึณ งแบ่งจ่ายเป็ัรายไตรมาสีและีค่าเบ ้ยประชุมีซึณงจ่ายให้เฉพาะกรรมการว ณมาเขา้ร่ทมประชุม 

กร  ่ว ณม กรรมการพ้ั จากต าแหั่งหรือเขา้ด ารงต าแหั่งใหม่ี บริษนวจะค าัท่จ่ายตามสนดส่ทัจ าัทัทนั ว ณ
กรรมการด ารงต าแหั่งใัไตรมาสัน้ัๆ 
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อตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่  

    ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาวต่อป )  (บาวต่อครน้ ง)  
ค่ะกรรมการบริษนว ประธาั 630,000 42,000 

 รองประธาั 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 
ค่ะกรรมการตรทจสอบ ประธาั 168,000 15,750 

 กรรมการ 115,500 10,500 
ค่ะจนดการ (ค่ะกรรมการบริหาร( ประธาั 6 15,750 
 กรรมการ 6 10,500 
ค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาี
และพิจาร่าผลตอบแวั 

ประธาั 150,000 15,750 

 กรรมการ 75,000 10,500 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

44 
 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายงนปี 2556-2557 

ล า 
ดบั 
ที่ 

ช่ือ – นามสกลุ 

ค่าตอบแทน (บาท)  

คณะ 
กรรมการ 
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จัดการ 

คณะ 
กรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหา และพจิารณา

ผลตอบแทน 

จ านวนรวม
ทั้งหมด 

1. ัายคูชิคีชนวเวอจ (ก) 
ประธาักรรมการ 
ประธาัค่ะจนดการีและ 
ประธาัค่ะกรรมการบรรษนวภิบาล 
สรรหาีและพิจาร่าผลตอบแวั 

0.00 - - 0.00 0.00 

2. ัายมาริษ  สมารนมภ ์
กรรมการอิสระ 
ประธาักรรมการตรทจสอบีและ 
กรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหา 
และพิจาร่าผลตอบแวั 

598,500.00 231,000.00 - 117,000.00 946,500.00 

3. ผศ .รท ท นลย์ีี ภิยโยพัากุล 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรทจสอบีและ 
กรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหา 
และพิจาร่าผลตอบแวั 

598,500.00 147,000.00 - 117,000.00 862,500.00 

4. ัายหนตถศนกด์ิี่ีป้อมเพช็ร์ 
กรรมการอิสระีและกรรมการตรทจสอบ 

577,500.00 147,000.00 - - 724,500.00 

5. ัายธราธรีีเปรมสุัวร 
กรรมการ และ 
กรรมการบรรษนวภิบาล และสรรหา 
และพิจาร่าผลตอบแวั 

598,500.00 - - 117,000.00 715,500.00 
 

6. ัายป เตอร์ีจอห์ัีฮ็อกก ์
กรรมการ และกรรมการค่ะจนดการ 

535,500.00 - - - 535,500.00 

7. 
3 
ัายปิยชุีกุปตา้ี 
กรรมการ และกรรมการค่ะจนดการ 

577,500.00 - - - 577,500.00 
 

 8. 
ัายราจ ฟีมนงกนล(ข) 
กรรมการผูจ้ นดการใหญ่ 

178,928.00    178,928.00 

9. ัายเหมนั ต์ี มะดูสุดนั ีเัรูร์การ์ี(ค) 536,071.00 - - - 536,071.00 

รวม 4,200,999.00 525,000.00 - 351,000.00 5,076,999.00 

หมายเหตุ  1.   (ก)ีแจง้คทามประสงคไ์ม่รนบค่าตอบแวักรรมการีม ผลตน้งแต่ท นั ว ณี1 ม ัาคมี2556ีเป็ัต้ั ไป 
2. (ข)ีเริณมด ารงต าแหั่งกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีแวััายปิยุชีกุปตา้ีเมืณอท นั ว ณี1 ธนั ทาคมี2556 
3. (ค)ีพ้ั จากต าแหั่งประธาักรรมการ เมืณอทนั ว ณี31 ตุลาคมี2556 
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแวัรทมของผูบ้ริหารใัรูปของเงิัเดือั และเงิัรางทนลประจ าป ใัป  2556 - 2557 (1 เมษายั 2556 - 31 ม ัาคม 
2557) รทม 13 คั รทมเป็ัเงิัวน้งส้ิั 46.50 ลา้ับาว 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกจิหลัก 

บริษนวไม่ม การก าหัดและจ่ายค่าตอบแวัใหก้รรมการของบริษนวยอ่ยว ณเป็ัธุรกิจหลนก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกจิหลกั 

ค่าตอบแวัรทมของผูบ้ริหารของบริษนวยอ่ยว ณเป็ัธุรกิจหลนก ใัรูปของเงิัเดือัและเงิัรางทนลประจ าป  ใัป  2556 - 2557 
(1 เมษายั 2556 - 31 ม ัาคม 2557)ีจ  าัทั 3 คั ไดร้ทมไทใ้ัจ าัทัและค่าตอบแวัของผูบ้ริหารของบริษนวแลท้ 

ค่าตอบแทนอืน่ 

ค่าตอบแทนอืน่ที่มอบงห้แก่กรรมการ 

บริษนวไม่ม ก าหัดจ่ายค่าตอบแวัใัรูปแบบอืณัีเช่ัีโบันสีเบ ้ยเล ้ยงีหรือเอกสิวธ์ิพิเศษอืณัีๆีีแก่กรรมการ 

ค่าตอบแทนอืน่ท่ีมอบงห้แก่ผู้บริหาร 

บริษนวจนดใหม้ การสมวบเงิักองวุัส ารองเล ้ยงช พแก่ผูบ้ริหารของบริษนวและบริษนวยอ่ยใัฐาัะพันกงาัของบริษนว โดย
คิดเป็ัอนตราประมา่ร้อยละ 10 ของยอดเงิัเดือัรทม หรือคิดเป็ัยอดเงิัสมวบส าหรนบผูบ้ริหารของบริษนว และบริษนวยอ่ย ใัป  
2556 - 2557 (1 เมษายั 2556 - 31 ม ัาคม 2557) รทม 13 คัรทมเป็ัเงิั วน้งส้ิั 3.41 ลา้ับาว 

รถประจ าต าแหน่ง 

บริษนวไดม้ การจนดหารถประจ าต าแหั่งใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษนว และผูช่้ทยกรรมการใหญ่ีผูจ้นดการของบริษนวยอ่ยดท้ย 

ปนจจุบนั  บริษนวยนงไม่ม ัโยบายว ณจะใหผ้ลตอบแวัแก่ผูบ้ริหาร โดยใหสิ้วธิใัการซ้ือหลนกวรนพยข์องบริษนวแต่ประการใด 
เช่ั โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ไดบ้ริหารผลตอบแวั
ใหก้นบผูบ้ริหารใัรูปแบบอืณัโดยการพิจาร่าจากผลการปฏิบนติงาั โดยรทมของบริษนวคทบคู่ไปกนบผลการปฏิบนติงาัของผูบ้ริหาร
แต่ละคั ตลอดจัหัา้ว ณคทามรนบผิดชอบ และดท้ยศนกยภาพของผูบ้ริหารัน้ัๆประกอบดท้ย 

8.5 บุคลากร  
่ีทนั ว ณี31 ม ัาคมี 2557 บริษนวม พันกงาัวน้งหมด 1,263ี ีคัี โดยใัป ี 2556-2557 บริษนวไดจ่้ายผลตอบแวั

ใหแ้ก่พันกงาัจ าัทัวน้งส้ิั 219.75ี ลา้ับาวีซึณงผลตอบแวัีไดแ้ก่ี เงิัเดือัี ค่าล่ทงเทลาี เงิัช่ทยเหลือค่าครองช พี เงิัโบันสี เงิั
ช่ทยเหลือพิเศษีเงิัประกนั สนงคมีและเงิัสมวบกองวุัส ารองเล ้ยงช พีเป็ัต้ัี  

ัอกจาก  ั้ ี บริษนวยอ่ยวน้งสามบริษนวไดจ่้ายค่าตอบแวัใหแ้ก่พันกงาัใัลนกษ่ะเด ยทกนั กนบบริษนวี รทมจ าัทั
วน้งส้ิัี583.64ีลา้ับาว 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

46 
 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2556-2557 
(31 มีนาคม 2557) 

บมจ. 
ทาทา สตีล 

)ประเทศไทย( 

บมจ. 
เอน็. ที. เอส 
สตีลกรุ๊ป 

บจก. 
เหลก็สยาม )1002( 

บจก. 
เหลก็ก่อสร้างสยาม 

พันกงาัปฏิบนติการ ี/บริการี (คั) 66 329 231 241 

พันกงาับริหารี (คั)  46 10 7 7 

พันกงาัใัส าันกงาัใหญ่ี (คั)  168 57 53 49 

รวม (คน)  280 396 291 297 

ค่าตอบแทนพนักงาน ล้านบาท) ( 219.75 243.31 168.92 171.41 

 
วน้ง  ั้ ีใัระยะเทลาี3 ป ว ณผา่ัมาีบริษนวไม่ม การเปล ณยัแปลงจ าัทัพันกงาัอยา่งม ันยส าคนญีและไม่ม ขอ้พิพาวดา้ัแรงงาัว ณส าคนญีแต่อยา่งใด 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษนวไดก้ าหัดัโยบายและหลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด ไทเ้ป็ัลายลนกษ่์อนกษรไทใ้ัี“บรรษนวภิบาล”ีของ
บริษนวีตน้ งแต่ป ี2548ีและได้ว  าการวบวทัและปรนบปรุงให้ม คทามวนัสมนยีและสอดคล้องต่อภาทะการเปล ณยัแปลงว ณเกิดข้ึั
ตลอดเทลาีโดยม การปรนบปรุงครน้ งล่าสุดเมืณอป ี2552 และข่ะ  ั้อยูใ่ัระหทา่งการปรนบปรุงอ กครน้ งีส าหรนบี“บรรษนวภิบาล”ีของบริษนว
ประกอบดท้ยี6 ส่ทัหลนกีดนง  ั้  

ส่ทัว ณ 1. ัโยบายและหลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด  

ส่ทัว ณ 2. จริยธรรมของบริษนว 

ส่ทัว ณ 3. โครงสร้างของค่ะกรรมการ 

ส่ทัว ณ 4. หัา้ว ณและคทามรนบผดิชอบของค่ะกรรมการ 

ส่ทัว ณ 5. การปฏิบนติต่อผูถื้อหุ้ั และผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยกลุ่มอืณั 

ส่ทัว ณ 6. การเปิดเผยขอ้มลูของบริษนว 

 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 )1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 ี ปนจจุบนั ค่ะกรรมการบริษนวม จ  าัทัี 8 คัี ถือเป็ัจ าัทัว ณเหมาะสมกนบขัาดของบริษนวี ประกอบดท้ยกรรมการว ณเป็ั
อิสระตามขอ้ก าหัดของส าันกงาัีก.ล.ต. และหลนกเก่ฑข์องบริษนวีจ าัทั 3 คัีร่ทมกนบกรรมการว ณไม่เป็ัผูบ้ริหารและกรรมการ
ว ณเป็ัตนทแวัจากผูถื้อหุ้ั รายใหญ่ี จ าัทัรทม 5 คัี โดยกรรมการของบริษนวเป็ัผูว้ ณม คทามรู้และประสบการ่์ครอบคลุมสายงาั
ต่างๆี ไดแ้ก่ี กฎหมายี บนญช ี การเงิัี และธุรกิจเหลก็ี ี และเพืณอแบ่งแยกบวบาวหัา้ว ณใหช้นดเจัและก่อใหเ้กิดคทามสมดุลใัอ าัาจ
การด าเัิังาัี ผูว้ ณด  ารงต าแหั่งประธาักรรมการใัฐาัะผู้ั  าดา้ััโยบายี และกรรมการผูจ้นดการใหญ่ใัฐาัะผู้ั  าดา้ั
บริหารงาัประจ าไม่เป็ับุคคลเด ยทกนั ี 

ัอกจาก  ั้ ีค่ะกรรมการบริษนวไดแ้ต่งตน้งีค่ะกรรมการชุดยอ่ยอ กี3 ค่ะีว าหัา้ว ณกลนณั กรองงาัเฉพาะเรืณองีและเสัอ
เรืณองใหค้่ะกรรมการบริษนวพิจาร่าหรือรนบวราบี ไดแ้ก่ี ค่ะกรรมการตรทจสอบี ค่ะจนดการ (ค่ะกรรมการบริหาร) 
ค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่าผลตอบแวัี 

 ส าหรนบรายชืณอกรรมการใัแต่ค่ะพร้อมวน้งขอบเขตอ าัาจหัา้ว ณีปรากฎอยูใ่ัขอ้ี8 โครงสร้างการจนดการีหนทขอ้ี8.1 
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 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 (1) กรรมการอสิระ 

  ใัการสรรหากรรมการอิสระี ี จะผา่ัการกลนณั กรองโดยค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลี สรรหาี และพิจาร่า
ผลตอบแวั (CorporateีGovernance, Nomination and Remuneration Committee)ีซึณ งประกอบดท้ยกรรมการอิสระจ าัทัี2 คัีจาก
จ าัทักรรมการวน้งหมดี4 คัีก่อัเสัอใหค้่ะกรรมการบริษนวและ / หรือว ณประชุมผูถื้อหุ้ั เพืณอลงมติเลือกตน้งีหรือแต่งตน้งีโดยจะ
พิจาร่าคนดเลือกตามแัทวางและหลนกเก่ฑใ์ัการสรรหากรรมการบริษนวรทมวน้งคุ่สมบนติพิเศษเพิณมเติมี ตามัิยามี “กรรมการ
อิสระ”ี ของบริษนวซึณงม คทามเขม้งทดกทา่ขอ้ก าหัดของส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย์ี เพืณอให้
กรรมการอิสระม คทามเป็ัอิสระอยา่งแวจ้ริงเหมาะสมกนบลนกษ่ะเฉพาะของบริษนวี ซึณ งไดร้นบอัุมนติจากค่ะกรรมการบริษนวแลท้ี
ดนง  ั้  

 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. เป็ัผูม้ คุ่สมบนติและไม่ม ลนกษ่ะตอ้งหา้มตามขอ้บนงคนบของบริษนวี และขอ้ก าหัดของพระราชบนญญนติบริษนวมหาชั
จ ากนดีและตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวย 

2. เป็ัผูว้รงคุ่ทฒิุว ณม พ้ืัฐาัและคทามเช ณยทชาญจากหลายอาช พี ม คทามรู้คทามสามารถี และประสบการ่์ว ณจะเป็ั
ประโยชั์ต่อการด าเัิัธุรกิจของบริษนวี ม ภาทะผู ้ั  าี ทสินยวนศั์กทา้งไกลี ม คุ่ธรรมี ประทนติการว างาัโปร่งใสี และ
สามารถแสดงคทามเห็ัอยา่งเป็ัอิสระ 

3. เป็ัผูว้ ณสามารถใหเ้ทลาอยา่งเพ ยงพอใัการเขา้ประชุมค่ะกรรมการบริษนวี เพืณอติดตามการด าเัิังาัของบริษนวี โดย
ด ารงต าแหั่งเป็ักรรมการใับริษนวอืณัๆีใัจ าัทัว ณเหมาะสม 

4. มิไดเ้ป็ักรรมการีหรือผูบ้ริหารีหรือผูถื้อหุ้ั ีหรือเป็ัหุ้ั ส่ทัีใัสนดส่ทัว ณม ันยส าคนญใักิจการว ณม ลนกษ่ะอยา่งเด ยทกนั
และเป็ัการแข่งขนั หรือกิจการว ณอาจก่อใหเ้กิดคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์กนบบริษนว 

5. ส าหรนบกรรมการว ณเป็ักรรมการผูจ้นดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจาร่าจากผลการปฏิบนติงาัว ณผา่ัมาี และผลการประเมิั
ศนกยภาพประกอบดท้ย 
 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

 ถือหุ้ั ไม่เกิัร้อยละ 1 ของจ าัทัหุ้ั ว ณม สิวธิออกเส ยงวน้งหมดของบริษนวี บริษนวใหญ่ี บริษนวยอ่ยี บริษนวยอ่ยี หรือัิติ
บุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้โดยให้ั นบรทมหุ้ั ว ณถือโดยผูว้ ณเก ณยทขอ้งดท้ย 

 ไม่ม ส่ทัร่ทมใัการบริหารงาัี รทมวน้งไม่เป็ัลูกจา้งี พันกงาัี ว ณปรึกษาว ณไดร้นบเงิัเดือัประจ าี ผูม้ อ  าัาจคทบคุมของ
บริษนวีบริษนวใหญ่บริษนวียอ่ยีบริษนวร่ทมีหรือัิติบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้และตอ้งไม่ม ผลประโยชั์ีหรือส่ทัไดเ้ส ยใั
ลนกษ่ะดนงกล่าทมาก่อัเป็ัระยะเทลาไม่ัอ้ยกทา่ 24 เดือั 

 ไม่ม คทามสนมพนั ธ์วางสายโลหิตี วางการสมรสี หรือโดยการจดวะเบ ยัตามกฎหมายกนบผูบ้ริหารี ผูถื้อหุ้ัรายใหญ่ี ผูม้ 
อ  าัาจคทบคุมหรือบุคคลว ณจะไดร้นบการเสัอใหเ้ป็ัผูบ้ริหารี หรือผูม้ อ  าัาจคทบคุมของบริษนวี หรือบริษนวยอ่ยใัระดนบ
บิดาีมารดาีคู่สมรสีพ ณัอ้งีและบุตรีรทมวน้งคู่สมรสของบุตร 

 ไม่ม คทามสนมพนั ธ์วางธุรกิจกนบบริษนวี บริษนวใหญ่ี บริษนวยอ่ยี บริษนวร่ทมหรือัิติบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้ใัลนกษ่ะว ณ
อาจเป็ัการขนดขทางการใชท้จิาร่ญา่อยา่งอิสระของตัี รทมวน้งไม่เป็ัหรือเคยเป็ัผูถื้อหุ้ั รายใหญ่กรรมการซึณงไม่ใช่
กรรมการอิสระีหรือผูบ้ริหารของผูว้ ณม คทามสนมพนั ธ์วางธุรกิจกนบบริษนวีบริษนวใหญ่ีบริษนวยอ่ยีบริษนวร่ทมีหรือัิติบุคคล
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ว ณอาจม คทามขนดแยง้ี และตอ้งไม่ม ผลประโยชั์หรือส่ทัไดเ้ส ยวน้งวางตรงและวางออ้มใัลนกษ่ะดนงกล่าทมาก่อัเป็ั
ระยะเทลาไม่ัอ้ยกทา่ 24 เดือัีดนง  ั้  
1. รายการวางการคา้ว ณกระว าเป็ัปกติเพืณอประกอบกิจการี เช่ัี การขายสิัคา้ี ซ้ือทนตถุดิบี หรือใหบ้ริการว ณม มลูค่า

ตน้งแต่ร้อยละ 3 ของสิัวรนพยว์ ณม ตนทตัสุวธิของบริษนวีหรือภายใัระยะเทลา 12 เดือั 
2. รายการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสนงหาริมวรนพย ์
3. รายการเก ณยทกนบสิัวรนพยห์รือบริการีเช่ัีการไดม้าหรือการจ าหั่ายไปซึณงสิัวรนพย์ี สิวธิีและใหห้รือรนบบริการ 
4. รายการใหห้รือรนบคทามช่ทยเหลือวางการเงิัี เช่ัี การใหห้รือรนบใหกู้ย้มืี ค  ้าประกนั ี การใหสิ้ัวรนพยเ์ป็ั

หลนกประกนั ห  ั้ สิัี รทมถึงพฤติการ่์อืณัว าัองเด ยทกนั ี ซึณ งเป็ัผลใหม้ ภาระห  ั้ว ณตอ้งช าระต่ออ กฝ่ายหัึณ งี ซึณ งม 
มลูค่าตน้งแต่ร้อยละ 3 ของสิัวรนพยว์ ณม ตนทตัสุวธิของบริษนวี หรือตน้งแต่ 20 ลา้ับาวข้ึัไปี แลท้แต่จ าัทัใดจะ
ต ณากทา่ภายใัระยะเทลา 12 เดือัี กร  ่เป็ัรายการใหห้รือรนบคทามช่ทยเหลือวางการเงิัี ให้ั นบรทมภาระห  ั้ว ณ
เกิดข้ึัใัระหทา่งหัึณงป ก่อัทนั ว ณม คทามสนมพนั ธ์วางธุรกิจกนบบุคคลเด ยทกนั  

 ไม่เป็ัผูส้อบบนญช ของบริษนวี บริษนวใหญ่ี บริษนวยอ่ยี บริษนวร่ทมี หรือัิติบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้ี และไม่เป็ัผูถื้อหุ้ั
รายใหญ่กรรมการซึณงไม่ใช่กรรมการอิสระี ผูบ้ริหารี หรือหุ้ั ส่ทัผูจ้นดการของส าันกงาัสอบบนญช ี ซึณ งม ผูส้อบบนญช ของ
บริษนวีบริษนวใหญ่บริษนวยอ่ยีบริษนวร่ทมีหรือี ัิติบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้สนงกนดอยู่ี และตอ้งไม่ม ผลประโยชั์หรือส่ทั
ไดเ้ส ยใัลนกษ่ะดนงกล่าทมาก่อัเป็ัระยะเทลาไม่ัอ้ยกทา่ 24 เดือั 

 ไม่เป็ัผูใ้หบ้ริการวางทชิาช พใดๆี ซึณงรทมถึงการใหบ้ริการเป็ัว ณปรึกษากฎหมายี หรือว ณปรึกษาวางการเงิัซึณงไดร้นบ
ค่าบริการเกิักทา่ 2 ลา้ับาวต่อป ีจากบริษนวีบริษนวใหญ่ีบริษนวยอ่ยีบริษนวร่ทมีหรือัิติบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้วน้ง  ั้ ีใั
กร  ่ว ณผูใ้หบ้ริการวางทชิาช พเป็ััิติบุคคลีใหร้ทมถึงการเป็ัผูถื้อหุ้ั รายใหญ่ีกรรมการซึณงไม่ใช่กรรมการอิสระีผูบ้ริหารี
หรือหุ้ั ส่ทัี ผูจ้นดการของผูใ้หบ้ริการวางทชิาช พัน้ัดท้ยี และตอ้งไม่ม ผลประโยชั์หรือส่ทัไดเ้ส ยใัลนกษ่ะดนงกล่าทมา
ก่อัเป็ัระยะเทลาีไม่ัอ้ยกทา่ 24 เดือั 

 ไม่เป็ักรรมการว ณไดร้นบการแต่งตน้งข้ึัเพืณอเป็ัตนทแวัของกรรมการของบริษนวี ผูถื้อหุ้ั รายใหญ่ี หรือผูถื้อหุ้ั ซึณ งเป็ัผูว้ ณ
เก ณยทขอ้งกนบผูถื้อหุ้ั รายใหญ่ของบริษนว 

 ไม่ม ลนกษ่ะอืณัใดว ณว  าใหไ้ม่สามารถใหค้ทามเห็ัอยา่งเป็ัอิสระเก ณยทกนบการด าเัิังาัของบริษนว 
 สามารถดูแลผลประโยชั์ของผูถื้อหุ้ั วุกรายอยา่งเว่าเว ยมกนั  
 สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดคทามขนดแยง้วางผลประโยชั ์
 สามารถเขา้ร่ทมการประชุมค่ะกรรมการบริษนวีเพืณอตนดสิัใจใัเรืณองต่างๆีไดโ้ดยอิสระ 
 เป็ัผูม้ คุ่สมบนติและไม่ม ลนกษ่ะตอ้งหา้มตามขอ้บนงคนบของบริษนวี และขอ้ก าหัดของพระราชบนญญนติบริษนวมหาชั

จ ากนดีและส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย ์
 

อายุเกษียณ 

 กรรมการอิสระและกรรมการบริษนวว ณม อายคุรบ 70 ป ีอาจด ารงต าแหั่งกรรมการไดจ้ัอายคุรบ 75 ป ีวน้ง  ั้ ข้ึัอยูก่นบดุลย
พิัิจของค่ะกรรมการ 

 อายเุกษ ย่ของค่ะกรรมการอิสระคือ 75 ป  
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หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 

กร  ่เสัอใหว้ ณประชุมผูถื้อหุ้ั เลือกตน้งกรรมการบริษนวี ใหเ้ป็ัไปตามหลนกเก่ฑแ์ละทธิ การตามขอ้บนงคนบของบริษนวี กล่าทคือผูถื้อ
หุ้ั จะม คะแััเส ยงเว่ากนบ 1 หุ้ั ต่อ 1 เส ยงี ตามจ าัทัหุ้ั ว ณตัถือี และหากม คะแััเส ยงเว่ากนั ี ใหผู้ว้ ณเป็ัประธาัว ณประชุมม 
เส ยงช ้ขาดเพิณมเป็ัอ กหัึณงเส ยงวน้ง  ั้ ใัการเลือกตน้งกรรมการบริษนวี ทธิ การออกเส ยงลงคะแััี อาจลงคะแััเส ยงใหแ้ก่ผูไ้ดร้นบการ
เสัอชืณอเป็ัรายบุคคลหรือหลายคัใัคราทเด ยทกนั ก็ได้ี แต่ตอ้งใชสิ้วธิตามคะแััเส ยงว ณม อยูว่ น้งหมดตามจ าัทัหุ้ั ว ณตัถือโดย
จะแบ่งคะแััเส ยงใหแ้ก่ผูใ้ดมากั้อยเพ ยงใดไม่ได ้

กร  ่ว ณต  าแหั่งกรรมการทา่งลงเัืณองจากเหตุอืณััอกจากครบก าหัดออกจากต าแหั่งกรรมการี ใหค้่ะกรรมการพิจาร่าแต่งตน้ง
บุคคลซึณงม คุ่สมบนติและไม่ม ลนกษ่ะตอ้งหา้มตามกฎหมายี เขา้เป็ักรรมการแวัใัการประชุมกรรมการคราทถนดไปี เท ้ั แต่ทาระ
ของกรรมการว ณพ้ั จากต าแหั่งจะเหลือัอ้ยกทา่ี2 เดือัีโดยบุคคลซึณงเขา้เป็ักรรมการแวัจะอยูใ่ัต าแหั่งกรรมการไดเ้พ ยงทาระ
ว ณย นงเหลืออยูข่องกรรมการซึณงตัแวัีวน้ง  ั้ ีมติการแต่งตน้งบุคคลเขา้เป็ักรรมการแวัดนงกล่าทตอ้งไดร้นบคะแััเส ยงไม่ัอ้ยกทา่ี3/4 
ของจ าัทักรรมการว ณย นงเหลืออยู่ 

 

 )2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  

 ใัการสรรหาผูม้าด ารงต าแหั่งกรรมการใหเ้ป็ัไปตามว ณระบุไทข้า้งต้ั ีหนทขอ้ )1(ี 

 ส าหรนบการสรรหาผูม้าด ารงต าแหั่งีีกรรมการผูจ้นดการและผูบ้ริหารระดนบสูงีี ค่ะกรรมการบริหารจะ
เป็ัผูพิ้จาร่าเบ้ืองต้ัใัการกลนณักรองสรรหาบุคคลว ณม คุ่สมบนติครบถ้ทัเหมาะสมีม คทามรู้คทามสามารถีวนกษะีและ
ประสบการ่์ว ณเป็ัประโยชั์ต่อการด าเัิังาัของบริษนวและเขา้ใจใัธุรกิจของบริษนวเป็ัอย่างด ีและสามารถบริหารงาัให้
บรรรลุทนตถุประสงค์ี เป้าหมายีว ณค่ะกรรมการบริษนวก าหัดไทไ้ด้ี เพืณอั าเสัอต่อค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่า
ผลตอบแวัพิจาร่าอัุมนติีและเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวพิจาร่าอัุมนติต่อไป 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

บริษนวใัฐาัะเป็ับริษนวว ณประกอบธุรกิจหลนกโดยการถือหุ้ั ใับริษนวอืณั (Holding Company) ค่ะกรรมการบริษนวได้
ก ากนบดูแลการด าเัิังาัของบริษนวยอ่ยเพืณอดูแลรนกษาผลประโยชั์ใัเงิัวุัของบริษนว ดนง  ั้  

•  ส่งเสริมใหบ้ริษนวยอ่ยั าหลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด มาปฏิบนติ 
•  คนดเลือกบุคคลว ณม คทามรู้คทามช าัาญพร้อมประสบการ่์เป็ัตนทแวัของบริษนว  ซึณ งไดร้นบการอัุมนติจาก

ค่ะกรรมการบริษนวเขา้ไปเป็ักรรมการและผูบ้ริหารใับริษนวยอ่ย 
•  ก ากนบดูแลโดยผา่ักรรมการตนทแวัและผูบ้ริหาร และัโยบายว ณก  าหัดโดยบริษนวแม่ 
•  พิจาร่าเรืณองว ณม คทามส าคนญ เช่  ักลยวุธ์ แผัธุรกิจ การเพิณมวุัหรือลดวุัการลงวุ  ัรทมวน้งัโยบายว ณส าคนญต่างๆ 
•  ติดตามผลการด าเัิังาัโดยฝ่ายบริหาร ค่ะกรรมการบริหารและค่ะกรรมการบริษนวของบริษนว 
•  ดูแลให้บริษนวย่อยและบริษนวร่ทมปฏิบนติตตามกฎ ระเบ ยบว ณเก ณยทขอ้งของหั่ทยงาัก ากนบดูแล ไดแ้ก่ การว า

รายการระหท่างกนั  การไดม้าและจ าหั่ายไปซึณ งสิัวรนพย ์การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพ ยงพอและวนั เทลา รทมวน้ง
ดูแลให้ม การจนดว าบนญช และรายงาัวางการเงิัถูกตอ้งตามว ณคทร ตามกฎหมายว ณเก ณยทขอ้งและมาตรฐาัการ
บนญช ว ณรนบรองโดยวนณทไป 

•  ตรทจสอบโดยหั่ทยงาัตรทจสอบภายใั เพืณอให้มนณั ใจท่าม การคทบคุมภายใัว ณก  าหัดไทเ้พ ยงพอและม 
ประสิวธิผล 
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  9.5 การดูแลเร่ืองการงช้ข้อมูลภายงน 

 บริษนวม การดูแลเรืณองการใชข้อ้มลูภายใัของบริษนวไทเ้ป็ัอยา่งด ี โดยไดก้ าหัดไทเ้ป็ัลายลนกษ่์อนกษรอยา่ง
ชนดเจัใัจรรยาบรร่ของบริษนวีรทมวน้งม ัโยบายและทธิ การป้องกนั การั าขอ้มลูภายใัโดยกรรมการและผูบ้ริหารไปใชป้ระโยชั์
อยา่งเคร่งครนดีโดยใหค้ทามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเก ณยทกนบภาระหั้าว ณใัการรายงาัการถือครองหลนกวรนพยข์องบริษนวีตลอดจั
การเปล ณยัแปลงการถือครองหลนกวรนพย์ี ดนงกล่าทตามประกาศของส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย์
ประกาศีค่ะกรรมการก ากนบตลาดวุัและขอ้ก าหัดของตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีรทมถึงบวก าหัดโวษว ณระบุไท ้  กร  ่ว ณ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษนวม การเปล ณยัแปลงการถือครองหลนกวรนพยข์องบริษนวี เลขาัุการบริษนวจะว าหัา้ว ณสรุปและ
รทบรทมรายงาัการเปล ณยัแปลงดนงกล่าทและเสัอต่อว ณประชุมค่ะกรรมการบริษนววราบต่อไปี พร้อมวน้งไดเ้ปิดเผยไทใ้ัรายงาั
ประจ าป อ กดท้ย 

ัอกจาก  ั้ ีค่ะกรรมการบริษนวยนงไดจ้นดใหม้ ระบบการคทบคุมการใชข้อ้มลูภายใัใหเ้ป็ัไปตามหลนกบรรษนวว ณด 
ของบริษนวีีดท้ยการก าหัดัโยบายเก ณยทกนบการป้องกนั การใชข้อ้มูลภายใัเพืณอใชป้ระโยชั์ส่ทัตนท (Abusive Self-dealing) เช่ัี
การซ้ือขายหลนกวรนพยด์ท้ยการใชข้อ้มลูีภายใั (Insider Trading) โดยกรรมการและผูบ้ริหารีรทมถึงพันกงาัใัหั่ทยงาัว ณเก ณยทขอ้ง
กนบขอ้มลูของบริษนวและบริษนวยอ่ย (รทมวน้งคู่สมรสีและบุตรว ณย นงไม่บรรลุัิติภาทะของบุคคลดนงกล่าท) ดนง  ั้  

 ห้ามมิให้บุคคลขา้งต้ั ว  าการซ้ือขายหลนกวรนพยข์องบริษนวภายใั 2 สนปดาห์ีก่อัการเปิดเผยงบการเงิัี
รายไตรมาสีและงบการเงิัีประจ าป ของบริษนวและภายใั 24 ชนณทโมงีหลนงการเปิดเผยงบการเงิัดนงกล่าทต่อตลาดหลนกวรนพยแ์ห่ง
ประเวศไวยแลท้ (Blackout period) 

 กร  ่ว ณ เป็ัข้อมูลว ณส าคนญอืณัซึณ งย นงไม่ได้เปิดเผยและอาจม ผลกระวบต่อราคาหลนกวรนพย์ของบริษนวี
ค่ะกรรมการไดก้ าหัดหา้มมิใหว้  าการซ้ือขายหลนกวรนพยข์องบริษนวจักทา่จะพ้ั ระยะเทลา 24 ชนณทโมงันบแต่ไดม้ การเปิดเผยขอ้มูล
ัน้ัสู่สาธาร่ะวน้งหมดแลท้ 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัีชี 

 )1( ค่าตอบแทนจากการสอบบัีชี )audit fee( 

 ใัรอบป บนญช ี เมษายัี 2556 ี-ีม ัาคมี 2557 บริษนวและบริษนวยอ่ยจ่ายค่าตอบแวัการสอบบนญช เป็ัจ าัทั
รทมี4,080,000 บาวี 

 (2) ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

 ใัรอบป บนญช ีเมษายัี2556 ีี-ีีม ัาคมีี 2557 บริษนวและบริษนวย่อยม การจ่ายค่าบริการอืณัๆีเช่ัีค่าบริการ
ตรทจสอบงบการเงิัตามมาตรฐาัอิัเด ย, ค่าเดิัวาง, ค่าเบ ้ ยเล ้ ยง,ีค่าว ณพนกีเป็ัต้ั ีจ  าัทัี2,418,323ีบาวีให้แก่ผูส้อบบนญช ของ
บริษนวีส าันกงาัสอบบนญช ว ณผูส้อบบนญช สนงกนดีบุคคลีหรือกิจการว ณเก ณยทขอ้งกนบผูส้อบบนญช และส าันกงาัสอบบนญช ว ณผูส้อบบนญช 
สนงกนดดนงกล่าที 
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9.7 การปอิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดงีนเร่ืองอืน่ก 

บริษนวม คทามมุ่งมนณั ว ณจะส่งเสริมีสันบสัุัีและพนฒัาการก ากนบดูแลกิจการว ณด คทบคู่ไปกนบการประกอบธุรกิจ
อย่างสม ณาเสมอีโดยเล็งเห็ัท่าการก ากนบดูแลกิจการว ณด จะเป็ัเครืณองมือว ณจะช่ทยยกระดนบระบบบริหารจนดการให้ม ประสิวธิภาพี
โปร่งใสีและตรทจสอบได้มากยิณงข้ึัีซึณ งจะส่งผลต่อคทามเชืณอมนณั และคทามมนณั ใจของผูถื้อหุ้ัีผูล้งวุัีผูม้ ส่ทัได้เส ยีและผูว้ ณ
เก ณยทขอ้งวุกฝ่ายีและั ามาซึณงการเจริญเติบโตอยา่งมนณั คงและยนณงยืั ีตลอดจัการเพิณมมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุ้ั ไดใ้ัระยะยาที 

ดนงัน้ัีัอกเหัือจากการด าเัิัธุรกิจดท้ยการสร้างมาตรฐาัระดนบสูงของพฤติกรรมองคก์รและพฤติกรรมส่ทั
บุคคลตามีี“หลนกจรรยาบรร่ของีวาวาี(ีTata Code of Conduct : TCOC)” อย่างเคร่งครนดแลท้ีบริษนวยนงไดด้  าเัิัการตามหลนกการ
ก ากนบดูแลกิจการว ณด ส าหรนบบริษนวจดวะเบ ยัของตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยอย่างจริงจนงีซึณ งหลนกการดนงกล่าทถือเป็ัหลนกการ
สากลของกลุ่มประเวศีOECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบดท้ยหลนกการและแัทปฏิบนติว ณด เก ณยทกนบการ
ก ากนบดูแลกิจการี 6ีีหมทดีพร้อมวน้งไดก้ าหัดไทเ้ป็ัลายลนกษ่์อนกษรใัีี “ัโยบายและหลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด ” ของบริษนว
ตน้งแต่ป ี 0613ีและั ามาปรนบใชต้ามคทามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนบสภาพการ่์ของบริษนวใหไ้ดม้ากว ณสุดีรทมวน้งไดว้  าการวบวทั
และปรนบปรุงใหม้ คทามวนั สมนยีและสอดคลอ้งต่อภาทะการเปล ณยัแปลงว ณเกิดข้ึัตลอดเทลาีวน้ง  ั้ ีเพืณอเป็ัการยกระดนบมาตรฐาัและ
การปฏิบนติดา้ัการก ากนบดูแลกิจการว ณด ของบริษนวให้สูงข้ึัอยู่เสมอีซึณ งตลอดระยะเทลาว ณผ่าัมาบริษนวไดร้นบการประเมิัผลการ
ก ากนบดูแลกิจการอยูใ่ัระดนบี“ด มาก” มาโดยตลอด 
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รายงาัการก ากนบดูแลกิจการว ณด ของบริษนวส าหรนบรอบป ี2556-2557 ม ดนง  ั้  

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษนวให้คทามส าคนญและเคารพต่อสิวธิของผูถื้อหุ้ัวุกรายใัฐาัะว ณเป็ัเจา้ของเงิัวุัีโดยสันบสัุัและ
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้ั วุกรายใชสิ้วธิของตัอยา่งเตม็ว ณใัการดูแลรนกษาผลประโยชั์โดยรทมของบริษนวีและไม่กระว าการใดๆีอนั เป็ั
การละเมิดหรือริดรอัสิวธิของผูถื้อหุ้ั ีซึณ งสิวธิของผูถื้อหุ้ั สามารถสรุปไดด้นง  ั้ ี 

1. สิวธิขน้ัพ้ืัฐาัีไดแ้ก่ีการลงวะเบ ยัเป็ัผูถื้อหุ้ัีการซ้ือขายหรือโอัหุ้ัีการไดร้นบส่ทัแบ่งใัก าไร/
เงิัปนัผลอย่างเว่าเว ยมกนัีการไดร้นบข่าทสาร/ีขอ้มูลของบริษนวอย่างเพ ยงพอีเช่ัีการเปล ณยัแปลงโครงสร้างของเงิั วุัีการ

เปล ณยัแปลงอ าัาจคทบคุมีและการซ้ือขายสิัวรนพยว์ ณส าคนญของบริษนวีรทมวน้งสิวธิใัการไดร้นบการปฏิบนติว ณเว่าเว ยมใัการรนบซ้ือ
หุ้ั คืัโดยบริษนวีเป็ัต้ั  

2. สิวธิออกเส ยงใัว ณประชุมผูถื้อหุ้ัีไดแ้ก่ีการเลือกตน้งกรรมการและก าหัดค่าตอบแวัีการจนดสรรเงิั
ก าไรและการจ่ายเงิัปนัผลีการแต่งตน้งผูส้อบบนญช และก าหัดค่าสอบบนญช ีการแกไ้ข /ีเพิณมเติมหันงสือบริค่ห์สัธิและขอ้บนงคนบี
การเพิณมหรือลดวุัจดวะเบ ยัของบริษนวีและการอัุมนติธุรกรรมว ณส าคนญซึณงม ผลต่อการด าเัิัธุรกิจของบริษนวเป็ัต้ัี  

3. สิวธิอืณัๆีว ณกฎหมายก าหัดไท ้

ัอกเหัือจากการสันบสัุัและส่งเสริมการใชสิ้วธิขน้ัพ้ืัฐาัขา้งต้ั ีบริษนวยนงไดอ้  าัทยคทามสะดทกแก่ผูถื้อ
หุ้ั วุกรายใัการใชสิ้วธิเขา้ร่ทมประชุมผูถื้อหุ้ั ีโดยค่ะกรรมการบริษนวไดจ้นดใหม้ ระบบและกลไกว ณจะก่อให้เกิดการจนดประชุมว ณด ี
ซึณ งครอบคลุมเก ณยทกนบีขอ้มลูเก ณยทกนบทนั ีเทลาีสถาัว ณีทาระการประชุมกฎเก่ฑ์ี และทิธ การใัการเขา้ร่ทมประชุมีขน้ัตอัการออก
เส ยงลงมติีและขอ้มลูว ณเก ณยทขอ้งกนบเรืณองว ณตอ้งตนดสิัใจใัแต่ละทาระเป็ัการล่ทงหั้าอย่างเพ ยงพอีวนั เทลาีและไม่กระว าการใดๆี
ว ณเป็ัการจ ากนดโอกาสใัการรนบรู้สารสัเวศีหรือการเขา้ร่ทมประชุมของผูถื้อหุ้ั  

วน้ง  ั้ ีบริษนวไดม้อบหมายใหส้ าันกงาัเลขาัุการบริษนวีว าหัา้ว ณดูแลและอ าัทยคทามสะดทกใัการใชสิ้วธิของ
ผูถื้อหุ้ั ีโดยผูถื้อหุ้ั สามารถติดต่อไดว้ ณโวรศนพวห์มายเลข 02-937-1000 ต่อ 1460-2 

ใัแต่ละป บริษนวจะจนดให้ม การประชุมผูถื้อหุ้ัีซึณ งเร ยกท่าีการประชุมสามนญประจ าป ภายใั 4 เดือัีันบแต่ทนั
ส้ิัสุดรอบป บนญช ของบริษนว (ภายใัเดือักรกฎาคม) โดยการประชุมัอกเหัือจาก  ั้ ีจะเร ยกทา่ีการประชุมทสิามนญี 

ส าหรนบการประชุมสามนญผูถื้อหุ้ั ีประจ าป  2556 ไดจ้นดข้ึัเมืณอทนั ว ณ 31ีกรกฎาคม 2556 เทลา 09:30 ั. ่ีโรงแรม
แกรัด์ี ไฮแอวีเอราทน่ ีกรุงเวพฯีโดยบริษนวไดใ้ชท้ธิ ก  าหัดรายชืณอผูถื้อหุ้ั  (Record Date) ่ีทนั ว ณ 31 พฤษภาคม 2556 เป็ัผูม้ สิวธิ
เขา้ร่ทมประชุมีและว าการรทบรทมรายชืณอตามมาตรา 225 แห่งพระราชบนญญนติหลนกวรนพย์ี และตลาดหลนกวรนพย์ี ดท้ยทิธ ปิดสมุด
วะเบ ยัีพนกการโอัใัทนั ว ณ 3 มิถุัายั 2556 วน้ง  ั้ ีใัป  2556 บริษนวไม่ม การจนดประชุมทสิามนญผูถื้อหุ้ั แต่อยา่งใด 

บริษนวไดม้อบหมายให้ีบริษนวีศูัยร์นบฝากหลนกวรนพย์ (ประเวศไวย) ซึณ งเป็ััายวะเบ ยัหลนกวรนพยข์องบริษนวี
ด าเัิัการจนดส่งหันงสือันดประชุมพร้อมกนบเอกสารว ณเก ณยทขอ้งวน้งภาษาไวยและภาษาอนงกฤษให้แก่ผูถื้อหุ้ัอย่างครบถท้ัีล่ทงหั้า 
21 ทนั ก่อัทนั ประชุมีดนง  ั้ ี 
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1. หันงสือันดประชุมสามนญผูถื้อหุ้ั ีว ณม รายละเอ ยดเก ณยทกนบีทนั ีเทลาีสถาัว ณีและทาระการประชุมว ณก  าหัด
ไทเ้ป็ัเรืณองๆีอย่างชนดเจัีพร้อมวน้ งระบุท่าเป็ัทาระเพืณอวราบ /ีเพืณออัุมน ติ /ีเพืณอพิจาร่าีระบุทนตถุประสงค์ีและเหตุผลีตลอดจั

คทามเห็ัของค่ะกรรมการใัแต่ละทาระว ณเสัอไท้ี ซึณ งถือเป็ัขอ้มูลประกอบการพิจาร่าว ณเพ ยงพอต่อการตนดสิัใจ  
2. หันงสือมอบฉนัวะีตามแบบว ณกระวรทงพา่ิชยก์ าหัดีวน้งแบบีกีซึณ งเป็ัแบบวนณทไปีง่ายๆีไม่ซนบซ้อัี

และแบบีขีซึณงเป็ัแบบว ณผูถื้อหุ้ัสามารถก าหัดวิศวางการออกเส ยงใัแต่ละเรืณองไดท้่าี“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  “งดออกเสียง” 
และแยกใหผู้ถื้อหุ้ั สามารถใชสิ้วธิออกเส ยงตน้งกรรมการเป็ัรายบุคคลไดใ้ัทาระการเลือกตน้งกรรมการ 

3. ขอ้มลูเก ณยทกนบกรรมการอิสระีว ณบริษนวก าหัดใหเ้ป็ัผูร้นบมอบฉนั วะจากผูถื้อหุ้ั ีไดแ้ก่ีชืณอีอายุีว ณอยู่ีและ
การม  / ไม่ม ส่ทัไดเ้ส ยใัทาระว ณเสัอใัการประชุม 

4. รายงาัประจ าป ีว ณม วน้งขอ้มูลภาษาไวยและภาษาอนงกฤษใัรูปแบบของีCD Rom (รทมวน้งจนดส่งรายงาั
ประจ าป ว ณเป็ัรูปเล่มแก่ผูถื้อหุ้ั ว ณไดแ้จง้คทามประสงคม์ายนงบริษนว) 

5. ค าอธิบายเก ณยทกนบเอกสารหลนกฐาัีเพืณอแสดงสิวธิใัการเขา้ร่ทมประชุม 
6. ขอ้บนงคนบของบริษนวีใัส่ทัว ณเก ณยทขอ้งกนบการประชุมผูถื้อหุ้ั  
7. แผัว ณตน้งสถาัว ณจนดประชุม 

 

ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงไดด้  าเัิัการดนง  ั้  

1. ลงโฆษ่าค าบอกกล่าทันดประชุมใัหันงสือพิมพร์ายทนั ฉบนบภาษาไวยติดต่อกนั  3 ทนั ีและก่อัทนั
ประชุมไม่ัอ้ยกทา่ 3 ทนั  

2. เผยแพร่ขอ้มูลเก ณยทกนบการประชุมผูถื้อหุ้ัดนงกล่าทไทใ้ัเท็บไซต์ของบริษนวเป็ัการล่ทงหั้าก่อัการ
ประชุม 1 เดือัีเพืณอให้ผูถื้อหุ้ัเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดทกีรทดเร็ทีและม เทลามากพอใัการศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมีก่อัไดร้นบขอ้มลูใัรูปแบบเอกสารจากบริษนว 

3. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้ัวุกรายสามารถส่งค าถามว ณตอ้งการให้ตอบใัว ณประชุมได้ล่ทงหั้าก่อัการทนั
ประชุมีโดยให้ส่งค าถามเป็ัลายลนกษ่์อนกษรถึงค่ะกรรมการบริษนวหรือกรรมการอิสระแต่ละคัีผ่าั
มายนงเลขาัุการบริษนวีเพืณอส่งต่อไปยนงกรรมการอิสระแต่ละคัหรือกรรมการวุกคัีซึณ งค  าถามใัส่ทัว ณ
เก ณยทขอ้งกนบบริษนวจะไดร้นบการตอบใัว ณประชุมสามนญผูถื้อหุ้ั ต่อไป 

 

วน้ง  ั้ ีบริษนวไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้ัไดร้นบวราบเก ณยทกนบก าหัดการดนงกล่าทีดท้ยทิธ เผยแพร่ผ่าัระบบข่าทของตลาด
หลนกวรนพย ์(www.set.or.th) โดยการประชุมสามนญผูถื้อหุ้ั ประจ าป  2556 ัน้ัีไม่ม ผูถื้อหุ้ั รายใดส่งค าถามล่ทงหัา้มายนงบริษนว 
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หมวด 2 

การปอิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษนวตระหันกถึงหัา้ว ณใัการดูแลผลประโยชั์ของผูถื้อหุ้ั วุกรายีวน้งผูถื้อหุ้ัว ณเป็ัผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้ัว ณไม่
เป็ัผูบ้ริหารีีีีผูถื้อหุ้ั รายใหญ่ีันกลงวุัสถาบนั ีผูถื้อหุ้ั ต่างชาติีรทมวน้งผูถื้อหุ้ั ส่ทััอ้ยีดท้ยการถือปฏิบนติอย่างเว่าเว ยมกนั และ
เป็ัธรรมีดนง  ั้  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษนวไดก้ าหัดขน้ัตอัการเขา้ร่ทมประชุมว ณไม่ยุ่งยากีและไม่ม ค่าใช้จ่ายมากเกิัไปีพร้อมวน้ งอ  าัทยคทาม
สะดทกแก่ผูถื้อหุ้ั ใัการเขา้ร่ทมประชุมีดนง  ั้  

1. จนดสถาัว ณประชุมว ณม การคมัาคมว ณสะดทกต่อการเดิัวาง 
2. จนดว าค าอธิบายเก ณยทกนบเอกสารหลนกฐาัเพืณอแสดงสิวธิใัการเขา้ร่ทมประชุม 
3. จนดใหม้ เจา้หัา้ว ณผูว้ ณม คทามช าัาญพร้อมวน้งอุปกร่์ว ณเพ ยงพอีเพืณอรองรนบผูถื้อหุ้ั วน้งใัดา้ัการตรทจสอบ

เอกสารและการลงวะเบ ยั 
4. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้ัว ณไม่สามารถเขา้ร่ทมประชุมไดด้ท้ยตัเองสามารถมอบฉนัวะการเขา้ร่ทมประชุมี

ดท้ยการส่งผูแ้วัของตัเองีหรือเสัอชืณอกรรมการอิสระของบริษนวเป็ัผูร้นบมอบฉนัวะีโดยการเขา้ร่ทม
ประชุมของผูร้นบมอบฉนั วะไม่ม ขน้ัตอัว ณยุง่ยากแต่ประการใด 

5. จนดใหม้ บริการติดอากรแสตมป์ใัหันงสือมอบฉนั วะของผูถื้อหุ้ั ีกร  ่ว ณไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ไท ้
6. ใชร้ะบบคอมพิทเตอร์ใัการลงวะเบ ยัีว าใหข้น้ัตอัการด าเัิังาัเป็ัไปอยา่งสะดทกและรทดเร็ท 
7. เปิดใหผู้ถื้อหุ้ั ลงวะเบ ยัเขา้ร่ทมประชุมไดล่้ทงหัา้ 2 ชนณทโมงีก่อัเริณมประชุม 
 

ัอกจาก  ั้  ภายหลนงจากการประชุมไดเ้ริณมแลท้ีผูถื้อหุ้ัสามารถลงวะเบ ยัเขา้ร่ทมประชุมและม สิวธิลงคะแัั
ใัระเบ ยบทาระว ณอยูร่ะหทา่งการพิจาร่าและยนงไม่ไดล้งมติไดด้ท้ยี 

ใัการประชุมสามนญผูถื้อหุ้ัประจ าป ี2556ีม ผูถื้อหุ้ัมาประชุมวน้งว ณมาดท้ยตัเองและว ณรนบมอบฉนัวะจ าัทัี
559 คัีันบรทมจ าัทัหุ้ัไดว้น้งส้ิัี6,248,236,503 หุ้ัีคิดเป็ัีร้อยละี74.20 ของจ าัทัหุ้ัว ณจ  าหั่ายไดแ้ลท้วน้งหมดของบริษนวี
จ าัทัี8,421,540,848 หุ้ัีโดยประธาักรรมการบริษนวใัฐาัะตนทแวัของค่ะกรรมการวน้งค่ะไดเ้ขา้ร่ทมประชุมพร้อมวน้ง
ประธาักรรมการชุดยอ่ยีไดแ้ก่ีประธาัค่ะกรรมการตรทจสอบีและีประธาัค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่า
ผลตอบแวัีและกรรมการวุกคัไดเ้ขา้ร่ทมประชุมโดยพร้อมเพร ยงกนั ีัอกจาก  ั้ ีย นงม ผูบ้ริหารีผูส้อบบนญช ีรทมวน้งฝ่ายกฎหมายีได้
เขา้ร่ทมประชุมีเพืณอว าหัา้ว ณร่ทมช ้แจงและตอบขอ้ซนกถามใัประเด็ั ต่างๆีว ณเก ณยทขอ้งต่อผูถื้อหุ้ั อ กดท้ย 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

เลขาัุการบริษนวไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้ัรนบวราบถึงขอ้บนงคนบของบริษนวีใัส่ทัว ณเก ณยทขอ้งกนบการประชุมีและทิธ 
ปฏิบนติเก ณยทกนบการประชุมไดแ้ก่ีการออกเส ยงลงคะแััีการันบคะแััเส ยงีและการประกาศผลคะแัั 
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ระหว่างการประชุมี  

ประธาัใัว ณประชุมไดด้  าเัิัการประชุมอย่างโปร่งใสตามล าดนบทาระีโดยไม่ม การเพิณมทาระเพืณอพิจาร่าเรืณอง
อืณััอกเหัือจากว ณระบุไทใ้ัหันงสือันดประชุมแต่อย่างใดีัอกจาก  ั้ ีย นงไดจ้นดสรรเทลาใัการพิจาร่าีแต่ละทาระอย่างเหมาะสม
และเพ ยงพอีก่อัการลงคะแััเส ยงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้ัลงคะแััเส ยงเลือกตน้งกรรมการเป็ัรายบุคคลใัทาระการเลือกตน้ ง
กรรมการีตลอดจัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้ั ม โอกาสใัการแสดงคทามคิดเห็ัตน้งค  าถามต่อว ณประชุมีรทมวน้งใหข้อ้เสัอแัะไดอ้ยา่งเตม็ว ณ 

ส าหรนบการออกเส ยงลงคะเเััีบริษนวไดอ้  าัทยคทามสะดทกแก่ผูถื้อหุ้ั ดท้ยการใชบ้นตรลงคะแััีและไดจ้นดให้
ม ผูต้รทจสอบการันบคะแััี(ีInspector)ีว  าหั้าว ณดูแลการันบคะแััและการประชุมผูถื้อหุ้ัให้เป็ัไปอย่างโปร่งใสีถูกตอ้งตาม
กฎหมายและข้อบนงคนบของบริษนวีส าหรนบการันบคะแััเส ยงจะค าัท่ด้ทยระบบคอมพิทเตอร์ีโดยใช้ทิธ เก็บบนตรยืัยนั การ
ลงคะแััเฉพาะผูถื้อหุ้ัว ณออกเส ยงี“ไม่เห็ัดท้ย” ีีีี/ “งดออกเส ยง” และแัะั ามาค าัท่หนกออกจากผูถื้อหุ้ัว ณม สิวธิออกเส ยง
วน้งหมดีโดยสิวธิใัการออกเส ยงลงคะแััคือ 1 หุ้ัีต่อ 1 เส ยงีส าหรนบผลการลงคะแััเส ยงจะถูกประกาศหลนงจากเสร็จส้ิัการ
พิจาร่าใัแต่ละทาระโดยการฉายสไลด์ั อกจาก  ั้ ีบริษนวไดจ้นดใหม้ การบนั วึกภาพการประชุมใัลนกษ่ะสืณอทดิ วนศั์ดท้ย 

หลงัการประชุมี  

บริษนวไดแ้จง้มติว ณประชุมพร้อมวน้งคะแััเส ยงว ณ (เห็ัดท้ยีไม่เห็ัดท้ยีและงดออกเส ยง) ผ่าัระบบข่าทของ
ตลาดหลนกวรนพย ์(www.set.or.th)โดยวนั ว ภายหลนงจากเสร็จส้ิัการประชุมีและจนดว ารายงาัการประชุมแลท้เสร็จภายใัระยะเทลาว ณ
กฎหมายก าหัดีซึณงรายงาัการประชุมดนงกล่าทไดบ้นั วึกรายละเอ ยดไทอ้ยา่งชนดเจัีดนง  ั้  

1. รายชืณอพร้อมต าแหั่งีของกรรมการและผูบ้ริหารรทมวน้งผูเ้ก ณยทขอ้งว ณเขา้ร่ทมประชุม 
2. ทธิ การแจง้การลงคะแััีและันบคะแัั 
3. ประเด็ั ค  าถาม - ค าตอบีขอ้คิดเห็ัหรือขอ้เสัอแัะ 
4. มติว ณประชุมและผลการลงคะแััเส ยงใัแต่ละทาระีตามว ณได้ระบุไทใ้ับนตรลงคะแััีโดยแยก

ออกเป็ัคะแััเส ยงว ณเห็ัดท้ยีไม่เห็ัดท้ยีและีงดออกเส ยง 
ัอกจาก  ั้ ีเพืณอเป็ัการเสริมสร้างคทามสนมพนั ธ์อนั ด กนบผูถื้อหุ้ัยิณงข้ึัีีภายหลนงจากเสร็จส้ิัการประชุมสามนญผู้

ถือหุ้ัประจ าป ีบริษนวไดเ้ร ยัเชิญผูถื้อหุ้ัว ณมาร่ทมประชุมวุกคัเขา้ร่ทมกิจกรรมเย ณยมชมกิจการของบริษนวอย่างเป็ัวางการี่ี
โรงงาัีบริษนวีเหลก็สยามี(2001 ี)จ  ากนดีซึณ งเป็ับริษนวย่อยีตน้งอยู่ว ณจนงหทนดสระบุร ีใัเดือักนั ยายัีี 2556ีโดยใัครน้ ง  ั้ ม ผูถื้อหุ้ัเขา้
ร่ทมเย ณยมชมจ าัทัี36ีคัีี 

ี 

การงช้ข้อมูลภายงน 

 บริษนวม ัโยบายและทิธ การป้องกนัการั าข้อมูลภายใัโดยกรรมการและผูบ้ริหารไปใช้ประโยชั์อย่างเคร่งครนดี
รายละเอ ยดปรากฎอยูใ่ัหนทขอ้ี9.5ี 

 วน้ง  ั้ ีใัป ว ณผ่าัมาไม่เคยปรากฏท่าม กรรมการและผูบ้ริหารรายใดว าการซ้ือขายหลนกวรนพยข์องบริษนวโดยการใชข้อ้มูล
ภายใัแต่อยา่งใด 
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  การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษนวไดก้ าหัดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษนวีรทมวน้งบุคคลว ณเก ณยทขอ้งตอ้งรายงาัการม ส่ทัไดเ้ส ยของ
ตัและบุคคลว ณเก ณยทขอ้งตามแบบรายงาัว ณค่ะกรรมการบริษนวไดก้ าหัดไท้ี เมืณอไดร้นบการแต่งตน้งให้เป็ักรรมการหรือผูบ้ริหารี
และม การเปล ณยัแปลงรายการีโดยมอบหมายให้เลขาัุการบริษนวว าหั้าว ณรทบรทมีและเสัอต่อประธาัค่ะกรรมการตรทจสอบ
และประธาัค่ะกรรมการบริษนวีรนบวราบรายงาัดนงกล่าทีโดยบริษนวจะใชข้อ้มูลดนงกล่าทใัการติดตามีดูแลการว ารายการว ณอาจ
ก่อใหเ้กิดคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ีเช่ัีรายการว ณเก ณยทโยงกนั ีเป็ัต้ั  

การท ารายการระหว่างกนั 

บริษนวไดก้ าหัดมาตรการและขน้ัตอัใัการว ารายการระหทา่งกนั ไทอ้ยา่งชนดเจัีรทมวน้งถือปฏิบนติตามประกาศ
ของส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย์ี ประกาศค่ะกรรมการก ากนบตลาดวุัีและขอ้ก าหัดของตลาด
หลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีใัเรืณองว ณเก ณยทกนบการว ารายการว ณอาจก่อให้เกิดคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์อย่างเคร่งครนดีใักร  ่ว ณ
อาจม การพิจาร่ารายการระหทา่งกนั กนบบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้ีกรรมการและผูบ้ริหารว ณอาจม ส่ทัไดเ้ส ยใัเรืณองว ณพิจาร่าจะไม่
เข้าร่ทมประชุมหรืองดออกเส ยงีเพืณอให้การตนดสิัใจของค่ะกรรมการและผูบ้ริหารเป็ัไปอย่างอิสระและยุติธรรมีวน้ ง  ั้ เพืณอ
ประโยชั์ต่อผูถื้อหุ้ั อยา่งแวจ้ริง 

ัอกจาก  ั้ ีค่ะกรรมการตรทจสอบไดว้  าหัา้ว ณเป็ัผูส้อบวาัการว ารายการระหทา่งกนั ใัวุกไตรมาสีเพืณอดูแล
และป้องกนั การเกิดคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ีรทมถึงบริษนวไดเ้ปิดเผยรายการระหท่างกนั ไทใ้ัหมายเหตุประกอบงบการเงิัว ณ
ไดร้นบการตรทจสอบจากผูส้อบบนญช อ กดท้ย 

วน้ง  ั้ ีใัป ว ณผ่าัมาบริษนวไม่ม การว ารายการระหท่างกนั ใัลนกษ่ะว ณเป็ัการให้คทามช่ทยเหลือวางการเงิัแก่
บริษนวว ณไม่ใช่บริษนวย่อยของบริษนวีรทมวน้งไม่เคยฝ่าฝืัหรือไม่ปฏิบนติตามหลนกเก่ฑ์ของตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีและ
ส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย์ี ใัเรืณองการว ารายการระหทา่งกนั หรือการซ้ือขายสิัวรนพยแ์ต่ประการ
ใด  
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หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษนวตระหันกเป็ัอยา่งยิณงทา่การส่งเสริมใหเ้กิดคทามสนมพนั ธ์และคทามร่ทมมือว ณด ระหท่างบริษนวกนบผูม้ ส่ทัได้
เส ยวุกฝ่ายีเป็ักลไกว ณจะช่ทยสร้างคทามมนณงคนณงีคทามมนณั คงวางการเงิัีและคทามยนณงยืัแก่บริษนวีดนงัน้ ัีบริษนวจึงยึดมนณั ใัการ
ค าัึงถึงสิวธิของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มว ณเก ณยทขอ้งกนบการด าเัิัธุรกิจของบริษนวีวน้งสิวธิว ณก  าหัดตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงว ณว  า
ร่ทมกนั ีโดยการรนบผดิชอบต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวน้งภายใัและภายัอกว ณไดร้นบคทามเส ยหายจากการถูกละเมิดสิวธิีดท้ยคทามเป็ัธรรม
อยา่งีเคร่งครนดีตลอดจัพนฒัากลไกการม ส่ทัร่ทมของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยอยา่งสม ณาเสมอี 

โดยัอกเหัือจากการประพฤติปฏิบนติของพันกงาัวุกคัตาม “คู่มือจรรยาบรรณ”ีภายใต้ี “จรรยาบรรณของทา
ทา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึณ งไดร้ะบุขอ้ก าหัดและแัทปฏิบนติใัการด าเัิัธุรกิจกนบผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกฝ่ายอย่างม 
จริยธรรมไทอ้ยา่งชนดเจัจ าัทัี25 ขอ้ีตามว ณระบุไทใ้ัหมทดี5 หนทขอ้ี“จริยธรรมธุรกิจ”ีรทมถึงมาตรการและช่องวางให้ผูม้ ส่ทัได้
เส ยสามารถติดต่อ ีี/แจ้งเบาะแสใัประเด็ัของการกระว าผิดหลนกจรรยาบรร่ีกระบทัการด าเัิัการภายหลนงจากได้รนบแจ้ง
เบาะแสีตลอดจัมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสีภายใต้ี “นโยบายการร้องเรียนการกระท าผิดหลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) 
ซึณ งไดก้ าหัดไทต้ามดา้ัล่างแลท้ีบริษนวยนงไดร่้ทมลงัามใัี“ค าประกาศเจตนารมณ์”  แัทร่ทมปฏิบนติี(Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชัไวยใัการต่อตา้ัการวุจริตวุกรูปแบบอ กดท้ย 

ผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มสามารถเสัอแัะ / รายงาั / ร้องเร ยัีเก ณยทกนบการประพฤติปฏิบนติตามคู่มือจรรยาบรร่
ดนงกล่าทไดด้ท้ยีตัเอง / จดหมาย / E-mail /โวรศนพว ์ / โวรสารีโดยติดต่อ :ีประธาัค่ะกรรมการตรทจสอบีหรือีว ณปรึกษา
จรรยาบรร่ีดนง  ั้  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ัายมาริษีสมารนมภ ์
เลขว ณี80 ซอยพร้อมพนั ธ์ีสุขมุทวิี39  
แขทงคลองตนั เหัือีเขตทนฒัา 
กรุงเวพมหาัครี10110 
E-mail address: maris.samaram@gmail.com 

 
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ  
ัายศิโรโรตม์ี เมธมโัศนกด์ิ  
บริษนวีวาวาีสต ล (ประเวศไวย) จ ากนด (มหาชั) 
เลขว ณ 555 อาคารรสาีวาทเทอร์ 2 ชน้ั 20 ถััพหลโยธิั 
แขทงจตุจนกรีเขตจตุจนกรีกรุงเวพมหาัคร 10900 
โวรศนพว ์0-2937-1000 ต่อ 1810 โวรสาร 0-2937-1224 
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com 

 

วน้ง  ั้ ีใัรอบป ว ณผ่าัมาีบริษนวไม่เคยได้รนบการร้องเร ยัเก ณยทกนบการกระว าผิดหลนกจรรยาบรร่หรือการถูก
ละเมิดสิวธิแต่ประการใดี 
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ส าหรนบแัทวางการปฏิบนติีและคทามรนบผดิชอบต่อผูม้ ส่ทัไดส่้ทัเส ยีใัแต่ละกลุ่มสามารถสรุปไดด้นง  ั้  

ผู้ถือหุ้น 

บริษนวม พนั ธะใัการดูแลผลประโยชั์และสร้างมลูค่าให้แก่ผูถื้อหุ้ัวุกรายอย่างเป็ัธรรมีดท้ยการด าเัิัธุรกิจ
อย่างม ประสิวธิภาพีและีปฏิบนติต่อผูถื้อหุ้ัตามกฎหมายและกฎระเบ ยบอืณัๆีอย่างเคร่งครนดีโดยบริษนวจะแจง้ขอ้มูลข่าทสารว ณ
เก ณยทกนบธุรกิจของบริษนวอยา่งถูกตอ้งและครบถท้ัีตลอดจัเปิดเผยขอ้มลูดนงกล่าทใหส้อดคลอ้งตามกฎเก่ฑแ์ละขอ้ตกลงว ณเก ณยทขอ้ง
อยา่งเว่าเว ยมกนั ี 

รายละเอ ยดปรากฏอยูใ่ัหนทขอ้ี“หมวด 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 : การปอิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” 

พนักงาน 

บริษนวยึดถือมาโดยตลอดท่าพันกงาัเป็ัวรนพยากรว ณม คุ่ค่ามากว ณสุดีโดยให้คทามส าคนญใัเรืณ องของคทาม
ปลอดภนยีอาช ทอัามนยีและสภาพแทดลอ้มของพันกงาัวุกคัีมุ่งมนณั ฝึกอบรมและพนฒัาพันกงาัใัวุกระดนบีและครอบคลุมใัวุก
ทชิาช พอยา่งต่อเัืณองีเพืณอเป็ัปนจจนยส าคนญใัการสร้างใหอ้งคก์รเกิดการพนฒัาอยา่งยนณงยืั ีัอกจากัน้ับริษนวมุ่งเั้ัการดูแลพันกงาั
ใหไ้ดร้นบผลตอบแวัีสทนสดิการีและเงิัช่ทยเหลือว ณเหมาะสมต่อคทามรู้คทามสามารถและอยูใ่ัระดนบว ณวนดเว ยมกนบใัตลาด 

บริษนวยนงจนดตน้ งกองวุัส ารองเล ้ ยงช พให้กนบพันกงาัีรายละเอ ยดปรากฎอยู่ใัหนทข้อี“การดูแลและพัฒนา
บุคลากร” 

ลูกค้า 

บริษนวม คทามมุ่งมนณั ว ณจะจนดหาผลิตภน่ ฑแ์ละบริการให้กนบลูกคา้ตามคทามตอ้งการของลูกคา้ีโดยเริณมต้ั จากการ
รทบรทมคทามตอ้งการของลูกคา้ไปจัถึงการส่งมอบสิัคา้ใหก้นบลูกคา้ีบริษนววุ่มเวคทามพยายามด าเัิังาัใหลู้กคา้ม คทามพึงพอใจี
และไดร้ทบรทมขอ้คิดเห็ัจากลูกคา้วุกป เพืณอบ่งช ้ ดา้ัต่างๆีว ณตอ้งปรนบปรุงคุ่ภาพผลิตภน่ ฑ์ี การส่งมอบสิัคา้ีการให้บริการีการ
จนดการขอ้ร้องเร ยัีและการพนฒัาผลิตภน่ ฑโ์รงงาัผลิตวน้งสามแห่งไดป้ฏิบนติตามมาตรฐาัดา้ัคุ่ภาพและสิณงแทดลอ้มว ณเก ณยทขอ้งี
ดง้ัน้ัจึงสามารถว ณจะรนบประกนั ใัการส่งมอบผลิตภน่ ฑว์ ณไดคุ้่ภาพตามว ณก  าหัดีบริษนวม ระบบการรนบเรืณองร้องเร ยัว ณครบทงจรี
ซึณ งช่ทยให้สามารถแก้ไขขอ้ร้องเร ยัไดอ้ย่างรทดเร็ทีเพืณอสร้างคทามพึงพอใจให้กนบลูกคา้ว ณประสบปนญหาีระบบการจนดการเรืณอง
ร้องเร ยัดนงกล่าทดูแลวน้งค  าร้องเร ยัว ณเก ณยทกนบผลิตภน่ ฑแ์ละบริการีโดยลูกคา้สามารถเขา้ถึงระบบดนงกล่าทไดโ้ดยสะดทกเพืณอส่งค า
ร้องเร ยัให้บริษนวใักร  ่ว ณพบขอ้บกพร่องของผลิตภน่ ฑห์รือบริการบริษนวยนงก าหัดแัทัโยบายใัการคืัสิัคา้ีใักร  ่ว ณพบ
ผลิตภน่ ฑว์ ณไม่ไดคุ้่ภาพหรือต ณากทา่มาตรฐาั 

คู่ค้า 

บริษนวม ัโยบายอย่างชนดเจัีภายใตก้รอบการปฏิบนติงาัตามหลนกจรรยาบรร่ของกลุ่มบริษนว TATA ว ณเร ยกท่า 
TCOC ใัการปฏิบนติต่อคู่คา้อยา่งโปร่งใสสามารถตรทจสอบได้ี และยติุธรรมเว่าเว ยมกนั ีซึณ งถือเป็ัหลนกปฏิบนติว ณเป็ัเอกภาพเด ยทกนั
ส าหรนบกลุ่มบริษนวใัเครือ TATA รทมถึงคทามใส่ใจต่อการปฏิบนติงาัร่ทมกนัระหท่างบริษนวและคู่คา้ีเช่ัีการจนดอบรมคทาม
ปลอดภนยใหก้นบผูร้นบเหมาขัส่งีว ณเขา้มารนบสิัคา้ว ณโรงงาัของบริษนววุกแห่งอยา่งต่อเัืณองและเป็ัประจ า 
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เจ้าหนี้ 

บริษนวปฏิบนติตามสนญญาีขอ้ตกลงีและเงืณอัไขต่างๆีว ณม ต่อเจา้ห  ั้ ีวน้ งเจา้ห  ั้ การคา้และเจา้ห  ั้ เงิักู้ยืมอย่าง
เคร่งครนดีและช าระห  ั้ ตามระยะเทลาว ณก  าหัดรทมถึงปฏิบนติตามค ารนบรองว ณให้ไทแ้ก่เจา้ห  ั้ ตลอดระยะเทลาว ณม ภาระห  ั้ กนบเจา้ห  ั้ ี
ตลอดจัใหข้อ้มลูแก่เจา้ห  ั้ วุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้งีโปร่งใสีเป็ัธรรมและเว่าเว ยมกนั  

ชุมชน และสังคม 

บริษนวก าหัดเป็ััโยบายอย่างชนดเจัท่าจะมุ่งด าเัิัธุรกิจดท้ยการเป็ับรรษนวพลเมืองว ณด ีโดยค าัึงถึงหั้าว ณ
และคทามบผิดชอบว ณม ต่อชุมชัรอบโรงงาัและสนงคมใัส่ทัรทมีวน้ง  ั้ บริษนวจะไม่ถือท่าการด าเัิัการตามัโยบายว ณก  าหัดไท้
เป็ัเพ ยงวางเลือกใัการปฏิบนติีหากแต่จะมุ่งมนณั ยดึถือเป็ัส่ทัหัึณงของแผัการด าเัิัธุรกิจของบริษนวดท้ย 

บริษนวมุ่งมนณั ว ณจะส่งเสริมและยกระดนบคุ่ภาพช ทิตวน้งของชุมชัว ณพนกอาศนยอยู่ใับริเท่ว ณบริษนวเขา้ไปด าเัิั
ธุรกิจีรทมวน้ งประชาชัใัว้องถิณัวุรกนัดารว ณขาดการสันบสัุัใัด้าัต่างๆีกลุ่มผูด้้อยโอกาสีและกลุ่มผูป้ระสบภนยพิบนติ
ัอกจาก  ั้ บริษนวยนงไดใ้ห้คทามส าคนญต่อการรนกษาสิณงแทดลอ้มีวน้งใัระดนบชุมชัและใัระดนบสนงคมโดยรทมอ กดท้ยีและจากคทาม
มุ่งมนณั ดนงกล่าทีบริษนวจึงไดก้ าหัดขอบเขตการด าเัิักิจกรรมเพืณอชุมชัและสนงคมโดยแบ่งออกเป็ั 4 ส่ทัดท้ยกนั คือ 

1. การสันบสัุัชุมชัรอบโรงงาั 
2. การพนฒัาเดก็และเยาทชัใัวอ้งถิณัวุรกนั ดาร 
3. การสันบสัุัองคก์รว ณไม่แสทงหาผลก าไรีและ 
4. การอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้ม 
ส าหรนบรายละเอ ยดของกิจกรรมว ณบริษนวไดด้  าเัิัการีใัรอบป  2556 – 2557ีปรากฎอยู่ใัหนทขอ้ี“รายงานการ

พฒันาเพือ่ความอย่างยั่งยืน”ี 

 

ส่ิงแวดล้อม 

บริษนวใหค้ทามส าคนญต่อการรนกษาสิณงแทดลอ้มอยา่งเขม้งทดและต่อเัืณองตลอดมาีเพืณอพิวนกษร์นกษาสิณงแทดลอ้มให้
คงอยูใ่ัภาพว ณด ตลอดไปีดท้ยการด าเัิัการและถือปฏิบนติอย่างเคร่งครนดใัวุกกระบทัการผลิตีและวุกขน้ัตอัการว างาัีวน้งใั
รูปแบบของการบริหารจนดการวรนพยากรอย่างม ประสิวธิภาพ(การอัุรนกษพ์ลนงงาัีการจนดการวรนพยากรั ้ าีการจนดการีมลภาทะวาง
อากาศการก าจนดก๊าซเรือักระจกีการจนดการมลภาทะวางเส ยงีและีการจนดการทนสดุเหลือใช)้ การั าวรนพยากรกลนบมาใชใ้หม่ีรทมถึง
การปฏิบนติตามขอ้ก าหัดและกฎหมายดา้ัสิณงแทดลอ้มอย่างเคร่งครนดีวุกบริษนวใักลุ่มวาวาไดมุ่้งมนณั ว ณจะให้คทามส าคนญและเป็ั
ผู้ั  าีใัเรืณองี“การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ” หรือี“Climate Change” อนั เัืณองมาจากภาทะโลกร้อัีโดยจนดให้ม การศึกษาีเพืณอให้เกิด
คทามเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงตอบสัองอยา่งรทดเร็ทเพืณอสร้างคทามั่าเชืณอถือต่อบุคคลอืณัีรทมถึงการเปล ณยัแปลงีไปใชเ้วคโัโลย ว ณเป็ั
มิตรต่อสิณ งแทดล้อมดนงัน้ ับริษนวและบริษนวย่อยจึงได้ก าหัดเป้าหมายระยะยาทใัการคทบคุมและดูแลีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอัไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซเรือักระจกอืณัๆไม่ให้เกิัอนตราว ณก  าหัดีซึณ งจากเป้าหมายดนงกล่าทจึงเป็ัว ณมาของการก าหัด
แัทวางใัการปฏิบนติงาัและการค้ั คทา้ัทนตกรรมใหม่ๆีว ณเป็ัมิตรต่อสิณงแทดลอ้มใัหลายๆีดา้ััอกจาก  ั้ ย นงไดก้ าหัดให้ม การ
ั าแัทคิดี“คืนสู่ธรรมชาติ(สีเขียว)” มาใชใ้ัวุกขน้ัตอัของการด าเัิัธุรกิจหลนกขององคก์รีอ กดท้ย 

ส าหรนบการแสดงถึงคทามรนบผดิชอบต่อสิณงแทดลอ้มของบริษนวีใัรอบป ี2556 -ีี2557ีม รายละเอ ยดปรากฏอยู่ใั
หนทขอ้ี“รายงานการพฒันาเพือ่ความอย่างยั่งยืน” 
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หมวด 4  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งงส 

บริษนวใหค้ทามส าคนญและตระหันกใัคทามรนบผิดชอบต่อการเปิดเผยขอ้มูลของบริษนวีวน้งขอ้มูลวางการเงิัและ
ขอ้มลูว ณไม่ใช่ขอ้มูลวางการเงิัีเพืณอให้เกิดคทามโปร่งใสีตรทจสอบได้ี และเป็ัประโยชั์ต่อการตนดสิัใจลงวุัีและการตนดสิัใจ
อืณัใดของผูถื้อหุ้ั ีผูล้งวุัีันกทเิคราะห์ีและผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยอืณัไทอ้ยา่งถูกตอ้งครบถท้ัีเว่าเว ยมีวนณทถึงีและไม่ก่อให้เกิดคทามส าคนญ
ผดิรทมวน้งม คทามเป็ัปนจจุบนั และวนั เทลาตามว ณส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย ์(“ส าันกงาัีก.ล.ต.”) 
ตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีและหั่ทยงาัอืณัๆีว ณเก ณยทขอ้งไดก้ าหัดไท้ี โดยมอบหมายให้ค่ะผูบ้ริหารม หั้าว ณดูแลให้ม การ
ติดต่อสืณอสารและเปิดเผยขอ้มูลว ณส าคนญวน้งว ณเป็ัการรายงาัตามรอบระยะเทลาบนญช  (Periodic Reports) เช่ัีงบการเงิัแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าป  (แบบ 56-1) และรายงาัประจ าป  (แบบ 56-2)ีและการรายงาัตามเหตุการ่์ (Non-Periodic Reports) เช่ัี
การไดม้า/จ าหั่ายไปีซึณงสิัวรนพยร์ายการีว ณเก ณยทโยงกนั ีการร่ทมวุั/ยกเลิกการร่ทมวุัีการเพิณมวุั/ลดวุัีการออกีหลนกวรนพยใ์หม่ี
การซ้ือหุ้ั คืัีเป็ัต้ั ี 

วน้ง  ั้ ีไดจ้นดใหม้ หั่ทยงาัี“ส านักงานเลขานุการบริษัท” ว าหั้าว ณเป็ัศูัยก์ลางใัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษนว
ผา่ัช่องวางต่างๆีว ณสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยง่ายีวน้งใักร  ่ปกติและเร่งด่ทัีเช่ั 

1. ขอ้มลูสารสัเวศวางการเงิัและไม่ใช่วางการเงิัีว ณครบถท้ัีถูกตอ้งและเว่าเว ยมกนั ีวน้งภาษาไวยและ
ภาษาอนงกฤษ 
(ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)) 

2. ขอ้มลูค าอธิบายเชิงทเิคราะห์เก ณยทกนบฐาัะการเงิัและผลการด าเัิังาัวุกไตรมาส 
(ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์  (www.set.or.th)/ เว็บไซต์บริษัท  (www.tatasteelthailand.com) / 

หนังสือพิมพ์) 

3. ขอ้มลูโครงสร้างผูถื้อหุ้ั ของบริษนวว ณเป็ัขอ้มลูล่าสุดีม การเปิดเผยอย่างโปร่งใสีม รายละเอ ยดโครงสร้าง
ว ณแสดงถึงผูถื้อหุ้ัรายใหญ่และสนดส่ทัของผูถื้อหุ้ัส่ทัั้อยีไม่ม โครงสร้างการถือหุ้ัแบบปิรามิดี
ตลอดจัไม่ม การถือหุ้ั ไขทใ้ักลุ่มบริษนวีสามารถแสดงใหว้ราบถึงผูถื้อหุ้ัว ณแวจ้ริงี(Beneficial Owner) 
ไดอ้ยา่งชนดเจั  
(รายงานประจ าปี/ เวบ็ไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

ัอกจาก  ั้ ีย นงม การเปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้ัโดยกรรมการและผูบ้ริหารไทด้ท้ยีซึณ งกรรมการของบริษนววุก
คัถือหุ้ั ีรทมกนั ไม่เกิัร้อยละ 1 ของหุ้ั ว ณออกแลท้  

4. ขอ้มูลใัรายงาัประจ าป ม การเปิดเผยอย่างครบถ้ทัีชนดเจัีและเป็ัประโยชั์ส าหรนบการพิจาร่า
ตนดสิัใจของผูถื้อหุ้ัีเช่ัีค าอธิบายเชิงทิเคราะห์เก ณยทกนบฐาัะวางการเงิัและผลการด าเัิังาัีการ
ทิเคราะห์ภาทะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัีคทามเส ณ ยงต่อการด าเัิัธุรกิจประทนติของกรรมการและ
ผูบ้ริหารีการจ่ายค่าตอบแวักรรมการและผูบ้ริหารระดนบสูงีและการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่ทมประชุม
ของกรรมการีเป็ัต้ั  
(เวบ็ไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

5. ขอ้มูลการเงิัว ณม รูปแบบรายงาัเป็ัไปตามมาตรฐาัการบนญช ว ณรนบรองวนณทไปีและไดร้นบการรนบรองจาก
ผูส้อบซึณ งเป็ัผูม้ คทามเป็ัอิสระีและม คุ่สมบนติว ณได้รนบการยอมรนบีรทมวน้งีไดร้นบคทามเห็ัชอบจาก
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ส าันกงาัีก.ล.ต. โดยว ณผ่าัมาีบริษนวไม่เคยม ประทนติการส่งงบการเงิัวน้งรายไตรมาสและรายป ให้แก่
ตลาดหลนกวรนพย์ี และส าันกงาัีก.ล.ต.ีล่าชา้แต่อยา่งใด 

(ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์  (www.set.or.th) / เวบ็ไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

6. ขอ้มลูการว ารายการระหทา่งกนั  (ถา้ม )ี 
 

ัอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามว ณส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย ์ (“ส าันกงาัี
ก.ล.ต.”) ตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีและหั่ทยงาัอืณัๆีว ณเก ณยทขอ้งีไดก้ าหัดไทแ้ลท้ีบริษนวไดม้อบหมายให้กรรมการ
ผูจ้นดการใหญ่ีว าหั้าว ณี“โฆษก” ของบริษนวีใัการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษนวสู่สาธาร่ชัีและจนดให้เลขาัุการบริษนวเป็ัผู ้
บริหารงาัันกลงวุัสนมพนั ธ์ี(Investor Relation) ว าหั้าว ณดูแลรนบผิดชอบใัการติดต่อสืณอสารีและประสาังาักนบบุคคลภายัอกี
ไดแ้ก่ีผูถื้อหุ้ั ีผูล้งวุัสถาบนั ีผูล้งวุัวนณทไปันกทิเคราะห์ีและหั่ทยงาัว ณเก ณยทขอ้งีรทมถึงการจนดให้ม ช่องวางอืณัว ณสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษนวไดโ้ดยสะดทกีเช่ัีเอกสารเผยแพร่การจนดประชุมเอกสารแถลงผลการด าเัิังาัีและรายงาัต่างๆีผ่าัเทบ็ไซต์
ของบริษนว www.tatasteelthailand.com วน้ง  ั้ ีเพืณอเป็ัการเสริมสร้างคทามเขา้ใจีและคทามเชืณอมนณั ของบุคคลภายัอกว ณม ต่อบริษนว 

ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงม ัโยบายใัการแถลงผลการด าเัิังาัของบริษนวสู่สาธาร่ชัโดยผ่าัสืณอสิณงพิมพ์ี เช่ัี
หันงสือพิมพ์ี และัิตยสารต่างๆเป็ัประจ าวุกไตรมาสีและมอบหมายให้กรรมการผูจ้นดการใหญ่ีรองกรรมการีผูจ้นดการใหญ่ - การ
ผลิต, และผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ – วรนพยากรบุคคลีและบริหารและผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ – การตลาดและการขายเป็ั
ผูใ้หส้นมภาษ่์ 

ใัรอบป  2556-2557 หลนงจากว ณบริษนวไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผลการด าเัิังาัต่อตลาดหลนกวรนพยแ์ลท้บริษนวไดจ้นดใหม้ 
การประชุมร่ทมกนั กนบสืณอีภายัอกคราทละ 10-20 รายีซึณ งหมายรทมถึงีันกทิเคราะห์ีวน้งจากธัาคารีและสถาบนั การเงิัีสืณอสิณงพิมพ์ี
เป็ัประจ าวุกไตรมาสีเพืณอเป็ัการช ้แจงผลประกอบการของบริษนวีรทมถึงขอ้มลูการพนฒัาเปล ณยัแปลงของธุรกิจเหลก็ 
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หมวด 5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษนวมุ่งเั้ั ถึงบวบาวหัา้ว ณคทามรนบผดิชอบของค่ะกรรมการีกรรมการของบริษนววุกคัม คทามเขา้ใจอยา่งด 
ถึงหั้าว ณคทามรนบผิดชอบของกรรมการและลนกษ่ะการด าเัิัธุรกิจของบริษนวีพร้อมว ณจะปฏิบนติหั้าว ณดท้ยี“ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยค าัึงถึงผลประโยชั์สูงสุดของบริษนวและคทามเป็ัเธรรมต่อผูถื้อหุ้ัวุกรายีบัพ้ืัฐาัของ
คทามสนมพนั ธ์ว ณเชืณอถือต่อกนัระหท่างผูถื้อหุ้ักนบบริษนวีัอกจาก  ั้ ีค่ะกรรมการยนงไดจ้นดให้ม ระบบการบริหารงาัให้เป็ัไปตาม
หลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด ตามว ณค่ะกรรมการไดก้ าหัดัโยบายไท้ี เพืณอให้การก ากนบดูแลและการบริหารงาัเป็ัไปดท้ยคทาม
ซืณอสนตย์ี สุจริตีม เหตุม ผลีและเป็ัอิสระภายใตก้รอบของกฎหมายีและจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจของบริษนวีซึณ งจะว าให้การ
ด าเัิังาัของค่ะกรรมการเป็ัไปอยา่งม ประสิวธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิวธิผลแก่ผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มอยา่งสูงสุดและต่อเัืณองีี 

 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษนวค าัึงถึงการถ่ทงดุลใัการบริหารงาัของค่ะกรรมการเป็ัอยา่งยิณง (Check and Balance)ีัอกจาก  ั้ ย นงได้
ก าหัดคทามหลากหลายใัโครงสร้างของค่ะกรรมการว ณชนดเจัี)Board Diversity(ีค่ะกรรมการบริษนวประกอบดท้ยบุคคล
ผูว้รงคุ่ทุฒิว ณม คุ่สมบนติลากหลายีวน้ งใัด้าัวนกษะีทิชาช พีคทามเช ณยทชาญเฉพาะด้าัีและเพศีรทมถึงภาทะผู ้ั  าีทิสนยวนศั์
กทา้งไกลีสามารถอุวิศเทลาและคทามพยายามใัการปฎิบนติหัา้ว ณกรรมการบริษนวีใหค้ทามคิดเห็ัอยา่งเป็ัอิสระ และเป็ัประโยชั์
ต่อการด าเัิัธุรกิจของบริษนวไดเ้ป็ัอย่างด ีรทมวน้งีไดจ้นดตน้งค่ะกรรมการชุดย่อยซึณ งม คทามเช ณยทชาญเฉพาะดา้ัข้ึัีเพืณอให้การ
พิจาร่าใัเรืณองต่างๆีม การตนดสิัใจว ณเป็ัไปอยา่งถูกตอ้งเป็ัไปตามหลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด อ กดท้ยี ี 

ัอกจาก  ั้ ีค่ะกรรมการบริษนวยนงไดแ้ต่งตน้งเลขาัุการบริษนวีซึณ งเป็ัผูว้ ณม คทามรู้และประสบการ่์ใังาัดา้ั
เลขาัุการีรายละเอ ยดปรากฎอยูใ่ัขอ้ี8. โครงสร้างการจนดการีหนทขอ้ี8.3 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ค่ะกรรมการบริษนวว าหัา้ว ณก  าหัดทสินยวนศั์ีพนั ธกิจีัโยบายีแผักลยวุธ์ีระยะยาทีแผังาัีและงบประมา่
ประจ าป ของบริษนวีโดยมอบหมายให้ฝ่ายจนดการเป็ัผู ้ั  าเสัอเรืณองดนงกล่าทีค่ะกรรมการไดร่้ทมกนั อภิปรายีและแสดงคทามเห็ั
อยา่งเตม็ว ณบัพ้ืัฐาัของคทามรนบผดิชอบีคทามระมนดระทนงีคทามซืณอสนตยสุ์จริตีและตรทจสอบได้ี วน้ง  ั้ ีค่ะกรรมการไดม้อบหมาย
ใหฝ่้ายจนดการด าเัิังาัตามัโยบายีและแผังาัว ณก  าหัดไทด้ท้ยีเพืณอให้การด าเัิังาัของบริษนวเป็ัไปใัวิศวางเด ยทกนั ีและ
ก่อใหเ้กิดประสิวธิภาพและประสิวธิผล 

ัอกจาก  ั้ ีค่ะกรรมการบริษนวยนงม หั้าว ณและคทามรนบผิดชอบใัการพิจาร่าวบวทัแผัการด าเัิังาัี
เป้าหมายีการจนดสรรงบประมา่ว ณเพ ยงพอและเหมาะสมีโดยเฉพาะอยา่งยิณงงบประมา่ใังาัทจินยและพนฒัาองคก์รีและผลิตภน่ ฑ์ี
การพนฒัาข ดคทามสามารถใัเชิงการแข่งขนั ของบริษนวใัวุกๆีไตรมาสีค่ะกรรมการจะวบวทัผลการด าเัิังาัของบริษนวีและ
การปฏิบนติงาัของค่ะกรรมการบริษนววน้งค่ะีรทมถึงผูบ้ริหารระดนบสูงม การพิจาร่าดูแลีวบวทัีปรนบปรุงีและพนฒัาระบบการ
บริหารคทามเส ณ ยงีระบบคทบคุมและตรทจสอบภายใัให้สอดคลอ้งกนบสภาพการ่์ว ณม การเปล ณยัแปลงตลอดจัก ากนบดูแลและ
พนฒัาบรรษนวภิบาลของบริษนวีเพืณอมุ่งสู่มาตรฐาัว ณยอมรนบใัระดนบสากลีอุวิศตัและเทลาเพืณอบริษนวโดยไม่แสทงหาผลประโยชั์
แก่ตัเองหรือผูห้ัึณ งผูใ้ดโดยมิชอบีและไม่ด าเัิัการใดๆีว ณเป็ัการขนดแยง้ดา้ัผลประโยชั์หรือแข่งขนั กนบกิจการของบริษนวและ
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บริษนวย่อยีเป้าหมายสูงสุดคือการด าเัิัธุรกิจให้มนณั คงีเพืณอผลประโยชั์ว ณสมดุลและยนณงยืัของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มีรทมวน้งการ
เพิณมมลูค่าของผูถื้อหุ้ั อยา่งต่อเัืณองใัระยะยาทีวน้ง  ั้ ใหส้อดคลอ้งทสินยวนศั์และเป้าหมายของบริษนว 

บริษนวม ัโยบายว ณจะแยกต าแหั่งของประธาักรรมการและกรรมการผูจ้นดการใหญ่ออกจากกนั เป็ัคัละบุคคล 

ส าหรนบประธาักรรมการีม หัา้ว ณีดนง  ั้ ี 

1. ดูแลใหค้่ะกรรมการบริษนวม การปฏิบนติหัา้ว ณไดอ้ยา่งม ประสิวธิผล 
2. ใหค้  าแัะั าและค าปรึกษาอยา่งเป็ัอิสระต่อกรรมการผูจ้นดการใหญ่ 
3. หารือร่ทมกนบกรรมการผูจ้นดการใหญ่และเลขาัุการบริษนวีเพืณอก าหัดทาระการประชุม 
4. สันบสัุัใหก้รรมการไดอ้ภิปรายใัประเด็ั ต่างๆีระหทา่งการประชุมีสอบถามและแสดงคทามเห็ั 
5. ส่งเสริมใหเ้กิดคทามสนมพนั ธ์ว ณสร้างสรรค์ี วน้งระหทา่งกรรมการและค่ะกรรมการบริษนวกนบฝ่ายบริหาร 
6. ว าใหม้นณั ใจทา่ม การสืณอสารกนบผูถื้อหุ้ั อยา่งม ประสิวธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่ะกรรมการบริษนวไดแ้ต่งตน้งค่ะกรรมการตรทจสอบีตน้งแต่ป  2545 ปนจจุบนั ประกอบดท้ยกรรมการอิสระ
จ าัทั 3 คัีกรรมการตรทจสอบจ าัทัสองใัสามเป็ัผูม้ คทามรู้คทามเขา้ใจหรือม ประสบการ่์ดา้ับนญช ีหรือการเงิัีเป็ัอย่างด ี
ยิณงกทา่ัน้ัยนงเป็ัผูม้ คทามรู้และประสบการ่์เพ ยงพอใัการว าหัา้ว ณสอบวาัคทามั่าเชืณอถือของงบการเงิัไดอ้ กดท้ยีโดยว าหั้าว ณ
สอบวาัการด าเัิังาัใหถู้กตอ้งตามัโยบายและระเบ ยบขอ้บนงคนบของบริษนวีตลอดจักฎหมายระเบ ยบปฏิบนติีและขอ้ก าหัดของ
หั่ทยีงาัก ากนบดูแลีส่งเสริมการพนฒัาระบบรายงาัวางการเงิัและบนญช ใหเ้ป็ัไปตามมาตรฐาัสากลีรทมวน้งสอบวาัให้บริษนว
ม ระบบการคทบคุมและตรทจสอบภายใัีและระบบบริหารคทามเส ณยงว ณรนดกุมีเหมาะสมีวนั สมนยีและม ประสิวธิภาพ 

บริษนวให้การสันบสัุัีดูแลีและให้อ  าัาจค่ะกรรมการตรทจสอบปฏิบนติหั้าว ณอย่างเต็มว ณีและแสดงคทาม
คิดเห็ัไดอ้ยา่งีอิสระีโดยค่ะกรรมการไดจ้นดตน้งหั่ทยงาัตรทจสอบภายใัข้ึัตน้งแต่ป  2552 ปฏิบนติหั้าว ณข้ึัตรงต่อค่ะกรรมการ
ตรทจสอบีีเพืณอให้ค่ะกรรมการสามารถติดตามการด าเัิังาัของบริษนวได้อย่างม ประสิวธิภาพยิณงข้ึัีและใักร  ่ว ณจ  าเป็ั
ค่ะกรรมการตรทจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากว ณปรึกษาภายัอกว ณเป็ัอิสระไดอ้ยา่งเตม็ว ณีโดยบริษนวเป็ัผูร้นบผดิชอบค่าใชจ่้าย 

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 

ค่ะกรรมการบริษนวไดแ้ต่งตน้งค่ะกรรมการบริหารีตน้งแต่ป  2545 ปนจจุบนั ประกอบดท้ยกรรมการบริษนวีจ าัทั 
3 คัีว าหั้าว ณคทบคุมดูแลกิจการบริษนวตามว ณค่ะกรรมการมอบหมายีวน้งใัดา้ัการพิจาร่าัโยบายีกลยุวธ์โครงสร้างีและ
อ าัาจการบริหารงาัีแผัธุรกิจีการจนดสรรงบประมา่ีและการก ากนบดูแลีติดตามผลการด าเัิังาัของบริษนวีตลอดจัการ
กลนณั กรองเรืณองต่างๆีก่อัเสัอค่ะกรรมการบริษนวพิจาร่า 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

ค่ะกรรมการบริษนวไดจ้นดให้ม ค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่าผลตอบแวัีมาตน้งแต่ป ี2547 
โดยแยกออกเป็ัี2ีค่ะีไดแ้ก่ีค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีและสรรหาีและค่ะกรรมการพิจาร่าผลตอบแวัีแต่เพืณอคทาม
สะดทกและคทามคล่องตนทใัการปฏิบนติงาัให้เกิดประโยชั์สูงสุดีโดยมติของค่ะกรรมการบริษนวไดพิ้จาร่าอัุมนติให้รทม
ค่ะกรรมการชุดย่อยวน้ง 2 ค่ะเขา้ดท้ยกนั ีซึณ งม ผลตน้งแต่ทนั ว ณ 31 มกราคม 2556 ปนจจุบนั ประกอบดท้ยกรรมการบริษนวจ าัทั 4 
คัีโดยม กรรมการครึณ งหัึณ งเป็ักรรมการอิสระีว าหั้าว ณดา้ับรรษนวภิบาลีคือีเสัอวบวทัและก ากนบดูแลการปฏิบนติงาัของ
ค่ะกรรมการและผูบ้ริหารีใหเ้ป็ัไปตามแัทปฏิบนติดา้ับรรษนวภิบาลของบริษนวีตลอดจัม หัา้ว ณพิจาร่าก าหัดแัทวางและ
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สรรหาผูว้ ณเหมาะสมใัการด ารงต าแหั่งเป็ักรรมการบริษนวีหรือกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีเพืณอวดแวักรรมการว ณครบรอบออก
ตามทาระหรือกร  ่อืณัีและว าหั้าว ณดา้ัพิจาร่าผลตอบแวัีคือีศึกษาพิจาร่าติดตามคทามเปล ณยัแปลงและแัทโั้มใัเรืณอง
ค่าตอบแวัของค่ะกรรมการบริษนวีค่ะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆีกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีและผูบ้ริหารของบริษนว 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

ทาระการด ารงต าแหั่งของกรรมการบริษนวก าหัดไทค้ราทละ 3 ป ีใัการประชุมผูถื้อหุ้ัสามนญประจ าป วุกครน้ งี
ใหก้รรมการจ าัทัหัึณงใัสามของกรรมการีวน้งค่ะพ้ั จากต าแหั่งีโดยล าดนบใัการพ้ั จากต าแหั่งให้กรรมการตกลงเห็ัชอบ
ร่ทมกนั ีวน้ง  ั้ ีกรรมการซึณงพ้ั จากต าแหั่งอาจไดร้นบเลือกให้กลนบเขา้มารนบต าแหั่งอ กได้ี โดยมิไดก้ าหัดระยะเทลาีทาระการด ารง
ต าแหั่งของกรรมการชุดยอ่ยจะเว่ากนบทาระการด ารงต าแหั่งของกรรมการบริษนวีดนงัน้ัีกรรมการจะพ้ั จากการเป็ักรรมการชุด
ยอ่ยวนั ว ีเมืณอพ้ั จากต าแหั่งกรรมการบริษนว 

การด ารงต าแหน่งกรรมการงนบริษัทอืน่ของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการงหี่ 

บริษนวอยู่ใัระหท่างการพิจาร่าัโยบายจ ากนดจ าัทับริษนวจดวะเบ ยัอืณัว ณกรรมการบริษนวแต่ละคัจะไป
ด ารงต าแหั่งีอย่างไรก็ตามีแมท้่าบริษนวยนงไม่ได้ก าหัดัโยบายดนงกล่าทีแต่ปนจจุบนัองค์ประกอบของค่ะกรรมการบริษนว
ประกอบดท้ยกรรมการไวยและกรรมการต่างชาติอยา่งละครึณ งหัึณงีโดยกรรมการว ณเป็ัชาทต่างชาติเป็ัผูม้ ภูมิล  าเัาอยูใ่ัต่างประเวศ
ว าใหไ้ม่ม การรนบต าแหั่งกรรมการบริษนวจดวะเบ ยัอืณัแต่อยา่งใดีส่ทักรรมการไวยัน้ัตามขอ้มูลประทนติกรรมการห้าป ยอ้ัหลนงี
ไม่ปรากฏทา่ม กรรมการว่าัใดรนบต าแหั่งใับริษนวจดวะเบ ยัอืณัเกิั 3 บริษนวีดนงัน้ัีจึงเห็ัไดท้า่กรรมการบริษนวแต่ละคัเป็ัผูว้ ณ
สามารถปฏิบนติหัา้ว ณและอุวิศเทลาใหก้นบบริษนวไดอ้ยา่งเตม็ว ณและเตม็คทามสามารถ 

ส าหรนบกรรมการผูจ้นดการใหญ่ใัฐาัะพันกงาัคัหัึณ งของบริษนวีจะตอ้งอุวิศเทลาใัการว างาัวน้งหมดของ
ตัใหแ้ก่บริษนวีเพืณอใหเ้ป็ัไปตามสนญญาการทา่จา้งีดนงัน้ัีจึงไม่เคยม กรรมการผูจ้นดการใหญ่คัใดไปรนบต าแหั่งกรรมการใับริษนว
อืณัๆีรทมถึงบริษนวจดวะเบ ยัแต่อยา่งใดียกเท้ั การด ารงต าแหั่งกรรมการใับริษนวยอ่ยของบริษนวีอย่างไรก็ตามีกรรมการว่าัใด
ว ณด  ารงต าแหั่งใับริษนวอืณััอกประเวศีบริษนวจะรายงาัไทใ้ัรายงาัประจ าป อยา่งชนดเจั 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษนวไดก้ าหัดตารางประชุมไทล่้ทงหั้าวุกป ีพร้อมวน้งก าหัดทาระการพิจาร่าว ณส าคนญส าหรนบการประชุม
ค่ะกรรมการบริษนวและค่ะกรรมการชุดยอ่ยีรทมถึงการวบวทัติดตามผลการด าเัิังาัไทอ้ยา่งชนดเจัีและอาจม การประชุมเพิณม
ใักร  ่ว ณม เรืณ องส าคนญเร่งด่ทัีใัการประชุมแต่ละครน้ งได้ม การจนดส่งหันงสือเชิญประชุมีระเบ ยบทาระีพร้อมวน้ งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการไดศึ้กษาล่ทงหั้าก่อัทนั ประชุมีวน้ง  ั้ ประธาักรรมการซ ณงว  าหั้าว ณเป็ัประธาัใัว ณประชุมได้
เปิดโอกาสใหม้ การแสดงคทามเห็ัอยา่งเป็ัอิสระีแบ่งเทลาอย่างเพ ยงพอส าหรนบการอภิปรายีและแสดงคทามเห็ัอย่างวนณทถึงใัแต่
ละทาระีโดยการลงมติใัแต่ละทาระจะใชม้ติเส ยงขา้งมากีและหากม คะแััเส ยงเว่ากนั ประธาัใัว ณประชุมจะเป็ัผูอ้อกเส ยงช ้ ขาดี
ซึณ งการพิจาร่าทาระต่างๆีจะค าัึงถึงผลประโยชั์และคทามเป็ัธรรมต่อผูถื้อหุ้ัและผูม้ ส่ทัได้เส ยวุกกลุ่มเป็ัหลนกีวน้ ง  ั้ ี
กรรมการว ณม ส่ทัไดเ้ส ยใัเรืณองว ณพิจาร่าจะไม่เขา้ร่ทมประชุมีและภายหลนงเสร็จส้ิัการประชุมไดม้ การจดบนั วึกการประชุมไทเ้ป็ั
ลายลนกษ่์อนกษรอยา่งชนดเจัี 

ใัรอบป ี2556-2557 บริษนวไดจ้นดใหม้ การประชุมค่ะกรรมการบริษนวจ าัทัี5 ครน้ งีใัแต่ละครน้ งม กรรมการเขา้
ร่ทมประชุมเฉล ณยไม่ั้อยกท่าร้อยี75 ของจ าัทักรรมการวน้งหมดีและม สนดส่ทัการเขา้ร่ทมประชุมของค่ะกรรมการแต่ละคัไม่
ั้อยกท่าร้อยละี75 ของการประชุมวน้งป ีใัการประชุมค่ะกรรมการบริษนวแต่ละครน้ งค่ะผูบ้ริหารจะเขา้ร่ทมประชุมดท้ยีเพืณอให้
สารสัเวศรายละเอ ยดเพิณมเติมใัฐาัะเป็ัผูว้ ณ เก ณยทข้องกนบปนญหาโดยตรงีพร้อมวน้ งรนบวราบัโยบายและการตนดสิัใจของ
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ค่ะกรรมการบริษนวโดยวนั ว ีเพืณอใหส้ามารถปฏิบนติงาัไดอ้ยา่งม ประสิวธิภาพและรทดเร็ทียกเท้ั การประชุมบางทาระว ณจะประชุม
เฉพาะค่ะกรรมการบริษนวีหรือเฉพาะกรรมการว ณไม่เป็ัผูบ้ริหารีเพืณอให้ม คทามเป็ัอิสระใัการแสดงคทามคิดเห็ัไดอ้ย่างเต็มว ณี
วน้ง  ั้ ีกรรมการว ณไม่เป็ัผูบ้ริหารไดม้ การประชุมหารือระหทา่งกนั เองเพิณมเติมเป็ัประจ าวุกไตรมาสดท้ย 

สรุปภาพรทมจ าัทัครน้ งของการประชุมและการเข้าร่ทมประชุมของกรรมการีใัป ี2556-2557ีรายละเอ ยด
ปรากฎอยูใ่ัขอ้ี8. โครงสร้างการจนดการีหนทขอ้ี8.1 

 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษนวมุ่งด าเัิัธุรกิจดท้ยมาตรฐาัระดนบสูงของคทามเป็ัมืออาช พีคทามซืณอสนตยม์ ศ ลธรรมีและม จริยธรรมี
อย่างเคร่งครนดีภายใต้ี “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซึณ งไดม้ การจนดว าไทเ้ป็ัลายลนกษ่์อนกษร
และจนดพิมพเ์ป็ัหันงสือี“คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบนบภาษาไวยีพร้อมวน้งแจกจ่ายให้กนบค่ะกรรมการีค่ะจนดการ (ค่ะกรรมการ
บริหาร) ผูบ้ริหารีและพันกงาัวุกคัีตลอดจัผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยภายัอกวน้งภาครนฐและเอกชัว ณบริษนวด าเัิัธุรกิจดท้ยีัอกจาก  ั้ ีีีีีีีีี
ค่ะผูบ้ริหารของบริษนวไดก้ ากนบีดูแลีสืณอสารีและส่งเสริมให้พันกงาัวุกระดนบไดย้ึดถือเป็ัแัทวางใัการประพฤติปฏิบนติอย่าง
จริงจนงและเคร่งครนดีวน้งใัเรืณองคทามซืณอสนตยสุ์จริตีโปร่งใสีและเป็ัธรรมีซึณ งหากม การฝ่าฝืัหรืออาจฝ่าฝืัจรรยาบรร่ของบริษนว
แลท้ีจะตอ้งรายงาัให้ผูบ้ นงคนบบนญชาตามล าดนบชน้ัวราบวนั ว ีโดยตน้งแต่ป ี2551ีบริษนวไดแ้ต่งตน้งว ณปรึกษาจรรยาบรร่ีเพืณอเป็ัการ
ส่งเสริมใหพ้ันกงาัไดร้้องเร ยัหรือรายงาัใัเรืณองว ณม การฝ่าฝืัจรรยาบรร่เกิดข้ึั 

ปนจจุบนั ีจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจของบริษนวีม วน้งหมด 25 ขอ้ีครอบคลุมใัเรืณองดนงต่อไป  ั้ ีผลประโยชั์
ของประเวศชาติีรายงาัและบนั วึกขอ้มลูวางการเงิัีการแข่งขนั ีโอกาสทา่จา้งงาัว ณเว่าเว ยมกนั ีของขทนญและการบริจาคหั่ทยงาั
ราชการีการไม่เก ณยทขอ้งกนบการเมืองีสุขอัามนยคทามปลอดภนยและสิณงแทดลอ้มีคุ่ภาพของสิัคา้ีและบริการีคทามเป็ับรรษนว
พลเมืองีคทามร่ทมมือใักลุ่มบริษนววาวาีตนทแวัของบริษนวและกลุ่มต่อสาธาร่ะีการเป็ัตนทแวับริษนวโดยบุคคลว ณสามีการใช้
เครืณองหมายการคา้วาวาีัโยบายของกลุ่มีผูถื้อหุ้ัีขอ้พึงประพฤติปฏิบนติวางจริยธรรมีการปฏิบนติตามกฎระเบ ยบีการว างาัอืณั
ัอกเหัือจากงาัของบริษนวีคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ีรายการเก ณยทกนบหลนกวรนพยแ์ละข้อมูลว ณเป็ัคทามลนบีการปกป้อง
วรนพยสิ์ัของบริษนวีคทามเป็ัพลเมืองีคทามถูกตอ้งและครบถท้ัของขอ้มลูว ณส่งมอบีและการรายงาัเรืณองราท 

ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงได้ออกประกาศีนโยบายและระเบียบปอิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระท าผิดหลัก
จรรยาบรรณ (“Whistle Blower”) เพืณอให้พันกงาัวุกคัรทมถึงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยภายัอกใชเ้ป็ัเครืณองมือใัการรายงาัเหตุการ่์
ต่างๆีหรือเรืณองราทการฝ่าฝืัีหรือสงสนยท่าอาจจะม การฝ่าฝืัหลนกจรรยาบรร่ของวาวาต่อประธาักรรมการตรทจสอบีหรือว ณ
ปรึกษาจรรยาบรร่ีหรือหั่ทยงาัพิเศษอืณัใดของบริษนวไดอ้ยา่งปลอดภนยและเกิดผลจริงใัวางปฏิบนติ 

การควบคุมและการตรวจสอบภายงน 

บริษนวมุ่งเั้ั ใหพ้ันกงาัวุกระดนบไดต้ระหันกถึงคทามส าคนญของระบบการคทบคุมภายใัและระบบตรทจสอบ
ภายใัีโดยไดจ้นดตน้งระบบและก าหัดขน้ัตอัการปฏิบนติว ณม ประสิวธิภาพใัการคทบคุมและการติดตามวนณทวน้งองคก์รีวน้งใัดา้ัการ
จนดว ารายงาัวางการเงิัและการปฏิบนติตามขอ้ก าหัดต่างๆีอย่างเคร่งครนดีโดยยนงคงม คทามยืดหยุ่ัให้พันกงาัสามารถคทบคุม
ก ากนบประเมิัผลและวบวทัการว างาัของตัเองีเพืณอลดคทามเส ณยงของการกระว าวุจริตและการใช้อ  าัาจใัวางมิชอบีและ
ป้องกนั ไม่ใหม้ การกระว าผดิกฏหมาย 
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บริษนวไดจ้นดตน้งหั่ทยงาัตรทจสอบภายใัข้ึัเป็ัหั่ทยงาัหัึณ งภายใับริษนวีตน้งแต่ป  2552 ีีและไดม้ การ
ก าหัดทนตถุประสงค์ี อ  าัาจหั้าว ณีและคทามรนบผิดชอบของงาัตรทจสอบภายใัไทอ้ย่างชนดเจัี (ีกฎบนตรีี)โดยกฎบนตรดนงกล่าทได้
ผา่ัคทามเห็ัชอบจากประธาัค่ะกรรมการตรทจสอบีหั่ทยงาัตรทจสอบภายใัรนบผิดชอบใัการก ากนบดูแลงาัตรทจสอบของ
บริษนวและบริษนวยอ่ยีโดยปฏิบนติงาัภายใตก้ารดูแลของค่ะกรรมการตรทจสอบีซึณงม หั้าว ณก  ากนบดูแลการด าเัิังาัดา้ัต่างๆีเป็ั
ประจ าวุกไตรมาสเพืณอให้เป็ัไปตามแัทัโยบายีแผังาัอ าัาจหั้าว ณและกฏระเบ ยบต่างๆีรทมวน้งการประเมิัผลการบริหาร
จนดการคทามเส ณยงและการคทบคุมภายใัให้เกิดคทามเหมาะสมและม ประสิวธิภาพีวน้ง  ั้ ีค่ะกรรมการไดป้ฏิบนติงาัอย่างม อิสระี
และสามารถรนบรองไดท้า่การด าเัิังาัว ณส าคนญและการว าธุรกรรมวางการเงิัว ณส าคนญเป็ัไปตามแัทวางและระเบ ยบว ณก  าหัด 

รายละเอ ยดปรากฎอยูใ่ัขอ้ี11. การคทบคุมภายใัและการบริหารจนดการคทามเส ณยงีหนทขอ้ี11ีี 

ีีี การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษนวให้คทามส าคนญใัเรืณ องการจนดการเก ณยทกนบคทามขนดแยง้ดา้ัผลประโยชั์ของผูเ้ก ณยทข้องอย่างรอบคอบี
กรรมการีผูบ้ริหารีและพันกงาัของบริษนวจะด าเัิังาัดท้ยคทามซืณอสนตยสุ์จริตีม เหตุผลีเป็ัอิสระีและโปร่งใสีเพืณอผลประโยชั์
ของบริษนวและผูถื้อหุ้ั โดยรทมเป็ัส าคนญีดท้ยการปฏิบนติตามหลนกเก่ฑแ์ละเงืณอัไขของส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพย์
และตลาดหลนกวรนพย์ี ตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีขอ้บนงคนบบริษนวและกฎหมายว ณเก ณยทขอ้งีโดยรายงาัและเปิดเผยขอ้มูลการ
ด าเัิังาัของบริษนวภายใตข้อ้ก าหัดต่างๆีไทอ้ย่างครบถท้ัชนดเจัีตลอดจัไม่ั าขอ้มูลภายใัไปเปิดเผยหรือั าไปใช้ีเพืณอ
ประโยชั์ส่ทัตัีกร  ่ว ณกรรมการบริษนวคัหัึณ งคัใดม ส่ทัไดเ้ส ยกนบผลประโยชั์ของเรืณองว ณก  าลนงม การพิจาร่าีก็จะไม่เขา้ร่ทม
ประชุมหรืองดการออกเส ยง 

ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงให้คทามส าคนญกนบการปฏิบนติตามจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจของบริษนวีว ณไดก้  าหัด
แัทปฏิบนติใัเรืณองีคทามขนดแยง้วางผลประโยชัไทอ้ยา่งชนดเจัีซึณงไดค้รอบคลุมถึงพันกงาัวุกระดนบชน้ัโดยเคร่งครนดอ กดท้ย 

การบริหารความเส่ียง 

บริษนวไดจ้นดใหม้ ทธิ การบริหารคทามเส ณยงว ณเหมาะสมีโดยั าระบบว ณเป็ัมาตรฐาัสากลมาปรนบใชใ้ห้สอดคลอ้ง
กนบธุรกิจของบริษนวีและแต่งตน้งค่ะว างาับริหารคทามเส ณยงซึณ งประกอบดท้ยีฝ่ายจนดการของแต่ละหั่ทยงาัหลนกของบริษนวีและ
บริษนวย่อยว าหั้าว ณก  าหัดีและวบวทััโยบายและกลยุวธ์ใัการบริหารคทามเส ณ ยงใัการด าเัิัธุรกิจวนณทวน้งองค์กรีรทมถึง
ก าหัดและวบวทัปนจจนยคทามเส ณ ยงโอกาสว ณจะเกิดีคทามเส ณยงีและผลกระวบจากคทามเส ณ ยงว ณส่งผลกระวบต่อเป้าหมายใัการ
ด าเัิัธุรกิจีตลอดจัก าหัดแผัและกระบทัการว ณเหมาะสมีเพืณอลดคทามเส ณยงว ณเกิดข้ึัและติดตามผลจากการด าเัิัการลดคทาม
เส ณยงีรทมวน้งวบวทัและปรนบแผัให้เกิดประสิวธิภาพมากยิณงข้ึัีวน้ง  ั้ ีไดม้อบหมายให้ค่ะกรรมการตรทจสอบว าหั้าว ณประเมิั
ประสิวธิภาพของการบริหารคทามเส ณยงีและรายงาัให้ค่ะกรรมการบริษนววราบเป็ัประจ าเพืณอเป็ัสนญญา่เตือัภนยีล่ทงหั้าใั
การป้องกนั หรือลดคทามเส ยหายหรือีบรรเวาคทามเส ยหายว ณอาจจะเกิดข้ึัต่อการด าเัิัธุรกิจของบริษนวและบริษนวยอ่ย 

การฝึกอบรมและพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษนวตระหันกถึงคทามส าคนญต่อการปฎิบนติหั้าว ณของกรรมการและผูบ้ริหารีโดยส่งเสริมและสันบสัุัการ
ฝึกอบรมคทามรู้ว ณเก ณยทขอ้งกนบการด าเัิัธุรกิจของบริษนวแก่กรรมการและผูบ้ริหารีตลอดจัการเขา้ร่ทมอบรมหลนกสูตรหรือกิจกรรม
ต่างีๆีจากสถาบนั ว ณเก ณยทข้องอย่างต่อเัืณองและเป็ัประจ าีตน้ งแต่เริณมเขา้ต าแหั่งใับริษนวีเช่ัีส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบ
หลนกวรนพย์และตลาดหลนกวรนพย์ีตลาดหลนกวรนพย์แห่งประเวศไวยีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษนวไวยี)IOD( ี
สถาบนั การศึกษาของรนฐและเอกชัีเพืณอเป็ัการเพิณมพูั คทามรู้และคทามสามารถใัการปฏิบนติงาัใหม้ ประสิวธิภาพีรทมถึงสามารถ
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ปรนบปรุงและพนฒัาตัเองใหว้นั ต่อสถาัการ่์ว ณเปล ณยัแปลงอยู่ตลอดเทลาีวน้ง  ั้ กรรมการชาทไวยวุกคัไดผ้่าัการอบรมสนมมัา
ใัหลนกสูตรต่างีๆว ณเก ณยทขอ้งกนบการปฏิบนติหัา้ว ณกรรมการจากีIOD เป็ัว ณเร ยบร้อยแลท้ 

วน้ง  ั้ ใัป ว ณผ่าัมาีัายหนตถศนกด์ิี่ีป้อมเพ็ชร์ีกรรมการอิสระีและกรรมการตรทจสอบีได้เขา้รนบการอบรม
หลนกสูตรต่างีๆีซึณ งจนดข้ืัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการบริษนวไวยี)IOD( ดนง  ั้  

1. Chartered Director Class )CDC 7/2013( 
2. Successful Formulation & Executive Strategy )SFE 18/2013( 
3. How to measure the Success of Corporate Strategy )HMS 2/2013( 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ความภาคภูมิงจงนความส าเร็จ ประจ าปี 2556 
  
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 รางวัล CSR Recognition  
 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดเีด่น  
 การลงนามแสดงเจตนารมที่จะไม่มีส่วนร่วมงนการคอรัปช่ัน 

  
ความปลอดภัยงนการท างาน 

 รางวัลสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภัย จากส านักนายกรัฐมนตรี 
 รางวัลบริษัทดเีด่นด้านการพฒันาความปลอดภัย งนภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงงต้ 

 
ส่ิงแวดล้อม 

 รางวัลการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมดเีด่น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

โลจิสติกส์ 

 ประกาศนียบัตรตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
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สามปัจจัยหลกัแห่งการพฒันาที่ยั่งยืน 
 
เศรษฐกจิ 
ประเวศ: ลดการั าเขา้เหลก็คุ่ภาพสูงีเพิณมคทามเป็ัธรรมใัการั าเขา้สิัคา้จากจ ัว ณว  าใหร้นฐสูญเส ยรายไดภ้าษ  
ผูถื้อหุ้ั :  สิวธิผูถื้อหุ้ั ีไดร้นบการปฏิบนติว ณเว่าเว ยมีเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใสี 

ค่ะกรรมการบริษนวม คทามรนบผดิชอบีรายงาัผลการด าเัิังาัถูกตอ้งี 
ลูกคา้:  ผลิตสิัคา้คุ่ภาพด ีตรงคทามตอ้งการีแสดงขอ้มลูใัป้ายสิัคา้ครบถท้ั 
ชุมชั:  ส่งเสริมรายไดชุ้มชัรอบโรงงาั  
เจา้ห  ั้ :  ปฏิบนติตามสนญญา 
 
สังคม 
พันกงาั: กระตือรือร้ัีม คทามสุขีม ค่าตอบแวัว ณเหมาะสมีว างาัปลอดภนยีม สุขภาพด ีไดร้นบการฝึกอบรมและพนฒัา

ต่อเัืณองีสามารถเติบโตใัอาช พ 
ชุมชั:  ม คทามสนมพนั ธ์ว ณด ีส่งเสริมการศึกษาว ณเป็ัรากฐาัการพนฒัา 
คู่คา้:  ยดึถือจรรยาบรร่ีช าระตรงเทลา 
พลเมือง:  ปฏิบนติตามกฎหมายีต่อตา้ัการวุจริตคอรนปชนณั ีม จรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจ 
 
ส่ิงแวดล้อม 
ัโยบาย: การลดการใช้ี การั ากลนบมาใชใ้หม่ีและการร ไซเคิลี(3Rs: Reduce, Reuse & Recycle) 
ระบบการจนดการ: บริหารจนดการีฝุ่ ัีั ้ าีเส ยงีของเส ย พลนงงาั ใหเ้หัือกทา่มาตรฐาัว ณกฏหมายก าหัด 
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สารจากกรรมการผู้จัดการงหี่  
 
เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสียกบับริษัททุกท่าน  
 
ใัรอบป บนญช ี2557 บริษนวีวาวาีสต ลี)ประเวศไวย(ีจ ากนดี)มหาชั(ีไดแ้สดงใหเ้ห็ัเป็ัว ณประจนกษช์นดถึงคทามสามารถของบริษนว
ใัการบริหารจนดการกนบคทามเปล ณยัแปลงวางด้าัสนงคมีเศรษฐกิจีและสิณ งแทดล้อมีวน้ งจากใัและต่างประเวศีได้อย่างม 
ประสิวธิภาพีตลอดจัยนงเป็ัโอกาสให้บริษนวไดป้รนบปรุงพนฒัาการด าเัิังาัให้วนั ต่อการเปล ณยัแปลงดนงกล่าทตลอดเทลาดท้ยี
โดยสถาัการ่์คทามไม่แั่ัอัวางการเมืองซึณ งม คทามยืดเยื้อมาเป็ัเทลาัาัว ณไดส่้งผลกระวบต่อการด าเัิัธุรกิจีรทมถึงการ
ั าเขา้เหลก็ลทดราคาถูกเป็ัจ าัทัมากจากประเวศจ ัีถือเป็ัคทามวา้วายอยา่งรุัแรงว ณม ต่อบริษนว 
 
ดท้ยคทามมุ่งมนณั ของบริษนวใัอนั ว ณจะเป็ัส่ทัหัึณ งใัการเสริมสร้างคทามแข็งแกร่งให้กนบเศรษฐกิจของประเวศคทบคู่ไปกนบการ
ด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีชุมชัและสิณงแทดลอ้มีเพืณอั าไปสู่การพนฒัาอย่างยนณงยืัของวุกภาคส่ทัร่ทมกนั ีบริษนวจึง
ไดข้ยายขอบเขตคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมใหก้ทา้งข้ึัีโดยไดก้ าหัดกรอบและแัทวางการด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคม
ว ณครอบคลุมแัทปฏิบนติและมาตรฐาัต่างๆีว ณเก ณยทขอ้งีีเพืณอใหวุ้กหั่ทยงาัั าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็ัไปใัวิศวางเด ยทกนั ี
ซึณ งจะเป็ัการช่ทยใหบ้ริษนวสามารถว ณจะลดคทามเส ณยงีและเพิณมโอกาสใัการด าเัิัธุรกิจไดอ้ยา่งมนณั คงใัระยะยาทีีัอกจาก  ั้ ีย นงว  า
ใหบ้ริษนวไดเ้ขา้ใจและม การปรนบปรุงการด าเัิังาัเพืณอตอบสัองต่อคทามตอ้งการของผูม้ ส่ทัไดส่้ทัเส ยวุกกลุ่มไดอ้ย่างวนั ว่ทงว ี
วน้ง  ั้ ีบริษนวไดว้ดลองประเมิัคทามสอดคลอ้งของการด าเัิังาัจริงใัพ้ืัว ณั าร่องเว ยบกนบกรอบการด าเัิังาัว ณจนดว าข้ึัีโดยผล
การประเมิัว ณไดร้นบจะถูกั าไปใชใ้ัการจนดว าแผัการด าเัิังาัขยายผลใัวางปฏิบนติใหว้นณทวน้งองคก์รต่อไป 

บริษนวไดก้ าหัดโครงสร้างการบริหารงาัใหม้ ส่ทังาัว ณชนดเจัใัการก ากนบดูแลการด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมและ
การสืณอสารเป็ัการเฉพาะีเพืณอสร้างพลนงร่ทมใัการด าเัิังาัส าคนญดนงกล่าท  ั้ ีซึณ งจะช่ทยใหป้ระสบคทามส าเร็จว ณม ประสิวธิภาพมาก
ยิณงข้ึัและเป็ัการส่งเสริมมาตรฐาัใัการด าเัิัธุรกิจดท้ยคทามยนณงยืั  

ใัเรืณองเก ณยทกนบคทามวา้วายว ณเพิณมมากข้ึัของสภาทะโลกร้อัีซึณ งไดส่้งผลกระวบอย่างว ณสุดต่อมทลมัุษยชาติใัปนจจุบนั ัน้ัีบริษนว
ไดย้ึดถือเป็ัพนั ธะสนญญาใัการบริหารจนดการเรืณองดนงกล่าทอย่างเป็ัระบบีตน้งแต่การจนดการฐาัขอ้มูลีการลดการปล่อยก๊าซเรือั
กระจกจากกิจกรรมและผลิตภน่ ฑข์องบริษนวีการส่งมอบผลิตภน่ ฑแ์ละบริการว ณม มาตรฐาัใัระดนบสากลีการให้คทามรู้และการ
สืณอสารไปยนงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มเพืณอร่รงคก์ารประหยนดการใชว้รนพยากรว ณม อยูอ่ยา่งจ ากนดีี 

บริษนวม คทามเชืณอมนณั ท่าีการเดิัวางบัเส้ัวางแห่งการพนฒัาว ณย นณงยืัจะตอ้งประกอบไปดท้ยการม พนั ธะสนญญาต่อการด าเัิังาั
ดท้ยคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีการธ ารงไทซึ้ณงมาตรฐาัของการก ากนบดูแลกิจการว ณด ีีและการมุ่งไปสู่องคก์รแห่งคทามเป็ัเลิศใัดา้ั
ผลประกอบการีสิณงเหล่า  ั้ จะช่ทยให้บริษนวีวาวาีสต ลี (ีประเวศไวยีี)จ ากนดีี(ีมหาชัีี)ม คทามแข็งแกร่งและสามารถเอาชัะต่อ
อุปสรรควน้งปทงไดอ้ยา่งมนณั คงและยนณงยืั ต่อไป 

ผมขอถือโอกาส  ั้ ีไดแ้สดงคทามขอบคุ่อย่างจริงใจต่อว่าัผูถื้อหุ้ัีลูกคา้ีสถาบนั การเงิัีพนั ธมิตรวางธุรกิจีคู่คา้ีหั่ทยงาัของ
รนฐีและพันกงาัวุกว่าัว ณไดร่้ทมกนั สร้างสรรคแ์ละสันบสัุัการเดิัวางอนั วรงคุ่ค่า  ั้ ใหแ้ก่บริษนว 

 

(ราจ ี ฟีมนงกนล) 

กรรมการผูจ้นดการใหญ่ 
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บทน า 

กทา่ี100ีป แห่งคทามส าเร็จและคทามรุ่งเรืองีกลุ่มวาวาไดร้นบการยอมรนบอย่างกทา้งขทางใัคทามเป็ัองคก์รว ณยึดมนณั ตามหลนกบรรษนวภิ
บาลว ณด มาเป็ัระยะเทลายาทัาัก่อัว ณค  าท่าี“บรรษนวภิบาล” จะถูกั ามาใช้ตามหลนกสากลวนณทโลกีหลนกปรนชญา  ั้ เป็ัหัึณ งใัหลนก
ปฏิบนติตามแัทวางของีผูก่้อตน้งบริษนวีMr. Jamsetji Tata (ระหท่างป ี2382 - 2447) ผูซึ้ณ งเล็งเห็ัท่าการสร้างคทามมนณงคนณงไม่ใช่เป็ั
เป้าหมายสุดวา้ยีหากแต่เป็ัทิธ การว ณกลุ่มวาวาจะสามารถสร้างสรรคป์ระโยชั์ให้เกิดข้ึักนบสนงคมและชุมชัว ณบริษนวตน้งถิณัฐาัอยู่
ต่างหากี 
 
จทบจัปนจจุบนั ีกลุ่มบริษนววาวาีไดข้ยายธุรกิจไปยนงภูมิภาคต่างๆีวนณทโลกีและใัฐาัะบรรษนวพลเมืองว ณด ีกลุ่มวาวาีตระหันกถึง
คทามส าคนญของคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมีสิณ งแทดลอ้มีและเศรษฐกิจีเช่ัเด ยทกนักนบว ณบริษนวด ารงคทามเป็ับรรษนวพลเมืองว ณด ของ
ประเวศไวยีและม คทามภาคภูมิใจใัการสร้างให้เกิดคทามสมดุลระหท่างการเติบโตวางเศรษฐกิจและการพนฒัาวางสนงคมคทบคู่ไป
พร้อมกนั ี 
 
เช่ัเด ยทกนบประเวศอืณัๆีประเวศไวยตอ้งเผชิญกนบคทามวา้วายมากมายใัโลกปนจจุบนั ีอาวิเช่ัีการเปล ณยัแปลงวางสภาพอากาศี
คทามมนณัคงวางพลนงงาัีการจนดการวรนพยากรว ณม อยู่อย่างจ ากนดีการหยุดยน้งคทามเส ยหายต่อระบบัิเทศีการจนดการั ้ าเพืณอการ
เกษตรกรรมและการบริโภคีตลอดจัการให้โอกาสใัการเติบโตว ณเว่าเว ยมกนั ของประชากรใัประเวศีส าหรนบบริษนวตระหันกด ท่า
เราม คทามสามารถและตอ้งม บวบาวส าคนญว ณจะช่ทยจนดการกนบคทามวา้วายเหล่า  ั้ ีวน้งใัดา้ัของผลิตภน่ ฑว์ ณเราผลิตและแัทวางใั
การด าเัิัธุรกิจของเราี 
 
โรงงาัวน้งสามแห่งของบริษนวม กระบทัการหลอมเศษเหล็กดท้ยเตาไฟฟ้าซึณ งสามารถจ ากนดปริมา่การปล่อยก๊าซคาร์บอัไดออกไซด์
ออกสู่ชน้ับรรยากาศีบริษนวมุ่งมนณั ด  าเัิัการผลิตดท้ยการใชพ้ลนงงาัอย่างม ประสิวธิภาพีตลอดจัไดดู้แลอย่างต่อเัืณองและเหมาะสม
ใัการบริหารจนดการเก ณยทกนบฝุ่ ัีเส ยงีและก๊าซต่างๆีประเวศไวยก าลนงอยู่ใัช่ทงเทลาว ณม การพนฒัาวางดา้ัอุตสาหกรรมีและการ
ขยายตนทของระบบโครงสร้างพ้ืัฐาัีผลิตภน่ ฑเ์หล็กจึงเป็ัรากฐาัว ณส าคนญของคทามเจริญกา้ทหั้าีและดท้ยแัทวางดนงกล่าทขา้งต้ั ี
เราจึงสามารถจ ากนดต้ั วุัว ณสิณงแทดลอ้มจะตอ้งจ่ายเพืณอการผลิตเหลก็ได้ี  
 
ส าหรนบเรืณองคทามปลอดภนยใัการว างาัีบริษนวไดบ้รรลุเป้าหมายใัระดนบสูงสุดดา้ัคทามปลอดภนยใัการว างาัีโดยใัป  2556-2557ี
บริษนวม อนตราการเกิดอุบนติเหตุถึงขน้ัหยุดงาัี)LTIF) ของพันกงาัและพันกงาัผูร้นบเหมาอยู่ว ณี0.33ีซึณ งเป็ัอนตราว ณด ว ณสุดันบตน้งแต่ป ี
2549ีบริษนวไดด้  าเัิัการดา้ัคทามปลอดภนยใัการว างาัตามแัทวางการบริหารดา้ัคทามปลอดภนยของีDuPont ซึณ งเป็ัว ณยอมรนบวนณท
โลกีโดยมุ่งเั้ั การใหค้ทามส าคนญวน้งพันกงาัของบริษนวและพันกงาัผูร้นบเหมาอยา่งเว่าเว ยมกนั ี 
 
ัอกจากการบริหารคทามปลอดภนยแลท้ีบริษนวม คทามภาคภูมิใจว ณไดม้ ส่ทัร่ทมใัการจนดว ากิจกรรมต่างๆีเพืณอรนกษาสิณงแทดลอ้มีซึณ งเกิด
จากคทามร่ทมมือของพันกงาัีรทมวน้งไดร้นบการสันบสัุัวรนพยากรจากบริษนวีัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงไดก้ าหัดแผังาัประจ าป ดา้ั
คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมเพืณอทางแผัใัการจนดกิจกรรมว ณตอบสัองคทามตอ้งการของชุมชัีรอบโรงงาัีรทมวน้งใัวอ้งถิณัวุรกนั ดาร
วนณทประเวศีอาวิเช่ัีโครงการี“เสริมปนญญาีกนบีวาวาีสต ล” ซึณ งเป็ัโครงการว ณบริษนวจนดข้ึัเพืณอสันบสัุัวางดา้ัการศึกษาและ
คทามรู้ใหแ้ก่เยาทชัไวยเพืณอสนงคมว ณพนฒัาอยา่งยนณงยืั ีโดยใัปนจจุบนั บริษนวไดม้อบมุมหันงสือให้กนบโรงเร ยัระดนบประถมศึกษาีรทม
วน้งส้ิัี179 โรงเร ยัีใั 35ีจนงหทนดวนณทประเวศี 
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ัอกจากัน้ัี“หลนกจรรยาบรร่ของวาวาี)Tata Code of Conduct)” ไดถู้กั าไปใชเ้ป็ัแัทวางใัการก ากนบดูแลการประพฤติปฏิบนติใั
การว างาัของพันกงาัอยา่งวนณทถึงวุกหั่ทยงาัีตลอดจัไดเ้ผยแพร่สู่ลูกคา้และบริษนวคู่คา้ของบริษนวดท้ยเช่ัเด ยทกนั ีบริษนวมุ่งมนณั ใั
การสร้างองคก์รใหม้ คทามยนณงยืั และรนบผดิชอบต่อสนงคมคทบคู่ไปกนบการสร้างผลประกอบการให้ม ผลการด าเัิังาัใัระดนบสูงสุดี 
ภารกจิเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืนของ ทาทา สตีล )ประเทศไทย(  
“We must be responsible and responsive to the countries, communities and environments in which we work, always ensuring that 
what comes from the people goes back to the people many times over”  
 
“เราตอ้งรนบผิดชอบและตอบสัองอย่างแข็งขนั ต่อประเวศีชุมชัีสนงคมีและสิณงแทดลอ้มี่ีว ณเราไดว้  างาัอยู่ีตลอดจัตอ้งสร้าง
คทามเชืณอมนณั ใหเ้กิดข้ึัโดยตลอดเทลาทา่ีสิณงว ณเราไดร้นบจากประชาชัจะตอ้งยอ้ักลนบสู่ประชาชัเป็ัมากวท ”  
 
ค ากล่าทของีMr. Jamsetji Tata ผูก่้อตน้งกลุ่มบริษนวีวาวาีว ณปลูกฝนงใหบ้ริษนวใัเครือวุกแห่งม คทามมุ่งมนณั ว ณจะส่งเสริมและสันบสัุั
การก ากนบดูแลกิจการว ณด ีคทบคู่ไปกนบการประกอบธุรกิจีเพืณอให้เกิดการพนฒัาอย่างยนณงยืัีส าหรนบบริษนวแลท้ีผลประโยชั์ว ณบริษนว
ไดร้นบจากการว าธุรกิจจะถูกั ามาสร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชั์แก่สนงคมและชุมชัโดยรทมีดนงัน้ัีกลยุวธ์ใัการประกอบธุรกิจของ
บริษนวจึงไดร้นบการพนฒัาจากแัทคิดว ณท่าี“การเติบโตและการพนฒัาว ณย นณงยืัของชุมชัีและสนงคมีคือีการเติบโตและการพนฒัาว ณ
ย นณงยืั ของบริษนว”  
 
การเติบโตและการพนฒัาว ณย นณงยืั อยา่งแวจ้ริงม องคป์ระกอบหลนกวน้งี3ีประการีอนั ไดแ้ก่ีเศรษฐกิจีสนงคมีและสิณงแทดลอ้มีซึณ งถือเป็ั
สิณงว ณส าคนญว ณสุดของทถิ การด าเัิัธุรกิจของบริษนวีโดยวน้งหมด  ั้ันบเป็ัองคป์ระกอบว ณส าคนญว ณสุดใัการสร้างคทามมนณั ใจไดท้า่ธุรกิจ
ของบริษนวจะช่ทยสร้างคทามยนณงยืั ต่อผูม้ ส่ทัเก ณยทขอ้งวุกคัี 
 
ปัจจัยพืน้ฐานที่ส าคัีของการพฒันาที่ยั่งยืน  
บริษนวเชืณอมนณั ใัการพนฒัาเพืณอคทามยนณงยืั ีซึณ งครอบคลุมรอบดา้ัวน้งใัดา้ักลยุวธ์วางเศรษฐกิจีการสันบสัุัวางดา้ัสนงคมีและ
ระบบการจนดการสิณงแทดลอ้มีคทบคู่ไปกนบการเป็ับรรษนวพลเมืองว ณด ีใัแต่ละองคป์ระกอบดนงกล่าทขา้งต้ั ีบริษนวมุ่งเั้ัการสร้าง
คทามสนมพนั ธ์ว ณม คุ่ค่ากนบผูม้ ส่ทัเก ณยทขอ้งกนบบริษนวใัวุกภาคส่ทัีวน้งย นงมุ่งมนณั ใัการก าหัดัโยบายีและสร้างสรรค์สิณ งว ณจะ
ส่งผลกระวบใัเชิงบทกต่อการด าเัิัธุรกิจของบริษนวไปพร้อมๆีกนั ี 
 
ส าหรนบบริษนวแลท้ีการพนฒัาอยา่งยนณงยืั เป็ัแกัหลนกส าคนญของบริษนวีซึณ งถูกก าหัดมาตน้งแต่เมืณอครน้ งก่อตน้งบริษนวีไม่ท่าเทลาจะผ่าั
ไปัาัเว่าไรีแกัหลนกส าคนญ  ั้ ย นงไดย้ดึถือเป็ัมรดกตกวอดีซึณงไดร้นบการพนฒัาอยา่งไม่หยดุยน้งใัวุกๆีกระบทัการ 
 
การพนฒัาเพืณอคทามยนณงยืั ีเป็ัเสมือัการส่งเสริมคทามส าเร็จส าหรนบวุกๆีคัีอนั หมายรทมถึงวน้งผูว้ ณว  างาัใับริษนวีและผูอ้ยู่ร่ทม
ใัสนงคมีัอกจากัน้ัแลท้ีคทามยนณงยืัส าหรนบบริษนวีย นงหมายรทมถึงการด าเัิังาัใับริบวของธุรกิจส เข ยที)Greener Business) 
โดยการทางแผัการใช้วรนพยากรอย่างรู้คุ่ค่าคทบคู่ไปกนบการปรนบปรุงสิณงแทดลอ้มีโดยเฉพาะอย่างยิณงใัส่ทัว ณเก ณยทขอ้งกนบการ
ปล่อยก๊าซเรือักระจกีซึณงจะไดพ้ยายามชดเชยผลกระวบต่อการเปล ณยัแปลงของลนกษ่ะภูมิอากาศีใัวุกๆีแง่มุมของกิจกรรมของ
บริษนวีตลอดจัการผลิตีบริการีและจ าหั่ายสิัคา้ว ณเป็ัมิตรต่อสิณงแทดลอ้มดท้ย 
ี 
การพนฒัาเพืณอคทามยนณงยืัของบริษนวีคือการตระหันกรู้ท่าีโลกแห่งสิณงแทดลอ้มและการม สุขภาพว ณด ีจะเป็ัมรดกตกวอดว ณด ว ณสุดว ณ
เราจะสามารถส่งต่อใหก้นบอัุชัรุ่ัหลนงและธุรกิจใัอัาคต 
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ธุรกจิของเรา 
 
บริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวย)  จ ากนด (มหาชั) (TSTH) เดิมชืณอบริษนวีมิลเลัเ  ัยมีสต ลีจ ากนดี(มหาชั) จนดตน้งข้ึัตามโครงสร้าง
การคทบรทมกิจการระหท่างบริษนวีเอ็ั ีี.ว ีี.เอสีี.สต ลกรุ๊ปีจ ากนดีี(ีมหาชัีี)กนบีบริษนว  เหล็กสยามี(ี2001) จ ากนดีและบริษนวีเหล็ก
ก่อสร้างสยามีจ ากนดี 
 
ปนจจุบนั ีผูถื้อหุ้ัรายใหญ่ของบริษนวคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึณ งเป็ับริษนวย่อยของีTata Steel Limited 
(“TSL”) ม ส าันกงาัใหญ่ตน้งอยูใ่ัประเวศสิงคโปร์ วน้ง  ั้  TSL เป็ับริษนวจดวะเบ ยัว ณจนดตน้งข้ึัภายใตก้ฎหมายอิัเด ยและเป็ับริษนว
ผลิตเหล็กครบทงจรหัึณ งใัสามอนั ดนบแรกของประเวศอิัเด ย  โดยไดใ้ห้การสันบสัุั ช่ทยเหลือีTSTH อย่างเต็มว ณใัเรืณองการ
ด าเัิังาัวางธุรกิจ วน้งวางดา้ัการถ่ายวอดดา้ัเวคโัโลย  ดา้ัการเงิัีการฝึกอบรม และการขายระหท่างประเวศโดยผ่าัวาง
ส าันกงาัเครือข่าย ขนบเคลืณอักลยวุธ์ผลิตภน่ ฑเ์หลก็วรงยาทใัลนกษ่ะผสมผสาัใัประเวศอิัเด ยและเอเช ยตะทนั ออกเฉ ยงใต ้
 
บริษนวีบริหารงาัโดยว มผูบ้ริหารว ณม คทามเช ณยทชาญดา้ัธุรกิจเหล็กจากีบริษนวีวาวาีสต ลีประเวศอิัเด ยีและค่ะผูบ้ริหารว ณม 
คทามรู้คทามสามารถจากบริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)จ ากนดี(มหาชั)  
การด าเัิังาัของบริษนวเป็ัการด าเัิังาัใัภาพรทมของกลุ่มบริษนวโดยม บริษนวเป็ัผูก้  าหัดัโยบายการบริหารระดนบสูงสุด 
และบริษนวยอ่ย วน้งสามจะดูแลดา้ัการด าเัิังาั ใหเ้ป็ัไปตามัโยบายการบริหารว ณบริษนวก าหัดไทว้น้งดา้ัการตลาด การทางแผั
การผลิต การจนดหา ทนตถุดิบ การเงิั การบริหารวรนพยากรบุคคล และการบริหารงาัดา้ัอืณัๆ 
 
บริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวย)  จ ากนด (มหาชั) ีม บริษนวยอ่ยี3 แห่งีดนง  ั้  
บมจ   .เอ็น .ที .เอส  .สตีลกรุ๊ป   ( NTS): เลขว ณ 351ีหมู่ว ณ 6ีวางหลทงหมายเลข 331ีัิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต าบลบ่อทิัีอ  าเภอศร ราชาี
จนงหทนดชลบุร  
บจก  .เหลก็สยาม  (2001) (SISC): เลขว ณี49 หมู่ว ณ 11ีต าบลบางโขมดีอ าเภอบา้ัหมอีจนงหทนดสระบุร   
บจก  .เหลก็ก่อสร้างสยาม  (SCSC): แปลงว ณ ไอ-23 ัิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดีอ  าเภอเมืองีจนงหทนดระยอง 
 
 
 
ลกัษณะผลติภัณฑ์  
1. เหลก็เส้น 
ผลิตภน่ ฑ์  ั้ ประกอบดท้ยีเหล็กเส้ักลมและเหล็กขอ้ออ้ยว ณม เส้ัผ่าศูัยก์ลางี 6-06ีีมมีี.และีี66-16ีีมมีี.ตามล าดนบีเหล็กเส้ักลม

ผลิตตามมาตรฐาัผลิตภน่ฑ์อุตสาหกรรมีี(ีมอกีี).เลขว ณีี06-0617ีีชน้ ัคุ่ภาพีี SR 01ีีและเหล็กข้ออ้อยผลิตตามมาตรฐาั
ผลิตภน่ ฑอุ์ตสาหกรรมี(มอกี).เลขว ณี01-0613ีชน้ัคุ่ภาพี SD30 SD40 และีSD 66ีผลิตภน่ ฑเ์หลก็เส้ั  ั้ ใชป้ระโยชั์หลากหลายใั

อุตสาหกรรมก่อสร้างีเช่ัีคอักร ตเสริมเหลก็ใังาัถััีสะพาัีเสาตอม่อีอาคารีบา้ัีและีงาัก่อสร้างวนณทไปีเป็ัต้ั  
 
ัอกจากัน้ัีบริษนวยนงไดพ้นฒัาผลิตภน่ ฑเ์หลก็เส้ัขอ้ออ้ยีโดยม คุ่สมบนติสามารถตา้ัวาัแรงสนณัสะเวือัแผ่ัดิัไหทีภายใตชื้ณอีี
วาวาีวิสคอัีเอสีซุปเปอร์ีดนก๊ไวล์ีชน้ัคุ่ภาพีSD40 เส้ัผ่าศูัยก์ลางขัาดี 66ีี-16ีีมมีี.ซึณ งม คุ่สมบนติตามมาตรฐาัสากล
เว ยบเว่ากนบเหล็กเส้ัตา้ัแรงสนณัสะเวือัแผ่ัดิัไหทจากวนณทโลกีจึงมนณั ใจไดท้่าเมืณอม แรงพลนงงาัเขา้มากระว าจากภายัอกีเช่ัี
แรงแผ่ั ดิัไหทีลมพายหุรือคลืณักระแสั ้าว ณรุัแรงีโครงสร้างอาคารใัประเวศไวยจะไดร้นบคทามคุม้ครองและปลอดภนยมากข้ึั 
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2. เหลก็ลวดคาร์บอนต ่า 
เหล็กลทดคาร์บอัต ณาชน้ัคุ่ภาพีSWRM6-22 SWRY11 และีSWRCH6A-22A ม เส้ัผ่าศูัยก์ลางขัาดี5.5-16ีมม.ีและีผลิตตาม
มาตรฐาัผลิตภน่ ฑอุ์ตสาหกรรมี)มอก.(ีเลขว ณี348-2540ีและมาตรฐาั JIS G3503 (1980) และีJIS G3507 (1991) ตามล าดนบีเหล็ก
ลทด  ั้ ใชเ้ป็ัทนตถุดิบใัอุตสาหกรรมผลิตเหล็กลทดต่างๆีเช่ัีลทดผกูเหล็กีตะปูีลทดตาข่ายีลทดชุบสนงกะส ีลทดหัามีลทดเชืณอมี
ลทดเบอร์ีสกรูและั๊อตเป็ัต้ั  
3. เหลก็ลวดคาร์บอนสูง 
เหลก็ลทดชน้ัคุ่ภาพีSWRH 27 – 82 ม เส้ัผา่ศูัยก์ลางขัาดี 6.6ี–ี68ีมมี.ผลิตตามมาตรฐาัผลิตภน่ ฑ์อุตสาหกรรมีี(ีมอกีี).เลขว ณี

718-0613ีเหลก็ลทดชัิด  ั้ ใชเ้ป็ัทนตถุดิบใัการผลิตลทดเหลก็ว ณใชใ้ังาัคอักร ตแรงดึงสูงี( PC wires PC Strands ี)สปริงรนบแรงกดี
สปริงรนบแรงยดึีสปริงรนบแรงบิดีลทดสลิงีเป็ัต้ั  
 
4. เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 
เหล็กรูปพรร่ขัาดเล็กม หลายลนกษ่ะีเช่ัีเหล็กฉากีหรือเหล็กรางั ้ าีผลิตตามมาตรฐาัผลิตภน่ ฑอุ์ตสาหกรรมี (ีมอกีี).เลขว ณี

6003-0678ีชน้ัคุ่ภาพี SM400-570 และีSS400-540 โดยใชป้ระโยชั์หลากหลายใัอุตสาหกรรมก่อสร้างีเช่ัีว าโครงหลนงคาีเสา
ไฟฟ้าีและป้ายโฆษ่าีเป็ัต้ั  
 
5. เหลก็เพลา 
เหล็กเพลาเป็ัเหล็กเส้ักลมีม เส้ัผ่าศูัยก์ลางขัาดี 68-16ีีมมีี.ส าหรนบชน้ัคุ่ภาพีี SS400 ผลิตตามมาตรฐาัอุตสาหกรรมีJIS 
G3101 (1995)ีส าหรนบการใชง้าัวนณทไปีและีชน้ัคุ่ภาพีS10C – S50C ผลิตตามมาตรฐาัีJIS G4051 (1979)ีส าหรนบการใชง้าั
พิเศษีผลิตภน่ ฑเ์หล่า  ั้ ใชใ้ัภาคยาัยัตแ์ละทศิทกรรมวนณทไป 
 
6. เหลก็ตัด และ ดดั หรือเหลก็เส้นขึน้รูป 
ผลิตภน่ ฑเ์หลก็ตนดและดนดพนบ  ั้ ใชผ้ลิตภน่ ฑเ์หลก็เส้ัว ณม คุ่ภาพสูงของบริษนวเป็ัทนตถุดิบีเพืณอตอบสัองคทามตอ้งการของลูกคา้แต่
ละรายีซึณ งช่ทยใัเรืณองของการประหยนดเทลาีแรงงาัีและลดต้ั วุัการขัส่งีัอกจากัน้ัีลูกคา้ย นงสามารถประหยนดการใชเ้หล็กได้ี
เัืณองจากไม่ม เศษเหลือจากการตนดพนบเองีว ณบริเท่งาัก่อสร้าง 
 
บริษนวจนดจ าหั่ายผลิตภน่ ฑโ์ดยด าเัิัการผา่ัเครือข่ายของผูจ้  าหั่ายสิัคา้ใัเขตกรุงเวพมหาัครและปริม่ฑลีและตามจนงหทนด
ต่างๆีวนณทวุกภูมิภาคของประเวศไวยีใัป ว ณผ่าัมาบริษนวสามารถเพิณมยอดขายผ่าัตนทแวัใัต่างจนงหทนดไดม้ากข้ึัร้อยละี40ีเมืณอ
เว ยบกนบป ก่อัหัา้ีและยนงใหค้ทามส าคนญกนบผลิตภน่ ฑใ์หม่ีเหล็กตา้ัแรงสะเวือัแผ่ัดิัไหทีใัชืณอีวาวาีวิสคอัีเอสีซุปเปอร์
ดนก๊ไวล์ีโดยไดว้  าการตลาดว ณจนงหทนดเช ยงใหม่อย่างต่อเัืณองีผลิตภน่ ฑ์ดนงกล่าทเปิดตนทเป็ัครน้ งแรกใัประเวศไวยเพืณอให้ลูกคา้ม 
วางเลือกใหม่ใัการเสริมคทามมนณงคงแขง็แรงใหก้นบโครงสร้างของอาคารใัเขตพ้ืัว ณเส ณยงต่อภนยจากแผ่ัดิัไหทีโดยไดร้นบการตอบ
รนบเป็ัอยา่งด ีและก าลนงอยูใ่ัระหทา่งการขยายตลาดไปยนงเขตพ้ืัว ณอืณัว ณม คทามเส ณยงจากแผ่ั ดิัไหทเพิณมเติมอ ก 
 
ัอกจาก  ั้ บริษนวยนงส่งออกวน้งเหล็กเส้ัและเหล็กลทดไปยนงประเวศเพืณอับ้าัใัแถบประเวศอาเซ ยัีเช่ัีลาทีพม่าีกนมพูชาี
เท ยดัามีอิัโด  ัเซ ยีและฟิลิปปิัส์ีโดยผา่ัวางเครือข่ายการกระจายสิัคา้ว ณเป็ัระบบีรทมถึงยนงไดส่้งออกสิัคา้เหล็กเส้ัีภายใต้
เครืณองหมายการคา้ีTATA TISCON ประเวศอิัเด ยีโดยไดร้นบการสันบสัุัจากเครือข่ายกระจายสิัคา้ของีวาวาีสต ลีอิัเด ย อ ก
ดท้ย 
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน  
บริษนวย่อยของ TSTH วุกบริษนว ม คทามมุ่งมนณั ว ณจะส่งเสริมระบบการบริหารงาัใัดา้ัต่างๆีให้ม คุ่ภาพและมาตรฐาัเป็ัว ณ
ยอมรนบใัระดนบสากลโดยวน้ง SISC SCSC และีNTS ไดร้นบการรนบรองระบบบริหารงาัดา้ัคุ่ภาพใัการผลิตสิัคา้ตามมาตรฐาั  
ISO 9001:2008 ีี(ีมาตรฐาัสากลระบบบริหารงาัคุ่ภาพ)ี   ัอกจาก  ั้  บริษนวยนงตระหันกถึงคทามส าคนญของการดูแลรนกษา
สิณงแทดลอ้มให้เป็ัไปอย่างม ประสิวธิภาพ ซึณ งวน้งี3ีบริษนวย่อยไดร้นบการรนบรองระบบการจนดการสิณงแทดลอ้มตามมาตรฐาั ISO 
14001:2004 (มาตรฐาัสากลระบบการจนดการสิณงแทดลอ้ม) ตลอดจัใหค้ทามส าคนญต่อมาตรการคทามปลอดภนยของสภาพแทดลอ้มใั
การว างาัเพืณอสุขอัามนยว ณด ของพันกงาัวุกคั  โดย SISC และ SCSC ไดร้นบการรนบรองระบบการจนดการอาช ทอัามนยและคทาม
ปลอดภนยใัการว างาัตามมาตรฐาัีTISีี18001:2554 และีOHSAS 18001:2007 (มาตรฐาัสากลส าหรนบระบบจนดการอาช ทอัามนย
และคทามปลอดภนย) ใัข่ะว ณีNTS อยูร่ะหทา่งการด าเัิัการเพืณอขอรนบการรนบรองระบบการจนดการอาช ทอัามนยและคทามปลอดภนย
ใัการว างาัตามมาตรฐาั  ั้ เช่ักนั  
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เกีย่วกบัรายงานฉบับนี้ 
 
แนวทางการจัดท ารายงาน 
รายงาัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมฉบนบ  ั้ จนดว าข้ึัเพืณอแสดงคทามมุ่งมนณั ใัการด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมของบริษนวี
โดยไดแ้ยกออกจากรายงาัประจ าป ีเพืณอแสดงัโยบายีแัทวางการด าเัิังาัีตลอดจัผลของการด าเัิังาัดา้ัเศรษฐกิจีสนงคม
และสิณงแทดลอ้มีใัขอบเขตขอ้มลูตน้งแต่ทนั ว ณีี1 เมษายัี2556 ถึงี31 ม ัาคมี2557 รายงาัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมฉบนบ  ั้ เป็ัฉบนบ
แรกของบริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวยีี)จ ากนดีี(ีมหาชัีี)โดยรายงาัฉบนบ  ั้ บริษนวไดจ้นดว าข้ึัตามมาตรฐาัของตลาดหลนกวรนพย์

แห่งประเวศไวยีครอบคลุมประเด็ัว ณส าคนญต่อการด าเัิัธุรกิจอย่างม คทา มรนบผิดชอบต่อสนงคมของบริษนวีและม ผลกระวบต่อผูม้ 
ส่ทัไดเ้ส ยวน้งวางตรงและวางออ้มของบริษนวีขอบเขตเั้ือหาว ณรายงาัีครอบคลุมบริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)จ ากนดี(ีมหาชัี)

และบริษนวยอ่ยวน้งสามบริษนวีไดแ้ก่ีบริษนวีเอ็ั.ว .เอสีี.สต ลกรุ๊ปีี(ี NTS) บริษนวีเหล็กสยามี(2001) จ ากนดี(ีSISCO) และีบริษนวีเหล็ก
ก่อสร้างสยามีจ ากนดี(SCSC)  
 
การควบคุมคุณภาพและความน่าเช่ือถือ  
ใักระบทัการจนดว ารายงาัฉบนบ  ั้ ีได้ม ขน้ัตอัการวทัสอบคทามสอดคล้องและคทามครบถ้ทัของข้อมูลโดยหั่ทยงาัว ณ
รนบผดิชอบงาัดา้ัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมของบริษนวีและวทัสอบคทามถูกตอ้งของขอ้มลูโดยหั่ทยงาัเจา้ของขอ้มลูี 

 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
การม ส่ทัร่ทมของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยว ณม คทามส าคนญต่อการด าเัิังาัของบริษนวีวน้งภายใัและภายัอกีเป็ัองค์ประกอบหลนกของ
กรอบการบริหารจนดการคทามยนณงยืัของกลุ่มบริษนววาวาีโดยั าเอาข้อเสัอแัะของผูม้ ส่ทัได้เส ยมาใช้ใัการปรนบปรุง
กระบทัการต่างๆีรทมถึงการประเมิัประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อคทามยนณงยืัีโดยใัป  ั้ บริษนวไดแ้บ่งคทามรนบผิดชอบต่อผูม้ ส่ทัได้
เส ยออกเป็ัี10 กลุ่มีและใัแต่ละกลุ่มจะม รูปแบบการสืณอสารและการม ส่ทัร่ทมแตกต่างกนั ไปตามคทามเหมาะสม 
 
กลุ่มผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยและการตอบสัองคทามตอ้งการของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยแต่ละกลุ่ม 
 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ แนวทางปอิบัติของทาทา สตีล (ประเทศไทย)  

ลูกค้า คทามพึงพอใจใัสิัคา้และบริการีไดร้นบ
สิัคา้ว ณม คุ่ภาพีใัราคาว ณเหมาะสม 

มุ่งมนณั ให้ผูใ้ช้สิัคา้และบริการไดร้นบประโยชั์และคทาม
พึงพอใจสูงสุดีวน้ งด้าัคุ่ภาพตามมาตรฐาัสากลและ
ราคาว ณเป็ัธรรม พนฒัาสิัคา้และบริการเพืณอตอบสัอง
คทามตอ้งการว ณหลากหลายและคทบคุมมาตรฐาัการผลิต 

พนักงาน คทามมนณัคงและคทามก้าทหั้าใัหั้าว ณ
การงาัีพร้อมสทนสดิการและค่าตอบแวั
ว ณั่าพอใจีม โอกาสใัการพนฒัาคทามรู้
คทามสามารถีและไดร้นบการดูแลว ณด ดา้ั
อาช ทีอัามนยีคทามปลอดภนยและคุ่ภาพ
ช ทติี 

ปฏิบนติอย่างเป็ัธรรมบัหลนกสิวธิมัุษยชัีให้โอกาสว ณ
เว่าเว ยมกนั แก่พันกงาัีโดยไม่ค าัึงถึงสถาัภาพีเช้ือชาติีี
ทรร่ะีศาสัาีีตระกูลีสถาัภาพการสมรสีเพศีรสัิยม
วางเพศีอายุี สนญชาติีชัชาติีีตลอดจัส่งเสริมและพนฒัา
พันกงาัวุกระดนบอย่างต่อเัืณองีดูแลการเติบโตใัทิชาช พ
ของพันกงาัให้สอดคลอ้งกนบศนกยภาพของพันกงาัีโดย
ใช้ระบบคุ่ธรรมคู่คทบคู่คทามรู้คทามสามารถเป็ัเก่ฑ์ี
รทมถึงการเสริมสร้างคุ่ภาพช ทิตว ณด วน้งของพันกงาัและ
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ครอบครนท 
ชุมชน ดูแลสิณ งแทดล้อมรอบชุมชัโดยไม่ปล่อย

มลพิษีและสันบสัุักิจกรรมของชุมชัี
รทมวน้ งร่ทมพนฒัาด้าัการศึกษาีศาสัาี
ส า ธ า ร ่ สุ ข ี แ ล ะ ร่ ท ม ส ร้ า ง
สาธาร่ประโยชั์ีพร้อมช่ทยเพิณมรายได้
ใหก้นบชุมชัี 

ด าเัิัธุรกิจอยา่งม คุ่ธรรมีช่ทยสันบสัุักิจกรรมพนฒัา
คุ่ภาพช ทิตเพืณอเสริมสร้างประโยชั์สุขให้กนบชุมชัีผ่าั
กิจกรรมเพืณอสนงคมของบริษนวใัรูปแบบต่างๆีวน้ งย นง
คทบคุมกระบทัการผลิตเพืณอให้เป็ัมิตรกนบสิณ งแทดล้อม
ของชุมชัรอบโรงงาั 

ผู้ถือหุ้น ผลตอบแวัและการเติบโตของบริษนว ด าเัิัธุรกิจตามหลนกบรรษนวภิบาลและทิสนยวนศั์ของ
บริษนวีเพืณอใหเ้กิดประโยชั์สูงสุดและเพิณมมูลค่าให้กนบผูถื้อ
หุ้ั อยา่งต่อเัืณอง 

เจ้าหนี้ สร้างคทามเ ชืณ อมนณัให้กนบ เจ้าห  ั้ ท่ าจะ
สามารถช าระห  ั้ สิัไดต้รงเทลาี 

ด าเัิัธุรกิจดท้ยคทามรนดกุมีสร้างผลก าไรีเพืณอช าระห  ั้ สิั
ไดต้รงเทลาีโดยยึดมนณั และปฏิบนติตามเงืณอัไขและสนญญา
ต่างๆีอยา่งเคร่งครนด 

หน่วยงานราชการ ปฏิบนติตามกฎหมายและระเบ ยบปฏิบนติว ณ
เก ณยทขอ้ง 

ปฏิบนติตามกฎหมายและระเบ ยบปฏิบนติว ณเก ณยทข้องอย่าง
เคร่งครนดีพร้อมให้คทามร่ทมมือกนบหั่ทยงาัราชการอย่าง
ต่อเัืณอง 

คู่ค้า  ไดร้นบใบสนณงซ้ือสิัคา้หรือบริการว ณถูกตอ้ง
และสมบูร่์ีอ กวน้ งย นงได้รนบการช าระเงิั
ตรงตามเทลาีรทมถึงการรนกษาสนมพนั ธภาพ
อนั ด ระหทา่งผูข้ายีและผูซ้ื้อ 

ปฏิบนติตามกรอบแข่งขนั วางการคา้ว ณสุจริตตามสนญญาและ
จรรยาบรร่ ตรทจสอบรายละเอ ยดของขอ้มูลให้ครบถท้ั
ใัใบสนณงซ้ือก่อัั าส่งให้ผูข้ายีและรนกษามาตรฐาัใัการ
ช าระเงิัตรงเทลาีโดยม การติดตามสถาัะอย่างใกล้ชิดี
รทมถึงม การสร้างคทามสนมพนั ธ์ว ณด ต่อกนั อยา่งต่อเัืณอง 

ส่ือมวลชน เปิดเผยขอ้มลูข่าทสารว ณชนดเจัีถูกตอ้งีและ
ตร งประ เ ด็ ั ี อ ย่ า ง ร ทด เ ร็ ท แล ะวนั
เหตุการ่์ 

ให้คทามส าคนญกนบการเปิดเผยขอ้มูลข่าทสารต่อสืณอมทลชั
เพืณอสืณ อสารต่อไปให้สาธาร่ชัได้รนบรู้อย่างถูกต้องี
รทดเร็ทีและวนั เหตุการ่์ 

คู่แข่งขัน คทามยติุธรรม ปฏิบนติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัวาง
การคา้ว ณสุจริตีกฎหมายและจรรยาบรร่ 

 
การประเมินประเดน็ส าคัี 
รายงาัฉบนบ  ั้ ไดข้ยายขอบเขตการรายงาัใหค้รอบคลุมบริษนวภายใตก้ารด าเัิัการของบริษนวีไดแ้ก่ีบริษนวย่อยวน้งสามว ณบริษนวถือ
หุ้ั ใัสนดส่ทัว ณมากกทา่ร้อยละี50 ซึณ งสามารถอา้งอิงจากขอ้มลูรายงาัประจ าป ของบริษนว 
 
การก าหนดเนื้อหางนรายงาน 
รายงาัฉบนบ  ั้ ไดม้ การประเมิัประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อคทามยนณงยืั ของบริษนวีโดยั าหลนกการก าหัดเั้ือหาของรายงาัของตลาด
หลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวย มาประยกุตใ์ช ้
 
ขน้ัตอัว ณี1 การระบุประเด็ั ส าคนญ 
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- ระบุประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อคทามยนณงยืัของบริษนวีโดยดูว ณลนกษ่ะการประกอบธุรกิจของบริษนวและประเด็ัดา้ัคทามยนณงยืั
ของอุตสาหกรรม 

- คนดเลือกประเด็ั ว ณม ันยส าคนญต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยโดยตรงของบริษนวี 

ขน้ัตอัว ณ 2 การจนดล าดนบประเด็ั ส าคนญ 

- จนดล าดนบคทามส าคนญของประเด็ัว ณม คทามส าคนญต่อคทามยนณงยืัีโดยพิจาร่าจากคทามส าคนญด้าัเศรษฐกิจีสนงคมีและ
สิณงแทดลอ้มต่อการด าเัิัธุรกิจีและประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ย 

- ประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อคทามยนณงยืั ถูกั าเสัอใัรายงาัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีรายงาัประจ าป ีและเทปไซต ์
- ไดร้นบตรทจสอบโดยหั่ทยงาัว ณรนบผดิชอบ 

ขน้ัตอัว ณ 3 การวทัสอบประเด็ั  

- ั าเสัอประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อคทามยนณงยืัให้กนบหั่ทยงาัว ณเก ณยทขอ้งีซึณ งเป็ัเจา้ของขอ้มูลวทัสอบีโดยใชข้อ้มูลว ณไดจ้าก
การม ส่ทัร่ทมกนบผูม้ ส่ทัไดเ้ส ย 

- ระบุแก่ัเรืณองว ณใชเ้ข ยัเั้ือหาใัรายงาัีและตรทจสอบเั้ือหาเพืณอใหม้นณั ใจคทามสอดคลอ้งกนบหลนกการระบุคุ่ภาพรายงาั 
- วบวทัการประเมิัีประเด็ั ว ณม คทามส าคนญี 

 

การประเมินขอบข่ายการด าเนินการของบริษัท 
ตามโครงสร้างธุรกิจของบริษนวีห่ทงโซ่คุ่ค่าี(Value chain) ของบริษนวีประกอบดท้ย 

1. การจนดหาทนตถุดิบีไดแ้ก่ีเศษเหลก็ี 
2. การั าท นตถุดิบมาใชใ้ัการผลิต ผลิตภน่ ฑข์น้ัต้ั ีUpstream ไดแ้ก่ีเหลก็เส้ัีเหลก็ลทดีเหลก็รูปพรร่ีเป็ัต้ั  
3. ขน้ัตอัการด าเัิัการของลูกคา้ีEnd user เช่ัีการใชผ้ลิตภน่ ฑ ์

แนวทางงนการคัดเลอืกประเดน็ 
แัทวางใัการคนดเลือกประเด็ั ว ณั ามารายงาัมาจากประเด็ั ว ณม คทามส าคนญต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีันณัคือีคทามคาดหทนงของผูม้ ส่ทัได้
เส ยว ณม ต่อบริษนวีและการม ผลกระวบต่อธุรกิจีวน้ง  ั้ ีบริษนวไดว้  าการรทบรทมคทามคิดเห็ัจากการแลกเปล ณยัพดูคุยกนบผูม้ ส่ทัไดเ้ส ย
กลุ่มต่างๆีไดแ้ก่ีผูถื้อหุ้ัีพันกงาัีลูกคา้ีคู่คา้ีชุมชัโดยรอบโรงงาัีสืณอมทลชัีผ่าัการประชุมผูถื้อหุ้ัีการประชุมกรรมการ
ผูจ้นดการใหญ่พบพันกงาัีการประชุมร่ทมกนบลูกคา้ีคู่คา้ีการเปิดเทว รนบฟนงคทามคิดเห็ัีการแถลงข่าทผลประกอบการีการร่ทมแสดง
คทามคิดเห็ัต่อผูบ้ริหารระดนบสูงีผูบ้ริหารีพันกงาัีเพืณอใหเ้กิดการแลกเปล ณยัคทามคิดเห็ัีรนบวราบคทามคาดหทนงว ณจะั าไปสู่การ
พนฒัาปรนบปรุงอยา่งต่อเัืณองและไดส้รุปประเด็ั การพนฒัาว ณส าคนญว ณม ต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยและบริษนวเพืณอั าไปประกอบการจนดว าแผั
ธุรกิจต่อไปี 
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ประเดน็ส าคัี 
ใัป ว ณผา่ัมาีบริษนวไดด้  าเัิัการพนฒัาปรนบปรุงรูปแบบการด าเัิังาัใัหลายส่ทัอยา่งต่อเัืณองีและตอบสัองต่อคทามตอ้งการ
และคทามคาดหทนงีรทมถึงการสร้างคทามมนณั ใจใหแ้ก่ผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีตลอดจัให้ั าเอาสิณงว ณผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยกล่าทถึงมาเปร ยบเว ยบกนบ
สิณงว ณบริษนวไดด้  าเัิัการไปแลท้ีเพืณอใชใ้ัการปรนบปรุงกระบทัการอืณัๆีและตน้งเป้าหมายต่อไป 
 
ประเดน็ส าคัี ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกีย่วข้อง ส่ิงที่บริษัทด าเนินการ เป้าหมายต่อไป 
ก า ร ก า กน บ ดู แ ล กิ จ ก า รี
จริยธรรมและคทามซืณอสนตย ์

ผูถื้อหุ้ั: ต้องการให้บริษนวี
ด าเัิัธุรกิจดท้ยคทามโปร่งใสี
ค าัึงถึงผลประโยชั์ีสิวธิี
และคทามเว่าเว ยมกนัีตาม
หลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด  

ด า เ ัิั ธุ ร กิจตามหลนกการ
ก า กนบ ดู แล กิ จก ารว ณ ด แ ล ะ
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้ัไดใ้ช้สิวธิ
ขน้ัพ้ืัฐาัของตัีเช่ัีการ
เขา้ร่ทมประชุมสามนญผูถื้อหุ้ั
ประจ าป ีสิวธิใัการออกเส ยง
ลงคะแััีการเสัอระเบ ยบ
ทาระการประชุมและเสัอชืณอ
บุ ค ค ล เ ข้ า รน บ เ ลื อ ก เ ป็ ั
กรรมการีจนดกิจกรรมผูถื้อหุ้ั
เยืณยมชมโรงงาัีและม ช่องวาง
ติดต่อกนบผูถื้อหุ้ั วางเทปไซต ์

บ ริษนว ยนง ค ง มุ่ งมนณั ใัก า ร
ปฏิบนติตามข้อก าหัดต่างๆี
อยา่งเคร่งครนด 
ใ ห้ ค ท า ม ส า คน ญ กน บ ก า ร
ด าเัิัการอย่างโปร่งใสีและ
เ ผยแพ ร่ ให้พัน ก ง าั ให ม่
รนบวราบจรรยาบรร่ธุรกิจ
ของบริษนว 

 ลูกค้า: ต้องการการด าเัิั
ธุ ร กิ จอย่ า ง เ ป็ัธรรมตาม
จรรยาบรร่ธุร กิ จ ี ได้รน บ
ผลิตภน่ฑ์และบริการว ณ ด ม 
คุ ่ ภ า พ ใ ั ร ะ ดน บ ร า ค า ว ณ
เ หม า ะสม ี และก า รรน กษ า
คทามลนบของลูกคา้ 

พนฒัา คุ่ภาพ สิัค้ า และ
บริการีม การรนบประกนั สิัคา้
และบริการีม ระบบการรนบขอ้
ร้องเร ยัเก ณ ยทกนบสิัค้าและ
บริการ 
รนกษาคทามลนบของลูกค้าและ
ไม่ั าข้อมูลของลูกค้ามาเพืณอ
ใชห้าประโยชั์ 

 

 คู่คา้: คทามเสมอภาคีโปร่งใสี
และซืณ อสนตย์ใัการด า เ ัิั
ธุร กิจ ีรน กษาผลประโยชั์
ร่ทมกนัโดยการปฏิบนติตาม
กฎหมายและกติกาว ณก  าหัด
ร่ทมกนั  

รนกษาคทามลนบของคู่คา้และไม่
ั าขอ้มูลของคู่คา้มาเพืณอใช้หา
ป ร ะ โ ย ช ั์ ี แ ล ะ ก า ห ั ด
จรรยาบรร่ของหั่ทยงาั
จนดหา 

 

 เจา้ห  ั้ :ีปฏิบนติตามเงืณอัไขว ณม 
ต่อเจา้ห  ั้ โดยเคร่งครนดีวน้งใั
แ ง่ ก า รช า ร ะ คืั ี ก า ร ดู แล

ปฏิบนติตามพนัธสนญญาอย่าง
เคร่งครนดและเปิดเผยข้อมูล
วางการเ งิัแก่ เจ้าห  ั้ ีและ
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หลนกวรนพยค์  ้าประกนั  ช าระห  ั้ คืัครบถท้ัตรงตาม
ก าหัดเทลาีรทมถึงการดูแล
รน ก ษ า ห ลน ก ว รน พ ย์ ว ณ ใ ช้ ค  ้ า
ประกนั สนญญาเงิักู ้

 ภาครนฐ: คาดหทนงท่าบริษนวจะ
ด าเัิัธุรกิจสอดคล้องตาม
ขอ้ก าหัดและกฎหมายบนงคนบ 

บริหารจนดการและด าเัิัธุรกิจ
ตามข้อก าหัดีกฎหมายและ
หลนกสากลอย่างเคร่งครนดีวน้ ง
ด้าัแรงงาัีมัุษยชัีการ
ป ฏิ บน ติ ง า ั ี สิณ ง แ ท ด ล้ อ มี
สุขภาพอัามนย ีและคทาม
ปลอดภนยีพร้อมติดตามอย่าง
ต่อเัืณอง 

 

 พัน ก ง าั : ต้อ ง ก า ร
ค ท า ม ก้ า ท ห ั้ า ี ไ ด้ รน บ
ผลตอบแวัว ณ เ ป็ัธรรมีม 
คทามปลอดภนยใัการว างาัี
ได้รน บก ารพนฒัา ถ่ า ยวอด
คทาม รู้และคทามสามารถี
คทามเว่าเว ยมและเสมอภาค 

ให้ผลตอบแวัว ณเป็ัธรรมแก่
พันกงาัว ณ เว ยบเค ยงได้กนบ
บ ริ ษน ว ชน้ ั ั า วนณ ท ไ ป ี โ ด ย
ค ท า ม ก้ า ท ห ั้ า ใ ั อ า ช พี
ผลตอบแวั และแรงจูงใจ
ต่ า ง ๆ ี ข้ึ ั อ ยู่ กน บ คุ ่ ภ า พี
ผลส า เ ร็จของงาัีวนศัคติี
และศนกยภาพของพันกงาัี
และจนดให้ม ช่องวางรน บฟน ง
ขอ้คิดเห็ัจากพันกงาั 

 

 ชุมชัีสนงคมีสิณ งแทดล้อม : 
รนบผิดชอบต่อชุมชัีสนงคม
และสิณ งแทดล้อม ีวน้ งคทาม
ปลอดภนยีคุ่ภาพช ทิตีและ
อัุรนกษ์วรนพยากรธรรมชาติี
ส่งเสริมการใชพ้ลนงงาัอย่างม 
ประสิวธิภาพีตระหันกถึง
คุ่ภาพช ทิตของชุมชัและ
สนงคมวนณทพ้ืัว ณโดยรอบ 

บ ริ ห า ร จน ด ก า ร ธุ ร กิ จ โ ด ย
เ ลื อก ใช้ว รน พย ากรอย่ า งม 
ประสิวธิภาพีเพืณอให้ส่งผล
กระวบต่อสนงคมีสิณ งแทดลอ้มี
แ ล ะ คุ ่ ภ า พ ช ทิ ต ข อ ง
ประชาชัั้อยว ณสุดีปลุกฝนง
จิตส าัึกพันกงาัให้ม คทาม
รน บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สน ง ค มี
สิณ ง แ ท ด ล้ อ ม ี จน ด ใ ห้ ม 
ง บ ป ร ะ ม า ่ ส่ ท ั ห ัึณ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สน ง ค ม แ ล ะ
สิณงแทดลอ้มอยา่งสม ณาเสมอ 

 

การจนดการัทนตกรรม ลูกคา้:ีไดสิ้ัคา้คุ่ภาพด ีเป็ั
มิตรต่อสนงคมและสิณงแทดลอ้ม 

สันบสัุบงบประมา่วน้ งส้ืัี
250,000 บาวีสามารถพนฒัา
โครงการใหม่ได้ี 1 โครงการ 

 

คทามรนบผดิชอบต่อผลิตภน่ ฑ ์ ลูกคา้: ไดร้นบสิัคา้ว ณม คุ่ภาพ
ว ณสูงข้ึัใัราคาว ณเหมาะสม 

พนฒัาคุ่ภาพสิัคา้ให้สูงข้ึั
ใัราคาว ณเหมาะสม  

บริษนวจะมุ่งมนณั พนฒัาสิัคา้ 
ทางเป้าหมายคทามพึงพอใจ
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 เย ณยมลูกค้าเพืณอรนบข้อคิดเห็ัี
และขอ้เสัอแัะีการประเมิั
คทามพึงพอใจลูกค้าป ี2555-
2556 เ ป็ัคะแััว ณ เ ป็ั
มาตรฐาัสากลเว่ากนบี85 จาก
คะแััเต็มี100 ซึณ งสูงกท่า
ค่า เฉล ณ ยของระดนบคทามพึง
พ อ ใ จ ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เด ยทกนั  
พนฒัาระบบีCRM เพืณอรนบขอ้
ร้องเร ยัจากลูกคา้วน้งวางเทป
ไซต์ของบริษนวีและพันกงาั
ของบริษนว 

ข อ ง ลู ก ค้ า ใ ห้ เ ป็ ั
มาตรฐาัสากลและให้สูงกท่า
ค่ า เ ฉ ล ณ ย ใ ั ม า ต ร ฐ า ั
อุตสาหกรรมเด ยทกนัใัป ี
2556-2557 

การจนดการห่ทงโซ่อุปวาั คู่ ค้ า :ี ก า ร จน ด ก า ร ห่ ท ง โ ซ่
อุปวาัช่ทยใหก้ารแข่งขนั เป็ั
ธรรมยิณงข้ึัีวน้งย นงส่งผลให้คู่คา้
สามารถพนฒัาไปพร้อมกนบ
บ ริ ษน ว ี ใ ั วิ ศ ว า ง ว ณ ด ี ม 
มาตรฐาั 

จนดให้ม การข้ึัวะเบ ยัคู่ค้า
เพืณอการแข่งขนั ว ณโปร่งใสและ
เป็ัธรรม 

ปรน บป รุงพนฒัาระบบการ
จนดการคู่คา้ต่อเัืณองให้ม คทาม
เป็ัสากลมากข้ึั 

กระบทัการผลิตว ณ เป็ัมิตร
กนบสิณงแทดลอ้ม 

ชุมชัีสนงคมีสิณงแทดลอ้ม: เมืณอ
ม การปรนบปรุงกระบทัการใช้
วรนพยากรและปล่อยของเส ย
ัอ้ยลงีว าให้สิณงแทดลอ้มด ข้ึัี
ส่ ง ผ ล ด ต่ อ สน ง ค ม ี ชุ ม ช ัี
กระบทัการว ณ เ ป็ัมิตรต่อ
สิณ งแทดล้อมย่อมส่งผลด กนบ
คทามปลอดภนยและสุขภาพี
อัามนย 

ให้คทามส าคนญกนบการบริหาร
จนดการดา้ัคทามปลอดภนยและ
อาช ทอัามนยใัการปฏิบนติงาั
ด้ทยมาตรฐาัีโดยค าัึงถึง
ก า ร ด า เ ัิ ั ธุ ร กิ จ ว ณ อ า จ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ว บ ต่ อ
สิณงแทดลอ้ม 
ใ ั ป ว ณ ผ่ า ั ม า อน ต ร า ก า ร
บาดเจ็บจากการว างาัรทมอยุ่
ว ณีี0.33 ซึณ งเป็ัอนตราว ณด ว ณสุด
ันบตน้งแต่ป ี2549 

 

 ผูถื้อหุ้ั: กระบทัการผลิตว ณ
เป็ัมิตรต่อสิณ งแทดล้อมเป็ั
ปนจจนยหัึณ งว ณผูถื้อหุ้ัและันก
ลงวุัวนณทไปใหค้ทามส าคนญ 
 

  

ก า ร เ ป ล ณ ย ั แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิอากาศีและการบริหาร
จนดการั ้า 

ชุมชัีสนงคมีสิณ งแทดล้อม:ีม 
ค ท า ม เ ส ณ ย ง จ า ก ก า ร
เปล ณยัแปลงสภาพภูมิอากาศี
และการบริหารจนดการั ้ าีหาก

ลดการใชพ้ลนงงาัีสามารถั า
ั ้ ากลนบมาใช้ซ ้ า รทมวน้ งั า
กลนบมาใชใ้หม่ใัโรงงาัได ้
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ไม่ม การจนดการว ณด อาจส่งผล
กระวบต่อแหล่งวรนพยากร
ของชุมชัและสนงคมโดยรทม 
 

การพนฒัาและสร้างคทามพึง
พอใจของพันกงาั 

พันกงาั: พันกงาัเป็ัส่ทั
หัึณ งของคทามส า เ ร็ จของ
บริษนวีการพนฒัาและดูแล
พันกงาัจึงเป็ัสิณ งส าคนญต่อ
การเจริญเติบโตของบริษนว 

พิจาร่าผลตอบแวัพันกงาั
และสทนสดิการอย่างเป็ัธรรมี
สอดคลอ้งกนบค่าครองช พีและ
ผลประกอบการของบริษนวี
สันบส ัุัพนฒัาศนกยภาพ
พันกงาั 
ส ารทจคทามพึ งพอใจของ
พันกงาัต่อองคก์รป ี2556 ได้
คะแััว ณี3.88 และคะแัั
คทามผูกพนัว ณ ี4.01 จาก
คะแััเตม็ี6 

ก าหัดเป้าหมายระดนบคะแัั
คทามพึงพอใจของพันกงาัต่อ
องคก์รป ี2557 ไม่ต ณากทา่ี4 

คทามรนบผดิชอบต่อสนงคม ชุมชัีสนงคมีสิณ งแทดล้อม :ี
หากบริษนวด าเัิัธุรกิจว ณไม่ม 
คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีจะม 
ผลกระวบต่อชุมชัีสนงคม
และสิณงแทดลอ้ม 

ด า เ ัิ ั ธุ ร กิ จ ด้ ท ย ค ท า ม
รอบคอบให้ส่งผลกระวบต่อ
ชุมชัีสนงคมและสิณงแทดลอ้ม 
สันบส ัุั กิ จ กรรมว ณ เ ป็ ั
ประโยชั์ ต่อ ชุมชัีสนงคมี
และสิณ งแทดล้อมเพืณอพนฒัา
คุ่ภาพช ทติ 

ด า เ ัิ ั ธุ ร กิ จ ด้ ท ย ค ท า ม
รนบผดิชอบต่อสนงคม 
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การบริหารจัดการ (Management Approach) 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ค่ะกรรมการบริษนวีม วน้งส้ิัี8 คัีประกอบดท้ยีกรรมการว ณไม่เป็ัผูบ้ริหารี7 คัี (ีเป็ักรรมการอิสระีี 3 คั) และกรรมการว ณเป็ั
ผูบ้ริหาร 1 คัีคือีกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีครบถท้ัตามเก่ฑข์องค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย์ี (ีกลตีี).และ
หลนกการก ากนบดูแลกิจการว ณด ีซึณ งกรรมการวน้งีี 8 คัีเป็ัผูว้รงคุ่ทุฒิว ณม ประสบการ่์ีคทามรู้ีคทามสามารถีโดยมาจากหลากหลาย
สาขาและไดร้นบการพนฒัาผ่าัการอบรมหลนกสูตรต่างๆีอย่างต่อเัืณองีวน้ง  ั้ ีเพืณอให้เกิดคทามโปร่งใสีจึงม ขอ้ก าหัดให้ประธาั
กรรมการไม่เป็ับุคคลเด ยทกนบประธาัเจา้หั้าว ณบริหารและกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีและเพืณอให้การก ากนบกิจการบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดีค่ะกรรมการบริษนวีไดแ้ต่งตน้งค่ะกรรมการเฉพาะเรืณองีเพือว าหั้าว ณกลนณั กรองและก าหัดกฎเก่ฑ์ต่างๆีอ กี3 ค่ะี
ประกอบไปดท้ยีค่ะจนดการีค่ะกรรมการตรทจสอบีค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาและพิจาร่าค่าตอบแวัี 
 
การด าเนินการของคณะกรรมการ 
ใัป ี2556-2557 ค่ะกรรมการบริษนวไดม้ การประชุมจ าัทัี4 ครน้ งีเพืณอพิจาร่าวิศวางการด าเัิังาัของบริษนวีว ณม บวบาวส าคนญ
ใัดา้ัการก าหัดัโยบายและกลยวุธ์วางธุรกิจีรทมวน้งการส่งเสริมคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีสิณงแทดลอ้มีและสิวธิมัุษยชัี 
 
การตรวจสอบที่โปร่งงส 
ค่ะกรรมการตรทจสอบีประกอบไปดท้ยค่ะกรรมการอิสระี3 คัีโดยเป็ัผูว้ ณม คทามรู้และประสบการ่์ีเพืณอสอบวาังบการเงิัี
โดยจะเชิญผูส้อบบนญช เข้าร่ทมประชุมด้ทยวุกครน้ งีเพืณอแสดงคทามเห็ัใัรายงาัวางการเงิัีใัป ว ณผ่าัมาีได้ม การประชุม
ค่ะกรรมการตรทจสอบจ าัทัี4 ครน้ งีและกรรมการตรทจสอบเขา้ร่ทมประชุมครบวุกว่าัีเพืณอตรทจสอบและสอบวาังบการเงิัี
การประเมิัการคทบคุมภายใัของบริษนวีโดยพิจาร่าตามแัทวางของค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพย์ี
ั าเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวีและรายงาัไทใ้ัรายงาัค่ะกรรมการตรทจสอบใัรายงาัประจ าป  
 
การประเมินผลการปอิบัติงาน 
บริษนวจนดใหม้ การประเมิัผลการปฏิบนติหัา้ว ณของค่ะกรรมการชุดต่างๆีป ละี1 ครน้ งีตามแัทวางปฏิบนติว ณด ของกรรมการบริษนวจด
วะเบ ยัใัตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยีประกอบดท้ยการประเมิัโครงสร้างค่ะกรรมการีคทามพร้อมของค่ะกรรมการีกล
ยุวธ์และการทางแผัธุรกิจีการตรทจสอบและติดตามธุรกรรมว ณอาจก่อให้เกิดคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ีการตรทจสอบและ
ติดตามรายงาัวางการเงิัและการปฏิบนติงาัีการประเมิัการประชุมค่ะกรรมการีและการประเมิัค่ะกรรมการวน้งค่ะ 
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ผังการบริหารงาน 
 

 
 

โครงสร้างการท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษนวไดจ้นดตน้งค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่าค่าตอบแวั เพืณอรนบผิดชอบดา้ับรรษนวภิบาลและสรรหาใัการ
พิจาร่าและวบวทัแัทปฏิบนติดา้ับรรษนวภิบาลของบริษนวเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวีใหค้  าปรึกษาแก่ค่ะกรรมการบริษนวและ
ผูบ้ริหารใัเรืณ องการปฏิบนติงาัเพืณอให้เป็ัไปตามแัทปฏิบนติด้าับรรษนวภิบาลตามว ณก  าหัดีั าเสัอหลนกเก่ฑ์และัโยบายี
ตลอดจัสรรหาผูว้ ณเหมาะสมใัการด ารงต าแหั่งกรรมการบริษนววดแวักรรมการีว ณหมดทาระหรือกร  ่อืณัเสัอต่อค่ะกรรมการ
บริษนวและว ณประชุมผูถื้อหุ้ั พิจาร่าอัุมนติีพิจาร่าสรรหาีีผูว้ ณเหมาะสมใัการด ารงต าแหั่งกรรมการผูจ้นดการใหญ่เสัอต่อค่ะ
กรรรมการบริษนวพิจาร่าอัุมนติีจนดให้กรรมการบริษนวไดป้ระเมิัผลการปฏิบนติงาัของค่ะกรรมการโดยองคร์ทมีและรทบรทม
สรุปผลการประเมิัเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวเพืณอพนฒัาการปฏิบนติงาัและการก ากนบดูแลกิจการของค่ะกรรมการบริษนวีและ
งาัอืณัๆีตามว ณไดร้นบมอบหมายจากค่ะกรรมการบริษนว 
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บริษนวไดจ้นดตน้งส่ทังาัสืณอสารและกิจกรรมองคก์รีประกอบดท้ยแผักกิจกรรมองคก์รและกิจกรรมเพืณอสนงคมีเพืณอว าหั้าว ณโดยตรง
ใัการดูแลและด าเัิัการดา้ักิจกรรมเพืณอสนงคมีภายใตก้ารบริหารงาัโดยผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ี– วรนพยากรบุคคลและ
บริหารีัอกจากัน้ัยนงก าหัดใหว้  าหัา้ว ณเป็ัว ณปรึกษาจรรยาบรร่ของกลุ่มบริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)ดท้ย  
 
โครงสร้างการบริหารงานจรรยาบรรณ 
เพืณอให้การบริหารงาัของกลุ่มบริษนวีวาวาีสต ลี (ีประเวศไวยีี)จ ากนดีี(ีมหาชัีี)ด าเัิัการไปตามจรรยาบรร่ของวาวาอย่าง

ถูกตอ้งีครบถท้ัและเคร่งครนดีและเป็ัไปตามโครงสร้างบริหารงาัจรรยาบรร่ของกลุ่มบริษนวีวาวาีสต ลีี(ีประเวศไวยีี)จ ากนดี
(มหาชัี)บริษนวไดจ้นดตน้งค่ะกรรมการจรรยาบ รร่ข้ึัเมืณอีป ี2552 และแต่งตน้งว ณปรึกษาจรรยาบรร่และผูป้ระสาังาัจรรยาบรร่

วน้งี3 บริษนวีผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการแต่ละโรงงาัเป็ัประธาัค่ะกรรมการจรรยาบรร่ของแต่ละโรงงาัีม กรรมการผูจ้นดการ
ใหญ่เป็ัประธาัค่ะกรรมการจรรยาบรร่ของีวาวาีสต ลี(ประเวศไวย) 
 

 
 
หัา้ว ณว ณของปรึกษาจรรยาบรร่: ใหค้  าปรึกษาดา้ัจรรยาบรร่ของกลุ่มบริษนวีวาวาีสต ลี(ประเวศไวย) จ ากนดี(มหาชั)ีเพืณอให้ม 
การประพฤติปฏิบนติตามจรรยาบรร่ของวาวาอย่างถูกตอ้งีครบถท้ัและเคร่งครนด เป็ัช่องวางใัการรนบและรทบรทมเรืณองต่างๆว ณ
เก ณยทกนบจรรยาบรร่จากผูเ้ก ณยทขอ้งวน้งภายใัและภายัอกกลุ่มบริษนว เป็ัเลขาัุการค่ะกรรมการจรรยาบรร่บริษนวีวาวาีสต ลี
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(ประเวศไวย) จ ากนดี(มหาชั)ีและรายงาัดา้ัจรรยาบรร่ตรงต่อกรรมการผูจ้นดการใหญ่ ตลอดจัเป็ัผูป้ระสาังาัจรรยาบรร่
ใััามของกลุ่มบริษนวีวาวาีสต ลี(ประเวศไวย) จ ากนดี(มหาชั)ีกนบีTata Steel Limited ประเวศอิัเด ย  
 
หัา้ว ณของผูป้ระสาังาัจรรยาบรร่: เป็ัผูป้ระสาังาัจรรยาบรร่ระหทา่งหั่ทยงาัต่างๆีภายใับริษนวย่อยัน้ัๆีและว ณปรึกษา
จรรยาบรร่ เป็ัช่องวางใัการรนบและรทบรทมเรืณองต่างๆีว ณเก ณยทกนบจรรยาบรร่จากผูเ้ก ณยทขอ้งวน้งภายใัและภายัอกกลุ่มบริษนว 
และเป็ัเลขาัุการค่ะกรรมการจรรยาบรร่ของบริษนวว ณสนงกนดีโดยรายงาัดา้ัจรรยาบรร่ตรงต่อประธาัค่ะกรรมการ
จรรยาบรร่ของบริษนวดนงกล่าทและว ณปรึกษาจรรยาบรร่ 
 
 
 
นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษนวีวาวาีสต ลี (ีประเวศไวยีี)จ ากนดีี(ีมหาชัีี)และบริษนวย่อยวน้งสามบริษน วต่างให้คทามส าคนญต่อการด าเัิัธุรกิจอย่างม คทาม
รนบผดิชอบต่อสนงคมอยา่งจริงจนงและต่อเัืณองีดนงขอ้คทามใัีจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจี(Tata Code of Conduct)ีขอ้ี10 ว ณทา่ 

ข้อ 10: ความเป็นบรรษัทพลเมือง 
“บริษัททาทามีพันธะในการท าหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี ซ่ึงไม่เพียงแต่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน 
หากแต่จะมีส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท่ีบริษัทได้ประกอบธุรกิจอยู่อีกด้วย  
 
บริษัททาทายงัสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการท่ีเป็นระบบและการทบทวนการก ากับการจัดการตามท่ีระบุไว้ใน “ความยั่งยืน
ของบริษัททาทา” เป็นคร้ังๆ ไป เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางของกลยทุธ์ส าหรับกิจกรรมการพัฒนาสังคม บริษัทจะไม่ถือว่ากิจกรรม
เหล่านีเ้ป็นเพียงทางเลือก หากแต่จะน าเอามารวมเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงของแผนทางธุรกิจ” 
การด าเัิัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมของบริษนวเป็ัสิณงส าคนญต่อการบริหารจนดการเพืณอคทามยนณงยืัซึณ งีบริษนวไดก้ าหัดเป้าหมายวาง
สนงคมว ณเก ณยทขอ้งกนบคทามยนณงยืั เหล่าัน้ัไทด้ท้ยีไดแ้ก่ีการสร้างผลก าไรแก่ผูถื้อหุ้ั ีการดูแลพันกงาัีการดูแลสิณงแทดลอ้มีเป็ัต้ั ีซึณ ง
ปนจจุบนั  ั้ ผลส าเร็จของการด าเัิัธุรกิจัอกจากจะทนดจากผลประกอบการแลท้ีย นงท นดจากการตอบสัองต่อคทามคาดหทนงของผูม้ ส่ทั
ไดเ้ส ยของบริษนวอ กดท้ย บริษนวม คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมอย่างต่อเัืณองและก าหัดให้คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมเป็ัส่ทัหัึณ งของ
ทสินยวนศั์ีเป้าหมายีกลยวุธ์ีแผังาัีและกระบทัการใัการด าเัิังาัว ณสามารถสร้างมลูค่าเพิณมใหก้นบบริษนวและเพิณมประสิวธิภาพ
ของการด าเัิัธุรกิจให้ก้าทไปสู่การเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งีโดยผูบ้ริหารได้สร้างสมดุลระหท่างการด าเัิัธุรกิจและคทาม
รนบผดิชอบต่อสนงคมและสิณงแทดลอ้มคทบคู่กนั ไป ว ณผา่ัมาบริษนวด าเัิัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมตามแัทวางของผูก่้อตน้งบริษนวแม่ว ณ
ก่อตน้งมากทา่ี140 ป ีโดยมุ่งเั้ั ใัการว ากิจกรรมเพืณอการให้การสันบสัุัและพนฒัาชุมชัว ณบริษนวไปตน้งถิณัฐาัประกอบการและ
สนงคมโดยรทมีรทมวน้งไดใ้ห้การมุ่งเั้ัต่อคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมใักระบทัการผลิตซึณ งไดป้ฏิบนติเป็ัปกติอยู่แลท้ให้เพิณมมาก
ยิณงข้ึัอ กีเพืณอตอบสัองต่อคทามคาดหทนงของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยไดต้รงกนบคทามคาดหทนง 
 
คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมม คทามส าคนญต่อการด าเัิังาัของอุตสาหกรรมเหลก็ว ณเัืณองจากเป็ักลุ่มอุตสาหกรรมว ณเก ณยทกนบทนตถุดิบว ณ
ั าไปใช้ใัหลายอุตสาหกรรมว ณสร้างคุ่ค่าและการเติบโตวางเศรษฐกิจให้กนบประเวศโดยรทมีแต่ม คทามเส ณ ยงต่อการเป็ัผูก่้อ
มลพิษีและว าลายสิณงแทดลอ้มวน้งวางตรงและวางออ้มีเัืณองจากเป็ัต้ั วางของกระบทัการผลิตใัอุตสาหกรรมต่อเัืณองีบริษนวได้
ให้คทามส าคนญและใส่ใจกนบการด าเัิังาัอย่างม คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมตน้งแต่การเลือกทนตถุดิบีแหล่งว ณมาีการขัส่งีการเก็บ
สิัคา้ีกระบทัการผลิตีการคทบคุมคุ่ภาพีการก าจนดของเส ยีพร้อมวน้งด าเัิัมาตรการระทนงและป้องกนั ผลกระวบว ณอาจเกิดข้ึัวน้ง
ใัเชิงบทกและเชิงลบีวน้งต่อเศรษฐกิจีสนงคมีและสิณงแทดลอ้ม 
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บริษนวไม่ไดม้องท่าการด าเัิังาัอย่างม คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมเป็ัการสร้างภาระให้กนบบริษนวีแต่มองถึงประโยชั์ว ณจะไดร้นบ
ระหทา่งด าเัิัการหรือหลนงด าเัิัการทา่ม ประโยชั์ต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มีอนั ไดแ้ก่ีการเพิณมมลูค่าวางเศรษฐกิจีการเป็ัฐาัการ
ผลิตแก่อุตสาหกรรมต่อเัืณองอืณัๆีเช่ัีสิัคา้ลทดเหลก็ีสิัคา้เกรดพิเศษเพืณอป้อัแก่อุตสาหกรรมยาัยัต์ี การสร้างัทนตกรรมใหม่ๆี
เพืณออัุรนกษ์สิณงแทดลอ้มและประหยนดพลนงงาัีการสร้างรายไดใ้ห้กนบชุมชัดท้ยการรนบเขา้ว างาัเป็ัพันกงาัของบริษนวีการรนบ
สิัคา้จากชุมชัมาจ าหั่ายใับริษนวีเป็ัต้ั ีการสืณอสารและการเชืณอมโยงถึงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีผ่าักิจกรรมต่างๆีวน้งการพบปะพูดคุยี
การร่ทมประชุมีการเปิดเทว ีการตอบแบบสอบถามีลท้ัก่อให้เกิดคทามรู้สึกว ณด ต่อผูไ้ดร้นบผลกระวบจากบริษนววน้งส้ิัีการบริหาร
และการก ากนบดูแลกิจการว ณด ีการม จรรยาบรร่ใัการประกอบธุรกิจส่งผลต่อผูว้ ณเก ณยทขอ้งกนบบริษนวว ณจะไดร้นบประโยชั์ต่อการ
ด าเัิัการว ณถูกตอ้งของบริษนว ก่อให้เกิดคทามสนมพนั ธ์ว ณด ต่อกลุ่มต่างๆีของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยของบริษนวกลุ่มต่างๆีและก่อให้เกิด
ภาพลนกษ่์ว ณด ีว  าใหเ้กิดคทามั่าเชืณอถือและเชืณอมนณั จากบุคคลว ณเก ณยทขอ้ง 

 
ใัดา้ัเศรษฐกิจีสนงคมีสิณงแทดลอ้มและการก ากนบดูแลกิจการว ณด ีบริษนวมุ่งเั้ัว ณจะสร้างผลประกอบการว ณด ข้ึัเพืณอสร้างก าไรว ณั่า
พอใจต่อผูถื้อหุ้ั ีพันกงาัีและสร้างผลกระวบเชิงบทกต่อประเวศชาติีบริษนวม การก ากนบดูแลกิจการว ณด ีโดยเั้ั การบริหารจนดการว ณ
สอดคลอ้งกนบกฎหมายีตรทจสอบได้ี โปร่งใสีซึณ งส่งผลต่อผูถื้อหุ้ัโดยตรง ใัประเด็ัดา้ัสนงคมีบริษนวให้คทามเว่าเว ยมของ
พันกงาัชายและหญิงีใัเรืณองค่าตอบแวัีสทนสดิการีการส่งเสริมให้ด ารงต าแหั่งผูบ้ริหารีการต่อตา้ัวุจริตคอร์รนปชนณั ีการไม่
ละเมิดขอ้มลูส่ทัตนทีการดูแลรนกษาคทามลนบเก ณยทกนบขอ้มูลของลูกคา้ ใัประเด็ัดา้ัสิณงแทดลอ้มีธุรกิจเหล็กม คทามเส ณยงโดยตรงใั
เรืณ องการปล่อยกาซคาร์บอัไดออกไซด์ี)CO2(ีจากการผลิตีการใช้แหล่งั ้ าร่ทมกนบชุมชัีการใช้พลนงงาัจ าัทัมากีบริษนว
ด าเัิัการเพืณอใหเ้ป็ัอุตสาหกรรมส เข ยทตามมาตรฐาัต่างๆีเช่ัีปนญหาขยะีการั ากลนบมาใชใ้หม่ การเปล ณยัแปลงสภาพภูมิอากาศี
ภาทะโลกร้อัจากการปล่อยก๊าซ CO2 การร่รงคล์ดการใชพ้ลนงงาัส้ิัเปลือง เป็ัต้ั ีวน้ง  ั้ ีบริษนวยนงสร้างคทามร่ทมมือกนบผูเ้ก ณยทขอ้ง
ต่างๆีเพืณอว าให้การด าเัิังาัอย่างม คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมประสบคทามส าเร็จีวน้งคทามร่ทมมือกนบหั่ทยงาัภาครนฐใัระดนบ
วอ้งถิณัีเพืณอแสดงถึงคทามโปร่งใสสอดคลอ้งกนบกฎหมายีและสนงคม 
 
ทิศทางและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษนวได้ั  าจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจีการบริหารจนดการดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมผัทกรทมเป็ัเั้ือเด ยทกนบกลยุวธ์การ
ด าเัิัธุรกิจเพืณอให้สามารถเอาจรรยาบรร่ธุรกิจและัโยบายการบริหารจนดการด้าัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมั าไปปฏิบนติได้
ครอบคลุมวน้งวางดา้ัการด าเัิัธุรกิจีการก ากนบดูแลกิจการีตลอดจัดูแลดา้ัสนงคมและสิณงแทดลอ้มีวน้ง  ั้ คทามคิดเห็ัประเด็ั
คทามกนงทลของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยและประเด็ัส าคนญวางดา้ัอาช ทอัามนยคทามปลอดภนยและสิณงแทดลอ้มจะไดร้นบการพิจาร่าและเป็ั
ส่ทัหัึณงใัการทางแผักลยวุธ์  ั้ วิศวางและกลยวุธ์ว ณไดร้นบอัุมนติจากค่ะกรรมการจรรยาบรร่ีจะถูกสืณอสารวนณทวน้งองคก์รีตน้งแต่
ผูบ้ริหารระดนบสูงีระดนบกลางีจัถึงพันกงาัวุกคัีกลยวุธ์การด าเัิัธุรกิจมุ่งมนณั ว ณการเสริมสร้างคทามแข็งแกร่งของธุรกิจปนจจุบนั ี
คทบคู่กนบการแสทงหาโอกาสส าหรนบการเติบโตใัอัาคตีโดยไม่ลืมว ณจะสร้างคทามสมดุลระหท่างธุรกิจีสนงคมและสิณงแทดลอ้มีวน้ง
ใัด้าัผลประกอบการและคทามยนณงยืัวางธุรกิจีม การขนบเคลืณอักลยุวธ์โดยหั่ทยงาัภายใัว ณม ประสิวธิภาพและม การทนด
คทามส าเร็จของการด าเัิังาัใัดา้ัต่างๆีอยา่งเป็ัระบบีโดยบริษนวีไดก้ าหัดเป้าหมายระยะยาทขององคก์รไท้ี 4 ดา้ัหลนกไดแ้ก่ 

1. สร้างมูลค่าเพิ่มงห้กับธุรกิจ ซึณ งท นดผลจากคทามสามารถใัการว าก าไรและอนตราส่ทัวางการเงิัว ณส าคนญีว ณบริษนวสามารถ
ด าเัิัการไดจ้ากการผลิตีจ าหั่ายีและด าเัิัการตามกลยวุธ์และแผังาัดา้ัต่างๆีโดยมุ่งหมายทา่จะเพิณมผลตอบแวัจากเงิั
ลงวุัี(ROIC) ใหอ้ยูใ่ัอนตราี12% 

2. ส่งเสริมความปลอดภัยงนการท างาน ม ตนทช ้ ท นดวางดา้ัคทามปลอดภนย คือ ลดอุบนติเหตุจากการว างาัถึงขน้ัหยุดงาัี(LTIF) ให้
อยูใ่ัอนตราี0.4  

3. รักษาส่ิงแวดล้อม โดยคทบคุมปริมา่การปล่อยก๊าซคาร์บอัไดออกไซดใ์ห้ั อ้ยกทา่อนตราี1 ตนั ต่อตนั ั ้ าเหลก็ 
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4. เป็นองค์กรแห่งทางเลือก (Employer of Choice) โดยเป็ับริษนวชน้ัั าว ณม ผูต้อ้งการเขา้ร่ทมงาัใัระดนบีTop Quartile เมืณอ
เปร ยบเว ยบกนบบริษนวใัวุกอุตสาหกรรม 
 

การประเมินความเส่ียงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

บริษนวได้ั  ากรอบการบริหารคทามเส ณยงระดนบองคก์รีและการทนดประสิวธิภาพของการบริหารคทามเส ณ ยงของบริษนวใักลุ่มธุรกิจีมา
ใช้เป็ัแัทวางใัการพนฒัาการบริหารคทามเส ณ ยงขององค์กรีบริษนวก าหัดให้ม ค่ะจนดการีร่ทมกนัก ากนบดูแลให้บรนษนวม การ
ด าเัิัการตามกรอบัโยบายและแัทวางการบริหารคทามเส ณยงตามอยา่งเพ ยงพอและม ประสิวธิภาพ 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

บริษนววาวาีีสต ลี (ีประเวศไวยีี) ไดก้ าหัดให้กรอบการบริหารจนดการคทามเส ณ ยงเป็ัส่ทัส าคนญใักระบทัการทางแผั
เพืณอให้เกิดคทามยนณงยืัขององคก์รีและเป็ัสิณงสันบสัุัวางธุรกิจว ณส าคนญคือกระบทัการพิจาร่าวบวทัของฝ่ายบริหารี
บริษนวไดท้างโครงสร้างการบริหารคทามเส ณยงข้ึัเพืณอส่งเสริมใหจ้นดการคทามเส ณยงดท้ยทธิ การคาดการ่์ไปขา้งหั้าีีซึณ งจะช่ทยให้
บริษนวสามารถเผชิญและจนดการกนบคทามเส ณ ยงเพืณอบรรเวาผลกระวบจากคทามเส ณยงต่างๆีีไดโ้ดยใัข่ะเด ยทกนั ก็จะช่ทยให้
บริษนวสามารถแสทงหาโอกาสว ณม อยู่ี เพืณอก่อใหเ้กิดผลประโยชั์วางดา้ัธุรกิจต่อไป 

การว ณบริษนวด ารงอยูใ่ัอุตสาหกรรมเหลก็ีจึงเป็ัว ณคาดการ่์ไดท้า่บริษนวจะตอ้งเผชิญกนบคทามเส ณยงใัการด าเัิัธุรกิจใัหลาย
ดา้ัีดท้ยเหตุ  ั้ บริษนวจึงไดจ้นดว าและรทบรทมคทามเส ณยงของธุรกิจวน้งหมดีีตลอดจัไดท้ิเคราะห์สภาพแทดลอ้มของธุรกิจโดย
ละเอ ยดีสถาัการ่์ดา้ัการตลาดีรทมถึงศนกยภาพขององคก์รีีโดยใัการประชุมค่ะกรรมการบริหารคทามเส ณยงจะไดม้ การ
พิจาร่าและเปร ยบเว ยบใัปนจจนยีและภารกิจงาัดา้ัต่างๆีีวน้งหมดีีประกอบกนบสิณงว ณไดเ้ร ยัรู้หลนกๆีีว ณบริษนวไดป้ระสบหรือ
เผชิญมาีและด าเัิัการตรทจสอบคทามถูกตอ้งอย่างละเอ ยดถ ณถท้ัเพืณอก าหัดมาตรการและกลยุวธ์ใัการบรรเวาคทามเส ณยง
ดนงกล่าทไทล่้ทงหัา้ีวน้ง  ั้ ีไดม้ กระบทัการจนดล าดนบคทามส าคนญเร่งด่ทัของคทามเส ณยงว ณอาจเกิดข้ึัีีคทบคู่ไปกนบการมอบหมาย
งาัให้แต่ละส่ทังาัรนบไปด าเัิัการเป็ัการเฉพาะเจาะจงีีเพืณอให้สามารถบรรลุทนตถุประสงคข์องการบริหารคทามเส ณยงได้
อยา่งม ประสิวธิภาพ 

ันบตน้งแต่ไตรมาสสุดวา้ยของป ี2556 ประเวศไวยประสบปนญหาวางการเมืองซึณ งส่งผลกระวบต่อภาคธุรกิจและต่อการเติบโต
ของผลิตภน่ ฑม์ทลรทมของประเวศีดนงัน้ัเพืณอเป็ัการรนบมือกนบสภาทะไม่แั่ัอัวางการเมืองใัระยะยาทีบริษนวจึงไดมุ่้งเั้ั
ใัดา้ัต่างๆีโดยมอบหมายให้วุกสายงาัสร้างคทามสนมพนั ธ์ว ณด กนบลูกคา้และซนพพลายเออร์ีม การคุมต้ั วุัีและบริหาร
จนดการการลงวุัอยา่งเขม้งทดีซึณงช่ทยใหบ้ริษนวสามารถด าเัิัการไดอ้ยา่งคล่องตนทและยดืหยุ่ัและพร้อมว ณจะตอบสัองคทาม
ตอ้งการของลูกคา้และธุรกิจไดอ้ยา่งม ประสิวธิภาพ 

1. ความเส่ียงด้านการตลาด 

อุตสาหกรรมเหลก็ของไวยเผชิญกนบคทามเส ณยงจากคทามตอ้งการและราคาของสิัคา้ว ณผ นั ผทัตามฤดูกาลีเช่ัเด ยทกนบประเวศ
อืณัซึณงประสบกนบคทามเส ณยง  ั้ ีวน้งใัดา้ัราคาทนตถุดิบและราคาของสิัคา้ส าเร็จรูปีเัืณองจากผลิตภน่ ฑเ์หล็กวรงยาทมนกใชง้าั
ใัภาคการก่อสร้างเป็ัหลนกีดนงัน้ัการเติบโตของผลิตภน่ ฑ์มทลรทมของประเวศจึงส่งผลกระวบโดยตรงต่อคทามผนั ผทั
วางดา้ัอุปสงค์ี ัอกจาก  ั้ การว ณประเวศไวยส่งเสริมเรืณองขอ้ตกลงการคา้เสร ีเป็ัเหตุให้สถาัการ่์วางดา้ัอุปวาัไดร้นบ
ผลกระวบอยา่งรุัแรงสืบเัืณองมาจากการั าเขา้เหล็กจากต่างประเวศว าให้ราคาของผลิตภน่ ฑเ์หล็กส าเร็จรูปผนั ผทัมากข้ึัี
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แมท้า่การบริโภคเหลก็ม แัทโัม้สูงข้ึัีแต่การเพิณมดนงกล่าทเกิดจากการเติบโตของเหลก็ว ณม การั าเขา้ 

บริษนวไดด้  าเัิัการอย่างเป็ัรูปธรรมใัการบรรเวาและลดผลกระวบดา้ัลบของคทามเส ณยงดา้ัการตลาดีโดยการมุ่งเั้ัว ณ
การสร้างตราสิัคา้ใัสายผลิตภน่ ฑห์ลนกีัอกจาก  ั้ บริษนวยนงไดเ้พิณมส่ทัแบ่งการตลาดใัส่ทัภูมิภาคและใัประเวศเพืณอั
บา้ัีบริษนวยนงมุ่งเั้ั เรืณองคุ่ภาพของผลิตภน่ ฑแ์ละการให้บริการีซึณ งสามารถรนบรองท่าจะสามารถจนดหารายการสิัคา้ให้ตรง
เทลาว ณลูกค้าต้องการีและตามสถาัว ณและปริมา่ว ณลูกค้าก าหัดีโดยม การรนบฟนงคทามต้องการของลูกค้าีเพืณอสามารถ
ตอบสัองคทามตอ้งการไดอ้ยา่งครบถท้ัี 

ใัส่ทัของยวุธศาสตร์ัน้ัีกระบทัการใัการพนฒัาผลิตภน่ ฑใ์หม่ม กลไกว ณเขม้แขง็ส าหรนบรทบรทมคทามตอ้งการเฉพาะดา้ั
ของลูกคา้ีและม การออกแบบผลิตภน่ ฑต่์างๆีอย่างล ้าหั้าเพืณอให้ตอบสัองทนตถุประสงคใ์ัการใชง้าัของลูกคา้ีโดยใัการ
พนฒัาผลิตภน่ ฑต่์างๆีบริษนวยนงไดร้นบการสันบสัุัจากผูเ้ช ณยทชาญวางเวคัิควน้งใัประเวศและจากระดนบกลุ่มบริษนว 

2. ความเส่ียงด้านวัตถุดิบ 

การว ณธุรกิจตอ้งข้ึัอยู่กนบราคาของทนตถุดิบเช่ัเด ยทกนบบริษนวผูผ้ลิตเหล็กรายอืณัๆีีบริษนวจึงตอ้งเตร ยมป้องกนั ปนญหาคทามเส ณยงว ณเกิด
จากคทามผนั ผทัีีวน้งดา้ัปริมา่และราคาของทนตถุดิบีีหลนงจากว ณบริษนวตนดสิัใจหยุดเดิัเครืณองีีMBF คทามเส ณยงของบริษนวจึงจ ากนด
อยู่ว ณเศษเหล็กีีดนงัน้ัีีแัทวางใัการบรรเวาและลดปนจจนยคทามเส ณยง  ั้ ของบริษนวก็คือีีการสร้างคทามสนมพนั ธ์ว ณด ใัเครือข่ายผูข้าย
ทนตถุดิบภายใัประเวศีีเพืณอเป็ัการสร้างคทามเชืณอมนณั ท่าการรทบรทมเศษเหล็กใัประเวศจะเป็ัไปอย่างต่อเัืณองและสม ณาเสมอี
ัอกเหัือจาก  ั้ แลท้การั าเขา้เศษเหล็กจากต่างประเวศก็เป็ัอ กส่ทัหัึณ งของเครืณองป้องกนั ีีคทามเส ณยงดา้ัทนตถุดิบให้แก่บริษนวได้ี
เัืณองจากบริษนวไดม้ การจนดว าสนญญาและจนดหาเศษเหล็กให้ไดต้ามเทลาีซึณ งสามารถช่ทยลดคทามเส ณ ยงวน้งใัเชิงปริมา่และคุ่ภาพี
ใัช่ทงสองป ว ณผ่าัมาบริษนวไดใ้ห้คทามส าคนญอย่างยิณงกนบการด าเัิัการใัดา้ั  ั้ และไดร้นบการสันบสัุัดา้ัวรนพยากรต่างๆีีเป็ั
อยา่งด จากระดนบกลุ่มบริษนววาวาสต ลดท้ยกนั  

3. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกบัเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF) 

โครงการเตาถลุงเหล็กขัาดเล็กว ณีีNTS ไดเ้ริณมด าเัิัการผลิตผลิตภน่ ฑใ์หม่ของบริษนวีีอย่างไรก็ตามเัืณองจากถ่าัโคก้และสิัแร่
เหล็กม ราคาสูงข้ึัมากอย่างต่อเัืณองีีจึงส่งผลให้บริษนวตอ้งตนดสิัใจหยุดการผลิตของเตาถลุงดนงกล่าทันบตน้งแต่เดือัสิงหาคมีี2554 
เป็ัต้ั มาีีแต่ไดบ้  ารุงรนกษาเครืณองจนกรอย่างเหมาะสมีีบริษนวว าการบ ารุงรนกษาอย่างเหมาะสมเพืณอไม่ให้เกิดปนญหาเมืณอเดิัเครืณองใหม่ี
โดยบริษนวยนงคงรนกษาคทามสนมพนั ธ์อนั ด กนบผูข้ายทนตถุดิบวุกรายใัช่ทงว ณหยุดเครืณองจนกร 

4. ความเส่ียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมงนการท างาน 

เช่ัเด ยทกนั กนบผูผ้ลิตเหล็กใัประเวศต่างๆีีซึณ งกระบทัการผลิตเหล็กจะม ปนจจนยคทามเส ณยงต่อสุขภาพคทามปลอดภนยและสิณงแทดลอ้ม
ใัการว างาัอยู่ดท้ยีีถึงแมท้่าการผลิตเหล็กจะไม่ม การใช้ท นสดุหรือทนตถุดิบว ณเป็ัอนั ตรายีีแต่ใักระบทัการผลิตเหล็กจะตอ้งใช้
อุ่หภูมิสูงและต้องม การเคลืณอัยา้ยหรือบรรวุกสิณ งของว ณม ั ้ าหันกีีดนงัน้ ัีีวุกโรงงาัซึณ งม วน้งพันกงาัประจ าและีีผูร้นบเหมาจึง
จ าเป็ัตอ้งม แผัจนดการเพืณอคทามปลอดภนยว ณครอบคลุมวุกดา้ัอย่างสมบูร่์ีีดท้ยเหตุ  ั้ บริษนวจึงไดจ้นดว าโครงการคทามเป็ัเลิศดา้ั
คทามปลอดภนยข้ึัว ณโรงงาัวน้งสามแห่งีีของบริษนวีีโดยเฉพาะการปฏิบนติตามโครงการคทบคุมคทามเส ณยงร้ายแรงีีเพืณอลดคทามเส ณยงว ณ
อาจเกิดจากสภาพการว างาัและทิธ การว างาัว ณไม่ปลอดภนยีโดยั ากลไกใัการแยกแยะการว างาัเพืณอให้คังาัว ณว  างาักนบ
เครืณองจนกรเกิดคทามปลอดภนยยิณงข้ึัีจัใัป ี2557 บริษนวีNTS ไดร้นบรางทนลคทามเป็ัเลิศดา้ัคทามปลอดภนยจากัายกรนฐมัตร ีและี
SCSC และีSISC ไดร้นบการรนบรองีี ัอกจาก  ั้บริษนวยนงก าหัดใหผู้ร้นบเหมาปฏิบนติตามแัทวางจนดการคทามปลอดภนยอย่างเขม้งทดเพืณอ
มุ่งไปสู่ ีี“ี คทามผิดพลาดเป็ัศูัย์ีี”เพืณอเสริมสร้างคทามเขม้แข็งใัการปฏิบนติงาัว ณปลอดภนยใัวุกหั้าว ณงาัว ณม ผูร้นบเหมาว างาัี
โครงการคทามเป็ัเลิศใัดา้ัคทามปลอดภนย  ั้ ย นงไดข้ยายจากโรงงาัผลิตไปยนงส าันกงาัของบริษนวอ กดท้ยีีโดยม การฝึกซ้อมดา้ั
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คทามปลอดภนยและม การจนดฝึกอบรมเพืณอสร้างคทามตระหันกและการม ส่ทัร่ทมใัเรืณองคทามปลอดภนยใัการว างาัเป็ัประจ า 

บริษนวและบริษนวย่อยไดก้ าหัดล าดนบคทามส าคนญเพืณอให้การบริหารจนดการและใชว้รนพยากรไดเ้กิดประโยชั์อย่างม ประสิวธิภาพี
และม ประสิวธิผลีีดท้ยการก าหัดกฎระเบ ยบใัการจนดการเก ณยทกนบสิณงแทดลอ้มอย่างเหมาะสมีีเพืณอลดผลกระวบเชิงลบต่อชุมชัใั
เรืณอง  ั้ ีีการัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเวศไวยและกรมอุตสาหกรรมพ้ืัฐาัและการเหมืองแร่ีีกระวรทงอุตสาหกรรมีีไดม้อบเก ยรติ
บนตรรนบรองคทามวุ่มเวพยายามของีีNTS และีีSCSC ใัดา้ัการรนกษาสภาพแทดลอ้มีีท นตถุดิบหลนกว ณั ามาใชใ้ัการผลิตของวน้งสาม
โรงงาัีีได้แก่ีีเศษเหล็กม การั ากลนบมาหมุัเท ยัใช้ใหม่ไดว้น้ งหมดีีบริษนวไดก้ าหัดกรอบการว างาัด้าัีีTPM และภายใต้
โครงสร้างการรายงาัของเส ยีีไดก้ าหัดให้พันกงาัตอ้งด าเัิัการช ้ บ่งและระบุถึงบริเท่หรือจุดว ณก่อเกิดของเส ยีีตลอดจัตอ้ง
ด าเัิัโครงการเพืณอลดการใชพ้ลนงงาัดท้ยีีซึณ งบริษนวไดด้  าเัิัการตรทจสอบการใชพ้ลนงงาัเป็ัประจ าวุกป โดยกลุ่มผูเ้ช ณยทชาญจาก
กลุ่มบริษนววาวาีสต ลีการด าเั ิัการดนงว ณไดก้ล่าทมา  ั้ ไดช่้ทยใหเ้กิดระบบการแจง้เตือัว ณเหมาะสมเมืณอม คทามเส ณยงใดๆีเกิดข้ึ  ั

5. ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 

การประกอบการอยู่ั อกเขตอุตสาหกรรมและอยู่ใัพ้ืัว ณกรุงเวพซึณ งม ตนทเลขผูท้่างงาัอยู่ใัระดนบต ณาีีว  าให้บริษนวตอ้งประสบ
กนบคทามเส ณยงอย่างเห็ัไดช้นดจากอนตราการลาออกของพันกงาัว ณเพิณมข้ึัีีโดยเฉพาะอย่างยิณงใัระดนบพันกงาัปฏิบนติการีีและ
พันกงาัระดนบบนงคนบบนญชาของบริษนวีีแต่คทามเส ณ ยง  ั้ โดยปกติจะลดลงเองเัืณองจากประสบการ่์ของงาัต่างจากลุ่ม
อุตสาหกรรมอืณัีอย่างไรก็ด บริษนวไดส่้งเสริมและเปิดโอกาสให้พันกงาัสามารถเติบโตกา้ทหั้าใัหั้าว ณการงาัไปกนบการ
พนฒัาบุคลากรอย่างกทา้งขทางวน้งใัดา้ัการปฏิบนติงาัใัหั้าว ณงาัโดยตรงีีและดา้ัการจนดการต่างๆีีวน้ง  ั้ ีีเพืณอเพิณมคทามรู้ี
คทามสามารถและศนกยภาพของพันกงาัและว าใหพ้ันกงาัว างาักนบบริษนวต่อไปีีใัป ว ณผ่าัมาบริษนวไดริ้เริณมจนดว าโครงการ
พนฒัาผู ้ั  าเพืณออัาคตเพืณอให้โอกาสพันกงาัสามารถม คทามเติบโตและพนฒัาตัเองใัหั้าว ณการงาัไดอ้ย่างรทดเร็ทยิณงข้ึัี
ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงไดจ้นดว าระบบบริหารจนดการคทามรู้และระบบงาัีีIT ว ณเก็บรทบรทมคทามรู้ของพันกงาัให้อยู่กนบองคก์รี
เพืณอลดคทามเส ณยงว ณอาจเกิดข้ึัไดจ้ากการสูญเส ยวรนพยากรบุคคลว ณส าคนญของบริษนวไป 

6. ความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ 

คทามผนั ผทัของอนตราแลกเปล ณยัเงิัตราระหท่างประเวศส่งผลให้เกิดคทามเส ณยงต่อคทามสามารถใัการสร้างผลก าไรของ
ธุรกิจเมืณอม การจนดซ้ือจากต่างประเวศเพิณมมากข้ึัีถึงแมท้่าอาจจะดูเล็กั้อยเมืณอเปร ยบเว ยบกนบยอดรทมรายไดจ้ากการประกอบ
ธุรกิจวน้งหมดของบริษนวีแต่บริษนวก็ไดก้ าหัดปนจจนยคทามเส ณยงจากคทามผนั ผทัของอนตราแลกเปล ณยัเงิัตราระหท่างประเวศ
ดนงกล่าทไท้ี ซึณ งบริษนวไดบ้ริหารโดยการใชม้าตรการว ณสอดคลอ้งกนบกลยวุธ์ีใัการป้องกนั คทามเส ณยงอย่างเป็ัรูปธรรมซึณ งม การ
ก ากนบดูแลและติดตามผลโดยค่ะกรรมการวางการเงิัระดนบภูมิภาคีีและก าหัดให้ม กลไกใัการรายงาัให้ค่ะกรรมการ
บริษนววราบอยา่งเป็ัวางการวุกไตรมาส 

7. ความเส่ียงเกีย่วกบัภัยธรรมชาติ 

จากการว ณส าันกงาัใหญ่และโรงงาัตน้งอยู่ใัีี4 พ้ืัว ณว ณแตกต่างกนั ีคทามเส ณยงของบริษนวต่อภนยวางธรรมชาติจึงอยู่
ใัระดนบปาักลางใัช่ทงเหตุการ่์อุวกภนยใัป ี2555 โรงงาัผลิตเหลก็ของบริษนวว ณจนงหทนดสระบุร ไดร้นบการป้องกนั เป็ัอย่าง
ด เพืณอไม่ใหไ้ดร้นบผลกระวบจากั ้ าว่ทมีีถึงแมท้่าจะตอ้งปิดว าการสืบเัืณองจากั ้ าว่ทมบริเท่ว ณพนกอาศนยของพันกงาัีีส าหรนบ
อ กสองโรงงาัวางภาคตะทนั ออกของไวยไม่ไดร้นบผลกระวบแต่อย่างใดีีอย่างไรก็ด ีีบริษนวตระหันกถึงคทามเส ณยงใัการ
ด าเัิังาัใัเขตัิคมอุตสาหกรรมีและดท้ยเหตุ  ั้ จึงไดว้  าประกนั ภนยให้ครอบคลุมคทามเส ณยงจากภนยธรรมชาติต่างๆีีตลอดจั
บริษนวไดก้ าหัดใหม้ ขน้ัตอัปฏิบนติใัการจนดการกนบภาทะฉุกเฉิัข้ึัส าหรนบวุกโรงงาัีีและไดม้ การจนดการฝึกซ้อมรนบมือเป็ั
ระยะๆีเพืณอใหม้นณั ใจทา่จะสามารถปฏิบนติตามขน้ัตอัดนงกล่าทไดอ้ยา่งม ประสิวธิภาพใักร  ่ว ณม การหยุดชะงนกของธุรกิจบริษนว
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ก็สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างม ประสิวธิภาพีีโดยการบริหารจนดการห่ทงโซ่อุปวาัอย่างยืดหยุ่ัได้ีี เพืณอให้สามารถปรนบเปล ณยัและ
โยกการผลิตระหทา่งโรงงาัวน้งสามแห่งไดอ้ยา่งคล่องตนท 

 

 

 

 

 

การก าหนดวิสัยทัศน์และการน าองค์กร 
 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทีค่ะกรรมการบริษนวเป็ัผูก้  าหัดทิสนยวนศั์ีตลอดจััโยบายว ณครอบคลุมผลกระวบว ณม ต่อผูม้ 
ส่ทัไดเ้ส ยหลนกของบริษนวีค่ะกรรมการบรรษนวภิบาลีสรรหาีและพิจาร่าผลตอบแวัเป็ัค่ะกรรมการว ณไดร้นบการแต่งตน้งจาก
ค่ะกรรมการบริษนวเพืณอเป็ัผูพ้ิจาร่าีวบวทัแัทปฏิบนติีั าแสัอหลนกเก่ฑ์และัโยบายดา้ับรรษนวภิบาลของบริษนวีและ
กรรมการผูจ้นดการใหญ่เป็ัผูร้นบมอบอ าัาจใัการั าัโยบายต่างๆีมาปฏิบนติีรทมวน้งก าหัดงบประมา่และก าหัดกิจกรรมว ณ
เก ณยทกนบคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมว ณเก ณยทขอ้งกนบผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีวน้ง  ั้ ีจะตอ้งรายงาัต่อค่ะกรรมการบริษนววุกไตรมาสและบนั วึกไท้
ใัรายงาัประจ าป ีเพืณอเป็ัการแสดงคทามมุ่งมนณั ของบริษนวว ณม ต่อคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีโดยผลว ณไดจ้ะั าไปก าหัดกลยุวธ์การ
บริหารงาัต่อไปี 
 
การก าหัดทสินยวนศั์ของบริษนวีเกิดจากการรทบรทมคทามคิดเห็ัหรือประเด็ั ว ณไดร้นบคทามสัใจและห่ทงใยจากผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยต่างๆี
โดยเฉพาะอยา่งยิณงีพันกงาัีเพืณอใหพ้ันกงาัตระหันกทา่แต่ละคัม คทามส าคนญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายส าคนญของบริษนวซึณ งก าหัดอยู่
บัคทามวา้วายวางสนงคมว ณส าคนญีและั าเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวเพืณออัุมนติให้คทามเห็ัีโดยกรรมการผูจ้นดการใหญ่รนบมอบ
อ าัาจส่งผ่าััโยบายส าคนญสู่ผูบ้ริหารระดนบสูงผ่าัการประชุมัโยบายต่างๆีและผูบ้ริหารระดนบสูงจะส่งต่อัโยบายไปยนง
ผูใ้ตบ้นงคนบบนญชาเป็ัวอดๆีวนณทวน้งบริษนวี 
 
ทสินยวนศั์ของบริษนวีคือีการส่งมอบสิัคา้ว ณม คุ่ภาพด และสันบสัุัธุรกิจต่อเัืณองอืณัๆีใหบ้รรลุเป้าหมายคทามรนบผิดชอบต่อสนงคม
ดท้ยีดนงัน้ัีทสินยวนศั์จึงไดม้ การก าหัดข้ึัใหส้อดคลอ้งเป็ัลายลนกษ่์อนกษรีและไดแ้สดงให้เห็ัสิณงส าคนญต่างๆีไดแ้ก่ีอัาคตของ
ธุรกิจจากการปฏิบนติอยา่งม คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีการปฏิบนติต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยและคุ่ค่าว ณจะไดร้นบร่ทมกนั  
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

วิสัยทัศน์ วาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)มุ่งมนณั ใัการเพิณมมูลค่าต่อ ผู้ถือหุ้นีโดยการเสริมสร้างคทามแข็งแกร่งของบริษนว
ดท้ยสินค้าเหลก็พเิศษีีและการสร้างตราผลติภัณฑ์ี ใัข่ะเด ยทกนั ก็จะคงคทามยนณงยืั ใัการเป็ัผู ้ั  าตลาด
ผลิตภน่ ฑเ์หลก็วรงยาทใัประเวศไวย เพืณอบรรลุผลส าเร็จตามว ณก  าหัดไทข้า้งต้ั ีบริษนวจะมุ่งเั้ัการให้
คทามใกลชิ้ดกนบลูกค้าีการด าเัิังาัว ณเป็ัเลิศีีมาตรฐาัสูงสุดของการเป็ับรรษัทพลเมืองที่ดีีีตลอดจั
คทามสุขและคทามกระตือรือร้ัใัการว างาัของพนักงานี 

พนัธกจิ วาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)มุ่งเั้ั ส่งเสริมคทามปลอดภนยีอาช ทอัามนยีและสภาพแทดลอ้มใัการว างาัว ณด 
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ใหก้นบพนักงานีตามแัทวางของเส้ัวางสู่คทามเป็ัเลิศดา้ัคทามปลอดภนยี(ีSafety Excellence Journey”) 
และมุ่งสู่การเป็ัผู ้ั  าแห่งคทามเป็ัเลิศใัการปรนบปรุงกระบทัการและการบริหารงาัีรทมถึงการบริหาร
ต้ั วุัใัวุกๆีดา้ัีีตลอดจัการใหบ้ริการและส่งมอบสิัคา้ว ณม คุ่ภาพให้แก่ลูกค้าีและการเพิณมสนดส่ทั
ของกลุ่มสิัคา้เหลก็เกรดพิเศษใหสู้งข้ึัีีโดยม รากฐาัส าคนญของการเป็ัพลเมืองที่ดีของประเวศชาติและ
การสันบสัุัีและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลว ณม คทามรู้และคทามสามารถใัระดนบสูงีร่ทมดท้ยการ
บริหารคทามสุขและคทามกระตือรือร้ั 

เป้าหมาย เป้าหมายงนปีงบประมาณ 2558 
- สร้างมูลค่าเพิม่งห้กบัธุรกจิ: เพิณมผลตอบแวัจากเงิัลงวุัีReturn on Invested Capital )ROIC) ให้อยู่ใั
อนตราี12% 
- ส่งเสริมความปลอดภัยงนการท างาน: ลดอุบนติเหตุจากการว างาัถึงขน้ัหยุดงาั Lost Time Injury 

Frequency (LTIF) ใหอ้ยูใ่ัอนตราี0.4  
- เป็นองค์กรแห่งทางเลอืก (Employer of Choice): เป็ับริษนวชน้ัั าว ณม ผูต้อ้งการเขา้ร่ทมงาัใัระดนบ Topี

Quartile เมืณอ เปร ยบเว ยบกนบบริษนวใัวุกอุตสาหกรรม 

วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม “People” FIRST ซึณ งเป็ักรอบการประพฤติปฏิบนติของพันกงาั วาวาีสต ลี)ประเวศไวย(ี
เพิณมเติมจากการปฏิบนติตามจรรยาบรร่ของวาวาีอนั ประกอบไปดท้ย 
- Flexibility In Operations: ยดืหยุ่ั ปรนบเปล ณยัการว างาั 
- Innovation In Processes: กระบทัการัทนตกรรมสร้างสรรค ์
- Reliability Through Products and Services: ผลิตภน่ ฑ-์บริการเชืณอถือได ้
- Speed of Execution: ปฏิบนติการรทดเร็ทฉนบไท 
- Teamwork Across Functions: ร่ทมรทมใจว มงาัเป็ัหัึณงเด ยท 

นโยบายด้าน 
ความปลอดภัย   
อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมงน
การท างาน 

บริษนวีม คทามมุ่งมนณั สู่คทามเป็ัเลิศใัดา้ัคทามปลอดภนยีีีีีีีีอาช ทอัามนยีและสภาพแทดลอ้มใัการ
ว างาัส าหรนบพนักงาน พนักงานผู้รับเหมาีและผู้เกี่ยวข้องด้ทยคทามตระหันกใัคทามส าคนญของเรืณอง
ดนงกล่าท  ั้ ีบริษนวจึงไดก้ าหัดัโยบายเพืณอั าไปสู่การปฏิบนติอย่างจริงจนงของผูบ้ริหารและพันกงาัวุก
ระดนบีดนงต่อไป  ั้  
- จนดให้ม ระบบจนดการด้าัคทามปลอดภนยีอาช ทอัามนยและสภาพแทดล้อมใัการว างาัี (OHSAS 

18001) ว ณสอดคลอ้งกนบกฎหมาย 
- ใหค้ทามส าคนญกนบการระบุค้ั หาอนั ตรายและคทามเส ณยงใัการว างาัีพร้อมวน้งการก าหัดมาตรการ

คทบคุมเพืณอลดและป้องกนั การบาดเจบ็ีการเจบ็ป่ทยีและการสูญเส ยจากการว างาั 
- ให้การสันบสัุัด้าัวรนพยากรและการฝึกอบรมว ณจ  าเป็ัส าหรนบพันกงาัวุกระดนบและพันกงาั

ผูร้นบเหมาีเพืณอส่งเสริมใหม้ ข ดคทามสามารถีคทามตระหันกีและม คทามรนบผิดชอบดา้ัคทามปลอดภนยี
อาช ทอัามนยีและสภาพแทดลอ้มใัการว างาัมากข้ึั 

- สืณอสารัโยบายีและผลการด าเัิังาัดา้ัคทามปลอดภนยีอาช ทอัามนยและสภาพแทดลอ้มใัการ
ว างาัใหเ้ขา้ใจตรงกนั วนณทวน้งองคก์รีรทมวน้งเผยแพร่ใหส้าธาร่ชัรนบวราบ 

- จนดให้ม การติดตามีวบวทัผลการด าเัิังาัเพืณอด าเัิัการปรนบปรุงีแก้ไขให้บรรลุทนตถุประสงค์ี
และเป้าหมายว ณก  าหัดไทอ้ยา่งต่อเัืณอง 

นโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

บริษนวตระหันกใัคทามรนบผิดชอบต่อประเวศและสนงคมโลกใัการรนกษาสิณงแทดลอ้มีและม คทามมุ่งมนณั
ใัการด าเัิัธุรกิจว ณเป็ัมิตรต่อสิณงแทดลอ้มีโดยม ัโยบายสิณงแทดลอ้มีดนง  ั้  
1. ด าเัิัการพนฒัาระบบการจนดการสิณงแทดลอ้มใัวุกขน้ัตอัการว างาัของบริษนวีให้เป็ัไปตาม
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มาตรฐาัและกฎหมายสิณงแทดลอ้มของประเวศไวยีรทมถึงขอ้ก าหัดอืณัๆีว ณบริษนวั ามาปฏิบนติีอนั
ไดแ้ก่ีขอ้ก าหัดการจนดการสิณงแทดลอ้มจากกลุ่มบริษนวีวาวาีสต ล 

2. คทบคุมและจนดการมลภาทะโดยจนดใหม้ การก าหัดทนตถุประสงค์ี เป้าหมายใัการด าเัิัการีแผัการ
ด าเัิังาัีและการพิจาร่าประเมิัผลการด าเัิังาัีโดยเั้ั การด าเัิัการใัดา้ัต่างๆีดนง  ั้  
2.1 การเปล ณยัแปลงภูมิอากาศ: คทบคุมและจนดการการปล่อยปริมา่ก๊าซคาร์บอัไดออกไซด์สู่
บรรยากาศให้เป็ัไปตามมาตรฐาัก าหัดและจะเป็ับริษนวต้ั แบบใัอุตสาหกรรมเหล็กส าหรนบ
การคทบคุมและลดการปล่อยปริมา่ก๊าซคาร์บอัไดออกไซด์ี พร้อมวน้งั าแัทคทามคิดการกลนบคืัสู่
ธรรมชาติมาใชใ้ัการด าเัิัธุรกิจ 

2.2 ฝุ่ ั:คทบคุมและจนดการปริมา่ฝุ่ ัใัว ณว  างาัและชุมชัโดยรอบใหอ้ยูใ่ัมาตรฐาัคุ่ภาพวางอากาศ 
2.3 ั ้า: จนดการั ้าเส ยก่อัวิ้งใหอ้ยูใ่ัมาตรฐาัคุ่ภาพั ้าวิ้ง 
2.4 ของเส ยอืณั: จนดการของเส ยใหอ้ยูใ่ัมาตรฐาัก าหัดีพร้อมวน้งดูแลใหม้ การั ากลนบมาใชใ้หม่ 
2.5 เส ยง: คทบคุมและปรนบปรุงสิณงแทดลอ้มดา้ัเส ยงใัว ณว  างาัใหอ้ยูใ่ัมาตรฐาัก าหัด 
2.6 พลนงงาั: ปรนบปรุงและจนดการใหม้ การลดการใชพ้ลนงงาัอยา่งต่อเัืณอง 
3. จนดสร้างระบบการจนดการสิณงแทดลอ้มตามมาตรฐาัีISO 14001 เพืณอการพนฒัาและปรนบปรุงอย่าง

ต่อเัืณอง 
4. จนดให้ม การศึกษาและฝึกอบรมดา้ัสิณงแทดลอ้มแก่พันกงาัวุกคัีเพืณอการสร้างเสริมจิตส าัึกีและ

การั าไปปฏิบนติ 
5. ใหค้ทามร่ทมมือกนบภาครนฐและภาคเอกชัใัการส่งเสริมและอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้ม 
ัโยบายบริษนว  ั้ จะเป็ัสืณอกลางใัการสร้างคทามเขา้ใจแก่พันกงาัวุกคัีรทมถึงเผยแพร่ต่อสาธาร่ชั

ดท้ย 
จรรยาบรรณ
ธุรกจิ* 

1. ผลประโยชั์ของประเวศชาติ 
2. รายงาัและบนั วึกขอ้มลูวางการเงิั 
3. การแข่งขนั  
4. โอกาสการทา่จา้งงาัว ณเว่าเว ยมกนั  
5. ของขทนญและการบริจาค 
6. หั่ทยงาัราชการ 
7. การไม่เก ณยทขอ้งกนบการเมือง 
8. สุขอัามนยีคทามปลอดภนยีและสิณงแทดลอ้ม 
9. คุ่ภาพของสิัคา้และบริการ 
10. คทามเป็ับรรษนวพลเมือง 
11. คทามร่ทมมือใักลุ่มบริษนววาวา 
12. ตนทแวัของบริษนวและกลุ่มต่อสาธาร่ะ 
13. การเป็ัตนทแวับริษนวโดยบุคคลว ณสาม 
14. การใชเ้ครืณองหมายการคา้วาวา 
15. ัโยบายของกลุ่ม 
16. ผูถื้อหุ้ั  
17. ขอ้พึงประพฤติปฎิบนติวางจริยธรรม 
18. การปฏิบนติตามกฎระเบ ยบ 
19. การว างาัอืณััอกเหัือจากงาัของบริษนว 
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20. คทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ 
21. รายการเก ณยทกนบหลนกวรนพยแ์ละขอ้มลูว ณเป็ัคทามลนบ 
22. การปกป้องวรนพยสิ์ัของบริษนว 
23. คทามเป็ัพลเมือง 
24. คทามถูกตอ้งและครบถท้ัของขอ้มลูว ณส่งมอบ 
25. การรายงาัเรืณองราท 
*รายละเอ ยดของจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจ (Tata Code of Conduct) สามารถเข้าไปดูได้ว ณี
www.tatasteelthailand.com 

 
 
 
2 การน าองค์กร 
ค่ะกรรมการบริษนวและกรรมการผูจ้นดการใหญ่ม บวบาวส าคนญอยา่งยิณงต่อการก าหัดวิศวางการพนฒัาเพืณอการพนฒัาว ณย นณงยืั ใัการ
ก าหัดทิสนยวนศั์และการั าองค์กรเพืณอกระตุ้ั และสร้างขทนญและก าลนงใจให้กนบพันกงาัใัองค์กรีโดยครอบคลุมถึงการก าหัด
โครงสร้างการบริหารจนดการคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมว ณชนดเจัโดยม โครงสร้างองคก์รว ณม หั่ทยงาัว ณส่งเสริมและเชืณอมโยงแัท
ปฏิบนติดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมให้เกิดข้ึัวนณทวน้งองค์กรและเชืณอมโยงไปยนงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ย ไดแ้ก่ีการจนดตน้งส่ทัสืณอสารและ
กิจกรรมองคก์รีรทมวน้งส่ทัวรนพยากรบุคคลวน้งสามโรงงาัว ณม ระบบการก ากนบดูแลการปฏิบนติเพืณอสนงคมบรรจุอยู่ใัคทามรนบผิดชอบ 
ได้แก่ีระบบการบริหารจนดการีระบบการติดตามงาัและประเมิัผลีระบบสันบสัุัให้ด าเัิัการตามทิสนยวนศั์ีเช่ัีการ
ประเมิัผลพันกงาัีการใหร้างทนลีการลงโวษีการสร้างการม ส่ทัร่ทมีเป็ัต้ั  รทมวน้งม การสืณอสารและถ่ายวอดทิสนยวนศั์ให้กนบผูม้ 
ส่ทัไดเ้ส ยและใหเ้ห็ัถึงคทามส าคนญของคทามรนบผิดขอบต่อสนงคมของบริษนวีรทมวน้งการสันบสัุัให้พันกงาัม ส่ทัร่ทมใัคทาม
รนบผดิชอบต่อสนงคมตน้งแต่การตนดสิัใจีการร่ทมกิจกรรมีและการประเมิัคทามส าเร็จดท้ย 
 
ทิสนยวนศั์และัโยบายส าคนญต่างๆีจะได้รนบการประกาศและสืณ อสารให้ผูบ้ริหารและพันกงาัรนบวราบและั าไปปฏิบนติผ่าั
หลากหลายช่องวางเพืณอการประชาสนมพนั ธ์ใักลุ่มบริษนววาวาีอยา่งจริงจนงและชนดเจั 
 
ค่ะกรรมการบริษนวให้คทามส าคนญต่อการด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคม คทามปลอดภนยและสิณงแทดลอ้ม โดยเป็ัผู้
ก  าหัดัโยบายและแัทวางใัการด าเัิังาั ซึณ งเป็ััโยบายว ณบริษนวแม่ให้คทามส าคนญเป็ัอย่างยิณงีผ่าัการพิจาร่าและอัุมนติ
รายละเอ ยดของแผัและงบประมา่ีรทมวน้งติดตามผลการด าเัิังาัของบริษนวอย่างต่อเัืณองีวน้ง  ั้ ีไดม้อบอ าัาจให้กรรมการ
ผูจ้นดการใหญ่เป็ัผูก้  าหัดงบประมา่ีโดยมุ่งเั้ั ใักิจกรรมพิเศษว ณเก ณยทขอ้งกนบผูค้ัและชุมชัรอบโรงงาัว ณีวน้ง  ั้ ีกิจกรรมต่างๆี
จะถูกบนั วึกไทใ้ัรายงาัประจ าป ีี 
 
กรรมการผูจ้นดการใหญ่ใหค้ทามส าคนญต่อการด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมีโดยพิจาร่ากลนณั กรองัโยบายและแัทวาง
ใัการด าเัิังาัตามแผังาัประจ าป ีรทมวน้ งงบประมา่ประจ าป ีเพืณอั าเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวเพืณอพิจาร่าอัุมนติี
กรรมการผูจ้นดการใหญ่ให้การสันบสัุัและม ส่ทัร่ทมอย่างชนดเจัใัการผลนกดนั การด าเัิัธุรกิจดท้ยคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมี
รทมวน้งีติดตามผลการด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมของบริษนวอยา่งต่อเัืณองเป็ัประจ าวุกเดือัีีและสืณอสารเรืณองัโยบาย
คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมีวน้งเรืณ องคทามปลอดภนยี(LTIF) และสิณงแทดลอ้มี(CO2) เป็ัอนั ดนบแรกถึงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวน้งภายใัและ
ภายัอกบริษนวีี 
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บริษนวใหค้ทามส าคนญกนบบวบาวของผูบ้ริหารระดนบสูงและพันกงาั โดยจนดตน้งค่ะกรรมการและค่ะว างาัของผูบ้ริหารระดนบสูงี
เพืณอการพนฒัาประเด็ั คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีเช่ัีการจนดตน้งค่ะกรรมการจรรยาบรร่ีวาวาีสต ลี(ประเวศไวย ี)เป็ัต้ั ีรทมวน้ง

เปิดโอกาสใหพ้ันกงาัม การเสัอแัทคิดเรืณองคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมผา่ัการพบปะกนบผูบ้ ริหารเป็ัประจ าี 
 
ผลการปฏิบนติงาัตามัโยบายและแผังาัดา้ัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมจะถูกเสัอต่อค่ะกรรมการบริษนวีกรรมการผูจ้นดการใหญ่ี
และผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยว ณเก ณยทขอ้งกลุ่มต่างๆีไดแ้ก่ีค่ะกรรมการบริษนวจะไดร้นบรายงาัผลการปฏิบนติงาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคม
วุกไตรมาสีกรรมการผูจ้นดการใหญ่จะไดร้นบรายงาัผลการปฏิบนติงาัจากผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่จากวุกสายงาัเป็ัประจ าวุก
เชา้ท นั จนั วร์และวุกเดือัีพันกงาัจะไดร้นบวราบผลการปฏิบนติงาัจากกรรมการผูจ้นดการใหญ่โดยตรงผ่าัการประชุมี“กรรมการ
ผูจ้นดการใหญ่พบพันกงาั” ป ละี4 ครน้ งีและแต่ละบริษนวีจะไดร้นบการเผยแพร่จากผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่วน้งี3 โรงงาัเป็ั
ประจ าีผูถื้อหุ้ัจะไดร้นบขอ้มูลการปฏิบนติงาัผ่าัการประชุมผูถื้อหุ้ัีอย่างั้อยป ละี1 ครน้ งีและไดร้นบขอ้มูลวางการเงิัผ่าัตลาด
หลนกวรนพยเ์ป็ัประจ าวุกไตรมาสีเจา้ห  ั้ ีันกทเิคราะห์ีันกข่าทีสืณอมทลชัีจะไดร้นบขอ้มลูเป็ัประจ าวุกไตรมาสีีผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยกลุ่ม
ต่างๆีจะไดร้นบวราบขอ้มลูการปฏิบนติงาัีแลท้แต่โอกาสเป็ัครน้ งคราทีเช่ัีชุมชัรอบโรงงาัจะไดร้นบขอ้มลูบริษนวผา่ัการเปิดบา้ั 
การด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 

การก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

การก าหัดัโยบายดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมของบริษนวีคือีการแสดงหลนกการีกรอบคทามคิดีและแัทวางการด าเัิัการว ณ
บอกวิศวางีการแสดงการตนดสิัใจและคทามตน้งใจของผูบ้ริหารระดนบสูงเพืณอให้พันกงาัและผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยเกิดคทามตระหันกใั
เรืณองเก ณยทกนบคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมี 
 
1. การก ากบัดูแลองค์กร  
บริษนวมุ่งมนณั ให้ม การด าเัิัธุรกิจว ณด ีม การเจริญเติบโตอย่างมนณั คงและยนณงยืัีม คทามสามารถใัการแข่งขนั ีโดยค าัึงถึงคทามเส ณยง
ใัปนจจุบนัและอัาคตีและม การด าเัิัการด้ทยคทามรนบผิดชอบีม คทามโปร่งใสีม การปฏิบนติอย่างม จริยธรรมีเคารพต่อ
ผลประโยชั์ของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีเคารพต่อหลนกัิติธรรมีเคารพต่อการปฏิบนติตามแัทวางสากลและเคารพต่อสิวธิมัุษยชัีพร้อม
วน้งบูร่าการคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมใหเ้กิดข้ึัวนณทวน้งองคก์ร 
 
ค่ะกรรมการบริษนวเป็ัผูพ้ิจาร่าและใหค้ทามเห็ัชอบใัเรืณองส าคนญว ณเก ณยทกนบการด าเัิัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมของบริษนวและ
มอบหมายใหก้รรมการผูจ้นดการใหญ่เป็ัผู ้ั  าัโยบายและหลนกการส าคนญเก ณยทกนบการด าเัิัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมมากระจายต่อ
ลงมาจัถึงพันกงาัและผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยว ณเก ณยทขอ้งผ่าัช่องวางต่างๆีรทมวน้งจนดให้ม ช่องวางใัการรนบฟนงขอ้เสัอแัะระหท่างผูม้ 
ส่ทัไดเ้ส ยกลุ่มต่างๆีกนบผูบ้ริหารของบริษนวีและค่ะกรรมการบริษนวีเช่ัีการเปิดโอกาสให้พันกงาัร้องเร ยักร  ่รนบวราบการ
กระว าผดิจรรยาบรร่ต่อประธาัค่ะกรรมการตรทจสอบีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้ัซนกถามค่ะกรรมการบริษนวใัการประชุมผู้
ถือหุ้ั ีเป็ัต้ั  
 
บริษนวการก าหัดทสินยวนศั์ีพนั ธกิจีเป้าหมายีทนฒัธรรมองคก์รีัโยบายดา้ัคทามปลอดภนยีอาช ทอัามนยีและสภาพแทดลอ้มใัการ
ว างาัีัโยบายด้าัสิณงแทดลอ้มีจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจีว ณเก ณยทขอ้งกนบประกอบการวางธุรกิจซึณ งม คทามสอดคลอ้งกนบ
ประเด็ั คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมีโดยการก าหัดและสอดประสาัประเด็ั คทามรนบผดิชอบต่อสนงคมไทใ้ัระดนบทิสนยวนศั์หลนกและ
ระดนบแัทปฏิบนติต่างๆีของบริษนวีเพืณอั าไปสู่การปฏิบนติจริง และม การทนดผลว ณเกิดข้ึัีวน้ง  ั้ ีกลยุวธ์ต่างๆีม การระบุผูม้ ส่ทัไดเ้ส ย
กลุ่มต่างๆีไท้ี ไดแ้ก่ีการระบุผูถื้อหุ้ั ีลูกคา้ีพันกงาัีผูร้นบเหมาีชุมชัหรือประชาสนงคมีผูส้ันบสัุัวางการเงิัหรือเจา้ห  ั้ ี 
คู่คา้ท นตถุดิบสิณงแทดลอ้มีฯลฯี  
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บริษนวสันบสัุัการสืณอสารระหท่างผูถื้อหุ้ัีฝ่ายบริหารีพันกงาัีและผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยของบริษนวีเพืณอเปิดรนบคทามคิดเห็ัของแต่ละ
ฝ่ายีไดแ้ก่ีการสืณอสารกนบผูถื้อหุ้ัผ่าัการประชุมผูถื้อหุ้ัีเทปไซต์ของบริษนว (www.tatasteelthailand.com) เทบไซต์ของตลาด
หลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยี(www.set.or.th) หรือีี(www.settrade.com) การสืณอสารกนบฝ่ายบริหารของบริษนว ผ่าักิจกรรมกรรมการ
ผูจ้นดการใหญ่พบพันกงาัีการสืณอสารกนบพันกงาัของบริษนวีผ่าัีE-newsletter, webboard, การสืณอสารกนบผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยของบริษนว
ผ่าัีการเปิดบ้าั การพบปะชุมชัีการประชุมกนบคู่ค้าีการประชุมกนบบริษนวใกล้เค ยงีเป็ัต้ั  และม การั าคทามคิดเห็ัจาก
ระบบสืณอสารว ณจนดไท้ี มาปรนบปรุงจัเห็ัผลว ณเกิดข้ึัชนดเจัผา่ัการรายงาัผลการปฏิบนติงาัต่างๆ  

บริษนวเั้ัการก ากนบดูแลและก าหัดมาตรการป้องกนัใัเรืณองคทามขนดแยง้วางผลประโยชั์หรือผลประโยชั์วนบซ้อัีโดยการ
ประกาศใช้มาตรการต่างๆีและม การทนดผลจากการก ากนบดูแลและใช้มาตรการป้องกนั ว ณเห็ัผลว ณเกิดข้ึัชนดเจั ดนงปรากฏใัคู่มือ
จรรยาบรร่ ขอ้ี19 การว างาัอืณััอกเหัือจากงาับริษนว ขอ้ี20 คทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ ขอ้ี24 คทามถูกตอ้งและครบถท้ั
ของข้อมูลว ณส่งมอบ  และม รายงาัว ณแสดงผลจากการก ากนบดูแลและใช้มาตรการป้องกนัดนงกล่าทีไดแ้ก่ีการปฏิบนติตามัโยบายี
Whistle Blowerีเป็ัต้ั  

 
บริษนวเปิดเผยขอ้มูลเก ณยทกนบค่าตอบแวักรรมการีผูบ้ริหารีพันกงาัหรือบุคคลว ณเก ณยทขอ้งีโดยไม่ม การปกปิดเพืณอเล ณยงภาษ หรือ
กระว าการอนั ไม่เหมาะสมีม การบนั วึกและจนดเก็บขอ้มลูเก ณยทกนบค่าตอบแวักรรมการีผูบ้ริหารีพันกงาัหรือบุคคลว ณเก ณยทขอ้งีโดย
ระบุไทใ้ัรายงาัประจ าป ี 
 
2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษนวให้คทามส าคนญต่อการปฏิบนติว ณเป็ัธรรมโดยการั าหลนกจรรยาบรร่ไปใชก้นบผูว้ ณเก ณยทขอ้งวน้งหั่ทยงาัภาครนฐ หุ้ัส่ทัวาง
ธุรกิจ ีคู่คา้ ผูร้นบเหมา ลูกคา้ คู่แข่งขนั ีฯลฯ เพืณอส่งเสริมให้เกิดผลใัวางว ณด ใัเรืณองเก ณยทกนบการต่อตา้ัวุจริตคอร์รนปชนณั ีการไม่
เก ณยทขอ้งวางการเมืองอย่างรนบผิดชอบีการแข่งขนั อย่างยุติธรรมีการปฏิบนติอย่างม คทามรนบผิดชอบต่อสนงคมีและการเคารพต่อสิวธิ
ใัวรนพยสิ์ั ฯลฯ 
บริษนวียึดมนณั ใัจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจอย่างม คุ่ธรรมีด้ทยคทามรนบผิดชอบต่อผูม้ ส่ทัได้เส ยวุกกลุ่มฝ่าย ซึณ งวน้ ง
ค่ะกรรมการบริษนว ฝ่ายจนดการ ตลอดจัพันกงาัวุกระดนบไดถื้อปฏิบนติอย่างสม ณาเสมอี ส่งผลให้บริษนวม คทามเจริญกา้ทหั้าและ
ไดร้นบคทามเชืณอถือจากี3 ฝ่าย โดยม แัทวางสอดคลอ้งกนบหลนกบรรษนวภิบาลซึณ งเป็ัหลนกการบริหารองคก์รว ณไดร้นบการยอมรนบใั
ระดนบสากลีพร้อมกนบก าหัดทสินยวนศั์อยา่งเป็ัรูปธรรมีเพืณอใหเ้ป็ัแัทวางการปฏิบนติงาัของพันกงาัใัวุกระดนบี 
 
บริษนวยดึมนณั ใัค่านิยมของทาทาี5 ประการีอนั ประกอบไปดท้ย 

1. การต้ังมั่นงนคุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต )Integrity): การด าเัิัธุรกิจดท้ยคทามเป็ัธรรมีซืณอสนตยสุ์จริตีและโปร่งใสีวุกๆี
สิณงว ณด  าเัิัการจะตอ้งสามารถตรทจสอบไดจ้ากวุกีๆีฝ่ายว ณเก ณยทขอ้ง 

2. ความเข้างจและเห็นอกเห็นงจ )Understanding): การใหค้ทามใส่ใจีคทามเคารพใัคุ่ค่าของปนจเจกบุคคลต่อพันกงาัีและลูกคา้
ของวุกประเวศวนณทโลกีรทมถึงการด าเัิัการเพืณอผลประโยชั์ของวุกฝ่ายว ณเก ณยทข้องกนบการด าเัิัธุรกิจของบริษนวอย่าง
สม ณาเสมอ 

3. ความเป็นเลิศ )Excellence): การมุ่งมนณั ว ณจะบรรลุผลส าเร็จใัมาตรฐาัระดนบชาติและระดนบสากลอย่างแั่ทแั่ีวน้งใัส่ทัของ
การปฏิบนติงาัว ณพันกงาัแต่ละบุคคลรนบผดิชอบีและการพนฒัาคุ่ภาพของสิัคา้และบริการของบริษนว 

4. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั )Unity): การปฏิบนติงาัโดยการให้คทามร่ทมมือเป็ัอย่างด กนบเพืณอัร่ทมงาัของวุกบริษนวใักลุ่ม
วาวาีลูกคา้ีและหุ้ัส่ทัใัการด าเัิัธุรกิจของบริษนวใัวุกประเวศวนณทโลกีเพืณอสร้างคทามสนมพนั ธ์อนั ด อย่างเห  ัยทแั่ับั
พ้ืัฐาัของคทามอดวัีคทามเขา้ใจซึณงกนั และกนั ีและคทามร่ทมแรงร่ทมใจ 

http://www.tatasteelthailand.com/
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5. ความส านึกรับผิดชอบ )Responsibility): การแสดงคทามรนบผิดชอบีและให้คทามส าคนญต่อประเวศีชุมชัีและสิณงแทดลอ้มีว ณ
บริษนวไดด้  าเัิัธุรกิจอยู่ี รทมถึงการสร้างใหเ้กิดคทามมนณั ใจทา่บริษนวจะดูแลและสร้างประโยชั์ให้แก่ประเวศีชุมชัีและสนงคมี
ว ณบริษนวด าเัิัธุรกิจอยูเ่สมอ 

จรรยาบรรณงนการด าเนินธุรกจิของทาทา 
ค่ะกรรมการบริษนวไดร้ทบรทมขอ้พึงปฏิบนติส าหรนบพันกงาัเป็ัลายลนกษ่์อนกษร เร ยกทา่ “จรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจ" เพืณอให้
ม แัทวางการปฏิบนติงาัว ณสอดคลอ้งกนบอุดมการ่์ใัการด าเัิัธุรกิจของวาวาีสต ล โดยใชแ้ัทวางจรรยาบรร่ของบริษนวีวาวาี
ประเวศอิัเด ยีรทมวน้งก าหัดขอ้พึงปฏิบนติว ณชนดเจั เพืณอใหเ้ขา้ใจง่าย ั าไปใชไ้ดส้ะดทก อาวิีผลประโยชั์ของประเวศชาติ การให้
หรือรนบวรนพยสิ์ัหรือประโยชั์อืณัใด คทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ การปกป้องวรนพยสิ์ัของบริษนว การแข่งขนั วางการคา้ คุ่ภาพ
ของสิัคา้และการให้บริการ ัอกจากการจนดว าคู่มือจรรยาบรร่ีค่ะกรรมการบริษนว รทมถึงผูบ้ นงคนบบนญชาวุกระดนบ ยนงเป็ัผู้ั  า
และเป็ัแบบอย่างว ณด ใัการปฏิบนติ ตลอดจัส่งเสริมสภาพแทดลอ้มใัการว างาัให้พันกงาัและบุคคลว ณเก ณยทขอ้งเชืณอมนณั ใัการ
ปฏิบนติตามจรรยาบรร่ว ณถูกตอ้งแลท้ และว ณผา่ัมายนงร่รงคส์ร้างจิตส าัึกใัการปฏิบนติงาัตามแัทวางจรรยาบรร่อย่างต่อเัืณอง 
ผา่ัหลากหลายช่องวางีเช่ัีจดหมายข่าทส าหรนบพันกงาั TCoC Newsletter และระบบอิัวราเั็ต วาวาีสต ลี (ีประเวศไวยีี)เป็ั
ต้ั  
 
ัอกจาก  ั้ ีใัเดือักรกฎาคมของวุกป ีย นงถูกก าหัดให้เป็ัี “ีเดือัแห่งจรรยาบรร่(ีี” Ethics Month)ีโดยม ท นตถุประสงค์เพืณอให้
พันกงาัของบริษนววุกคัว ณว  างาัใัพ้ืัว ณต่างๆีไดต้ระหันกและม ส่ทัร่ทมใัการบริหารจนดการโดยม จริยธรรมวางธุรกิจีบริษนวใั
ฐาัะว ณเป็ัหัึณ งใับริษนวของกลุ่มวาวาีจึงไดจ้นดให้ม การเฉลิมฉลองใัโอกาสส าคนญ  ั้ เพืณอเป็ัการตอกย  ้าถึงการประพฤติีปฏิบนติ
ตามจรรยาบรร่ของวาวา  ั้ ด้ทยเช่ัเด ยทกนัีภายใตก้ารก ากนบดูแลของค่ะกรรมการจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจของกลุ่มี
บริษนวไดก้ าหัดจนดใหม้ กิจกรรมว ณหลากหลายใัเดือักรกฎาคมีตลอดวน้งเดือัีวน้ง  ั้ ีเพืณอส่งเสริมและสร้างคทามตระหันกใัการยึด
มนณั ปฏิบนติตามจรรยาบรร่ดท้ยพนั ธะสนญญาของพันกงาัวุกคัของบริษนวอยา่งเคร่งครนดี 
 
หลนงจากว ณได้ั  าี “จรรยาบรร่ของวาวาี”ซึณงไดท้างหลนกการและมาตรฐาัว ณก  าหัดกรอบการประพฤติปฏิบนติใัเรืณองต่างๆีมาใชใ้ั

การบริหารงาัีและก ากนบดูแลพันกงาัของบริษนวแล้ทีีการกระว าใดๆีว ณเป็ัการฝ่าฝืัีหรือสงสนยท่าอาจจะเป็ัการฝ่าฝืั
จรรยาบรร่ของวาวาีไม่ท่าจะเป็ัเรืณองว ณส าคนญหรือไม่ก็ตามีให้ถือท่าเป็ัเรืณองร้ายแรงส าหรนบบริษนวีีบริษนวจึงไดก้ าหัดัโยบาย
และแัทปฏิบนติเก ณยทกนบการร้องเร ยัการกระว าผดิหลนกจรรยาบรร่ี(Whistle BlowerีีPolicy and Practices) เพืณอเป็ัช่องวางส าหรนบ
พันกงาัวุกคัีรทมถึงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกกลุ่มีสามารถรายงาัพฤติกรรมว ณฝ่าฝืัีหรือสงสนยทา่ฝ่าฝืัหลนกจรรยาบรร่ของวาวาีและ
ให้คทามเป็ัธรรมแก่พันกงาัว ณแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก ณยทกนบการวุจริต หรือไม่ปฏิบนติตามกฎหมาย ระเบ ยบขอ้บนงคนบบริษนวและ
จรรยาบรร่ โดยเมืณอพันกงาัม ขอ้สงสนยหรือขอ้ซนกถาม สามารถปรึกษากนบผูบ้ นงคนบบนญชาว ณตัเองไทท้างใจใัวุกระดนบ หรือว ณ
ปรึกษาจรรยาบรร่ี(Ethics Counselor)ีซึณ งม หัา้ว ณรนบผดิชอบเก ณยทกนบการติดตามการปฏิบนติตามจรรยาบรร่ีโดยม หลนกการว ณส าคนญ
ใัการรายงาัการฝ่าฝืัไทด้นง  ั้  

“ีพันกงาับริษนววาวาวุกคัจะตอ้งรายงาัต่อผูบ้ริหารหรือหั่ ทยงาัรนบเรืณองร้องเร ยัโดยวนั ว ีถึงการฝ่าฝืัหรืออาจฝ่าฝืัซึณ ง
จรรยาบรร่ีหรือเหตุการ่์ใดๆีซึณงตัจะตอ้งตระหันกทา่อาจส่งผลกระวบต่อธุรกิจหรือชืณอเส ยงของบริษนวีหรือของบริษนววาวาอืณั
ใดีวน้ง  ั้ ีผูข้ายสิัคา้และบริการใหบ้ริษนวีและคู่คา้สามารถรายงาัเรืณองดนงกล่าทไดเ้ช่ัเด ยทกนั  
พันกงาัวุกคัสามารถเลือกว ณจะรายงาัเหตุการ่์ต่างๆีไดอ้ย่างปลอดภนยีภายใต้ั โยบายการร้องเร ยัการกระว าผิดจรรยาบรร่
ของบริษนวีซึณ งเป็ัการรายงาัต่อประธาักรรมการตรทจสอบของค่ะกรรมการบริษนวีว ณปรึกษาจรรยาบรร่ีหรือหั่ทยงาัพิเศษ
อืณัใดีโดยการรายงาัดนงกล่าทจะไดร้นบการส่งต่อดท้ยจดหมายว ณปกปิดตนทผูร้ายงาัีเมืณอม หลนกฐาัอนั เป็ัว ณั่าเชือถือไดท้่าีการฝ่าฝืั
จรรยาบรร่ัน้ัๆีไดเ้กิดข้ึัจริง 
บริษนวจะใหก้ารปกป้องผูร้ายงาัีและคทามพยายามใดๆีว ณจะคุกคามตนทผูร้ายงาัีจะถือทา่เป็ัการละเมิดจรรยาบรร่  ั้ เช่ัเด ยทกนั ” 
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ัอกจาก  ั้ ีบริษนวเปิดเผยถึงทิธ การและมาตรการว ณใชใ้ัการต่อตา้ัการแข่งขนั ว ณไม่เป็ัธรรม เช่ั การร่ทมกนั ก าหัดหรือฮน้ทราคา 
การก าหัดราคาจ าหั่ายเพืณอก าจนดคู่แข่ง การฮน้ทประมูล รทมถึงการรายงาักร  ่ของการกระว าหรือพฤติกรรมว ณเก ณยทกนบการตกลง
ร่ทมกนั ผกูขาด การก ดกนั หรือจ ากนดการแข่งขนั ว ณเป็ัการละเมิดกฎหมาย บริษนวเปิดเผยราคาขายสิัคา้ให้กนบกระวรทงพา่ิชยอ์ย่าง
สม ณาเสมอและวุกครน้ งว ณม การร้องขอ และไม่ม การขายสิัคา้ราคาเกิักท่าว ณกระวรทงพา่ิชยไ์ดข้อคทามร่ทมมือไท ้ ม ัโยบายการ
จนดซ้ือโดยทิธ การประกทดราคาีโดยเป็ัทิธ ีclose bidding และเปิดซอง การก าหัดราคาสิัคา้เป็ัไปตามต้ั วุัสิัคา้และสามารถ
แข่งขนั ได ้บริษนวไม่สันบสัุัการั าเขา้ว ณไม่เป็ัธรรม การจนดซ้ือีม การก าหัดทิธ การจนดหาเพืณอให้เกิดคทามเป็ัธรรมีเช่ัีการเปิด
ประมลูและพิจาร่าโดยค่ะกรรมการ ม การก าหัดราคากลางใัการประกทดราคา ม ช่องวางการร้องเร ยัเรืณองว ณไม่ไดร้นบคทามเป็ั
ธรรม ม การแข่งขนั อยา่งเสร และม การวบวทัป ละครน้ งี 
 
บริษนวเปิดเผยถึงัโยบายการด าเัิังาัว ณส่งเสริมการเคารพสิวธิใัวรนพยสิ์ัวางปนญญาของคู่คา้และภูมิปนญญาวอ้งถิณั แัทวางการ
ใชสิ้วธิและปกป้องสิวธิใัวรนพยสิ์ัของบริษนวโดยค าัึงถึงคทามคาดหทนงของสนงคม  สิวธิมัุษยชั และคทามจ าเป็ัพ้ืัฐาัของ
บุคคล โดยม ระบุไทใ้ัคู่มือจรรยาบรร่ี“ขอ้ี21 รายการเก ณยทกนบหลนกวรนพยแ์ละขอ้มูลว ณเป็ัคทามลนบีให้พันกงาัของบริษนวตอ้ง
เคารพและรนกษาขอ้มลูคทามลนบของบริษนวอืณัีรทมไปถึงสิวธิวางปนญญาีเครืณองหมายการคา้ีและสิณงประดิษฐ์ีโดยยึดถือหลนกว ณตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเคร่งครนด”ีวน้ง  ั้  บริษนวไม่ส่งเสริมให้ม ผลิตสิัคา้ว ณละเมิดลิขสิวธ์ิีปลอมแปลงีหรือต ณากท่ามาตรฐาัี(เหล็กเบา(ี
บริษนวไม่ม ัโยบายการจนดหาสิัคา้ว ณม การละเมิดวรนพยสิ์ัวางปนญญา อ กวน้งย นงไดป้ระชาสนมพนั ธ์ให้ลูกคา้ไดว้ราบถึงสิัคา้ว ณม การ
ปลอมแปลงผ่าัการโฆษ่าประชาสนมพนั ธ์ บริษนวว าบนั วึกขอ้ตกลงกนบพันกงาัใัการดูแลรนกษาวรนพยสิ์ัวางปนญญาีและม 
ัโยบายการใช้ี Software ว ณถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็ัต้ั  
 
บริษนวรายงาัถึงผลลนพธ์ว ณเกิดจากการส่งเสริมคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมกนบบรรดาคู่คา้ใัห่ทงโซ่ธุรกิจผ่าัช่องวางการจนดหา จนดซ้ือ  
จนดจา้ง และจนดจ าหั่ายของบริษนว ไดแ้ก่ีการจนดว าคู่มือจรรยาบรร่และแจกจ่ายใหก้นบผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยของบริษนววุกกลุ่มีส่งผลให้คู่คา้
ของบริษนวจะไม่ไดร้นบผลกระวบจากการตรทจจนบสิัคา้ว ณไม่ไดม้าตรฐาัจากหั่ทยราชการ บริษนวสืณอสารให้คู่คา้และลูกคา้รนบวราบ
ขอ้มูลผ่าัวางีัิตยสารีSteellink วุกีีไตรมาสีม การก าหัดใัสนญญาจนดซ้ือจนดจา้งีเรืณ องีคู่คา้ตอ้งปฏิบนติถูกตอ้งตามกฏหมายีใั
ระหทา่งปฏิบนติงาัม การตรทจสอบการด าเัิังาัของคู่คา้ทา่ถูกตอ้งตามสนญญาหรือไม่ีบริษนวจนดให้ม ัโยบายคทามรนบผิดชอบของคู่
คา้ี(SUPPLIER RESPONSIBILITY) อย่างเขม้งทดีและม งบประมา่สันบสัุักิจกรรมตามคทามเหมาะสมีโดยม การตรทจสอบคู่
คา้อยา่งต่อเัืณองีเพืณอใหม้นณั ใจทา่คู่คา้ไดแ้สดงคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมตามว ณเก ณยทขอ้งอย่างเพ ยงพอ บริษนวไดจ้นดช ้ แจงีTCOC ให้กนบ
บรรดาคู่คา้ใัห่ทงโซ่ธุรกิจีและบนั วึกรนบวราบภายหลนงการช ้ แจงีและแจง้เงืณอัไขว ณม ผลกระวบกนบสิณงแทดลอ้มลงใัีสนญญาจนดซ้ือ
จนดจา้งีโดยม การประเมิัการปฏิบนติตามกฎหมายและระบบการจนดการของบริษนวีกนบบรรดาคู่คา้ใัห่ทงโซ่ธุรกิจดท้ยีรทมถึงม การเลิก
จา้งใักร  ่ไม่ปฏิบนติตามขอ้ตกลงว ณว  าไท ้
  
บริษนวม มาตรการต่อตา้ัการสมรู้ร่ทมคิดและการแข่งขนั ว ณไม่เป็ัธรรมีเช่ัีการฮน้ทประมูลีีการจ ากนดปริมา่การผลิตีการกนกตุั
สิัคา้ีหรือการใหค้ทามช่ทยเหลือบริษนวใัสนงกนดอยา่งเกิัคทามเหมาะสมีรทมถึงการแข่งขนั ตนดราคาสิัคา้และบริการเกิัคทรีซึณ งว า
ใหบ้ริษนวขัาดเลก็เส ยเปร ยบีและม การั ามาตรการต่อตา้ัการสมรู้ร่ทมคิดและการแข่งขนั ว ณไม่เป็ัธรรมไปปฏิบนติจริงีและเห็ัผล
ว ณเกิดข้ึัชนดเจั โดยม การรายงาัผลจากการใชม้าตรการป้องกนั ดนงกล่าทีและบริษนวม ัโยบายและการส่งเสริมสันบสัุัการแข่งขนั
เสร ต่างๆีดนงว ณปรากฏใัคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี3 เรืณองีการแข่งขนั ีเป็ัต้ั  

 
บริษนวม ัโยบายการปฏิบนติต่อคู่คา้อยา่งเป็ัธรรมีไม่เอารนดเอาเปร ยบคู่คา้ีโดยอาศนยอ  าัาจการครองตลาดไปกดดนั ีบ บบนงคนบให้คู่คา้
ตอ้งปฎิบนติตามโดยคทามไม่เต็มใจีบริษนวปฏิบนติตามคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี3 เรืณองการแข่งขนั  และขอ้ี13 เรืณองการเป็ัตนทแวับริษนว
โดยบุคคลว ณสามีซึณ งหมายถึงการดูแลให้คู่คา้ด  าเัิัธุรกิจไปดท้ยกนัีและม การพนฒัาคู่คา้ให้ม การเจริญเติบโตไปพร้อมกนบบริษนวี
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ไดแ้ก่ีัโยบายของฝ่ายจนดหาเรืณองีBlanket Order Agreement (การยืัยนั ราคาวน้งป )ีัโยบายีSupplier Relationship Management 
โครงการร่ทมกนบคู่คา้ใัการหาทธิ ลดต้ั วุัร่ทมกนั ีและแผัพนฒัาคู่คา้ใัแต่ละช่ทงเทลาีเป็ัต้ั  

 
บริษนวยกระดนบคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมใหแ้ก่คู่คา้โดยการจนดกิจกรรมเพืณอช่ทยยกระดนบคทามตระหันกเรืณองคทามรนบผิดชอบต่อสนงคม
ให้แก่คู่คา้ีม การก าหัดประเด็ัสนงคมและสิณงแทดลอ้มไทใ้ัระเบ ยบปฏิบนติว ณเก ณยทขอ้งกนบการจนดซ้ือจนดจา้งีม การก าหัดประเด็ั
สนงคมและสิณงแทดลอ้มไทใ้ัเงืณอัไขสนญญาธุรกิจของคู่คา้ และม การติดตามและตรทจสอบพฤติกรรมของคู่คา้ เช่ัีการประเมิัผลงาั
ผูใ้ห้บริการว ณเป็ัสนญญา การก าหัดเก่ฑก์ารคนดเลือกผูร้นบจา้งว าของหรือบริการ ขอ้ตกลงร่ทมการบริการดา้ัการตลาด ขอ้ตกลง
ร่ทมการจนดหา แผัเย ณยมคู่คา้ การก าหัดให้ม เอกสารแับวา้ยีService Order เรืณองีการลงโวษการวุจริตและัโยบายสิณงแทดลอ้ม 
รายงาัการตรทจสอบงาัท่าจา้งบริการรถรนบส่งพันกงาัีจดหมายเรืณองจรรยาบรร่ีแจง้ให้ผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวุกรายวราบีพร้อมคู่มือ
จรรยาบรร่ การปฏิบนติตามัโับายีResponsible Procurement Policy ของบริษนวแม่ีให้พันกงาัจนดหาวุกคัม  CSR Awareness 
ผา่ัการอบรม และส่งต่อไปยนงคู่คา้ดท้ยีเป็ัต้ั  
 
3. การต้านการทุจริต 
บริษนวม ัโยบายต่อตา้ัการวุจริตเพืณอการประกอบธุรกิจดท้ยคทามเป็ัธรรม ไม่ให้สิับัใัวุกรูปแบบ (การเร ยก การเสัอ หรือ
การรนบสิับัวน้งว ณเป็ัตนทเงิัและรูปแบบอืณั) แก่เจา้หัา้ว ณของรนฐหรือระหทา่งบุคคลใัภาคเอกชัดท้ยกนั เอง การม ผลประโยชั์วนบ
ซอ้ั การฉอ้โกง การฟอกเงิั การยนกยอก การปกปิดขอ้เวจ็จริงและขนดขทางกระบทัการยติุธรรม และการใชอิ้วธิพลเพืณอให้ไดม้าซึณ ง
ประโยชั์อนั มิชอบ 
 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษนวให้คทามเคารพสิวธิขน้ัพ้ืัฐาัีว ณจ  าแักเป็ัสองหมทดใหญ่ คือ หมทดสิวธิของพลเมืองและสิวธิวางการเมือง ซึณ งหมาย
รทมถึง สิวธิใัช ทิตและเสร ภาพ คทามเสมอภาคใักฏหมาย เสร ภาพใัการแสดงออก และหมทดสิวธิวางเศรษฐกิจ สนงคม และ
ทนฒัธรรม ซึณ งหมายรทมถึง สิวธิใัการว างาั สิวธิว ณพึงไดร้นบอาหาร สิวธิใัสุขภาพตามมาตรฐาัสูงสุดเว่าว ณเป็ัได ้ สิวธิใั
การศึกษา และสิวธิดา้ัสทนสดิการสนงคม  

 
บริษนวตระหันกด ทา่พันกงาัเป็ัวรนพยากรว ณม คุ่ค่า จึงม ัโยบายใัการดูแลพันกงาัใัเรืณองต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมและเป็ัธรรม ตาม
ระดนบคทามรนบผดิชอบของพันกงาัอยูเ่สมอโดยไม่รอใหพ้ันกงาัเร ยกร้อง รทมวน้งจนดกิจกรรมและสืณอขอ้คทามกนบพันกงาัอย่างสม ณา
เสมอ เพืณอใหเ้กิดคทามเขา้ใจว ณด ต่อการปรนบปรุงและการเปล ณยัแปลงเรืณองต่าง ๆ ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงถือทา่พันกงาัวุกคัเป็ัเสมือั
คัใัครอบครนทเด ยทกนั  จึงสมคทรว ณจะไดร้นบการดูแลเป็ัอย่างด  วน้งการให้คทามช่ทยเหลือ ดูแลวุกขสุ์ข ให้ค  าปรึกษา ให้โอกาสใั
การม ส่ทัร่ทมใักิจกรรมต่าง ๆ เพืณอสร้างสนมพนั ธภาพอนั ด และคทามอบอุ่ัใัการว างาัร่ทมกนั ีม การให้ผูบ้ นงคนบบนญชาเป็ัเสมือั
ว ณพึณงของพันกงาัโดยผูบ้นงคนบบนญชาตอ้งว าตนทให้เป็ัว ณเคารพันบถือ  สามารถสร้างคทามพึงพอใจและกระตุ้ั ให้พันกงาัปฏิบนติ
หั้าว ณไดอ้ย่างม ประสิวธิภาพ ัอกจากัน้ั ยนงตอ้งเป็ัว ณพึณงส าหรนบผูใ้ตบ้นงคนบบนญชาวน้งใัเรืณองว ณเก ณยทกนบการว างาัและเรืณองอืณั ๆี
วน้ง  ั้  การใหค้ทามช่ทยเหลือ คทามเป็ักนั เอง รทมวน้งการใหค้ทามจริงใจต่อพันกงาัย่อมสร้างบรรยากาศว ณด ใัการปฏิบนติงาัีบริษนว
จะปฏิบนติต่อพันกงาัวุกคัดท้ยคทามเป็ัธรรมไม่ท่าพันกงาัจะเป็ัสมาชิกสหภาพแรงงาัหรือไม่ก็ตามีอย่างไรก็ตาม บริษนวไม่
ขนดขทางการก่อตน้งหรือการด าเัิังาัของสหภาพแรงงาั และพร้อมว ณจะปฏิบนติตามกฎหมายว ณเก ณยทขอ้งีัอกจาก  ั้  เพืณอให้เกิดคทาม
เป็ัธรรมต่อพันกงาั บริษนวจึงม ระบบการดูแลพันกงาัโดยใชร้ะบบค่ะกรรมการบุคคลใัวุกระดนบเพืณอคทามเป็ัธรรม ไม่เลือก
ปฏิบนติต่อบุคคลหัึณ งบุคคลใดเัืณองจากคทามเหมือัหรือคทามแตกต่าง รายละเอ ยดทิธ ปฏิบนติเก ณยทกนบการร้องวุกขส์ าหรนบพันกงาั
รทมถึงบริษนวไดก้ าหัดไทใ้ั Whistleblower Policyีand Practices ดท้ย 
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พันกงาัม คทามหลากหลายวน้งดา้ัศาสัา อายุี เช้ือชาติ และการศึกษา แต่ไม่พบทา่ม ขอ้ร้องเร ยัจากพันกงาัใัเรืณองของการปฏิบนติ
ว ณไม่เว่าเว ยมกนั เกิดข้ึั เัืณองจากบริษนวตระหันกถึงคทามเว่าเว ยมกนั  โดยม แัทปฏิบนติต่อพันกงาัดท้ยคทามเป็ัธรรม ไม่เลือก
ปฏิบนติต่อบุคคลหัึณงบุคคลใดเัืณองจากคทามเหมือัหรือคทามแตกต่างไม่ทา่จะวางกายหรือจิตใจ เช้ือชาติีศาสัา เพศ อายุ การศึกษา 
หรือเรืณองอืณัใด โดยก าหัดเป็ัหลนกเก่ฑเ์รืณองโอกาสการท่าจา้งงาัโดยเว่าเว ยมกนั ีไทใ้ัจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจ (Tata 
Code of Conduct) เพืณอใชเ้ป็ัแัทวางใัการปฏิบนติงาัของพันกงาัวุกคั วน้ง  ั้  บริษนว ไดด้  าเัิัการช ้ แจงเรืณองจรรยาบรร่ใัการ
ด าเัิัธุรกิจีให้กนบพันกงาัวุกคัรนบวราบใัทนั แรกของการเขา้ร่ทมงาักนบบริษนว และยนงไดเ้ั้ัย  ้ารายละเอ ยดใัหลนกสูตรการ
ฝึกอบรมพันกงาั รทมถึงการช ้แจงตามหั่ทยงาัต่าง ๆ  
 
ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงก าหัดแัทปฏิบนติใัการจนดจา้งแรงงาัวน้งพันกงาัและคู่ธุรกิจดท้ยคทามเคารพใัสิวธิมัุษยชั โดยยึดถือ
ขอ้ก าหัดตามกฎหมายแรงงาัเป็ัหลนก เพืณอให้เป็ัมาตรฐาัเด ยทกนั  และว ณผ่าัมายนงไม่เคยพบขอ้ร้องเร ยักร  ่จา้งแรงงาัเด็ก 
หรือการบนงคนบใชแ้รงงาั  
 
บริษนวแจง้ัโยบายและขอ้ปฏิบนติดา้ัสิวธิมัุษยชัใหแ้ก่พันกงาั รทมถึงการไม่เลือกปฏิบนติ ไดแ้ก่ีัโยบายการใชง้าัแรงงาัต่าง
ดา้ทีโดยม โครงสร้างแรงงาัตามกฏหมายแรงงาัไวยีดูแลเรืณองระบบคทามปลอดภนยีการประกนั อุบนติเหตุกลุ่มีและประกนั สนงคมี
เช่ัเด ยทกนบแรงงาัไวย 
 
บริษนวม มาตรการว ณใชเ้พืณอย นงผลมิใหม้ การใชแ้รงงาัเดก็ และมาตรการว ณใชเ้พืณอขจนดการใชแ้รงงาัเก่ฑแ์ละแรงงาับนงคนบใัแหล่ง
ด าเัิังาัและกนบผูส่้งมอบรายสาคนญว ณบ่งช ้ทา่ม คทามเส ณยงอยา่งม ันยสาคนญต่อกร  ่ดนงกล่าท ไดแ้ก่ี การม ขอ้บนงคนบของการบุคคลระบุ
ทา่บริษนวจะไม่รนบบุคคลว ณม อายตุ  ณากทา่ี18 ป ีและบริษนวคนดเลือกบุคคลเขา้ว างาัโดยไม่แบ่งแยกเพศีเช้ือชาติีสนญชาติ เปิดโอกาสให้ม 
การรทมกลุ่มของพันกงาัีใัการเสัอคทามคิดเห็ัให้กนบผูบ้ริหารของบริษนว ม การก าหัดัโยบายไม่จา้งแรงงาัว ณผิดกฎหมาย
อยา่งชนดเจัวน้งพันกงาัและแรงงาัรนบเหมาช่ทงีม การประชุมค่ะกรรมการลูกจา้งีประกอบดท้ยีตนทแวัของพันกงาัฝ่ายลูกจา้ง
และัายจา้งอยา่งต่อเัืณองเพืณอเสัอแัะใัหนทขอ้วางดา้ัแรงงาัต่อผูบ้ริหาร 
 
บริษนวจนดให้ม ระบบร้องเร ยัี(Whistle Blower) วน้งจากพันกงาัีและผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีโดยการรทบรทมีรายงาัีทิเคราะห์ีแก้ไขี
ติดตามีสอบสทัีและรายงาัต่อผูบ้ริหารระดนบสูงอยา่งต่อเัืณองีม การแต่งตน้งค่ะกรรมการใัการพิจาร่าสอบสทัแต่ละเรืณองีและ
ม คู่มือจรรยาบรร่เป็ัหลนกใัการปฏิบนติงาัของพันกงาัวุกคัใับริษนวีเมืณอม การละเมิดจรรยาบรร่ของบริษนวีบริษนวม ระบบ
ร้องเร ยัผ่าัว ณปรึกษาจรรยาบรร่ของบริษนวีหรือค่ะกรรมการตรทจสอบ ม การส ารทจคทามพึงพอใจและคทามผกูพนั ใัองคก์ร
ของพันกงาัประจ าป ีซึณ งครอบคลุมถึงสิวธิมัุษยชัีและั ามาทิเคราะห์เพืณอั ามาจนดว าแผัปรนบปรุง  บริษนวม การประชุม
ประจ าเดือัวางด้าัการบุคคลเพืณอพิจาร่าผลกระวบของแรงงาัวน้ งพันกงาัประจ าและผูร้นบเหมาตลอดจัการีประชุม
อัุกรรมการคทามปลอดภนยประจ าส่ทัีDICีซึณ งม การเชิญตนทแวัของผูร้นบเหมาเขา้ร่ทมีเพืณอร่ทมพิจาร่าปรนบปรุงสภาพการว างาั
ใหเ้กิดคทามปลอดภนย 
 
บริษนวไม่เลือกปฏิบนติและให้โอกาสว ณเว่าเว ยมกนั ใัการจา้งงาัีโดยัโยบายดนงกล่าทครอบคลุมสตร ีผูพิ้การีม การั าัโยบายไป
ปฏิบนติจริงและสามารถทนดไดใ้ัเชิงปริมา่ โดยม ัโยบายระบุใัคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี4 เรืณองีโอกาสการท่าจา้งงาัว ณเว่าเว ยมกนั ี
ขอ้บนงคนบการบริหารงาับุคคลครอบคลุมการจา้งงาัสตร ีคัพิการีม การจา้งงาัคัพิการีการปฏิบนติตามกฎหมายจา้งงาัคัพิการี
และส่งเงิัเขา้กองวุัคัพิการและกองวุัส่งเสริมการพนฒัาช ทติคัพิการ การสรรหาพันกงาัีท่าจา้งจากคัใัวอ้งถิณัและจนงหทนด
อืณัๆีบริษนวอัุญาตให้พันกงาัหรือตนทแวัพันกงาัีม การรทมกลุ่มีหรือร่ทมเจรจาใัขอ้ตกลงใดๆ กนบบริษนวีเช่ัีการตน้งสหภาพ
แรงงาัของี2 โรงงาัใัจนงหทนดระยองและชลบุร ีการประชุมระหท่างผูแ้วััายจา้งและค่ะกรรมการลูกจา้ง แผังาัีกรรมการ
ผูจ้นดการใหญ่พบพันกงาั แผังาัชมรมีเป็ัต้ั  
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 บริษนวม ัโยบายใัการตรทจสอบและคนดกรองคู่คา้ีเช่ัีผูผ้ลิตีผูร้นบเหมาต่างๆีใัเรืณองการด าเัิักิจการอย่างเป็ัธรรมและไม่ม การ
ละเมิดสิวธิมัุษยชัีดนงปรากฏใัคู่มือจรรยาบรร่ีขอ้ี3 เรืณองีการแข่งขนั ีขอ้ี13 เรืณ องการเป็ัตนทแวับริษนวโดยบุคคลว ณสามี
หมายถึง การดูแลใหคู้่คา้ด  าเัิัธุรกิจดท้ยจรรยาบรร่เช่ัเด ยทกนบบริษนวีม สนญญาจา้งขัส่งว ณแสดงถึงการจนดส่งสิัคา้ว ณเป็ัธรรม ม 
การแจ้งราคาค่าขัส่งว ณเป็ัธรรมีม การก าหัดราคาค่าั ้ ามนั ตามระยะวางว ณเป็ัธรรม หันงสือสนญญาค ้าประกนัีการแต่งตน้ ง
ค่ะกรรมการจา้งเหมาว ณเป็ัสนญญาีการแต่งตน้งค่ะกรรมการเปิดซองประกทดราคา การแต่งตน้งค่ะกรรมการตรทจรนบสิัวรนพย์
ถาทรีสิณงของและบริการ ม การก าหัดการขออัุมนติรนบพันกงาัรนบเหมาเขา้ว างาัีม การขอประทนติย่อลูกจา้งของผูร้นบเหมาว ณเขา้มา
ว างาัีระเบ ยบและทธิ จนดหาีเป็ัต้ั  
 
บริษนวม ัโยบายการรนบลูกจา้งวุพพลภาพเขา้มาว างาัใัองคก์ร แมจ้ะเป็ัจ าัทัว ณั้อยกท่ากฎหมายก าหัดีแต่บริษนวก็ปฏิบนติตาม
กฎหมายจา้งงาัคัพิการและจ่ายเป็ัเงิัวดแวัเขา้กองวุัส่งเสริมการพนฒัาช ทิตคัพิการ พร้อมจนดหาอุปกร่์อ าัทยคทาม
สะดทกและสทนสดิการว ณเหมาะสมให้แก่ลูกจ้างว ณวุพพลภาพ ม การดูแลพันกงาัพิการโดยการพาไปพบแพวย์ี จนดโต๊ะว างาัว ณ
เหมาะสมกนบคทามพิการีจนดหาอุปกร่์คทามปลอดภนยีและการใหง้าัว ณเหมาะสมตามคทามสามารถและสามารถว าได ้
 
บริษนวม การสืณอสารเก ณยทกนบสิวธิมัุษยชัใัจรรยาบรร่ธุรกิจต่อการปฏิบนติงาัของพันกงาัีคู่คา้ีผูร้นบเหมาใัห่ทงโซ่อุปวาัี
เพืณอให้มนณัใจได้ท่าได้ปฎิบนติตามหลนกการด้าัสิวธิมัุษยชัของบริษนวีอ กวน้ งม ัโยบายการรนบเรืณ องร้องเร ยัผ่าัประธาั
ค่ะกรรมการตรทจสอบหรือว ณปรึกษาจรรยาบรร่ีและใหค้ทามคุม้ครองกนบผูร้้องเร ยัี 

บริษนวม ค่ะกรรมการสทนสดิการว ณเป็ัตนทแวัพันกงาัเพืณอปรึกษาหารือประเด็ั ต่างๆีว ณเก ณยทขอ้งกนบสทนสดิการพันกงาัีสุขภาพของ
พันกงาัและผูบ้ริหาร 

สุขภาพของพันกงาัีวน้ งสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็ัประเด็ัส าคนญว ณบริษนวให้คทามเอาใจใส่ีบริษนวได้จนดแผัดูแลสุขภาพ
พันกงาัเพืณอลดคทามกนงทลวางดา้ัสุขภาพีบริษนวจนดใหม้ การตรทจสุขภาพของพันกงาัเป็ัประจ าวุกป ีและม การอบรมเก ณยทกนบการ
ดูแลสุขภาพตัเองีและป้องกนั ตัเองจากโรคต่างๆีผา่ักิจกรรมฝึกอบรมเพืณอให้คทามรู้เรืณองสุขภาพกนบพันกงาัีัอกจาก  ั้ ีบริษนว
ไดจ้นดใหม้ การบริการฉ ดทนคซ ัไขห้ทนดใหญ่ีH1N1 ใหก้นบพันกงาัีโดยป  ั้ ไดด้  าเัิัการต่อเัืณองเป็ัป ว ณี2  

บริษนวใหค้ทามส าคนญกนบการด าเัิังาัดา้ัคทามปลอดภนยีโดยก าหัดเป้าหมายดา้ัคทามปลอดภนยใหม้ ีอนตราบาดเจบ็จากการว างาั
เป็ัศูัย ์

ัอกจาก  ั้ ีบริษนวีให้คทามส าคนญใัการสร้างทนฒัธรรมคทามปลอดภนยโดยม ีSafety Pause ซึณ งถือเป็ักิจกรรมภาคบนงคนบว ณตอ้งพูด
เรืณองคทามปลอดภนยสน้ัๆี3-5 ัาว ก่อัการประชุมใดๆีเพืณอมุ่งเั้ั ใหพ้ันกงาัตระหันกเรืณองคทามปลอดภนยก่อัเรืณองอืณัใด พันกงาั
และผูร้นบเหมาวุกคัจะตอ้งผา่ัการอบรมดา้ัคทามปลอดภนยขน้ัพ้ืัฐาัและหลนกสูตรว ณเก ณยทขอ้ง 

ใัป ี2556 บริษนวม สถิติการบาดเจบ็จากการปฏิบนติงาัถึงขน้ัหยดุงาัี(LTIF) ว ณี0.33 ซึณ งต ณาว ณสุดใัรอบี8 ป ว ณผา่ัมา 

5. การปอิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

การพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

พันกงาัวุกคัจะไดร้นบแผัพนฒัาคทามรู้และวนกษะีTraining Road Map เป็ัขอ้มูลพ้ืัฐาัีผูบ้ นงคนบบนญชาจะรนบผิดชอบก าหัด
แผัพนฒัาของพันกงาัตามการประเมิัวนกษะว ณย นงขาดอยู่ีเพืณอใชส้ าหรนบการเลืณอัระดนบงาัีการพนฒัาศนกยภาพจะก าหัดร่ทมกนั
ระหทา่งพันกงาัีและผูบ้ นงคนบบนญชาีและแจง้ให้หั่ทยงาัวรนพยากรบุคคลวราบและสันบสัุัีใัป  ั้ ีบริษนวีไดพ้นฒัาแผัพนฒัา
พันกงาัรายบุคคลี(IDP) โดยครอบคลุมใัวุกสายงาัเป็ัว ณเร ยบร้อยแลท้ี 
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พันกงาัแต่ละคัจะไดร้นบการอบรมเฉล ณยี40 ชนณทโมงต่อป ี(วุกประเภวการอบรม) โดยส าหรนบพันกงาัระดนบปฎิบนติการีการอบรม
จะมุ่งเั้ั ว ณวนกษะใัการปกิบนติงาัและวนกษะอาช พตามีIDP เพืณอเพิณมประสิวธิภาพใัการปฏิบนติงาัีใัระดนบพันกงาับนงคนบบนญชา
จะไดร้นบการอบรมเรืณองคทามเป็ัผู้ั  าและคทามเช ณยทชาญใังาัีเพืณอให้สามารถใช้วนกษะดนงกล่าทใัการบริหารจนดการปนญหาว ณ
เกิดข้ึัใัสายงาัและกนบผูใ้ตบ้นงคนบบนญชาีและใัระดนบพันกงาัจนดการจะไดร้นบการพนฒัาศนกยภาพว ณเั้ั คทามเป็ัผู้ั  าและธุรกิจ 

การดูแลรักษาและสร้างความพงึพองจและความผูกพนังห้กบัพนักงาน 

บริษนวม ัโยบายมุ่งเั้ัและเสริมสร้างองค์กรให้เป็ัสถาัว ณว  างาัว ณพันกงาัม คทามกระตือรือร้ัและสามารถปฏิบนติงาัอย่างม 
ประสิวธิภาพและม คทามสุขีโดยได้ั  ามาเป็ัหัึณงใักลยวุธหลนกของงาัวรนพยากรบุคคลีวน้ง  ั้ ีใัป ี2556 บริษนวม การส ารทจคทาม
พึงพอใจและผกูพนั ของพันกงาัต่อองคก์รีพิจาร่าครอบคลุมปนจจนยี19 ดา้ัีไดแ้ก่ี ัโยบายของบริษนวี การบริหารจนดการี ระบบ
การว างาัีผูบ้ นงคนบบนญชาี เงิัเดือัและโบันสีี การว างาัเป็ัว มีคทามพึงพอใจใัช ทิตส่ทัตนท ภาพลนกษ่์องคก์รีคทามมนณั คงใั
งาั คทามส าเร็จใังาัีการไดร้นบการยอมรนบ คทามกา้ทหั้าใัอาช พีลนกษ่ะของงาัีสภาพแทดลอ้มใัการว างาัการประเมิัผล
งาัี ีสทนสดิการีและผลประโยชั์อืณั การพนฒัาพันกงาั การสืณอสาร กิจกรรมพันกงาั 

โดยใัป ี2556 ผลการส ารทจคทามพึงพอใจของพันกงาัต่อองคก์รอยู่ว ณระดนบี3.88 จาก คะแััเต็มี6 ซึณ งสูงกท่าป ว ณผ่าัมาว ณี3.647ี
และม ระดนบคะแััคทามผกูพนั ใัองคก์รว ณระดนบี4.01 จากคะแััเตม็ี6ีซึณ งสูงกทา่ป ว ณผา่ัมาีซึณ งอยูใ่ัระดนบี3.85 

เัืณองจากใัป ว ณผา่ัมาบริษนวไดใ้หค้ทามส าคนญต่อพันกงาัว าให้พันกงาัพึงพอใจเพิณมข้ึัใัเรืณองของคทามพึงพอใจใัช ทิตส่ทัตนที
คทามส าเร็จใังาัลนกษ่ะของงาัีการไดร้นบการยอมรนบีผูบ้ นงคนบบนญชาีัโยบายของบริษนวและการว างาัเป็ัว มีรทมวน้งการจนด
กิจกรรมเพืณอเสริมสร้างคทามสนมพนั ธ์ระหท่างพันกงาัอย่างต่อเัืณองีเพืณอให้มนณั ใจท่าพันกงาัจะม คทามมุ่งมนณั และม ก าลนงใจใัการ
สร้างผลงาัว ณด ใหก้นบบริษนวอยา่งต่อเัืณองไดอ้ยา่งม คทามสุขต่อไป 

กองวุัส ารองเล ้ยงช พีเป็ัโครงการว ณบริษนวจนดใหพ้ันกงาัเพืณอทางแผัใหพ้ันกงาัหลนงเกษ ย่ีโดยบริษนวสมวบใัอนตราร้อยละี5-
10 ของเงิัเดือัพันกงาัใัวุกๆีเดือัีข่ะ  ั้กองวุัม มูลค่ากท่าี913 ลา้ับาวีม ผูว้ ณไดร้นบประโยชั์จากโครงการ  ั้ แลท้กท่าี1,735ี
คั 

ส าหรนบค่าตอบแวัและสทนสดิการีบริษนวได้พิจาร่าให้สอดคลอ้งกนบัโยบายบริษนวว ณท่าดท้ยเรืณองคทามโปร่งใสและเป็ัธรรมี
รทมถึงคทามสามารถใัการแข่งขนั ีเพืณอดึงดูดบุคลากรว ณม คุ่ภาพีและัอกจากพันกงาัแลท้ีบริษนวไดดู้แลไปถึงครอบครนทของ
พันกงาัดท้ยีประกอบดท้ยค่ารนกษาพยาบาลบิดามารดาีค่าคลอดบุตรีค่ารนกษาพยาบาลคู่สมรสและบุตรีวุัการศึกษาบุตรพันกงาัป 
ละี40ีคั 

และเพืณอคทามกา้ทหัา้ใัอาช พการงาัของพันกงาัีบริษนวจนดให้ม วุัการศึกษาระดนบปริญญาโววน้งใัและัอกประเวศีจ าัทัป 
ละี4 วุั 

บริษนวถือทา่พันกงาัเป็ัวรนพยากรอนั ม ค่าว ณสุดว ณจะั าพาให้บริษนวม คทามเขม้แข็งีสามารถเติบโตไดอ้ย่างมนณั คงและยนณงยืัีบริษนวม 
ัโยบายและแัทวางปฏิบนติใัการบริหารบุคคลอยา่งเป็ัระบบวุกกระบทัการีอนั ส่งผลถึงสภาพใัการว างาัว ณด ีเช่ัีการพนฒัา
ศนกยภาพและคทามรู้ีคทามสามารถพันกงาัให้เป็ัวน้งคัเก่งและคัด ม คุ่ธรรมีว าประโยชั์ให้สนงคมีม จิตส าัึกใัการอัุรนกษ์
วรนพยากรและรนกษาสิณงแทดลอ้มีพร้อมวน้งใหค้ทามส าคนญต่อองคก์รต่างๆีว ณเก ณยทขอ้งกนบพันกงาั 

บริษนวก าหัดัโยบายและขอ้ปฏิบนติว ณเก ณยทเัืณองกนบพันกงาั โดยม ขอ้ปฏิบนติดา้ัแรงงาัใัเรืณองของการสรรหาและการเลืณอั
ต าแหั่งพันกงาั ทธิ ด  าเัิัการวางทิั นยและการร้องวุกข ์การโอัและการโยกยา้ยพันกงาั การเลิกจา้ง การฝึกอบรมและการพนฒัา
ฝ มือแรงงาั สุขภาพ อาช ทอัามนยและคทามปลอดภนย รทมวน้งัโยบายและขอ้ปฏิบนติอืณัใดว ณส่งผลต่อสภาพการว างาั โดยเฉพาะ
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เรืณองเทลาการว างาัและค่าตอบแวั ตลอดจัการยอมรนบใัการจนดตน้งกลุ่มแรงงาั การม ตนทแวั ของกลุ่มพันกงาั การเจรจา และ
การร่ทมปรึกษาหารือเพืณอหยบิยกประเด็ั สนงคมว ณเก ณยทกนบการจา้งงาัมาด าเัิัการ  
 
บริษนวรายงาัถึงสถิติว ณส าคนญเก ณยทกนบการจา้งงาัและแรงงาัสนมพนั ธ์ ยอดแรงงาัรทม จ าัทัและอนตราส่ทัของพันกงาัเขา้ใหม่ 
และพันกงาัว ณพ้ั สภาพ การกลนบเขา้ว างาัและอนตราการคงอยู่ของพันกงาัหลนงการใช้สิวธ์ิลาคลอดบุตร เช่ัีการรายงาั
ประจ าเดือัเพืณอสรุปเก ณยทกนบอนตราก าลนงพลเพืณอเป็ัขอ้มูลใัการตนดสิัใจและั ามาใชใ้ัการพนฒัาปรนบปรุง การดูแลพันกงาัการ
สรรหาและคนดเลือกพันกงาัโดยใชร้ะบบคุ่ธรรมและให้โอกาสว ณเว่าเว ยมแก่วุกคั การจ่ายอนตราผลตอบแวัแก่พันกงาัอย่าง
เป็ัธรรมีและสอดคลอ้งกนบหัา้ว ณและคทามรนบผดิชอบของพันกงาัีผลการปฏิบนติงาัของพันกงาัและศนกยภาพของพันกงาั การ
ดูแลให้พันกงาัม คุ่ภาพช ทิตว ณด ีวน้งใัส่ทัของการดูแลเก ณยทกนบการรนกษาพยาบาลของพันกงาั ครอบครนทีและบิดามารดาของ
พันกงาัีและการจนดกิจกรรมก ฬาีสนัวัาการให้แก่พันกงาัและครอบครนท การดูแลพันกงาัให้เติบโตใัทิชาช พอย่างเหมาะสม
และเป็ัธรรมีสอดคลอ้งกนบการปฏิบนติงาัและระดนบศนกยภาพของพันกงาั บริษนวม การจนดว ารายงาัว ณเก ณยทขอ้งให้แก่หั่ทยงาั
ราชการตามว ณร้องขอ การรทบรทมขอ้มลูก าลนงพลีอนตราการลาออกของพันกงาัีเพืณอพิจาร่าวบวทัวุกเดือัีให้สิวธิการลาคลอด
และสิวธิอืณัๆีตามกฏหมายแรงงาัีและม เงืณอัไขว ณด กท่ากฎหมายแรงงาัีเช่ัีจ าัทัทนั หยุดประเพ  ่ี)ให้ี15 ทนั )ีท นั ลาต่างๆีลา
กิจีลาป่ทยีลาไปประกอบพิธ ฮนจห์ีเป็ัต้ั  
 
บริษนวเปิดเผยขอ้มูลอนตราการบาดเจ็บ โรคจากการว างาั จ าัทัทนั สูญเส ยและการขาดงาั และจ าัทัผูว้ ณเส ยช ทิตหรือบาดเจ็บ
เัืณองจากการปฏิบนติงาัซึณงใัป ว ณผ่าัมาไม่ม พันกงาัหรือผูร้นบเหมาเส ยช ทิต รทมถึงแผังาัว ณม ไทช่้ทยเหลือแรงงาัและครอบครนท 
ชุมชั วน้งการใหค้ทามรู้ การฝึกอบรม การใหค้  าปรึกษา การป้องกนั  และการคทบคุมคทามเส ณยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ ม การตน้งเป้าีzero 
accident และม การแจกรางทนลเมืณอครบก าหัดตามช่ทงเทลาต่างๆ ม การติดตน้งีsafety boardีอย่างเปิดเผยีรทมวน้งม การสืณอสาร
สถาัการ่์อุบนติเหตุว ณเกิดข้ึัใัโรงงาัเพืณอใหพ้ันกงาัวราบอยา่งสม ณาเสมอ การฝึกอบรมคทามปลอดภนยให้กนบพันกงาัใหม่วุกคั 
ม การซอ้มห  ัไฟีและอบรมการดนบเพลิงใหแ้ก่พันกงาัเป็ัประจ าวุกป  ม การสืณอสารผลการด าเัิังาัของบริษนวและเรืณองอืณัๆีให้
พันกงาัไดร้นบวราบอยา่งสม ณาเสมอ การเปิดโอกาสให้พันกงาัจนดตน้งชมรมก ฬาีสนัวัาการีโดยพันกงาับริหารจนดการดท้ยตัเอง 
การจนดตน้งค่ะกรรมการสทนสดิการ ค่ะกรรมการลูกจา้งีสหภาพแรงงาัีเพืณอเป็ัตนทแวัของพันกงาัใัการดูแลผลประโยชั์ใั
ดา้ัต่างๆีของพันกงาั รายงาัผลการปฏิบนติงาัเก ณยทกนบคทามปลอดภนยประจ าเดือัีประจ าไตรมาสีให้กนบแรงงาัจนงหทนด รายงาั
การตรทจสุขภาพประจ าป และใหก้นบส าันกงาัสทนสดิการและคุม้ครองแรงงาัจนงหทนด จนดให้ม หั่ทยแพวยเ์คลืณอัว ณเพืณอตรทจสุขภาพ
ให้กนบชุมชัเป็ัประจ าวุกป  จนดให้ม เส ยงตามสายเพืณอสืณอสารขอ้มูลดา้ัคทามปลอดภนยอาช ทอัามนยและสิณงแทดลอ้มรทมวน้งขอ้มูล
อืณัๆีว ณจ  าเป็ัให้กนบพันกงาัและผูร้นบเหมาไดร้นบวราบเป็ัประจ าวุกสนปดาห์ จนดให้ม กิจกรรมเปิดบา้ัโดยอัุญาตให้ตนทแวัของ
ชุมชัเขา้เย ณยมชมการประกอบกิจการของบริษนวเป็ัระยะๆ เขา้ร่ทมโครงการโรงงาัส ขาทร่ทมกนบภาครนฐีม การเปิดเผยขอ้มูลโดยม 
การรายงาัประจ าเดือัต่อค่ะผูบ้ริหารีและม การแจง้ใหพ้ันกงาัวุกคัวราบถึงรายงาัจ าัทัทนั ว ณปลอดอุบนติเหตุ สืณอสารกร  ่ว ณ
เกิดอุบนติเหตุร้ายแรงถึงขน้ัหยดุงาั  ไดร้นบการรนบรองีมอก. 18001 ม การรายงาัตามแบบรายงาัีกว.16 และีจปท.ีั าส่งส าันกงาั
สทนสดิการและคุม้ครองแรงงาัจนงหทนดีเป็ัต้ั  

 
บริษนวรายงาัจ าัทัชนณทโมงการฝึกอบรมและการให้คทามรู้เพืณอการพนฒัาฝ มือและฝึกอบรมพันกงาั องคป์ระกอบของฝ่ายบริหาร
และสนดส่ทัพันกงาัว ณค  าัึงถึงคทามหลากหลายและโอกาสว ณเว่าเว ยมกนัรทมถึงอนตราส่ทัเงิัเดือัขน้ัพ้ืัฐาัและค่าตอบแวั
ระหท่างหญิงและชายตามประเภวพันกงาั และถิณัว ณอยู่ส าคนญของพันกงาัีัอกจาก  ั้ ย นงไดแ้ต่งตน้งค่ะกรรมการวรนพยากรบุคคล 
ใัการพิจาร่าปรนบค่าจา้งีปรนบระดนบีโยกยา้ยีและปรนบปรุงสทนสดิการีเพืณอให้เกิดคทามเป็ัธรรมแก่พันกงาัใัองคก์ร มุ่งพนฒัา
พันกงาัวุกระดนบอย่างต่อเัืณองีวน้งใัส่ทัของีคทามรู้ดา้ัธุรกิจ และีการเป็ัผู้ั  า ตลอดจัคทามรู้พ้ืัฐาัว ณจ  าเป็ัต่อการ
ปฏิบนติงาัีเช่ัีคทามปลอดภนย, Total Productive Maitenance (TPM), Tata Business Excellence Model (TBEM), CSR ัอกจาก  ั้ ย นง
ไดจ้นดว าีTraining Roadmap เพืณอก าหัดเรืณองว ณม พันกงาัใัแต่ละสายงาัจ าเป็ัตอ้งไดร้นบการพนฒัาีคทามรู้,ีวนกษะ และีคุ่สมบนติ 
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บริษนวม การจนดว าีแผัพนฒัาเป็ัรายบุคคล  ของพันกงาัวุกคั รายงาัจ าัทัชนณทโมงการฝึกอบรมให้กนบสถาบนั พนฒัาฝ มือ
แรงงาั ม ัโยบายใัการส่งเสริมคทามหลากหลายและโอกาสว ณเว่าเว ยมกนั ีโดยก าหัดไทใ้ัคู่มือจรรยาบรร่ เรืณองีโอกาสการจา้ง
งาัรทมถึงการก าหัดอนตราค่าจา้งตามหลนกคทามเว่าเว ยมกนั ไม่แบ่งแยกเพศีศาสัาและเช้ือชาติ ม การพิจาร่าอนตราค่าจา้งและ
ผลประโยชั์ตอบแวัอืณัๆีโดยอาศนยหลนกคทามรู้คทามสามารถเป็ัเก่ฑ์ี โดยผา่ัการประชุม Monthly Meeting  
 
บริษนวไดดู้แลสุขภาพและคทามปลอดภนยของพันกงาัีเช่ัีใหม้ การตรทจสุขภาพประจ าป และก าหัดงบประมา่ให้กนบพันกงาัใั
การตรทจสุขภาพเพิณมเติมีประกาศการตรทจสารตะกนณทใัเลือดและใัปนสสาทะ การตรทจสุขภาพประจ าป ของฝ่ายจนดการีและ
พันกงาัว ณม อายมุากีการตรทจสุขภาพพันกงาัหญิงีวน้งตรทจมะเร็งเตา้ัมและมะเร็งมดลูกีอาช ทอัามนยและสภาพแทดลอ้มใัการ
ว างาั การแต่งตน้งค่ะกรรมการดา้ัคทามปลอดภนย 
 
บริษนวม การจนดว าโครงการพนฒัาศนกยภาพรทมถึงการฝึกอบรมต่างๆีว ณเป็ัประโยชั์ต่อพันกงาัและส่งเสริมคทามกา้ทหั้าวางการ
งาัแก่ลูกจา้งโดยเสมอภาคีม การจนดเก็บขอ้มูลจ าัทัชนณทโมงฝึกอบรมโดยเฉล ณยต่อลูกจา้งต่อป ไทค้รบถท้ัีม การทนดผลโครงการว ณ
เห็ัไดช้นดเจัีม การั าผลของโครงการใัเชิงปริมา่ว ณไดไ้ปทิเคราะห์ตรทจสอบีเพืณอพนฒัาปรนบปรุงต่อใัอัาคต เช่ัีแผั
ฝึกอบรม คู่มือขน้ัตอัการฝึกอบรมีการบนั วึกประทนติการฝึกอบรมพันกงาัีรายงาัชนณทโมงฝึกอบรมีประจ าเดือั สรุปผลการ
ฝึกอบรมตามแผังาัีประจ าเดือั ม การประเมิัผลงาัและคทามกา้ทหั้าของลูกจา้งีโดยก าหัดมาตรฐาัการประเมิัผลงาัว ณ
ชนดเจัและสม ณาเสมอีการประเมิัผลงาัเห็ัผลลนพธ์ว ณเกิดข้ึัและสามารถทนดได ้ 
 
บริษนวจนดเตร ยมสภาทะการว างาัว ณเหมาะสมและด กท่าเมืณอเว ยบขอ้บนงคนบวางกฎหมายหรือเมืณอเว ยบกนบลูกจา้งใับริษนวอืณัว ณอยู่ใั
อุตสาหกรรมเด ยทกนั ีวน้งใัเรืณองค่าจา้งีชนณทโมงการว างาัีทนั หยุดประจ าสนปดาห์ีและการคุม้ครองสตร ม ครรภ์ี ปรากฏใัขอ้บนงคนบ
การบริหารบุคคลีเช่ัีจ าัทัทนั ลาวุกประเภวว ณมากกท่ากฎหมายก าหัดีม การช่ทยเหลือค่าคลอดบุตรีเป็ัต้ั ีบริษนวไม่ม ัโยบาย
เลิกจา้งีแมใ้ัช่ทงว ณประสบภาทะขาดวุัอยา่งมากก็ตาม 
 
บริษนวม ัโยบายส่งเสริมคทามร่ทมมือและการปรึกษาหารือกนบลูกจา้ง ใัการก าหัดขอ้ตกลงต่างๆีซึณ งส่งผลกระวบต่อลูกจา้งและ
บริษนวีและม การร่ทมมือและการปรึกษาหารือกนบลูกจา้งเพืณอก าหัดขอ้ตกลงว ณั ามาสู่การใชป้ฏิบนติจริง เช่ัีการประชุมการวบวทั
ของฝ่ายจนดการีการประชุมระหท่างผูแ้วััายจา้งและค่ะกรรมการลูกจา้งีการประชุมระหท่างผูแ้วับริษนวและค่ะกรรมการ
สทนสดิการ การประชุมค่ะกรรมการสทนสดิการ เป็ัต้ั  
 
บริษนวม ัโยบายส่งเสริมการพึณงพาตัเองอย่างยนณงยืัของพันกงาัีส่งเสริมและพนฒัาช ทิตคทามเป็ัอยู่ของครอบครนทพันกงาัให้ม 
คทามสุขและสามารถพึณงพาตัเองอย่างยนณงยืัีอนั จะช่ทยเพิณมสมรรถัะการปฎิบนติงาัของพันกงาัและผลประกอบการขององคก์ร
เช่ัีการฝึกอาช พให้ชุมชัรทมวน้งครอบครนทของพันกงาับริษนวีและจนดให้พันกงาัม กองวุัส ารองเล ้ ยงช พ ม การเปิดโอกาสให้
พันกงาัสามารถแจง้เปล ณยัแปลงอนตราเงิัสะสมกองวุัส ารองเล ้ ยงช พได้ี ม การแต่งตน้งค่ะกรรมการกองวุัส ารองเล ้ ยงช พีเป็ั
ต้ั  
 
ัอกจากการใหก้ารดูแลพันกงาัแลท้ีบริษนวยนงใหก้ารดูแลและสันบสัุัการเขา้ไปม ส่ทัร่ทมใักิจกรรมของบุตรของพันกงาัีไม่
ทา่จะเป็ัเรืณองการมอบวุัการศึกษาีบริษนวยนงส่งเสริมใหบุ้ตรพันกงาัม ส่ทัร่ทมใักิจกรรมของบริษนวแม่ีใักิจกรรมี“Tata Young 
ExpressionsีChildren Competion ซึณ งเป็ักิจกรรมดา้ัศิลปะว ณส่งเสริมคทามคิดสร้างสรรคใ์หก้นบเยาทชัีและม โอกาสไดเ้ป็ัตนทแวั
ใัการว าชืณอเส ยงใหก้นบบริษนวอ กดท้ย 
 
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
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บริษนวมุ่งมนณั ใัการปฏิบนติดา้ัการตลาดว ณเป็ัธรรมีโดยั าเสัอผลิตภน่ ฑว์ ณม คุ่ภาพและม คทามปลอดภนยีพร้อมวน้งการให้บริการว ณ
เป็ัเลิศแก่ผูบ้ริโภคีพร้อมตอบสัองต่อคทามตอ้งการของผูบ้ริโภคีให้ขอ้เสัอแัะใัการใชสิ้ัคา้ีให้ค  าปรึกษาทิธ การแกป้นญหาี
และรนบขอ้ร้องเร ยัีเพืณอใหผู้บ้ริโภครนบคทามพึงพอใจอยา่งสูงสุดีเพืณอการบริโภคว ณย นณงยืั  
 
คทามรนบผดิชอบต่อผูบ้ริโภคเป็ัคทามรนบผิดชอบใัตนทผลิตภน่ ฑเ์หล็กและบริการว ณบริษนวให้แก่ลูกคา้ผ่าักิจกรรมวาางการตลาดว ณ
เป็ัธรรม ม การชดเชย การคุม้ครองขอ้มลูและคทามเป็ัส่ทัตนทของลูกคา้ รทมวน้งการใหค้ทามรู้แก่ลูกคา้ 
 
การใชง้าัผลิตภน่ ฑม์ คทามปลอดภนยสูงสุดีเพราะวุกผลิตภน่ ฑข์องบริษนวีผ่าัมาตรฐาัผลิตภน่ ฑอุ์ตสาหกรรมี(มอก.) ออกโดยี
ส าันกงาัมาตรฐาัผลิตภน่ ฑอุ์ตสาหกรรมี(สมอ ี).สนงกนดกระวรทงอุตสาหกรรม  

บริษนวเปิดเผยรายะละเอ ยดขอ้มูลผลิตภน่ ฑ์ตามขอ้ก าหัดใัการแสดงฉลากผลิตภน่ ฑ์ ปฏิบนติตามกฎหมาย มาตรฐาั และ
ขอ้แัะั าเก ณยทกนบการสืณอสารการตลาด รทมวน้งการโฆษ่า การส่งเสริมการตลาด และการเป็ัผูอุ้ปถนมภ ์บริษนวแสดงรายละเอ ยดของ
ผลิตภน่ ฑ์ี โดยปรากฏใัฉลากว ณติดไปกนบสิัคา้ี(TAG) เปิดให้ผูส้ัใจีเขา้เย ณยมชมกระบทัการผลิตของโรงงาัอย่างเปิดเผย ม การ
พนฒัาคุ่ภาพของผลิตภน่ ฑ์อย่างต่อเัืณองีโดยเั้ัย  ้าเรืณองคทามปลอดภนยีและการลดต้ั วุัของพลนงงาัีใัการส่งสิัคา้วุกครน้ งี
บริษนวจะส่งมอบพร้อมกนบใบรนบประกนัคุ่ภาพวุกครน้ งี(Certificate) ม การสืณอสารกนบผูบ้ริโภคถึงอนั ตรายจากการใชเ้หล็กไม่ได้
มาตรฐาัีและคุ่ประโยชั์ว ณไดจ้ากการใชเ้หลก็ว ณไดม้าตรฐาัีวน้งใัรูปของีใบปลิทีจนดสนมมัาใหค้ทามรู้ีแผ่ั พนบีโฆษ่าวางทิวยุี
หันงสือพิมพ ์ ัอกจาก  ั้ ย นงม การเปิดเผยรายละเอ ยดขอ้มูลผลิตภน่ ฑสิ์ัคา้โดยผ่าัแคตตาล๊อคสิัคา้และีWeb site โดยจะแสดง
รายละเอ ยดของสิัคา้ตามประเภวและมาตรฐาัว ณไดร้นบการรนบรองีและม การโฆษ่าผ่าัข่องวางทิวยุวอ้งถิณัีตลอดจัเปิดบู๊ว
แสดงสิัคา้ว ณร้าัตนทแวัจ าหั่ายของบริษนวีและจนดสนมมัาให้กนบผูร้นบเหมาซึณ งเป็ัผูใ้ชสิ้ัคา้โดยตรง รทมถึงไดเ้ริณมม การใชร้ะบบี
Bar Code ว าใหก้ารระบุคุ่สมบนติของสิัคา้ีม คทามชนดเจัและแม่ัย  ามากยิณงข้ึั   
 
บริษนวผลิตสิัคา้และใหบ้ริการเพืณอสร้างคทามพึงพอใจสูงสุดให้กนบีโดยเฉพาะคทามปลอดภนยหรือการป้องกนั คทามเส ณยงจากการใช้
สิัคา้ซึณงสามารถสร้างคทามั่าเชืณอถือีเพิณมยอดขายใหด้ ข้ึัีว ณวน้งว ณเป็ัไปตามมาตรฐาัและสูงกทา่มาตรฐาัีขอ้ก าหัดหรือกฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภคว ณเก ณยทขอ้ง ไดแ้ก่ีBureau of Indian Standards มอกีี.9001-2552 (ISO 9001:2008) มอกีี.14001-2548 (ISO 
14001:2004) มอกีี.18001-2542 BS OHSAS 18001:2007 มอกีี.9001-2552 (ISO 9001:2008) ใบอัุญาตผลิตเหล็กเส้ัเสริม
คอักร ต:เหล็กขอ้ออ้ย มอกีี.9001-2552 (ISO 9001:2008) BS OHSAS 18001:2007 มอกีี.18001-2542 และีผลิตภน่ ฑใ์หม่ สิัคา้
เหลก็ตา้ัวาัแรงสนณัสะเวือัแผ่ั ดิัไหทีซึณงสูงกทา่มาตรฐาั เป็ัต้ั  
 
บริษนวไดศึ้กษาีประเมิัีและปรนบปรุงผลกระวบของสิัคา้และบริการว ณอาจจะเกิดข้ึักนบลูกคา้สม ณาเสมอีครอบคลุมประเด็ัส าคนญ
ต่างๆีว ณส่งผลกระวบอย่างม ันยส าคนญต่อลูกคา้ีม การั าผลการศึกษาไปพนฒัาปรนบปรุงสิัคา้และบริการีและม การทนดผลจากการ
พนฒัาปรนบปรุงสิัคา้และบริการีม การสืณอสารกนบลูกคา้ใัรูปแบบต่างๆีรทมถึงการว าการตลาดและการโฆษ่าการใช้สิัคา้จะ
ก่อใหเ้กิดคทามคุม้ค่าอย่างไรดท้ยคทามเป็ัจริงีและให้ขอ้มูลอย่างเพ ยงพอเพืณอการตนดสิัใจีม มาตรการว ณไม่ด าเัิัการใดๆีว ณว  าให้
เกิดคทามคลุมเครือหรือบิดเบือัขอ้มลูเก ณยทกนบสิัคา้และบริการีไม่โฆษ่าเกิัจริงีหรือละไทไ้ม่กล่าทถึงขอ้มูลอนั ส าคนญซึณ งั าไปสู่
คทามเขา้ใจผดิีม มาตรการว ณจะไม่กระว าการอนั ส่อถึงการโกหกหลอกลทงีจงใจีปกปิดเั้ือหาีให้ขอ้มูลเว็จีหรือจงใจให้ลูกคา้เขา้ใจ
ผิดีไม่ม การใชฉ้ลากสิัคา้หรือขอ้คทามประชาสนมพนั ธ์ว ณใชต้นทพิมพเ์ล็กเกิัคทรีวน้ง  ั้ โดยปฏิบนติตามคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี9 เรืณอง
คุ่ภาพของสิัคา้และบริการีและเอกสารแสดงคทามคุม้ค่าใัการซ้ือสิัคา้ของบริษนว 
 
บริษนวเคารพสิวธิส่ทับุคคลและคุม้ครองขอ้มูลส่ทัตนทของลูกคา้ีไดแ้ก่ีการไม่สอบถามหรือเก็บขอ้มูลลูกคา้โดยไม่ไดร้นบคทาม
ยิัยอมจากลูกค้าก่อัีม การระบุและช ้ แจงทนตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่ทัตนทและการั าไปใช้ีให้ลูกค้าวราบก่อัว ณจะ
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ด าเัิัการีการจนดเก็บขอ้มูลส่ทัตนทของลูกคา้อย่างปลอดภนยีไม่ส่งต่อขอ้มูลลูกคา้ให้กนบผูอื้ณัีัอกจากจะไดร้นบคทามยิัยอมจาก
ลกูคา้ก่อัีใหสิ้วธิแก่ลูกคา้ใัการตรทจสอบคทามถูกตอ้งของขอ้มลูและการใชข้อ้มลูของตัภายใตก้รอบของกฎหมายีเมืณอพบคทาม
ผดิพลาดหรือคทามไม่ชอบธรรมใัการจนดเก็บและการใชข้อ้มลูีม การปรนบปรุงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้ง การเปิดเผยขอ้มูลว ณไดร้นบเป็ัไป
ตามว ณก  าหัดและแจง้ไทแ้ก่ลูกคา้ีม การคุม้ครองขอ้มูลของลูกคา้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและยุติธรรม ปรากฏใัคู่มือจรรยาบรร่ 
ขอ้ี22 เรืณองีการปกป้องวรนพยสิ์ัของบริษนวีซึณงรทมถึงขอ้มลูของลูกคา้ดท้ย  
 
การว าสนญญาระหท่างบริษนวกนบลูกค้าีจะเข ยัด้ทยภาษาว ณชนดเจัีอ่าัง่ายีเข้าใจง่ายีเปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาและสอบถาม
รายละเอ ยดต่างๆีใัสนญญาี่ีจุดขายจัเป็ัว ณเขา้ใจตรงกนั วน้งี 0ีฝ่าย  ไม่ม มาตรการว ณก  าหัดเงืณอัไขว ณ ไม่ เป็ัธรรมีและ
หล กเล ณยงพฤติกรรมกรรมการเอาเปร ยบีใหข้อ้มลูชนดเจัและเพ ยงพอเก ณยทกนบราคาีคุ่สมบนติการใชง้าัีเงืณอัไขีขอ้ตกลงีค่าใชจ่้ายี
ระยะเทลาของสนญญาและระยะเทลาใัการยกเลิก ดนงปรากฏอยู่ใัคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี3 เรืณองีการแข่งขนั  และีขอ้ี9 เรืณอง คุ่ภาพ
ของสิัคา้และบริการ ใบเสัอราคา เป็ัต้ั  
 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษนวตระหันกใัการเป็ัส่ทัหัึณ งของชุมชัและสนงคมซึณ งม หั้าว ณ รนบผิดชอบใัการช่ทยเหลือสันบสัุักิจกรรม
สาธาร่ประโยชั์แก่ชุมชัีตลอดจัการพนฒัาสภาพแทดลอ้มของชุมชัและสนงคมเพืณอคทามเป็ัอยู่ว ณด ข้ึัีดท้ยการสร้างการจา้ง
งาัและการสร้างคทามหลากหลายใักิจกรรมเชิงเศรษฐกิจีการว าใหเ้กิดคทามเขม้แขง็ของหั่ทยงาัต่างๆีของชุมชั 
 
การร่ทมพนฒัาชุมชัและสนงคมีโดยชุมชัและสนงคมว ณบริษนวเขา้ร่ทมพนฒัา อาจอยู่ัอกขอบเขตแผัว ณผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยใัส่ทัว ณ
เก ณยทขอ้งกนบผลกระวบจากการด าเัิังาัของบริษนวก็ได้ี วน้ง  ั้ ีเกิดจากีบริษนวตอ้งการเขา้ร่ทมพนฒัาใัฐาัะว ณเป็ัสมาชิกส่ทัหัึณ ง
ของสนงคม และเพืณอสร้างผลประโยชั์ร่ทมใหก้นบสนงคม 
 
บริษนวม การจา้งแรงงาัวอ้งถิณัและม พันกงาัว ณมาจากชุมชัใัว้องถิณั การรนบประชาชัใัว้องถิณัเขา้มาเป็ัพันกงาัและ
ผูร้นบเหมาของบริษนว บริษนวไดม้ การก าหัดโครงสร้างค่าจา้งแรงงาัโดยใหเ้ว่ากนบและสูงกทา่ค่าจา้งแรงงาัขน้ัต ณาีและเปิดโอกาสให้
คู่คา้จนดหาแรงงาัวอ้งถิณัเขา้มาปฏิบนติงาัใับริษนวีส่งเสริมการว าธุรกิจร่ทมกนบชุมชัวน้งดา้ัสิัคา้และบริการีเพืณอให้ชุมชัม 
รายได้มนณัคง การว าสนญญาท่าจ้างชุมชัให้ว  าผา้ยูสเพือใช้ใัการว าคทามสะอาดเครืณ องจนกรีม การประชุมร่ทมกนบการัิคม
อุตสาหกรรมีจะม การเปิดเผยการจา้งแรงงาัวอ้งถิณัใัการประชุมดนงกล่าทไตรมาสละครน้ ง 
 
บริษนวว าการพนฒัาและลงวุัใัโครงสร้างพ้ืัฐาัีรทมถึงบริการต่างๆีเพืณอประโยชั์สาธาร่ะ ไดแ้ก่ีการพนฒัาการศึกษาของ
เยาทชัใัวอ้งถิณัีการมอบมุมหันงสือ”เสริมปนญญากนบวาวาสต ล” ให้กนบโรงเร ยัขัาดเล็กว ณตน้งอยู่ใัเขตชุมชัรอบโรงงาัและ
โรงเร ยัว ณตน้งอยู่ใัวอ้งถิณัวุรกนั ดาัใัวุกภูมิภาคของไวยีปนจจุบนั วน้งส้ิัี179 โรงเร ยัีวนณทประเวศีโดยไดก้ าหัดเป็ัเป้าหมาย
ประจ าป ีการใหค้ทามรู้แก่เยาทชัใัวอ้งถิณัใัเรืณองคอมพิทเตอร์ ภาษาอนงกฤษีวนกษะการเล่ัฟุตบอล วนกษะการเล่ัตะกร้อีการจนด
กิจกรรมร่ทมกนบโรงเร ยัใัทนั เวศกาลต่างๆีการส่งเสริมทนฒัธรรมของชุมชัีเช่ัีการวอดผา้ป่า กฐิัีการรดั ้าด าหนทีบริษนวม ส่ทั
ร่ทมใัการพนฒัาสถาัศึกษาและทนดใัพ้ืัว ณใกลเ้ค ยงีเพืณอให้เกิดการพนฒัาชุมชัเป็ัไปอย่างยนณงยืัีโดยการมอบวุัการศึกษาและ
บริจาคเงิัใหก้นบทนดีัอกจาก  ั้ ีย นงม การสร้างปะการนงเว ยมีการว าฝายีปลูกป่าชายเลัีว าดิัโป่งีเป็ัต้ั  
 
บริษนวเปิดเผยการด าเัิังาัว ณค  าัึงถึงชุมชัวอ้งถิณัดท้ยการปฏิบนติตามขอ้ผูกพนั ร่ทม การสาัเสทัากนบชุมชั การประเมิัผล
กระวบ และแผังาัการพนฒัา รทมถึงการด าเัิังาัว ณม ผลกระวบเชิงลบหรือม แัทโั้มว ณจะก่อให้เกิดผลกระวบเชิงลบอย่างม ันย
สาคนญต่อชุมชัวอ้งถิณั เช่ัีการจนดกิจกรรมีOpen House เพืณอให้ชุมชัไดเ้ขา้มาเย ณยมชมโรงงาัีกระบทัการผลิตีตลอดจั
สอบถามผลกระวบว ณชุมชัไดร้นบจากการประกอบธุรกิจของบริษนวีและปนญหาคทามตอ้งการของชุมชั การตรทจทนดปริมา่ฝุ่ ัใั
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เขตชุมชัรอบโรงงาัเป็ัประจ าวุกเดือัีพร้อมกนบติดประกาศผลการตรทจใัแต่ละเดือัให้ชุมชัไดร้นบวราบีการจนดตน้งกล่องรนบ
ขอ้ร้องเร ยัของชุมชัีบริเท่ดา้ัหั้าโรงงาัีบริษนวไดเ้ชิญผู้ั  าชุมชัเขา้เย ณยมชมโรงงาัพร้อมวน้งช ้ แจงการป้องกนั ผลกระวบว ณ
อาจจะเกิดข้ึัีการลดออกไซดข์องไัโตรเจัี)NOX(และีออกไซดข์องซนลเฟอร์ี)SOX(ีจากโครงการีNG Furnace ว ณโรงงาัจนงหทนด
ระยองีการใหค้ทามร่ทมมือกนบการัิคมอุตสาหกรรมใัโครงการีธงขาทดาทเข ยท และการให้คทามร่ทมมือกนบกระวรทงแรงงาัและ
สทนสดิการสนงคมใัโครงการโรงงาัส ขาทีเป็ัต้ั  
  
ม การส ารทจตรทจสอบสภาพชุมชัและสนงคมโดยรอบว ณตน้ งของโรงงาัวน้งใกล้และไกลีเก ณยทกนบผลกระวบใัวางลบจากการ
ด าเัิัการของบริษนวและั าผลกระวบว ณส ารทจบมาแกไ้ขปรนบปรุงไม่ให้สร้างคทามเส ยหายต่อชุมชัและสนงคมวน้งโดยวางตรงและ
วางออ้มีเช่ัีการตรทจทนดฝุ่ ัใัหมู่บา้ัประภนสสรีว ณม พ้ืัว ณติดกนบโรงงาัีเพืณอตรทจสอบปริมา่ฝุ่ ัว ณส่งผลกระวบต่อชุมชัรอบ
ขา้งีการประชุมร่ทมกนบชุมชัเริงรางีอ  าเภอีเสาไห้ีจนงหทนดีสระบุร ีเพืณอรนบฟนงคทามคิดเห็ัีพร้อมสืณอสารัโยบายบริษนวให้ชุมชั
วราบีรทมวน้งการฝึกอาช พใัการว ากระถางเริงรางให้กนบชุมชัีการเย ณยมชุมชัีตากทั – อ่าทประดู่ีโรงเร ยัทนดตากทัคงคาราม 
การประชุมร่ทมกลุ่มบริษนวถััีI-7, I-8 เรืณองีสิณงแทดลอ้ม การประชุมร่ทมกนบคู่คา้ เป็ัต้ั  
 
บริษนวไดจ้นดว ารายงาัคุ่ภาพอากาศใับรรยากาศ ซึณ งเป็ัการศึกษาคทามคิดเห็ัของผูม้ ส่ทัเก ณยทขอ้งกนบการประเมิัผลกระวบวาง
สุขภาพโครงการีอุตสาหกรรมเหลก็ีบริษนวีวาวาีสต ลี(ประเวศไวย ี)จ ากนดี(มหาชั)  ซึณ งด าเัิัการโดยบุคคลว ณสาม  
 
บริษนวม ส่ทัร่ทมกนบชุมชัโดยรอบีเพืณอกระจายคทามเจริญสู่ชุมชัดนงกล่าทีสันบสัุักิจกรรมอาสาพนฒัาและรนกษาสภาพแทดลอ้ม
ของชุมชัรายรอบให้ั ่าอยู่ี สันบสัุัใหชุ้มชัพึณงพาตัเองอยา่งยนณงยืั โดยด าเัิัการอยา่งต่อเัืณองีไดเ้ห็ัผลว ณเกิดข้ึัชนดเจัีไดแ้ก่ี
กิจกรรมอาสาพนฒัาและรนกษาสภาพแทดลอ้ม ปล่อยพนั ธ์ุสนตท์ั  ้ าีปลูกป่าชุมชัีปลูกป่าชายเลั มาตรการฟ้ืัฟูสภาพแทดลอ้มีฝึก
อาช พชุมชัีฯลฯ 
  
8 การจัดการส่ิงแวดล้อม 
การด าเนินธุรกจิท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ดท้ยทสินยวนศั์ของบริษนวีว ณมุ่งเั้ั การด าเัิักิจการว ณเป็ัเลิศดท้ยมาตรฐาัสูงสุดของการเป็ับรรษนวพลเมืองว ณด ีบริษนวจึงไดก้ าหัด
ัโยบายีีกลยวุธ์ีแัทวางการจนดการีแัทปฏิบนติและแผัการด าเัิังาัีเพืณอมุ่งไปสู่การด าเัิัธุรกิจว ณเป็ัมิตรต่อสิณงแทดลอ้มีีโดย
มุ่งเั้ั ใักระบทัการผลิตว ณเป็ัมิตรต่อสิณงแทดลอ้มี(Green Process)ีอาวิเช่ัีการบริหารจนดการวรนพยากรีการจนดการั ้าีการจนดการ
ก๊าซคาร์บอัไดออกไซด์ี เป็ัต้ั ีี 
 
บริษนวร่รงค์ให้พันกงาัวุกคัตระหันกถึงคทามส าคนญของการประหยนดพลนงงาัีโดยเั้ัการม ส่ทัร่ทมของพันกงาัีีและ
สอดคลอ้งกนบลนกษ่ะของงาัีอาวิีการประหยนดไฟฟ้าแสงสท่างใัอาคารส าันกงาัีโดยการร่รงคใ์ห้ปิดสทิตช์ไฟวุกครน้ งหลนงใช้
งาัีเป็ัต้ั ีีวน้งย นงม การใหค้ทามรู้และใชสื้ณอต่างๆีเพืณอคอยกระตุ้ั เตือัีและปลูกจิตส าัึกใัการประหยนดพลนงงาัอยู่เสมอีีซึณ งผลว ณ
ไดส้ามารถทนดไดจ้ากปริมา่การใชไ้ฟฟ้าว ณลดลงใัป งบี2557 เมืณอเว ยบกนบป งบี2556 ถึงี2.50 % อย่างไรก็ตามีการสร้างจิตส าัึก
เป็ัเรืณองระยะยาทีีดนงัน้ับริษนวจึงม กิจกรรมกระตุ้ั เตือัอยา่งต่อเัืณองีและจะตอ้งว าอยา่งจริงจนงดท้ย 
 
การร่รงคส์ร้างจิตส าัึกใหก้นบพันกงาัใัส าันกงาัและโรงงาั  ั้ ีีส่งผลให้เกิดคทามตระหันกรู้ใัเรืณองของการประหยนดพลนงงาัีี
และบริษนวยนงมุ่งหทนงท่าการบริหารจนดการดา้ัการประหยนดพลนงงาัจะเป็ัส่ทัหัึณ งว ณส่งผลโดยตรงต่อการลดการเกิดก๊าซเรือั
กระจกีีซึณ งส่งผลต่อการเปล ณยัแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
 
การจัดการน ้า 
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บริษนวตระหันกถึงการใชว้รนพยากรใหเ้กิดประสิวธิภาพสูงสุดีโดยใหส่้งผลกระวบต่อสิณงแทดลอ้มและชุมชัโดยรอบั้อยว ณสุดีและ
ั ้ าก็เป็ัหัึณ งใัวรนพยากรหลนกส าหรนบการด าเัิัธุรกิจีบริษนวจึงไดม้ การริเริณมโครงการต่างๆีเพืณอั าไปสู่การใชว้รนพยากรั ้ าอย่าง
คุม้ค่าีอาวิเช่ัี 

- การลดการใช้ั  ้ าีโดยการปรนบปรุงประสิวธิภาพของกระบทัการผลิตีเพืณอลดการั าั ้าจากแหล่งั ้ามาใช ้
- การั าั ้ากลนบมาใชซ้ ้ าีบริษนวม คทามมุ่งมนณั ใัการั าั ้าว ณใชใ้ักระบทัการผลิตีผา่ัการบ าบนดแลท้ั ากลนบมาใชซ้ ้ าใหม่ีโดยั า

ั ้าว ณใชแ้ลท้มาผ่าักระบทัการบ าบนดีซึณ งจะเริณมจากการปล่อยให้ั ้ าว ณใชแ้ลท้ม การตกตระกอัว ณบ่อพนกั ้ าีหลนงจากัน้ัั ้ าจะถูก
ส่งไปว ณชุดถนงกรองั ้าหลนกีและส่งั ้าต่อไปว ณเครืณองลดอุ่หภูมิั ้ าีแลท้จึงส่งั ้ าว ณม การลดอุ่หภูมิลงแลท้ไปเก็บว ณบ่อพนกั ้ าเพืณอ
ั ากลนบมาใชใ้หม่ใักิจกรรมต่างๆได้ี โดยเกิดประโยชั์สูงสุดีีส่งผลใหม้ ปริมา่การั าั ้ากลนบมาใชซ้ ้ าอยูว่ ณร้อยละี90 

- การฟ้ืัฟวูรนพยากรั ้าีัอกจากคทามพยายามใัการลดการใช้ี และการบ าบนดีรทมวน้งการั าวรนพยากรั ้ากลนบมาใชซ้ ้ าแลท้ีบริษนว
ไม่ละเลยใัคุ่ภาพของั ้ าวิ้งว ณปล่อยออกสู่ภายัอกบริษนวีโดยม การจนดการั ้ าวิ้งให้เป็ัไปตามขอ้ก าหัดของกฎหมายและ
พนฒัาระบบการจนดการั ้ าวิ้งอย่างต่อเัืณองีเพืณอให้คุ่ภาพั ้ าวิ้งม ค่าคทามปัเป้ือัต่อสิณงแทดลอ้มั้อยว ณสุดีและยนงสามารถั า
กลนบมาใช้ใักิจกรรมต่างๆีไดอ้ กีและใัข่ะเด ยทกนัีบริษนวยนงไดจ้นดให้ม กิจกรรมว ณช่ทยฟ้ืัฟูีและรนกษาวรนพยากรั ้ าคืัสู่
สิณงแทดลอ้มอยา่งม ประสิวธิภาพีโดยบริษนวไดจ้นดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอั ้าีวน้งฝายชนณทคราทและฝายถาทรี่ีเขตอัุรนกษพ์นั ธ์ุ
สนตทป่์าเขาอ่างฤาไัีซึณ งม อา่าเขตครอบคลุมจนงหทนดระยองีและชลบุร ีซึณ งเป็ัจนงหทนดว ณบริษนวได้ด  าเัิักิจการอยู่ีส าหรนบ
กิจกรรมการสร้างฝายชะลอั ้ า  ั้ ีม ท นตถุประสงคเ์พืณอคืัคทามชุ่มช้ืัให้กนบธรรมชาติีพร้อมวน้งฟ้ืัฟูสภาพป่าและแหล่งต้ั ั ้ าล  า
ธารี 

-  

การจัดการคุณภาพอากาศ 
บริษนวไดด้  าเัิัการทิเคราะห์ปนจจนยว ณก่อให้เกิดมลสารจากกระบทัการผลิตและกิจกรรมสันบสัุัต่างๆ หาสาเหตุต่างๆ เพืณอลดมล
สารว ณจะเกิดข้ึัให้ั อ้ยว ณสุด จากัน้ัจึงด าเัิัการบ าบนดอากาศเส ยว ณเกิดข้ึัเพืณอใหไ้ดอ้ากาศว ณม คุ่ภาพ ก่อัปล่อยออกสู่สิณงแทดลอ้ม
ภายัอกีข่ะเด ยทกนั ีกไ็ดศึ้กษาและสรรหาเวคโัโลย ใหม่ๆีเพืณอั าเขา้มาใช ้อาวิ 
 
ออกไซดข์องไัโตรเจั (NOX) : ก าหัดใหม้ ขน้ัตอัการปฏิบนติงาัส าหรนบคทบคุมการเผาไหม ้
เช้ือเพลิงว ณเหมาะสม โดยการติดตน้งอุปกร่์เพืณอใชใ้ัการตรทจทนดก๊าซแบบอนตโัมนติี(SEMS)ีเพืณอใชต้รทจสอบและเป็ัขอ้มูลใัการ
คทบคุมอนตราการระบายออกไซดข์องก๊าซไัโตรเจั  
 
ออกไซดข์องซนลเฟอร์ (SOX) : ก๊าซว ณไม่ม ส  แต่ม กลิณั เป็ัสาเหตุหลนกของฝักรด เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลี(Fossil Fuel) 
อาวิ ถ่าัหิั และั ้ามนั ปิโตรเล ยม เัืณองจากเช้ือเพลิงเหล่า  ั้ ม สารประกอบของซนลเฟอร์ (Sulfur) ปะปัอยู่ดท้ยีเมืณอเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
ว ณม ก ามะถนั  จะไดก๊้าซซนลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) หรือออกไซด์ของซนลเฟอร์ (SOX) จากการทิเคราะห์สาเหตุดนงกล่าท บริษนวจึงม 
ัโยบายใัการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงว ณตอ้งค าัึงถึงคุ่ภาพและองคป์ระกอบของเช้ือเพลิงดท้ย 
 
การก าจัดก๊าซเรือนกระจก 

- ตรทจสอบก๊าซคาร์บอัไดออกไซด ์ (CO2)ีว ณปล่อยออกสู่บรรยากาศเป็ัประจ าวุกเดือัีโดยก าหัดเป้าหมายใัการคทบคุม
ปริมา่การปล่อยก๊าซีCO2ีของกลุ่มีวาวาีสต ลี)ประเวศไวย(ีไม่ให้เกิัี1.0ีตนั ต่อตนั ั ้ าเหล็กีภายใัป ี2558 โดยใัป ี2556 
วาวาีสต ลี)ประเวศไวย(ีสามารถจ ากนดปริมา่ก๊าซีคาร์บอัไดออกไซดว์ ณปล่อยออกมาสู่ชน้ับรรยากาศไดเ้ป็ัผลส าเร็จด กท่า
เป้าหมายีีโดยม ก๊าซคาร์บอัไดออกไซด์จากกระบทัการผลิตถูกปล่อยออกสู่ชน้ับรรยากาศเพ ยงี0.587 ตนั ต่อตนั ั ้ าเหล็ก
เว่าัน้ั )ใัป ี2555 ม การปล่อยปริมา่ก๊าซีคาร์บอัไดออกไซด์ี 0.614) 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

110 
 

- ั าก๊าซธรรมชาติีมาใชเ้ป็ัเช้ือเพลิงแวัั ้ ามนั เตาว ณเตาอบเหล็กแว่งี)RHF) ีเพืณอลดการปล่อยก๊าซซนลเฟอร์ไดออกไซด์ี )SO2(ีีี
และั าีLow NOx Burner มาใชแ้วัีBurner เดิมว ณเตาอบเหลก็แว่งี)RHF) ีีเพืณอลดการปล่อยก๊าซไัโตรเจัออกไซด์ี )NOx) 

 
 
การจัดการฝุ่น  
กิจกรรมว ณก่อให้เกิดฝุ่ ัใักระบทัการผลิตัน้ั เริณมต้ั ตน้งแต่ทนตถุดิบ การขัส่ง การเผาไหมแ้ละการกองเก็บ บริษนวจึงได้ั  า
เวคโัโลย ต่างๆ เขา้มาใชเ้พืณอการบ าบนด โดยพิจาร่าจากชัิดและประเภวของฝุ่ ัว ณเกิดข้ึัใักิจกรรมต่างๆ อาวิ 
- ฝุ่ ั จากการเผาไหมใ้ักระบทัการผลิต ส่ทัใหญ่จะเป็ัฝุ่ ัว ณม คทามร้อัสูง คทามช้ืัต ณา จะถูกส่งไปว ณโรงกรองฝุ่ ั(Fume 

Plant) ซึณ งจะเริณมต้ั กระบทัการกรองโดยฝุ่ ัจะถูกดูดผ่าัอุปกร่์ดนกฝุ่ ัประเภวไซโคลั (Cyclone) เพืณอลดคทามร้อัและดนก
ฝุ่ ัขัาดใหญ่ และฝุ่ ัว ณม ขัาดเล็กจะถูกส่งผ่าัเขา้ไปว ณถุงกรองฝุ่ ั (Bag Filter) เพืณอผ่าักระบทัการกรองฝุ่ ัละเอ ยดเพืณอให้
ค่าว ณออกมาอยูใ่ัค่าว ณคทบคุมตามเก่ฑว์ ณกฏหมายก าหัด 

- ฝุ่ ัจากการกองเก็บ บริษนวให้คทามส าคนญกนบการป้องกนั ปนญหาจากฝุ่ ัดนงกล่าทว ณสามารถส่งผลกระวบต่อชุมชัโดยรอบ จึงได้
จนดให้ม มาตรการป้องกนั อาวิ การรดั ้ าบริเท่ว ณกองเก็บอย่างสม ณาเสมอ การจนดผา้ใบคลุมอย่างมิดชิดและการว าตาข่ายกนั ลม
ติดตน้งใัวิศวางว ณเหมาะสม โดยม การศึกษาถึงวิศวาง คทามเร็ทลมและลนกษ่ะการตน้งบา้ัเรือัของชุมชัโดยรอบ และม การ
ปลูกต้ั ไมล้อ้มรอบพ้ืัว ณ เพืณอเป็ัพ้ืัว ณแัทกนั ชัี(Buffer Zone) ดนกกรองฝุ่ ัว ณอาจเล็ดลอดออกไปอ กชน้ัหัึณ ง และยนงว าให้เกิด
วนศ  ัยภาพว ณสทยงามอ กดท้ย 

 
ัอกจาก  ั้ แลท้ีวุกโรงงาัภายใตก้ารบริหารงาัของกลุ่มวาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)ย นงจนดกิจกรรมต่าง ๆีเพืณอเสริมสร้างสิณงแทดลอ้มว ณ
ด ให้กนบโรงงาัและชุมชัโดยรอบีอาวิเช่ัีกิจกรรมีBig Cleaning Day เพืณอส่งเสริมและสันบสัุักิจกรรมี5ีส ีี.ซึณ งเป็ักิจกรรม
พ้ืัฐาัว ณั าไปสู่การพนฒัาระบบงาัีและระบบคุ่ภาพอืณัๆีรทมถึงการเสริมสร้างจิตส าัึกดา้ัสิณงแทดลอ้มและสภาพแทดลอ้มใั
การว างาัีเพืณอคทามเป็ัระเบ ยบเร ยบร้อยีและบรรยากาศว ณด ใัสถาัว ณว  างาัีีอ กวน้งย นงไดจ้นดกิจกรรมปลูกต้ั ไมย้ืัต้ั รอบพ้ืัว ณ
โรงงาัีและบริเท่ชุมชัรอบโรงงาัีพร้อมวน้งปลูกไมป้ระดนบบริเท่พ้ืัว ณท่างเปล่าภายใัโรงงาัีเพืณอให้เกิดคทามสทยงามีเพิณม
พ้ืัว ณส เข ยทีและช่ทยลดภาทะโลกร้อั  
 
จากคทามร่ทมมือของวุกส่ทังาัีว ณตระหันกใัคทามส าคนญีและให้คทามร่ทมมือใัการจนดการสิณงแทดลอ้มใัโรงงาัีีว าให้ใั
ระหท่างเดือัเมษายัี2556 – ม ัาคมี2557 บริษนวไดร้นบ  รางวัลการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมดีเด่น จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 
ัอกจาก  ั้ ีย นงสันบสัุัการฟ้ืัฟูระบบัิเทศและคทามหลากหลายวางช ทภาพผ่าัการว าป่าชุมชัีใัเขตพ้ืัว ณชุมชัรอบโรงงาัี 
โดยส่งเสริมใหค้ัใัชุมชัร่ทมกนั อัุรนกษ ์และฟ้ืัฟคูทามหลากหลายวางช ทภาพของพืชและสนตทใ์ัพ้ืัว ณป่าชุมชัของตัเอง ีรทม
ไปถึงเป็ัการส่งเสริมใหเ้ยาทชัคัรุ่ัใหม่ หนั มาร่ทมกนั รนกษาวรนพยากรป่าไมใ้ัชุมชัของตัเองอ กดท้ย 
 
จากแัทวางการด าเัิังาัดา้ัสิณงแทดลอ้มต่างๆีดนงกล่าทขา้ทต้ั ีสะวอ้ัใหเ้ห็ัทา่บริษนวม คทามมุ่งมนณั ว ณจะด าเัิัธุรกิจคทบคู่ไปกนบ
การอัุรนกษด์า้ัสิณงแทดลอ้มอย่างจริงจนงและต่อเัืณอง เพืณอร่ทมเป็ัส่ทัหัึณ งใัการเสริมสร้างและรนกษาสิณงแทดลอ้มว ณด ให้กนบชุมชัี
สนงคมและโลกของเราโดยรทม 

บริษนวให้คทามส าคนญและค าัึงถึงผลกระวบสิณงแทดลอ้มให้เว ยบเว่ามาตรฐาัสากลีมุ่งพนฒัาเวคโัโลย ว ณสะอาดและวนั สมนยี
เพืณอให้วุกกระบทัการผลิตม ประสิวธิภาพสูงสุดีและม การใช้วรนพยากรอย่างยนณงยืัโดยใชห้ลนกี3Rีลดการใช้วรนพยากรี(Reduce) 
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หมุัเท ยักลนบมาใชใ้หม่ี(Reuse/Recycle) และฟ้ืัฟกูลนบสู่สภาพเดิมี(Replenish) และม ัโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิณงแทดลอ้มี(Zero 
Discharge) เพืณอใหก้ารด าเัิัธุรกิจอยูภ่ายใตก้ระบทัการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอยา่งแวจ้ริง 
 
บริษนวค าัึงถึงผลกระวบว ณเกิดจากการตนดสิัใจและการด าเัิังาัของบริษนววน้งการใชว้รนพยากร ถิณัว ณตน้งของโรงงาั มลภาทะและ
ของเส ย รทมถึงผลกระวบจากการด าเัิังาัของบริษนวว ณม ต่อว ณอยูอ่าศนยตามธรรมชาติของพืชและสิณงม ช ทติต่างๆ ดท้ย 
 
บริษนวรายงาัขอ้มลูปริมา่การใชท้ นสดุ ทนสดุร ไซเคิล พลนงงาั และั ้ า ขอ้มูลปริมา่การปล่อยมลอากาศ ั ้ าวิ้ง และของเส ย รทมถึง
การหกรนณทไหลว ณม ันยสาคนญ ไดแ้ก่ีการรายงาัการใชท้ นสดุต่างๆีเช่ัีเศษเหลก็ ทนตถุดิบีการใชพ้ลนงงาัไฟฟ้าโดยม การคทบคุมปริมา่
การใชไ้ฟฟ้าอย่างม ประสิวธิภาพดท้ยการปรนบปรุงบ ารุงรนกษาเครืณองจนกรให้ม ประสิวธิภาพอย่างสม ณาเสมอ การจนดเทลาการผลิตช่ทงี
Off Peak, On Peak/ Zero Dischargeีรทมถึงการใช้ั  ้ าีไม่ม การปล่อยั ้าเส ยออกัอกโรงงาัีม การบ าบนดั ้าเส ยและั ากลนบมาใชใ้หม่
ใักระบทัการผลิตและใช้ประโยชั์ดา้ัอืณัๆีเช่ัีการรดั ้ าต้ั ไม  ้ ม การศึกษาและด าเัิัการจนดว ารายงาัผลกระวบด้าั
สิณงแทดลอ้มตามมาตรการีEIA ก าหัดมาตรการและติดตามผลการด าเัิังาัและจนดส่งรายงาัผลให้กนบภาครนฐ ว ณเก ณยทขอ้งตามรอบ
เทลาว ณกฏหมายก าหัด ม การตรทจทนดสภาพมลพิษวางอากาศอย่างสม ณาเสมอีพร้อมวน้งคทบคุมไม่ให้เกิักท่ามาตรฐาัว ณก  าหัดไท ้
รายงาัการปล่อยก๊าซคาบอัไดออกไซด์ี รายงาัการใชพ้ลนงงาัต่อหั่ทยผลิตภน่ ฑซึ์ณ งเป็ัต้ั วุัหลนกใักระบทัการผลิตและม 
การเปร ยบเว ยบใักลุ่มบริษนววาวาสต ลวนณทโลกีและว าแผังาัใัการปรนบปรุงีเพืณอเป็ัการแลกเปล ณยัเวคโัโลย ว ณใชพ้ลนงงาัและ
วรนพยากรอย่างม ประสิวธิภาพีอ กวน้งม การก าหัดแผัการอัุรนกษ์พลนงงาัส่งให้ภาครนฐเป็ัประจ าวุกป  ส าหรนบกากของเส ยว ณส่ง
ก าจนดีบริษนวม การจนดว ารายงาัต่อกรมโรงาัีส่ทัปริมา่การปล่อยมลพิษีเช่ัีก๊าซเส ยว ณเกิดจากการเผาไหมจ้ากกระบทัการผลิต
วน้งกระบทัการร ดเหลก็ี(SOX, NOX)ีไดม้ การติดตน้งอุปกร่์ทนดค่าแบบ ON LINE เพืณอส่งค่าใหก้ารัิคมอุตสาหกรรม 
 
บริษนวเปิดเผยขอ้มูลการบรรเวาผลกระวบวางสิณงแทดลอ้ม ม การจนดว ารายงาัการบรรเวาผลกระวบวางสิณงแทดลอ้มโดยม การ
รายงาัใัีEIA ส่งให้หั่ทยงาัราชการและม การเปิดให้ผูส้ัใจีตนทแวัชุมชัเขา้เย ณยมชมโรงงาั รายงาัการจ าหั่ายผลิตภน่ ฑ์
ประเภวต่างๆีโดยฝ่ายขายีการจนดว าบรรจุภน่ ฑสิ์ัคา้ีผลิตภน่ ฑข์องบริษนวีว าโดยการใชล้ทดมนดีซึณ งสามารถั ากลนบมาใชป้ระโยชั์
เป็ัเศษเหล็กและั ามาหลอมใช้งาัได้ี และอุตสาหกรรมเหล็กเป็ัอุตสาหกรรมว ณใช้พลนงงาัมากีบริษนวม การก าหัดค่า CO2 
Emission ซึณ งเป็ัค่าค าัท่การใช้พลนงงาัและวรนพยากรว ณก่อให้เกิดก๊าซ CO2 วุกรูปแบบีอ กวน้งจนดว าแผังาัใัการปรนบปรุง
กระบทัการผลิตใหใ้ชพ้ลนงงาัและวรนพยากรลดลงเป็ัประจ า 
 
บริษนวไม่ไดร้นบโวษปรนบหรือโวษใดๆีจากการละเมิดกฎหมายและขอ้บนงคนบดา้ัสิณงแทดลอ้ม แต่ม การจนดว าบนั วึกขอ้ร้องเร ยัดา้ั
สิณงแทดลอ้มของบริษนวีเช่ัีผลกระวบ ขอ้ร้องเร ยัจากฝุ่ ัีกากีของเส ยีั ้ าวิ้งีและม การช ้ แจงให้หั่ทยงาัราชการวราบถึง
มาตรการการแกไ้ขอยา่งสม ณาเสมอ 

การป้องกนัมลพษิ  
บริษนวบริหารจนดการการผลิตใหม้ การป้องกนั การเกิดมลพิษีม การจนดการบริหารคทามเส ณยงว ณครอบคลุมเรืณองสิณงแทดลอ้มซึณ งเก ณยทขอ้งี
การจนดการป้องกนั มลพิษและป้องกนั ของเส ยอยา่งครบถท้ัีรทมวน้งใหค้ทามรู้และเปิดเผยใหชุ้มชัรนบวราบถึงคทามเส ณยงและสามารถ
ตรทจสอบไดเ้ก ณยทกนบสิณงแทดลอ้มีและทธิ ปฏิบนติหากเกิดเหตุการ่์ว ณไม่คาดคิดว ณส่งผลกระวบกนบสิณงแทดลอ้มข้ึัมาี 
 
จนดเตร ยมแผัฉุกเฉิัเพืณอรองรนบเกิดเหตุการ่์ว ณกระวบต่อสิณงแทดลอ้มจากการด าเัิังาัของบริษนวีเพืณอลดคทามสูญเส ยว ณอาจจะ
บาัปลายต่อไปใัอัาคต รทมถึงีการบริหารจนดการคทามเส ณยงดา้ัสิณงแทดลอ้ม มลภาทะว ณสร้างข้ึัจากการผลิตีการบริหารจนดการ
ของเส ยและมลพิษ ขอ้ร้องเร ยัดา้ัสิณงแทดลอ้ม  การป้องกนั มลพิษและของเส ยจากแหล่งก าเัิด ของเส ยีวน้งทงจรช ทิตของผลิตภน่ ฑ์ี
ใหค้ทามรู้ีเผยแพร่ชุมชัีไดต้ระหันกดา้ัสิณงแทดลอ้มและแผัฉุกเฉิัดา้ัสิณงแทดลอ้มี การขออัุญาตั าส่งปฏิกูลออกัอกโรงงาัี
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การอบรมการจนดการกากของเส ยและสิณงแทดลอ้ม ระบบการตรทจทนดประสิวธิภาพการเผาไหมแ้บบอนตโัมนติอย่างต่อเัืณอง การซ้อม
แผัฉุกเฉิัีการตอบสัองภาทะฉุกเฉิั การบริหารจนดการสิณงแทดลอ้ม การเป็ัโรงงาัด เด่ัเหมืองแร่ส เข ยท การจนดว าแผังาัดา้ั
สิณงแทดลอ้ม ตลอดจัส่งเอกสารดา้ัสิณงแทดลอ้มใหห้ั่ทยงาัภายัอก สืณอสารัโยบายไปสู่ผูเ้ก ณยทขอ้งวุกกลุ่มีี 
 

 

การงช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
บริษนวม แผัการใชว้รนพยากรอยา่งม ประสิวธิภาพเพืณอลดใชพ้ลนงงาัีั ้าีม การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พันกงาัแสดงคทามคิดเห็ั
และถ่ายวอดองคค์ทามรู้เพืณอการใชว้รนพยากรต่างๆีอย่างยนณงยืัีม การตรทจทนดีบนั วึกีหรือจนดว ารายงาัใัการใช้วรนพยากรอย่างม 
ประสิวธิภาพมากข้ึัีม การใชว้รนพยากรหมุัเท ยัีั ากลนบมาใชซ้ ้ าีั ากลนบมาใชใ้หม่ีเพืณอการใชว้รนพยากรอยา่งยนณงยืั  ก า ร

ใชท้ นสดุอุปกร่์ีพลนงงาัีหรือวรนพยากรว ณม อยูใ่ัวอ้งถิณัใหเ้กิดประโยชั์สูงสุดีว าใหบ้ ริษนวไม่ตอ้งส้ิัเปลืองงบประมา่จนดซ้ือทนสดุ
จากภายัอกีไดแ้ก่ีการจนดโครงการีTPM การยกเลิกการใช้ั  ้ ามนั เช้ือเพลิงเปล ณยัมาใชก้าซธรรมชาติ รายงาัการใช้ั  ้ า ไฟีแผังาั
ดา้ัสิณงแทดลอ้มี การซ้ือผา้ยสูซึณงผลิตโดยชุมชัใัวอ้งถิณัแวัการจนดหาของจากกรุงเวพมหาัคร 
การบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation)  
บริษนวด าเัิัการเพืณอบรรเวาผลกระวบจากการเปล ณยัแปลงสภาพภูมิอากาศว ณเก ณยทขอ้งกนบกิจกรรมีผลิตภน่ ฑแ์ละบริการีโดยการช ้
แหล่งก าเัิดีตรทจทนดและบนั วึกการปล่อยก๊าซเรือักระจกว ณม ันยส าคนญวน้งวางตรงและวางออ้มีม การด าเัิัมาตรการเพืณอลดการ
ปล่อยก๊าซเรือักระจกภายใตข้อบเขตว ณบริษนวคทบคุมได้ี ใชเ้วคโัโลย ว ณก่อมลพิษต ณาและใชพ้ลนงงาัวดแวัเพืณอลดการปล่อยก๊าซ
เรือักระจก รทมถึงเปิดโอกาสใหชุ้มชัม ส่ทัร่ทมใัการแสดงคทามเห็ัเพืณอลดการปล่อยก๊าซเรือักระจกีบริษนวไดจ้นดตน้ง
หั่ทยงาั /ผูร้นบผดิชอบดา้ัการบริหารกิจกรรมเพืณอติดตามและการปรนบปรุงสิณงแทดลอ้มโดยตรงีรทมวน้งการส่งเสริมกิจกรรมภายใั
เพืณอลดภาทะโลกร้อัให้สิณงแทดลอ้มีจนดว ารายงาัจากการด าเัิัการเพืณอบรรเวาผลกระวบจากการเปล ณยัแปลงสภาพภูมิอากาศว ณ
เก ณยทขอ้งกนบการผลิตว ณท นดใัเชิงปริมา่ทา่สามารถลดปริมา่ก๊าซเรือักระจกไดอ้ยา่งต่อเัืณอง เช่ัีรายงาัการปล่อยีCO2 ยกเลิกการ
ใช้ั  ้ ามนั เช้ือเพลิงเปล ณยัมาใชก้าซธรรมชาติแวั ปลูกต้ั ไมเ้พืณอลดภาทะโลกร้อั เป็ัต้ั  
 
การส่งเสริมและการปกป้องระบบนิเวศ 
บริษนวจนดใหม้ การส่งเสริมและการปกป้องระบบัิเทศีผา่ักิจกรรมต่างๆีวน้งตามกรอบของกฎหมายีและขอ้ก าหัดอืณัๆีว ณเก ณยทขอ้งี
รทมวน้งม การประยุกต์ทิธ การหรือั าัทนตกรรมมาใช้เพืณอส่งเสริมและปกป้องระบบัิเทศีเช่ัีการใช้เครืณองจนกรเพืณอการประหยนด
พลนงงาัีการส่งเสริมใหโ้รงงาัรนกษาสมดุลธรรมชาติและสิณงแทดลอ้มีเป็ัต้ั ีม การศึกษาผลด -ผลเส ยใัมุมมองของระบบัิเทศเพืณอ
ประกอบการทางแผัขยายกิจกรรมวางการผลิตีจนดตน้งหั่ทยงาัรนบผิดชอบเรืณองการอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้มและคทามหลากหลายวาง
ช ทภาพ ไดแ้ก่ีีการแต่งตน้งค่ะว างาัระบบจนดการสิณงแทดลอ้มตามมาตรฐาัีมอก.ี ISO 14001 ม การจนดโครงสร้างองคก์รว ณม แผัก
จนดการสิณงแทดลอ้ม ม  มาตรการฟ้ืัฟสิูณงแทดลอ้มีปล่อยพนั ธ์ุสนตท์ั  ้ าีปลูกป่าชุมชัีป่าชายเลัีค่ายอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้มีเป็ัต้ั  
 
การช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงประโยชน์งช้สอยและคุณค่าของระบบนิเวศ 
บริษนวม มาตรการเพืณอการคุม้ครองคทามหลากหลายวางช ทภาพีโดยไม่กระว าการอนั เป็ัภนยคุกคามต่อคทามอยู่รอดของสิณงม ช ทิตีม 
มาตรการฟ้ืัฟสูภาพแทดลอ้มวางธรรมชาติีรทมถึงประโยชั์ใชส้อยและคุ่ค่าของระบบัิเทศีว ณเก ณยทกนบพืชีสนตท์ี ดิัีั ้ าีและม การ
ทนดผลจากการั ามาตรการฟ้ืัฟฯูีว ณเก ณยทกนบพืชีสนตท์ี ดิัีั ้ าีไปใช ้ไดแ้ก่ีคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมีว ณเก ณยทกนบสิณงแทดลอ้ม มาตรการ
ฟ้ืัฟสิูณงแทดลอ้ม ไดแ้ก่ีการไดเ้ป็ัโรงงาัด เด่ัเหมืองแร่ส เข ยทีเป็ัต้ั  
 
 
9 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
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บริษนวได้ั าคทามรู้ว ณได้รนบจากประสบการ่์การด าเัิังาัด้าัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคม มาพนฒัาปรนบใช้และคิดค้ัให้เกิด
ัทนตกรรมวางธุรกิจ ว ณสามารถสร้างประโยชั์ ข ดคทามสามารถวางการแข่งขนั  และมูลค่าเพิณม วน้งต่อธุรกิจและสนงคมไปพร้อมๆ กนั ี
รทมวน้งการประหยนดพลนงงาั 
 
การั าคทามรู้ว ณเกิดจากประสบการ่์การด าเัิังาัดา้ัคทามรนบผิดชอบต่อสนงคมมาพนฒัาปรนบใชแ้ละคิดค้ั ให้เกิดัทนตกรรมวาง
ธุรกิจว ณสามารถสร้างประโยชั์ีคทามสามารถใัการแข่งขนั และมลูค่าเพิณมวน้งต่อธุรกิจและสนงคมไปพร้อมๆีกนั ีรทมวน้งการประหยนด
พลนงงาัีเช่ัีการปรนบปรุงอุปกร่์และเครืณองจนกรเพืณอการประหยนดพลนงงาั เช่ัีงาัติดตน้งีInverter เพืณอคทบคุมคทามเร็ทรอบของ
มอเตอร์เพืณอคทบคุมรอบการว างาัตามภาระโหลด ว าให้ใชพ้ลนงงาัลดลงเัืณองจากปน๊มไฮดรอลิกีไม่จ าเป็ัตอ้งหมุัดท้ยคทามเร็ท
คงว ณตลอดเทลาี– งาัติดตน้งีinverter เพืณอคทบคุมคทามเร็ทรอบของมอเตอร์เพืณอคทบคุมรอบการว างาัตามภาระโหลดีว าให้ีใช้
พลนงงาัลดลงเัืณองจากพนดลมไม่จ าเป็ัตอ้งหมุัดท้ยคทามเร็ทคงว ณตลอดเทลาีมาตรการเปล ณยัหลอดฟลูออเรสเซัต์ี T8 เป็ัีT5 – ว า
ใหป้ระหยนดพลนงงาัีีการเปล ณยัีrecuperator ว ณม ประสิวธิภาพด กทา่ีว  าใหล้ดการใชพ้ลนงงาัีเป็ัต้ั  
 
บริษนวส่งเสริมพันกงาัใัการคิดค้ั และพนฒัาัทนตกรรมว ณสามารถั าไปใชแ้ละก่อให้เกิดประโยชั์ต่อบริษนวและชุมชั เช่ัีการ
ส่งเสริมและสันบสัุัให้หั่ทยงาัใดก็ไดใ้ับริษนวเป็ัผูร้นบผิดชอบคิดค้ั ัทนตกรรมเพืณอประโยชั์วางสนงคมป ละี1 ครน้ ง  ใัชืณอ
โครงการีTata Innovista ซึณ งใัป ว ณผ่าัมาพันกงาัไดส่้งเรืณองเขา้ประกทดวน้งส้ิัี16 โครงการีและไดร้นบการคนดเลือกเพืณอแข่งขนั กนบ
บริษนววาวาอืณัใัระดนบภูมิภาคเอเซ ยตะทนั ออกเฉ ยงใต้ี โดยไดร้นบการคนดเลือกผลงาัเขา้ประกทดีใัี3 เรืณองีไดแ้ก่ี 
1) Steel Plant Yield Improvement: การพนฒัากระบทัการผลิตเหลก็ีใหไ้ดผ้ลผลิตมากข้ึัีใัข่ะว ณใชท้ นตถุดิบเว่าเดิม  
2) Auto Weighing System: เพิณมประสิวธิภาพการว างาัโดยใชร้ะบบชนณงและส่งขอ้มลูอนตโัมนติ  
3) Seismic Rebar: ัทนตกรรมการผลิตเหลก็ตา้ัวางแรงสนณัสะเวือัแผ่ั ดิัไหท 
 
การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
ใัการด าเัิัธุรกิจีัอกจากลูกค้าแล้ทีบริษนวยนงต้องเชืณอมโยงสนมพนัธ์กนบธุรกิจอืณัๆีอ กเป็ัจ าัทัมากีรทมวน้ งธุรกิจกลุ่ม
อุตสาหกรรมเด ยทกนั ีหั่ทยงาัก ากนบดูแลภาครนฐและว ณส าคนญคือีชุมชัีสนงคมีดนงัน้ัีการเชืณอมโยงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยจึงเป็ัแัทปฏิบนติ
ส าคนญว ณว  าให้บริษนวเขา้ใจผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยแต่ละกลุ่มมากกท่าการเป็ัผูผ้ลิตและลูกคา้ต่อกนัเว่าัน้ัีแต่ย นงรทมถึงผลกระวบและการ
พึณงพากนั และั าไปสู่กระบทัการเชืณอมโยงเพืณอสันบสัุัการประกอบธุรกิจวน้งใัระยะสน้ัและระยะยาทไดอ้ยา่งมนณั คง 
 
บริษนวไดก้ าหัดัโยบายและแผังาัดา้ัคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมโดยค าัึงถึงผลกระวบต่อการด าเัิัธุรกิจต่อผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยวน้ง
โดยตรงและโดยอ้อมีโดยตรงประกอบด้ทยีลูกค้าีคู่ค้าีพันกงาัีผูถื้อหุ้ัีชุมชัรอบว ณตน้ งโรงงาัีและโดยอ้อมีเช่ัีรนฐบาลี
หั่ทยงาัก ากนบดูแลของรนฐีประชาชัวนณทไปีชุมชััอกถิณัว ณตน้งของโรงงาัีเป็ัต้ั  วน้ง  ั้ ีย นงไดค้  าัึงถึงระบบัิเทศเพืณอหล กเล ณยงการ
ว าลายธรรมชาติและระบบป้องกนั ภนยธรรมชาติ 
 
กระบทัการเชืณอมโยงผูม้ ส่ทัไดเ้ส ย ไดแ้ก่ีการจนดการประชุมร่ทมกนั ีส ารทจคทามพึงพอใจหรือขอ้เสัอแัะีรนบขอ้ร้องเร ยัีเปิดเทว 
รนบฟนงคทามเห็ัีกิจกรรมเปิดบา้ัีเย ณยมโรงงาัีรทมวน้งการจนดหาวรนพยากรว ณจ  าเป็ัีเช่ัีงบประมา่ีอุปกร่์ีสถาัว ณีเป็ัต้ั ีวน้ง  ั้ ี
ผูบ้ นงคนบบนญชาจะตอ้งว าคทามเขา้ใจกนบผูป้ฏิบนติงาัถึงทิธ การติดตามงาัีระยะเทลาการติดตามงาัีช่องวางการให้ขอ้มูลีปนญหาใั
การปฏิบนติตามงาัตามแผัดท้ย 
 
*รายละเอ ยดของกลุ่มผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยและการตอบสัองคทามตอ้งการของผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยแต่ละกลุ่มปรากฎใัหัา้ี77-80 
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
บริษนวไดก้ าหัดยวุธศาสตร์การบริหารจนดการห่ทงโซ่อุปวาัโดยใหค้ทามส าคนญกนบคุ่ภาพสิัคา้และบริการีการจนดส่งตรงตามเทลาี
การใชว้รนพยากรอยา่งม ประสิวธิภาพีและผลิตภน่ ฑห์รือการผลิตเป็ัมิตรต่อสุขภาพและสิณงแทดลอ้มีอ กวน้งย นงม ระบบการจนดการของ
คู่คา้เพืณอบริหารจนดการีตรทจสอบศนกยภาพีและติดตามประเมิัการว างาัคู่คา้ีและม การสืณอสารจรรยาบรร่ใัสนญญากนบคู่คา้ของ
บริษนวีเพืณอให้พันกงาัและคู่คา้ยึดถือและปฏิบนติตามอย่างเคร่งครนดีคู่คา้ของบริษนวีม วน้งว ณจนดหาทนตถุดิบให้บริษนวีไดแ้ก่ีเศษเหล็กี
และคู่คา้ประเภวว ณให้บริการอืณัๆีไดแ้ก่ีสิัคา้และบริการต่างๆีเช่ัีผูร้นบเหมาีผูแ้วัจ าหั่ายเครืณองจนกรีตนทแวัจ าหั่ายอุปกร่์ี
บริษนวขัส่งสิัคา้ีเป็ัต้ั  
 
การวิเคราะห์และคัดเลอืกคู่ค้า 
บริษนวจนดว าวะเบ ยัคู่คา้ีโดยตรทจสอบคุ่สมบนติผูว้ ณจะข้ึัวะเบ ยัเป็ัคู่คา้ของบริษนวีซึณ งตอ้งผ่าัเก่ฑก์ารประเมิัวน้งี5 ดา้ัี
ไดแ้ก่ี ดา้ัคทามสามารถวางเวคัิคี ดา้ัคทามสามารถใัการประกนั คุ่ภาพและการคทบคุมคุ่ภาพี ดา้ัคทามปลอดภนยีอาช ทอ
ัามนยีและสิณงแทดลอ้มีและีดา้ัการเงิัีรทมถึงการประเมิัดา้ัจริยธรรมและการด าเัิังาัตามกฎหมายแรงงาัีโดยใัรอบป ว ณ
ผา่ัมาีม คู่คา้รายใหม่จ าัทัี172 บริษนวีว ณผา่ัเก่ฑก์ารประเมิัวะเบ ยัคู่คา้ของบริษนวีว าให้ส้ิัป ีบริษนวม คู่คา้ใัวะเบ ยัวน้งส้ิัี
2,857 บริษนว 
 
ัอกเหัือจากการประเมิัการข้ึัวะเบ ยัคู่คา้ตามเก่ฑด์นงกล่าทขา้งต้ั ีวางบริษนวยนงไดพิ้จาร่าและประเมิัคทามเส ณ ยงเพิณมเติม
ส าหรนบการทเิคราะห์และคนดเลือกคู่คา้ใักลุ่มทนตถุดิบหลนกของบริษนวีเัืณองจากีการขาดแคลัทนตถุดิบหลนกใัการผลิตเป็ัคทามเส ณยง
ส าคนญของบริษนวีดนงัน้ัีบริษนวจึงม การรทบรทมปริมา่การซ้ือระหทา่งกลุ่มบริษนววาวาีสต ลเพืณอเพิณมอ  าัาจใัการต่อรองมากข้ึัีอ ก
วน้งสามารถเพิณมคทามมนณั ใจจากการจนดหาจากแหล่งจ าหั่ายว ณั่าเชืณอถือวางดา้ัคุ่ภาพีวน้ง  ั้ ีเพืณอเป็ัการลดคทามเส ณยงใัดา้ัคทาม
สม ณาเสมอของคุ่ภาพและปริมา่ของทนตถุดิบว ณส าคนญต่อกระบทัการผลิตีการว างาัใกลชิ้ดกนบคู่คา้เพืณอทางแผัจนดหาทนตถุดิบ
วดแวัใักร  ่ฉุกเฉิัีีีรทมถึงีย นงม แผัใัการตรทจสอบปริมา่ทนตถุดิบระยะยาทและแัทโั้มของปนจจนยว ณอาจส่งผลต่อปริมา่
ทนตถุดิบีและรายงาัผลต่อค่ะกรรมการบริษนววุกไตรมาสีส่ทัคทามเส ณยงว ณเกิดข้ึัจากคู่คา้ว ณใหบ้ริการอืณัๆี 
 
ว ณเก ณยทเัืณองกนบการบริการีและการขัส่งีบริษนวจะให้คทามส าคนญกนบการจนดการเรืณองคทามปลอดภนยีอาช ทอัามนยีสิณงแทดลอ้มและ
สนงคมเป็ัส าคนญีโดยเฉพาะใัคู่คา้ขัาดเล็กและผูร้นบเหมาว ณด  าเัิัการเรืณองการจนดการของเส ยและการขัส่งีเัืณองดท้ยหากม การ
บริหารจนดการว ณไม่ด จะส่งผลกระวบต่อสนงคมีชืณอเส ยงีและคทามั่าเชืณอถือของบรนษนว 
 
การตรวจประเมิน การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานของคู่ค้า 
บริษนวม การประเมิัประสิวธิภาพการว างาัรายป ใัี4 มิติดท้ยกนั ีไดแ้ก่ีดา้ัคุ่ภาพของสิัคา้และบริการีดา้ัการส่งมอบสิัคา้
และบริการตามก าหัดเทลาีดา้ัคทามปลอดภนยีอาช ทอัามนยและสิณงแทดลอ้มและดา้ัการปฏิบนติตามกฎหมายและจริยธรรมีและ
เพืณอให้มนณั ใจท่าคู่คา้ม ศนกยภาพใัการด าเัิังาัและม แัทวางใัการด าเัิัธุรกิจบัพ้ืัฐาัเด ยทกนักนบบริษนวีอ กวน้งสิัคา้และ
บริการว ณส่งมอบมายนงบริษนวม คุ่ภาพเป็ัไปตามขอ้ก าหัดีัโยบายีมาตรฐาัการด าเัิังาัีและสอดคลอ้งกนบเป้าหมายวางธุรกิจ
ขององคก์รีใัระหทา่งป ีหั่ทยงาัผูใ้ชง้าัสามารถร้องเร ยัีั าเสัอปนญหาว ณเกิดจากการใชง้าัได้ี โดยบริษนวจะว าการตรทจสอบ
ขอ้เวจ็จริงีพิจาร่าด าเัิัการแกไ้ขปนญหาและทางแผัพนฒัาคู่คา้ร่ทมกนั กนบผูเ้ก ณยทขอ้งจากวุกหั่ทยงาัและคู่คา้ีวน้ง  ั้ ีหากคู่คา้ไม่
ด าเัิัการตามมาตรฐาัว ณก  าหัดีคู่คา้อาจถูกระงนบการจนดซ้ือจนดจา้งจากบริษนวชนณทคราทีหรือถอัชืณอออกจากวะเบ ยัคู่คา้ของบริษนวี
หรือลงโวษเป็ัรายกร  ่ไปีวน้ง  ั้ ีใัการติดตามและประเมิัผลการด าเัิังาัรายป ของคู่คา้พบทา่ม คู่คา้จ  าัทัี 250 รายีว ณเขา้เก่ฑ์
การประเมิัรายป ของบริษนวโดยพิจาร่าจากคทามถ ณและมูลค่าการซ้ือขายีโดยม คู่คา้ 4 รายีว ณบริษนวแจง้ให้ม การปรนบปรุงคุ่ภาพ
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สิัคา้และบริการีเพืณอให้คู่คา้เขา้ใจถึงสิณงว ณบริษนวตอ้งการีและเพิณมศนกยภาพให้กนบคู่คา้ให้สามารถด าเัิัธุรกิจกนบบริษนวต่อไปใั
อัาคตีบริษนวจึงไดเ้ขา้ไปพนฒัาคู่คา้โดยการร่ทมทางแผัการพนฒัาศนกยภาพคู่คา้ใหค้  าแัะั าต่างๆ 
 
การพฒันาคู่ค้า 
บริษนวม ัโยบายใัีการพนฒัาคู่คา้ตามแผัพนฒัาคทามสนมพนั ธ์อนั ด กนบคู่คา้ี(Supplier Relationship Management) และตน้งเป้าหมาย
ท่าคู่คา้วน้งหมดจะตอ้งผ่าัการประเมิัประจ าป ใัหนทขอ้สิณงแทดลอ้มีสนงคมีและการก ากนบกิจการีใัตลอดระยะเทลาี3 ป ว ณผ่าัมาี
บริษนวจนดอบรมและประชุมเพืณอพนฒัาคู่คา้ตามคทามจ าเป็ัและคทามเหมาะสมอย่างสม ณาเสมอีวน้ง  ั้ ีบริษนวได้ั  าคู่มือและแัทการ
บริหารจนดการห่ทงโซ่อุปวาัมาใชภ้ายใตโ้ครงการีOEMS ว ณมุ่งเั้ัให้คู่คา้และผูร้นบเหมาม การพนฒัาการจนดการว ณด ว ณเก ณยทกนบคทาม
ปลอดภนยีสิณ งแทดลอ้มีและจนดการคทามเส ณยงอย่างยนณงยืัีบริษนวจนดให้ม การประชุมประจ าป กนบคู่คา้ีเพืณอสืณอสารเก ณยทกนบวิศวางของ
องคก์รีช ้แจงแัทวางการด าเัิัธุรกิจรทมถึงกฎเก่ฑห์รือระเบ ยบใัการว างาัร่ทมกนั ีเช่ัีการประกาศเจตัารม่์จริยธรรมธุรกิจี
(TCoC) เพืณอต่อตา้ัการวุจริตวุกรูปแบบีัโยบายการไม่รนบของขทนญีของรางทนลีเป็ัต้ั ีรทมถึงจนดอบรมผูร้นบเหมาใัเรืณองคทาม
ปลอดภนยใัการว างาัก่อัการว างาัใัพ้ืัว ณปฏิบนติงาัเพืณอลดอนตราการบาดเจบ็หรืออุบนติเหตุจากการว างาัีฯลฯ 
 
การจัดหาวัตถุดบิ และการจัดหาบริการอืน่ก 
เพืณอใหก้ารจนดซ้ือจนดจา้งม ประสิวธิภาพีการเพิณมประสิวธิภาพใัการจนดหาทนตถุดิบีการแลกเปล ณยัขอ้มลูและการใชโ้ครงสร้างพ้ืัฐาั
ร่ทมกนั ซึณ งจะช่ทยลดการใชง้บประมา่ีลดระยะเทลาขัส่งีและว าใหก้ารสืณอสารและการรายงาัผลการด าเัิัการว าไดง่้ายยิณงข้ึั 
บริษนวไดร่้ทมกนบบริษนวใักลุ่มวาวาีใัภูมิภาคเอเช ยตะทนั ออกเฉ ยงใต้ี อิัเด ยียุโรปีเพืณอเพิณมศนกยภาพใัการแข่งขนั และกลยุวธ์ใั
การจนดหาีโดยด าเัิัการจนดซ้ือจนดจา้งสิัคา้และบริการบางประเภวร่ทมกนั ีและแลกเปล ณยัคทามรู้และประสบการ่์การจนดซ้ือจนด
จา้งกนบบริษนวอืณัๆีวน้ง  ั้ เพืณอให้จนดซ้ือจนดจา้งเป็ัไปอย่างม ประสิวธิภาพสูงสุดีรทมวน้งการจนดซ้ือจนดจา้งสิัคา้และบริการกนบคู่คา้ใั
วอ้งถิณัม อยา่งต่อเัืณองเพืณอเป็ัการกระจายรายไดสู่้วอ้งถิณัอยา่งเป็ัรูปธรรม 
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พนัธกจิเพือ่ชุมชนและสังคม 
 
บริษนวีวาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)จ ากนดี(มหาชัี)ผูผ้ลิตและจ าหั่ายเหลก็วรงยาทว ณใหญ่ว ณสุดใัประเวศไวยีมุ่งมนณั ด  าเัิัธุรกิจดท้ย
หลนกของการเป็ับรรษนวพลเมืองว ณด ีบัพ้ืัฐาัของการม คทามส าัึกและตระหันกถึงหั้าว ณและคทามรนบผิดชอบต่อชุมชัีสนงคมี
และประเวศชาติีรทมวน้งการใหค้ทามส าคนญต่อการรนกษาสิณงแทดลอ้มอยา่งจริงจนงและต่อเัืณองีซึณ งถือเป็ักลไกส าคนญว ณจะขนบเคลืณอัให้
การด าเัิัธุรกิจของบริษนวเจริญเติบโตคทบคู่ไปพร้อมกนบการพนฒัาสนงคมและสิณงแทดลอ้มไดอ้ยา่งยนณงยืั ี 
ี 
ดท้ยอุดมการ่์อนั แั่ทแั่ใัการแสดงถึงคทามรนบผดิชอบต่อสนงคมและสิณงแทดลอ้มให้เด่ัชนดและเป็ัรูปธรรมว ณชนดเจัีบริษนวจึงได้
ก าหัดแัทวางด าเัิัพนั ธกิจเพืณอชุมชัและสนงคมีโดยแบ่งออกเป็ัี 1ีส่ทัีไดแ้ก่ี  
 
2 .  กจิกรรมเพือ่สนับสนุนชุมชนรอบโรงงานของบริษัท  
บริษนวมุ่งมนณั ว ณจะพนฒัาคุ่ภาพช ทิตของประชาชัว ณอาศนยอยู่ใัชุมชัรอบโรงงาัีเพืณอเสริมสร้างวนศัคติว ณด ีและการยอมรนบใั
ฐาัะว ณเป็ัส่ทัหัึณ งของชุมชัและเป็ัปนจจนยหลนกของการด ารงอยู่ของบริษนวพร้อมช่ทยยกระดนบคุ่ภาพช ทิตของคัใัชุมชัให้ด 
ข้ึัีเพืณอสร้างสนงคมแห่งคทามยนณงยืัและพึณงพาตัเองได้ี โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชัไดคิ้ดเองีว าเองีและบริษนวจะเป็ัผูส้ันบสัุั
และร่ทมด าเัิัการโดยไดด้  าเัิักิจกรรมเพืณอสนงคมี 
บริษนวไดส้ันบสัุัชุมชัรอบโรงงาัีโดยแบ่งออกเป็ัี 3ีดา้ัีไดแ้ก่ี  
6.6 การส่งเสริมทนฒัธรรมประเพ  ่ใัวอ้งถิณัีโดยการเขา้ร่ทมใักิจกรรมต่างๆีดา้ัศาสัาและทนฒัธรรมของชุมชัีเช่ัีวอดกฐิัี

วอดผ้าป่าีหล่อเว ยัพรรษาีเท ยัเว ยัเัืณองใัทนัส าคนญวางศาสัาีการั าพันกงาัอาสาสมนครไปร่ทมกิจกรรมเพืณอ
บูร่ปฏิสนงขร่์ทนดใัชุมชัและการวาส พร้อมว าคทามสะอาดทนดใัชุมชัีฯลฯี 

6.0ี  การเสริมสร้างสุขภาพอัามนยและคทามปลอดภนยให้ชุมชัีโดยการจนดหั่ทยแพวยเ์คลืณอัว ณออกตรทจสุขภาพและให้การ
รนกษาพยาบาลกนบคัใัชุมชัีโดยร่ทมกนบโรงพยาบาลของภาครนฐีร่รงคป้์องกนั ไขห้ทนดใหญ่ีร่รงคเ์พืณอสร้างคทามตระหันกรู้
ใัโวษของยาเสพติดีการจนดอบรมการขนบข ณรถจนกรยาัยัตอ์ยา่งปลอดภนยีฯลฯี 

6.7ี  การพนฒัาชุมชัีเช่ัีร่ทมพบปะคัใัชุมชัีผู ้ั  าวอ้งถิณัีและศึกษาคทามตอ้งการใัการพนฒัาชุมชัใัรูปแบบต่างๆีและได้
ร่ทมบริจาคทนสดุก่อสร้างีและอุปกร่์ส าันกงาัีตลอดจัพันกงาัจิตอาสาพนฒัาให้แก่ทนดีโรงเร ยัีและส่ทัราชการใัวอ้งถิณัี
และสันบสัุักิจกรรมของชุมชัและราชการใัวอ้งถิณัี 

6.1 การส่งเสริมอาช พใหก้นบคัใัชุมชัีโดยจนดอบรมเพืณอฝึกอาช พดา้ัต่างๆีให้แก่คัใัชุมชัพร้อมสร้างรายไดใ้ห้กนบชุมชัดท้ย
การรนบสิัคา้และผลิตภน่ ฑจ์ากคัใัชุมชัมาจ าหั่ายใัโรงงาัีฯลฯี 

6.6ี  การพนฒัาเด็กและเยาทชัใัชุมชัีโดยการมอบวุัการศึกษาอปุกร่์การเร ยัและอุปกร่์การก ฬาีสร้างห้องั ้ าีปรนบปรุง
สัามเด็กเล่ัและโรงอาหารให้แก่โรงเร ยัใัชุมชัีการร่ทมจนดกิจกรรมงาัทนั เด็กให้แก่โรงเร ยัใัชุมชัีอาสาสมนครจาก
พันกงาัร่ทมเป็ัครูสอัีภาษาอนงกฤษีและอบรมวนกษะการเล่ัฟุตบอลให้กนบเด็กันกเร ยัใัโรงเร ยัต่างๆีใัชุมชัีรทมวน้ง
สันบสัุัการปรนบปรุงีสัามฟตุบอลีสันบสัุัค่ายลูกเสือีและค่ายเพืณอส่งเสริมคทามรู้ภาษาอนงกฤษีให้กนบโรงเร ยัใัชุมชัี
การส่งเสริมใหพ้ันกงาัของบริษนวไปเป็ัครูเพืณออบรมคทามรู้พ้ืัฐาัดา้ัคอมพิทเตอร์ใหก้นบเยาทชัใัชุมชัีฯลฯี 

6.6ี  การสันบสัุัและเสริมสร้างคทามสนมพนั ธ์ว ณด กนบชุมชัและหั่ทยงาัภาครนฐีรทมวน้งการใหค้ทามช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยพิบนติและ
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ผูด้อ้ยโอกาสใัชุมชัีเช่ัีการมอบถุงยนงช พเพืณอช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยั ้ าว่ทมใัชุมชัีการปรนบปรุงพ้ืัว ณและระบบไฟฟ้าแก่
โรงเร ยัว ณประสบภนยั ้าว่ทมีจนดกิจกรรมี 6ีสี.พร้อมมอบเกา้ อ ้ใหก้นบทนดว ณไดร้นบคทามสูญเส ยใัดา้ัวรนพยสิ์ัจากภนยั ้ าว่ทมีการ
สันบสัุักิจกรรมต่างๆีของหั่ทยงาัภาครนฐีฯลฯี 

6.3ี  การอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้มของชุมชัีโดยการเสริมสร้างจิตส าัึกใหก้นบคัใัชุมชัใัการอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้มีเช่ัีจนดค่ายอัุรนกษ์
สิณงแทดลอ้มใหแ้ก่เดก็ันกเร ยัใัชุมชัีการปลูกต้ั ไมบ้ริเท่รอบโรงงาัและบริเท่รอบชุมชัีฟ้ืัฟูป่าชุมชัีการจนดกิจกรรม
ร่รงคเ์ัืณองีใัทนั ต้ั ไมแ้ห่งชาติีฯลฯี 

1 .  การสนับสนุนการศึกษาของเดก็และเยาวชนงนโรงเรียนท่ีอยู่งนท้องถิ่นห่างไกล 
บริษนวตระหันกด ท่าีเด็กและเยาทชัเป็ัทนยว ณจะเติบโตเป็ัก าลนงส าคนญของประเวศชาติต่อไปใัอัาคตีซึณ งจะั าพาประเวศชาติไปสู่
คทามก้าทหั้าอย่างมนณั คงและยนณงยืัีดนงัน้ ัีการดูแลและส่งเสริมพนฒัาวางดา้ัการเร ยัรู้และการศึกษาของเด็กและเยาทชัจึงคทร
ด าเัิัการอยา่งจริงจนงและต่อเัืณองีและห้องสมุดก็ถือเป็ัแหล่งเร ยัรู้ว ณส าคนญใัการสร้างปนญญาให้โอกาสและคทามกา้ทหั้าแก่เด็กให้
กา้ทวนั เวคโัโลย ี และปรนบตนทไดว้นั ต่อการเปล ณยัแปลงใัวุกๆีดา้ัีซึณงใัปนจจุบนั ม เดก็ันกเร ยัจ าัทัมากใัวอ้งถิณัห่างไกลว ณย นงขาด
การสันบสัุัใัดา้ัหันงสือีและขาดแคลัหอ้งสมุดีเัืณองจากงบประมา่ภาครนฐว ณม ไม่เพ ยงพอีเป็ัเหตุใหเ้ดก็เหล่า  ั้ ขาดโอกาสใัการ
เร ยัรู้และพนฒัาตัเองี 
 
บริษนวจึงไดริ้เริณมโครงการ“เสริมปนญญาีกนบีวาวาีสต ล” เพืณอส่งเสริมการเร ยัรู้และพนฒัาตัเองของเดก็และเยาทชัใัวอ้งถิณัวุรกนั ดารี
ให้ม ัิสนยรนกการอ่าัีสามารถประยุกตใ์ชค้ทามรู้และวนกษะของตัเพืณอช่ทยเหลือครอบครนทและวอ้งถิณัซึณ ีงจะส่งผลต่อการพนฒัาชุมชั
และสนงคมต่อไปใัระยะยาทีโดยไดจ้นดว ามุมหันงสือใัหอ้งสมุดของโรงเร ยัพร้อมมอบหันงสือและสืณอการเร ยัรู้ีประเภวต่างๆีให้แก่
โรงเร ยัต่างๆีเริณมต้ั ว ณโรงเร ยัต่างๆีว ณตน้งอยูใ่ัชุมชัรอบโรงงาัีและขยายผลไปยนงโรงเร ยัอืณัๆีวนณทวุกภูมิภาคของประเวศไวยีและ
ไดก้ าหัดเป้าหมายว ณจะมอบมุมหันงสือจ าัทัรทมีถึงี 166ีีโรงเร ยัีซึณ งตอ้งผ่าัเก่ฑก์ารประเมิัตามแัทวางการคนดเลือกโรงเร ยัว ณ
เขา้ร่ทมโครงการีดนงต่อไป  ั้ี  

 
หลนกเก่ฑก์ารคนดเลือกโรงเร ยัี: 
6. ีคัี606-36ีกเร ยัีระหทา่งจ าัทััน 
.0 ี-ี6ีเปิดการเร ยัการสอัระดนบีอัุบาลประถมศึกษาป ว ณีี6 
7 ีม หอ้งสมุดเป็ัเอกเวศีไม่อยูร่่ทมกนบหอ้งเร ยั 
.1 ีครูผูส้อัอยูใ่ัเก่ฑว์ ณเหมาะสมกนบจ าัทัันกเร ยั-สนดส่ทัีผูบ้ริหาร 
ี.6 ทสินยวนศั์ผูบ้ริหารและการบริหารจ นีดการี 
ี.6 ีารนกษว์ ณไดร้นบมอบหมายดูแลหอ้งสมุดม ครูบรร่ 
.3 ีสภาพหอ้งสมุดีการดูแลีคทามสะอาด 
ี.3 ีการใชง้าัหอ้งสมุดของเดก็ันกเร ยั 
ี.8 ีการจนดกิจกรรมต่างๆีเพืณอส่งเสริมการอ่าัว ณโรงเร ยัด าเัิัการใหก้นบเดก็ันกเร ยั 
ี.66 การบริหารจนดการีคทามสนมพนั ธ์กนบชุมชัีและหั่ทยงาัราชการโดยรอบี 
ี.66 ีผล(ีผลสนมฤวธ์ิวางการเร ยัของเดก็ันกเร ยัใัโรงเร ยััน้ัๆีอยูใ่ัเก่ฑด์ O-Net / NT)  
ี.60 เส้ัวางเดิัวางเขา้โรงเร ยัสามารถเดิัวางไดวุ้กฤดูกาล 
ี 
หลนกเก่ฑใ์ัการคนดเลือกหันงสือ:ี 
คนดเลือกหันงสือเสริมการอ่าัีพิจาร่าจากกลุ่มสาระการเร ยัีโดยเั้ัหันงสือว ณม รูปภาพีี3ีีส ีและแบ่งหันงสือออกเป็ัีี1
หมทดหมู่ีครอบคลุมวน้งการส่งเสริมวางดา้ัทชิาการใหเ้ป็ัคัเก่งีและส่งเสริมจริยธรรมใหเ้ป็ัคัด ของสนงคมีม เลขรหนสีและ
ีแถบส ีเพืณอใหง่้ายต่อการจดจ าและจนดเก็บติดไทว้ ณหันงสือวุกเล่ม 
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ี.6 ทวิยาศาสตร์และค่ิตศาสตร์ีี)ส แดง( 
ี.0 ี)ส เหลือง(ีงคมศึกษาีศาสัาีทนฒัธรรมสน 
ี.7 ี)ส ชมพ(ูีสุขศึกษาีพลศึกษาีศิลปะ 
ี.1 ี)ส เข ยท(ีภาษาไวยีและีภาษาอนงกฤษ 
ี.6 ี)ส ส้ม(ีอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้ม 
ี.6 ี)ส ฟ้า(ีคุ่ธรรมและจริยธรรม 
ี.3 ี)ส ม่ทง(ีเสริมสร้างประสบการ่์ 
 
โดยหันงสือว ณว  าการมอบให้ใัรอบแรกีพร้อมกนบการติดตน้งมุมหันงสือม จ  าัทัประมา่ี 066ีีเล่มีและหลนงจากัน้ัจะม การส่งหันงสือ

เพิณมเติมวุกเดือัีมกราคมีและีมิถุัายัของวุกป ีเป็ัเทลาี6ีป ีโดยโรงเร ยัจะตอ้งส่งรายงาัการใชห้้องสมุดตามแบบฟอร์มของบริษนวี
วุกทนั ว ณี3ีของเดือั ีเพืณอใชป้ระกอบการพิจาร่าคนดเลือกหันงสือเพิณมเติมใัครน้ งต่อๆีไปีเพืณอให้เกิดคทามยนณงยืัใัระยะยาทีบริษนวยนงได้

มอบี”แัทวางการบริหารห้องสมุด” ให้กนบวุกโรงเร ยัีเพืณอส่งเสริมให้บริหารจนดการห้องสมุดอย่างม ประสิวธิภาพมากยิณงข้ึัีม การ
ออกไปเย ณยมเย ยัโรงเร ยัว ณบริษนวใหก้ารสันบสัุัตามคทามเหมาะสมอ กดท้ยี 
 
ใัป ี0666ีวาวาีสต ลี (ีประเวศไวยีี)บริษนวไดว้  าการส่งมอบมุมหันงสือ “เสริมปนญญาีกนบีวาวาีสต ล” ให้กนบโรงเร ยัต่างๆีรทมี02ี
โรงเร ยัีโดยีปนจจุบนั ีม โรงเร ยัว ณไดร้นบมอบมุมหันงสือีวน้งส้ิัี679ีโรงเร ยัวนณทประเวศไวยี 
ัอกจาก  ั้ ีบริษนวไดร้นบการอัุเคราะห์จากผูม้ ส่ทัไดเ้ส ยีไดแ้ก่ีผูถื้อหุ้ัีลูกคา้ีคู่คา้ีพันกงาัีใัการบริจาคถุงเวา้จ าัทักท่าี4,000 คู่
ใหก้นบโรงเร ยัว ณไดร้นบมุมหันงสือใัป ว ณผา่ัมาดท้ย 
 
3 . การสนับสนุนองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร  
บริษนวไดใ้หก้ารสันบสัุัองคก์รว ณไม่แสทงหาผลก าไรีวน้งใัส่ทัของโครงการอนั เัืณองมาจากพระราชด าริีกิจกรรมค่ายอาสาสมนครของ
ันกศึกษาใัมหาทวิยาลนยต่างๆีการใหค้ทามช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยวางธรรมชาติีและการสันบสัุัผูด้อ้ยโอกาสวางสนงคมีและโครงการ
สาธาร่ประโยชั์ต่างๆี 
7.6 การสันบสัุัโครงการอนั เัืณองมาจากพระราชด าริี 
 • การสันบสัุัมลูัิธิชนยพนฒัาีใัการจนดว ากนงหนั ั ้ าชนยพนฒัาี 
 • การสันบสัุัการจนดพิมพห์ันงสือการ์ตูัเฉลิมพระเก ยรติชุดี“ตามรอยพ่อดท้ยเศรษฐกิจพอเพ ยง” ของี 
ีีีีีีีีีีมลูัิธิี 6ีธนั ทามหาราชีเพืณอีมอบใหแ้ก่หอ้งสมุดวนณทประเวศีฯลฯี  
7.0ี  การสันบสัุัค่ายอาสาพนฒัาของันกศึกษาี 

 • การสันบสัุัเหลก็เส้ัก่อสร้างแก่โครงการค่ายอาสาพนฒัาีของค่ะทศิทกรรมศาสตร์ี 
ีีีีีีีีีีจุฬาลงกร่์มหาทวิยาลนยีใัการสร้างสะพาัคอักร ตเสริมเหลก็ใหแ้ก่ชุมชัีเป็ัการพนฒัาคทามเป็ัอยู่ี  

ของสนงคมไวยใัชับวีให้ม ช ทิตคทามเป็ัอยู่ว ณด ข้ึัีโดยบริษนวไดใ้ห้การสัุบสัุัผลิตภน่ ฑเ์หล็กเส้ัีีก่อสร้างีภายใตชื้ณอี
โครงการี“สะพาัยทุทศิทกรบพิธ”  

7.7ี  การใหค้ทามช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยพิบนติี 
 • การมอบถุงยนงช พีและั ้าดืณมช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยั ้าว่ทมี 
 • การมอบผา้ห่มกนั หัาทใหแ้ก่ันกเร ยัของโรงเร ยับา้ัสะเป่ใต้ี จ .แม่ฮ่องสอัีตามโครงการี  
ีีีีีีีีีี“ร่ทมสร้างไออุ่ัตา้ัภนยหัาท”  
 • การบริจาคเงิัเพืณอช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยั ้าว่ทมภาคเหัือใหแ้ก่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืัฐาัและการเหมืองแร่ี 
ีีีีีีีีีีใัส่ทัของการช่ทยเหลือผูป้ระสบภนยพิบนติวางธรรมชาติี 
7.1ี  การสันบสัุัผูด้อ้ยโอกาสวางสนงคมและโครงการสาธาร่ประโยชั์ี 
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 • การเล ้ยงอาหารีและบริจาคเครืณองอุปโภคบริโภคแก่สถาัรนบเล ้ยงเดก็อ่อัต่างๆี 
 • การร่ทมเป็ัเจา้ภาพการวอดผา้ป่ามหากุศลีเพืณอจนดหาอุปกร่์ส าันกงาัของอาคารฝึกอาช พคัตาบอดีี 
ีีีีีีีีีีและว ณพนกอาศนยคัตาบอดทนยชราว ณไร้ผูอุ้ปการะี 
 • การเล ้ยงอาหารกลางทนั ีการมอบเครืณองอุปโภคบริโภคีและการจนดกิจกรรมสนัวัาการใหแ้ก่ผูสู้งอายวุ ณ 
ีีีีีีีีีีสถาัสงเคราะห์คัชราบา้ับางแคี 0ี  
 • การจนดกิจกรรมอาสาสมนครอ่าัหันงสือเส ยงีเพืณอมอบใหแ้ก่มลูัิธิคัตาบอดแห่งประเวศไวยี 
 • การจนดกิจกรรมบริจาคโลหิตีโดยร่ทมมือกนบศูัยบ์ริจาคโลหิตีโรงพยาบาลศิริราชีและสภากาชาดไวยี 
ีีีีีีีีีีเพืณอใชเ้ป็ัสาธาร่กุศลี 
 
4 . กจิกรรมเพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
บริษนวใักลุ่มวาวาีสต ลี (ประเวศไวยี)ใหค้ทามส าคนญต่อการใชว้รนพยากรธรรมชาติอ ยา่งม ประสิวธิภาพีรทมถึงการบริหารจนดการดา้ัี 
สิณงแทดลอ้มอยา่งเหมาะสมีเพืณอไม่ใหเ้กิดผลกระวบต่อชุมชัและสนงคมโดยรทมัอ้ยว ณสุดีดนงต่อไป  ั้ ี 
 
1.6ี  การบริหารจนดการเพืณอการอัุรนกษแ์ละปกปนกรนกษาสิณงแทดลอ้มีการคทบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอัไดออกไซด ์
ีีีีีีีใหอ้ยูใ่ัอนตราว ณก  าหัดีการลดใชพ้ลนงงาัีการั าก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็ัเช้ือเพลิงแวัีั ้ามนั เตาีการั าั ้าีี 
ีีีีีีีีจากกระบทัการผลิตหมุัเท ยัมาใชใ้หม่ีการั าก๊าซว ณเกิดข้ึัใักระบทัการผลิตีมาใชใ้ัการผลิตไฟฟ้าเพืณอี 
ีีีีีีีใชใ้ัโรงงาัี 
1.0ี  โครงการีSave Our Earth บริษนวไดริ้เริณมจนดว าโครงการี“Save Our Earth” เพืณอปลูกฝนงจิตส าัึกดา้ัคทาม 
ีีีีีีีีรนบผดิชอบต่อสิณงแทดลอ้มใหก้นบพันกงาัีการร่รงคใ์หพ้ันกงาัวุกคัเห็ัคทามส าคนญและร่ทมลดภาทะโลกี 
ีีีีีีีีร้อัีเช่ัี 
 • การมอบถุงผา้แก่พันกงาัวุกคัีเพืณอลดการใชถุ้งพลาสติกี 
 • การมอบแัทวางการลดภาทะโลกร้อัแก่พันกงาัวุกคัี 
 • การจนดว าสืณอร่รงค์ี เพืณอรนกษาวรนพยากรธรรมชาติีและสิณงแทดลอ้มใัลนกษ่ะของการลดการใช้ั  ้ าีการลด 
ีีีีีีีีีีการใชไ้ฟฟ้าีีลดการใชั ้ามนั ีลดการใชก้ระดาษีและลดการใชถุงพลาสติกีฯลฯี 
1.7 ร่ทมกนบองคก์รสาธาร่ะต่างๆีใัการจนดกิจกรรมเพืณอส่งเสริมการอัุรนกษสิ์ณงแทดลอ้มีอาวิเช่ัี 
 • ร่ทมมือกนบค่ะประมงีมหาทวิยาลนยเกษตรศาสตร์ีใัการั าเหลก็ของบริษนวไปประกอบเป็ัโครงเหลก็เพืณอีีี 

สร้างแหล่งว ณอยู่อาศนยของปะการนงและสนตท์ั  ้ าบริเท่เกาะลา้ัีเมืองพนวยาีจนงหทนดชลบุร ีรทมถึงปล่อยมา้ยั ้ าคืัสู่วะเลเพืณอ
อัุรนกษพ์นั ธ์ุมา้ั ้ าใัวะเลไวย 

 • สร้างฝายถาทรีฝายชนณทคราทีโป่งดิัเว ยมีปลูกกลท้ยไมแ้ละกลท้ยป่าี่ีบริเท่เขตรนกษาพนั ธ์สนตทป่์าเขาี 
ีีีีีีีีีีอ่างฤาไัีจนงหทนดชลบุร ี เพืณอพนฒัาแหล่งั ้าและแหล่งอาหารใหแ้ก่สนตทป่์าี  
 • การปล่อยปลาีจ าัทัี 66,666ีตนทีสู่แหล่งั ้าธรรมชาติี่ีบริเท่ว่าั ้าของส าันกงาัเขตตลิณงชนัี  
  • การเก็บขยะใัคลองสาธาร่ะี่ีคลองลนดมะยมีเขตตลิณงชนั ี 
  • ร่ทมมือกนบกลุ่มอัุรนกษป่์าชายเลัต าบลคลองต าหรุีจ ี.ชลบุร ีใัการปลูกป่าโกงกางพร้อมปล่อยปูแสมีีี  
ีีีีีีีีีีเพืณอถทายเป็ัพระราชกุศลแด่พระบาวสมเดจ็พระเจา้อยูห่นทฯีเัืณองใัทโรกาสทนั เฉลิมพระชัมพรรษาี 

• ร่ทมกิจกรรมของอ าเภอบา้ัฉางีจ .ระยองีใัการสร้างฝายี36ีฝายีเพืณอถทายเป็ัพระราชกุศลแด่พระบาวสมเด็จพระเจา้อยู่หนทฯี
เัืณองใัทโรกาสวรงเจริญพระชัมพรรษาี36ีพรรษาใัป ี0666  
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การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอรัปช่ัน 
 
บริษนวรายงาัการเกิดการวุจริต การกรรโชก รทมถึงัโยบายและแัทการปฏิบนติใัการป้องกนั และขจนดการวุจริต โดยบริษนวม 
หั่ทยงาัตรทจสอบภายใัว ณม อิสระใัการว างาัีรายงาัตรงต่อค่ะกรรมการตรทจสอบว ณม แผัการตรทจสอบครอบคลุมไปถึง
วุกหั่ทยงาัว ณม คทามเส ณยงีตลอดจับริษนวม ัโยบายีWhistle Blower ว ณเป็ัช่องวางให้ม การร้องเร ยัการกระว าการประพฤติมิ
ชอบีโดยไม่เปิดเผยผูใ้ห้ขอ้มูลีัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงม มาตรฐาัใัการว างาัต่างีๆีว ณช่ทยป้องกนั การวุจริตีเช่ัีม มาตรฐาัใัการ
จนดซ้ือ มาตรฐาัใัการตรทจรนบีการก าหัดระดนบผูม้ อ  าัาจอัุมนติีและม ผูต้รทจสอบบนญช ภายัอกเขา้มาตรทจสอบและประเมิั
คทามเส ณ ยงวางดา้ัวุจริตีเป็ัประจ าวุกป  ม การตอบแบบสอบถามเก ณยทกนบการประเมิัคทามเส ณ ยงใัการวุจริตว ณจนดว าโดยผู้
ตรทจสอบบนญช เป็ัประจ าวุกป ีเป็ัต้ั  
 
บริษนวม รูปแบบการส่งเสริม สันบสัุั อบรม และสร้างคทามตระหันกให้แก่พันกงาัและผูว้ ณเก ณยทขอ้งต่อัโยบายและแัทการ
ปฏิบนติใัการป้องกนัและขจนดการวุจริตผ่าัคู่มือจรรยาบรร่และม การฝึกอบรมให้กนบพันกงาัและคู่ค้าวุกคัได้รนบวราบี
ัอกจาก  ั้ ีบริษนวยนงไดจ้นดว าขอ้ตกลงเรืณองจรรยาบรร่ให้คู่คา้ลงัามเพืณอรนบวราบัโยบายของบริษนว ม ระบบใัการประเมิัผูข้าย
อยา่งต่อเัืณองีเพืณอเป็ัการคนดเลือกผูข้ายใหม้ การปฎิบนติตามมาตรฐาัของบริษนว 

 
บริษนวเปิดเผยถึงมาตรการว ณใชต้อบโตต่้อกร  ่วุจริตว ณเกิดข้ึั รทมถึงเจตัารม่์ใัการต่อตา้ัการวุจริตใัดา้ัลูกคา้ีคู่คา้ีและผูม้ 
ส่ทัไดเ้ส ยของบริษนวีบริษนวม การอบรมเพืณอสืณอสารจรรยาบรร่ของบริษนวไดร้นบรู้รนบวราบถึงแัทวางปฏิบนติของบริษนวว ณสอดคลอ้ง
กนบัโยบายของบริษนว บริษนวม การเปิดเผยมาตรการว ณใช้ตอบโต้ต่อกร  ่วุจริตว ณเกิดข้ึัีใักลุ่มบริษนวเด ยทกนัีค่ะกรรมการ
สอบสทัไดม้ การรายงาัผลการสอบสทัเรืณองวุจริตใหก้นบค่ะกรรมการตรทจสอบีกรรมการผูจ้นดการใหญ่วราบีเพืณออัุมนติผลการ
ตนดสิัีและีประกาศใหพ้ันกงาัวราบ เมืณอตรทจพบการวุจริตีเช่ัีพบการส่งเศษเหล็กีบริษนวม การลงโวษคู่คา้ีโดยระงนบการสนณงซ้ือ
อยา่งเปิดเผยรทมวน้งช ้แจงใหคู้่คา้ตอ้งด าเัิัการลงโวษผูว้ ณว  าผดิดนงกล่าทดท้ย 
 
บริษนวม ัโยบายและมาตรการเพืณอการต่อตา้ั ขจนดการจ่ายหรือการรนบสิับัและการคอร์รนปชนณั ว ณว ณก  าหัดเป็ัลายลนกษ่์อนกษรีโดย
ให้การสันบสัุักรรมการีผูบ้ริหารและพันกงาัไดต้ระหันกถึงคทามส าคนญของเรืณองกล่าทและร่ทมขจนดค่าัิยมการติดสิับัและ
คอร์รนปชนณั ีโดยเปิดช่องใหก้รรมการีผูบ้ริหารและพันกงาัีสามารถรายงาัต่อผูบ้ริหารหรือหั่ทยงาัว ณรนบผดิชอบีใักร  ่ว ณเกิดการ
ติดสิับัหรือการคอร์รนปชนณั ีโดยม ัโยบายหรือมาตรการคุม้ครองผูร้ายงาัเรืณองการติดสิับัและคอร์รนปชนณั ีม ทิธ การจนดการแกไ้ข
ว ณม คทามเป็ัธรรมีเมืณอเกิดเรืณองการติดสิับัและคอร์รนปชนณั  โดยประกาศไทใ้ัคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี2 เรืณองีรายงาัและการบนั วึก
วางการเงิั ขอ้ี5 เรืณองีของขทนญและการรนบบริจาค ขอ้ี6 เรืณองีหั่ทยงาัราชการ ขอ้ี17 เรืณองีขอ้พึงปฏิบนติวางจริยธรรม ขอ้ี25 เรืณองี
การรายงาัเรืณองราท  และัโยบายีWhistle Blower 
 
บริษนวม ทิธ การว ณใชสื้ณอสารให้ขอ้มูลและคทามรู้เพืณอการต่อตา้ัขจนดการจ่ายหรือการรนบสิับัและการคอร์รนปชนณั โดยการออกเป็ั
ระเบ ยบหรือจรรยาบรร่ของบริษนวีพร้อมวน้งม การฝึกอบรมให้เกิดจิตส าัึกว ณด ีดนงระบุไทใ้ัคู่มือจรรยาบรร่ ขอ้ี1- 25 บริษนว
จนดการการอบรมเรืณองจรรยาบรร่ีม การวดสอบคทามเขา้ใจใหก้นบพันกงาัใหม่วุกคัและวบวทักนบพันกงาัเก่าดท้ย 
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เัืณองจากการคอร์รนปชนณัเปร ยบไดเ้สมือักนบเั้ือร้ายว ณฝนงตนทอยู่ใัสนงคมของประเวศไวยและเป็ัอุปสรรคส าคนญของการพนฒัา
ประเวศีบริษนวจึงไดร่้ทมกนบโครงการแัทร่ทมปฏิบนติของภาคเอกชัใัการต่อตา้ัวุจริตี(Private Sector Action Coalition Against 
Corruption, “CAC” ีี)จนดตน้งโดยภาคเอกชัีเพืณอรทมตนทกนั ปฏิเสธการเป็ัีี “ผูใ้ห้” โดยม สมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการบริษนวไวยี
(“IOD”) เป็ัเลขาัุการของโครงการี 
 
วน้ง  ั้บริษนวไดแ้สดงเจตัารมยว์ ณจะไม่ม ส่ทัร่ทมใัการคอร์รนปชนณั ร่ทมกนบีCAC โดยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ลงัามแสดงเจตัารมย์
ไปเร ยบร้อยแลท้ีและอยูใ่ักระบทัการรนบรองการเป็ัสมาชิกี(certification process)ี 
 
วน้ง  ั้ ีการเขา้สู่กระบทัการรนบรองีบริษนวจะจนดทางระบบเพืณอป้องกนั การจ่ายเงิัเพืณอการคอรนปชนณั ีโดยค าัึงถึงบวบาวของผูบ้ริหารี
การมอบหมายหัา้ว ณใหก้นบผูร้นบผดิชอบีการม ระบบสันบสัุัีการจนดสรรวรนพยากรบุคคลีการสืณอสารใหก้นบพันกงาัและผูม้ ส่ทัได้
เส ยว ณเก ณยทขอ้งวราบีการฝึกอบรมรทมถึงการทางระบบคทบคุมีติดตามีและรายงาัีโดยค่ะกรรมการและผูบ้ริหารระดนบสูงของ
บริษนวจะตอ้งเขา้ใจบวบาวของตัเองและตระหันกถึงการสร้างกลไกใัการป้องกนั การวุจริตภายใัองคก์รีรทมวน้งเขา้ใจกฎหมายว ณ
เก ณยทขอ้งีสามารถสนงเกตคทงามผดิปกติว ณเกิดข้ึัใัองคก์รได้ี รทมวน้งเขา้ใจแัทวางการทางโครงสร้างีัโยบายีรทมวน้งระบบป้องกนั
การวุจริตภายใัองคก์รอ กดท้ยีี 
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11. การควบคุมภายงนและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

ค่ะกรรมการบริษนวมุ่งมนณั ส่งเสริมใหบ้ริษนวม ระบบคทบคุมภายใัว ณม ประสิวธิภาพีโดยเป็ัผูก้  าหัดัโยบายและกรอบ

การคทบคุมภายใหผู้บ้ริหารของบริษนวใชเ้ป็ัแัทวางใัการก าหัดคทามเส ณยงีออกแบบกิจกรรมใัการคทบคุมและการปฏิบนติการี

ก ากนบดูแลและปรนบปรุงระบบการคทบคุมภายใัให้เป็ัปนจจุบนั ีีีบริษนวยนงจนดว าัโยบายและคู่มือการปฏิบนติงาัรทมถึงระเบ ยบ

ขอ้บนงคนบและจรรยาบรร่ใัการด าเัิัธุรกิจเพืณอเป็ัแัทวางการปฏิงาัของพันกงาัและเพืณอใหม้นณั ใจทา่การผลิตสิัคา้และบริการ

เป็ัไปอยา่งม ประสิวธิภาพและม การด าเัิัธุรกิจอยา่งยติุธรรม 

ค่ะกรรมการบริษนวยนงไดแ้ต่งตน้งค่ะกรรมการตรทจสอบซึณ งประกอบดท้ยกรรมการอิสระจ าัทั 3 ว่าัีีให้ดูแลคทาม

เพ ยงพอและคททามม ประสิวธิภาพของการคทบคุมภาพใัเพืณอให้บรรลุทนตถุประสงคข์องการปฏิบนติงาัีการายงาัวางการเงิัีและ

การปฏิบนติว ณถูกตอ้งตามัโยบายและขอ้บนงคนบของบริษนวีขอ้บนงคนบตามกฎหมายว ณเก ณยทขอ้งีและหลนกบรรษนวภิบาลว ณด ีรทมวน้งการ

เสัอแต่งตน้งผูส้อบบนญช และงาัอืณัๆีว ณค่ะกรรมการบริษนวได้มอบหมายตลอดจัปรนบปรุงมาตรการคทบคุมต่างๆให้ม คทาม

เหมาะสมกนบสถาัการ่์สิณงแทดลอ้มและคทามเส ณยงว ณเปล ณยัแปลงีค่ะกรรมการการตรทจสอบไดร้นบวราบขอ้มูลว ณใชใ้ัการปฏิบนติ

หัา้ว ณว ณไดร้นบมอบหมายจากแหล่งต่างซึณงรทมถึง 

 การปรึกษากนบผูบ้ริหารถึงผลการด าเัิังาัและเหตุการ่์ว ณส าคนญ 
 การแสดงคทามเห็ัของผูต้รทจสอบภายัอกต่อการจนดว างบการเงิัของบริษนวและประเด็ัส าคนญว ณเก ณยทกนบ

รายงาัวางการเงิั 
 การทางแผัการตรทจสอบประจ าป และแผัการตรทจสอบระยะยาที(5 ป ) ว ณจนดว าโดยผูต้รทจสอบภายและ

อัุมนติโดยค่ะกรรมการตรทจสอบีีและรายงาัผลการตรทจสอบเก ณยงกนบคทามเพ ยงพอและประสิวธิภาพของ
ระบบการคทบคุมภายใั 

 การร้องเร ยัการกระว าผดิจรรยาบรร่ของบริษนวีว ณรายงาัโดยว ณปรึกษาดา้ัจรรยาบรร่ 
 

จากการประชุมค่ะกรรมการบริษนวีเมืณอทนั ว ณี25 เมษายั 2557 ซึณ งม กรรมการตรทจสอบวุกคัเขา้ร่ทมประชุมดท้ยัน้ัี

ค่ะกรรมการบริษนวโดยการพิจาร่าคทามเห็ัจากค่ะกรรมการตรทจสอบต่อการประเมิัระบบคทบคุมภายใัของบริษนวีม 

คทามเห็ัต่อระบบคทบคุมภายใัีของบริษนวใัแต่ละดา้ัส าหรนบรอบป  2556-2557 ดนง  ั้  

องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษนวม โครงสร้างองคก์รและสภาพแทดลอ้มว ณส่งเสริมใหก้ารปฏิบนติงาัด าเัิัไปอยา่งม ประสิวธิภาพีม การคทบคุมอย่าง

เพ ยงพอและสามารถแบ่งแยกหั้าว ณคทามรนบผิดชอบของแต่ละฝ่ายไดอ้ย่างเหมาะสมีัอกจาก  ั้ ีย นงม การจนดโครงสร้างองค์กรให้
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เหมาะสมกนบแผัธุรกิจีรทมวน้งสรรหาพันกงาัว ณม คุ่ภาพตลอดจัม การส่งเสริมและพนฒัาพันกงาัอย่างต่อเัืณองให้เหมาะสมกนบ

การเปล ณยัแปลงวางธุรกิจีัอกจาก  ั้ ีบริษนวไดก้ าหัดแผังาัและเป้าหมายวางธุรกิจประจ าป  2556-2557 โดยให้สอดคลอ้งกนบ

ทสินยวนศั์และเป้าหมายใัระยะยาทีแผังาัประจ าป  ั้ ไดจ้นดว าข้ึัโดยค าัึงถึงสถาัการ่์วางเศรษฐกิจีสภาพแทดลอ้มของตลาดี

กลยวุธ์ใัการแข่งขนั ีและคทามมุ่งมนณั ของบริษนวว ณจะบรรลุตามเป้าหมายว ณก  าหัดไท ้

 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษนวม กระบทัการใัการประเมิัและระบุปนจจนยคทามเส ณยงว ณม ผลต่อการด าเัิัธุรกิจีซึณ งม ผลจากการเปล ณยัแปลงดา้ั

อุตสาหกรรมีเศรษกิจีการเงิัีและวรนพยากรภายใัีีีีบริษนวไดพิ้จาร่าและจนดล าดนบคทามส าคนญของคทามเส ณ ยงตามคทามถ ณและ

ผลกระวบว ณม ต่อคทามส าเร็จตามเป้าหมายีีแผัการบริหารคทามเส ณ ยงไดถู้กถ่ายวอดเพืณอให้หั่ทยงาัต่างๆก าหัดกิจกรรมเพืณอ

ตอบสัองต่อคทามเส ณ ยงีีผูบ้ริหารไดม้ การประชุมติดตามผลการบริหารคทามเส ณ ยงอย่างเป็ัประจ าซึณ งกิจกรรมส่ทัหัึณ งของการ

ทางแผักลยวุธ์องคก์รีัอกจาก  ั้ การบริหารคทามเส ณยงเป็ัอ กหัึณงทาระว ณประธาับริษนวตอ้งรายงาัใัว ณประชุมของค่ะกรรมการ

บริษนว 

การควบคุมการปอิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษนวไดก้ าหัดัโยบายและขน้ัตอัการปฏิบนติงาัว ณเหมาะสมกนบการด าเัิัธุรกิจอย่างม ประสิวธิภาพีไดแ้ก่ีก าหัด

ขอบเขตีอ  าัาจหั้าว ณีและอ าัาจอัุมนติของฝ่ายบริหารแต่ละระดนบไทอ้ย่างชนดเจัีม การติดตามดูแลการด าเัิังาัของบริษนวและ

บริษนวย่อยเป็ัประจ าและสม ณาเสมอีรทมถึงม ระบบการคทบคุมภายใัเรืณองการว าธุรกรรมกนบผูถื้อหุ้ัรายใหญ่ีกรรมการีผูบ้ริหาร

และบุคคลเก ณยทขอ้งว ณเพ ยงพอและรนดกุม 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษนวั าเสัอขอ้มลูว ณถูกตอ้งีครบถท้ัีม เั้ือหาว ณจ  าเป็ัและส าคนญต่อการตนดสิัใจของค่ะกรรมการบริษนวีม การบนั วึก

รายงาัการประชุมอย่างละเอ ยดวุกครน้ งีัอกจาก  ั้ ีม การจนดเก็บเอกสารส าคนญและเอกสารบนญช ตามว ณกฎหมายก าหัดีพร้อมวน้งม 

ระบบการจนดเก็บและช่องวางการสืณอสารว ณม คทามเป็ัปนจจุบนั ีวนั เทลาีและง่ายต่อการเขา้ใจีีี 

ระบบการติดตาม 

บริษนวจนดใหม้ การประชุมผูบ้ริหารเป็ัประจ าวุกเดือัีเพืณอติดตามผลการด าเัิังาัและเปร ยบเว ยบกนบเป้าหมายว ณก  าหัด

ไท้ี และได้ั  าเสัอต่อว ณประชุมค่ะกรรมการตรทจสอบีและค่ะกรรมการบริษนวเป็ัประจ าวุกไตรมาสโดยม การทิเคราะห์ถึง

สาเหตุีและก าหัดมาตรการแกไ้ขีและการเสัอแัะใหป้รนบปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไปีและจะม การแจง้ผลการปฏิบนติงาัตามแผัว ณ

ก  าหัดต่อว ณประชุมกรรมการบริษนวอยา่งสม ณาเสมอ 
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การบริหารความเส่ียง 

บริษนวไดจ้นดให้ม ทิธ การบริหารคทามเส ณ ยงว ณเหมาะสมีโดยั าระบบว ณเป็ัมาตรฐาัสากลมาปรนบใชใ้ห้สอดคลอ้งกนบธุรกิจ

ของบริษนวีและแต่งตน้งค่ะว างาับริหารคทามเส ณยงซึณงประกอบดท้ยีฝ่ายจนดการของแต่ละหั่ทยงาัหลนกของบริษนวีและบริษนวย่อย

ว าหั้าว ณก  าหัดีและวบวทััโยบายและกลยุวธ์ใัการบริหารคทามเส ณ ยงใัการด าเัิัธุรกิจวนณทวน้งองค์กรีรทมถึงก าหัดและ

วบวทัปนจจนยคทามเส ณ ยงโอกาสว ณจะเกิดีคทามเส ณ ยงีและผลกระวบจากคทามเส ณ ยงว ณส่งผลกระวบต่อเป้าหมายใัการด าเัิัธุรกิจี

ตลอดจัก าหัดแผัและกระบทัการว ณเหมาะสมเพืณอลดคทามเส ณยงว ณเกิดข้ึัและติดตามผลจากการด าเัิัการลดคทามเส ณยงีรทมวน้ง

วบวทัและปรนบแผัให้เกิดประสิวธิภาพมากยิณงข้ึัวน้ง  ั้ ไดม้อบหมายให้ค่ะกรรมการตรทจสอบว าหั้าว ณประเมิัประสิวธิภาพ

ของการบริหารคทามเส ณยงีและรายงาัให้ค่ะกรรมการบริษนววราบเป็ัประจ าเพืณอเป็ัสนญญา่เตือัภนยีล่ทงหั้าใัการป้องกนั

หรือลดคทามเส ยหายหรือีบรรเวาคทามเส ยหายว ณอาจจะเกิดข้ึัต่อการด าเัิัธุรกิจของบริษนวและบริษนวยอ่ย 

การควบคุมและการตรวจสอบภายงน 

บริษนวมุ่งเั้ัให้พันกงาัวุกระดนบไดต้ระหันกถึงคทามส าคนญของระบบการคทบคุมีภายใัและระบบตรทจสอบภายใัี

โดยไดจ้นดตน้งระบบและก าหัดขน้ัตอัการปฏิบนติว ณม ประสิวธิภาพใัการคทบคุมและการติดตามวนณทวน้งองคก์รวน้งใัดา้ัการจนดว า

รายงาัวางการเงิัและการปฏิบนติตามขอ้ีก าหัดต่างๆีอย่างเคร่งครนดีโดยยนงคงม คทามยืดหยุ่ัให้พันกงาัสามารถคทบคุมก ากนบ

ประเมิัผลและวบวทัการว างาัของตัเองเพืณอลดคทามเส ณยงของการกระว าวุจริตและการใชอ้  าัาจใัวางมิชอบีและป้องกนั

ไม่ใหม้ การกระว าผดิกฏหมาย 

ันบตน้งแต่ป  2552 บริษนวไดต้น้งหั่ทยงาัตรทจสอบภายใัข้ึัีหั่ทยงาั  ั้ม คทามรนบผดิชอบใัการก ากนบดูแลงาัตรทจสอบ

ของบริษนวและบริษนวยอ่ยีโดยปฏิบนติงาัภายใตก้ารดูแลของค่ะกรรมการตรทจสอบซึณ งม หั้าว ณก  ากนบดูแลการด าเัิังาัดา้ัต่างๆี

เป็ัประจ าวุกไตรมาสเพืณอใหเ้ป็ัไปตามแัทัโยบายีแผังาัอ าัาจหัา้ว ณและกฏระเบ ยบต่างๆีรทมวน้งการประเมิัผลการบริหาร

จนดการคทามเส ณยงและการคทบคุมภายใัใหเ้กิดคทามเหมาะสมและม ประสิวธิภาพีวน้ง  ั้ ค่ะกรรมการไดป้ฏิบนติงาัอย่างม อิสระและ

สามารถรนบรองไดท้า่การด าเัิังาัว ณส าคนญและการว าธุรกรรมวางการเงิัว ณส าคนญเป็ัไปตามแัทวางและระเบ ยบว ณก  าหัด 
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12. รายการระหว่างกนั 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

รายการบนญช ว ณส าคนญกนบบริษนวว ณเก ณยทขอ้งกนั ีส าหรนบรอบระยะเทลาบนญช แต่ละป ส้ิัสุดทนั ว ณี31 ม ัาคมี2557ี31 ม ัาคมี2556 และี
31 ม ัาคมี2555ีสรุปไดด้นง  ั้ ี 

 

ประเภทของรายการระหว่างกนั              หั่ทยี: พนั บาว 

 31 มนีาคม 2557 31 มนีาคม 2556 31 มนีาคม 2555 

ขายสิัคา้ 1,177,231 2,084,418 2,527,483 

รายไดอื้ณั 8,149 8,096 6,630 

ซ้ือสิัคา้ 2,375,933 1,302,411 2,013,754 

ค่าใชจ่้ายอืณั 25,101 27,525 11,191 

ลูกห  ั้การคา้ 55,062 101,125 56,684 

ลูกห  ั้และเงิัใหกู้ย้ืมี 1,142 3,107 73,243 

สิัวรนพยไ์ม่หมุัเท ยัอืณัี* 71,220 71,220 - 

เจา้ห  ั้การคา้ 725,875 493,716 732,495 

เจา้ห  ั้และเงิักูย้ืม 8,926 15,648 7,248 

ห  ั้ สิัระยะสน้ั - - 270,596 

ห  ั้ สิัระยะยาที** 270,596 270,596 - 

การค ้าประกนั ของบริษนวและบริษนวยอ่ย รายละเอ ยดตามตารางหัา้ี78 
*จนดประเภวรายการี:ลูกห  ั้ ี( Tata SonsีLtd) ี36 , 006ี(พนั บาวี)เดิมแสดงว ณลูกห  ั้ อืณัี มาแสดงว ณสิัวรนพยไ์ม่หมุัเท ยัอืณัีโดยใัระหท่างป ี2557 ไดม้ การเปล ณยัตนทลูกห  ั้จากีTata Sons Ltd. เป็ัี

Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 

**จนดประเภวรายการ ี:จากห  ั้ สิัระยะสน้ัเป็ัห  ั้ สิัระยะยาทีดูรายละเอ ยดตามตารางหัา้ี 78 

 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

126 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอ ยดของรายการระหทา่งกนั แต่ละประเภวม ดนง  ั้  

รายละเอยีดรายการขายสินค้ากบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั  หั่ทย: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 มี .ค.  57 31 มี .ค.  56 31 มี .ค.  55 

6 บริษนวีสยามลทดเหลก็อุตสาหกรรมีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  925,379 1,811,050 2,198,612 

2 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชืณอ คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 18,801 234,915 

 Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.)      

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษนวใหญ่ 123,565 339 67,828 

4 Tata steel International(Singapore) Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 4,709 26,128 

5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 249,519 - 

6 NatSteel Holding Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  6,403 - - 

7 บริษนวีว ีเอสีเอ็ั ีไทร์ีจ ากนด 
ผลิตลทดเหลก็เคลือบ

สนงกะส  ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  
121,884 - - 

รทมรายการขายสิัคา้ระหทา่งกนั  1,177,231 2,084,418 2,527,483  2,053,638 2,053,638 

 

รายละเอยีดรายการรายได้อืน่กบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั  หั่ทย: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 มี .ค.  57 31 มี .ค.  56 31 มี .ค.  55 

6 บริษนวีสยามีสต ลีมิลล์ี เซอร์ทิสเซสีจ ากนด ร ไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้ั โดยวางออ้ม 8,149 8,096 6,630 

2 NatSteel Recycling Pte.Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

3 NatSteel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

4 บริษนวีสยามลทดเหลก็อุตสาหกรรมีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

5 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

รทมรายการรายไดอื้ณัระหทา่งกนั  8,149 8,096 6,630  2,053,638 2,001,283 

 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

127 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดรายการซ้ือสินค้ากบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั หั่ทย: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 
6 Tata Steel  UK Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 6,393 
0 NatSteel Recycling Pte.Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  2,003,125 768,207 1,489,394 
3 Tata Steel Global Procurement Co.Pte Ltd  จนดหา ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 1,432 
1 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษนวใหญ่ - - 181,796 
6 บริษนวีสยามีสต ลีมิลล์ี เซอร์ทิสเซสีจ ากนด ร ไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้ั โดยวางออ้ม 188,637 156,787 178,487 
6 Tata NYK Shipping Pte.Ltd ขัส่ง ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 1,287 
7 Nat Steel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - (38) 
8 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชืณอ คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  6,299 - - 
 Tata Steel international (Hong Kong) Ltd.)      
9 บริษนวีสยามลทดเหลก็อุตสาหกรรมีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  677 1,139 3,998 
60 MJunction Services Limited คา้ขายและบริการจนดซ้ือจนดจา้ง ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 540 
61 Tata Steel Resources Australia Pte.Ltd จนดหา ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 
12 NatSteel Holdings Pte Ltd. ลงวุั ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

13 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 102,117 - 

14 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  177,195 274,161 94,402 
65 Tata Steel International (UK) Ltd. ขัส่ง ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 55,999 
66 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 64 

รทมรายการซ้ือสิัคา้ระหทา่งกนั  2,375,933 1,302,411 2,013,754  6,625,232 1,372,951 

 

รายละเอยีดรายการค่างช้จ่ายอืน่กบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั หั่ทย: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 
1 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ใหบ้ริการคอมพิทเตอร์ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  11,496 13,842 10,379 
0 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 
3 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจนดซ้ือจนดจา้ง ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  4 409 711 
1 บริษนวีสยามลทดเหลก็อุตสาหกรรมีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  5 - - 
6 Tata Services Limited บริการดา้ัการอบรม ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 
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6 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้ัซอฟตแ์ทร์ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 
7 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษนวใหญ่ 90 20 27 
8 Tata Sons Ltd ลงวุั ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  5,560 - - 
9 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ลงวุั ผูถื้อหุ้ั  19 - - 
10 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  142 180 - 
66 NatSteel Recycling Pte. Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 2,079 74 
62 บริษนวีสยามีสต ลีมิลล์ี เซอร์ทิสเซสีจ ากนด ร ไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้ั โดยวางออ้ม 7,785 10,995 - 

รทมรายการค่าใชจ่้ายอืณัระหท่างกนั  25,101 27,525 11,191  6,625,232 1,372,951 

 

รายละเอยีดลูกหนี้การค้ากบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั                                                                                     หั่ทยี: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 
    31 ม.ีค.57 

5049 
31 ม.ีค.56 

5049 
31 ม.ีค.55 

5049 
1 บริษนวีว ีเอสีเอ็ั ีไทร์ีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็เคลือบ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  7,089 - - 

  สนงกะส      

2 บริษนวีสยามลทดเหลก็อุตสาหกรรมีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  47,973 100,787 54,243 

3 Tata steel International (Singapore) Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 2,441 

4 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษนวใหญ่ - 338  

รทมรายการลูกห  ั้การคา้ระหทา่งกนั  55,062 101,125 56,684 
 

238,352 52,088 

 

รายละเอยีดรายการลูกหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั                                                                        หั่ทยี: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค. 57 31 ม.ีค. 56 31 ม.ีค. 55 

1 บริษนวีสยามีสต ลีมิลล์ี เซอร์ทิสเซสีจ ากนด ร ไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้ั โดยวางออ้ม 710 786 821 

2 NatSteel Recycling Pte.Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

3 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ีีีม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  432 1,954 1,202 

4 Tata Sons Ltd การลงวุัและให้ ีีีม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - 71,220 

  บริการดา้ัว ณปรึกษา     

5 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 367 - 

รทมรายการลูกห  ั้และเงิัให้กูย้มืระหทา่งกนั  1,142 3,107 73,243 
 

2,710 431 

 

รายละเอยีดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่กบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั                                              หั่ทยี: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 
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ีีีี1 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. การลงวุั ผูถื้อหุ้ั  71,220 - - 
ีีีี2 Tata Sons Ltd การลงวุัและให้ 

บริการดา้ัว ณปรึกษา  ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 71,220 - 

รทมรายการสิัวรนพยไ์ม่หมุัเท ยัอืณัระหทา่งกนั  71,220 71,220 - 

 

 

 

รายละเอยีดรายการเจ้าหนี้การค้ากบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั                                                            หั่ทยี: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 

1 Tata Steel Global Procurement Co.Pte Ltd  จนดหา ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

2 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้ั  - - - 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  667,685 421,188 677,013 

5 บริษนวีสยามีสต ลีมิลล์ี เซอร์ทิสเซสีจ ากนด ร ไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้ั โดยวางออ้ม 21,468 9,463 8,107 
6 
M
ju 

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจนดซ้ือจนดจา้ง 
 

ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  36,722 63,065 47,375 

รทมรายการเจา้ห  ั้การคา้ระหท่างกนั  725,875 493,716 732,495 
 

1,636 438,150 

 

รายละเอยีดรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั** หั่ทยี: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 
1 บริษนวีสยามีสต ลีมิลล์ี เซอร์ทิสเซสีจ ากนด ร ไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้ั โดยวางออ้ม 317 12,561 7,246 
2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ใหบ้ริการคอมพิทเตอร์ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  3,087 3,041 - 
3 บริษนวีสยามลทดเหลก็อุตสาหกรรมีจ ากนด ผลิตลทดเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 12 2 
4 MJunction Services Limited คา้ขายและบริการจนดซ้ือจนดจา้ง ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 
5 Tata Sons Ltd ลงวุั ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  5,510 - - 
6 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  12 - - 
7 NatSteel Recycling Pte.Ltd คา้ขาย ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - - - 
8 NatSteel Holding Pte.Ltd ผลิตเหลก็ ม ผูถื้อหุ้ั กลุ่มเด ยทกนั  - 34 - 

รทมรายการเจา้ห  ั้ และเงิักูย้มืระหทา่งกนั  8,926 15,648 7,248 

** รายละเอ ยดเจา้ห  ั้และเงิักูย้ืมกนบบริษนวว ณเก ณยทขอ้งขา้งต้ั เป็ัรายการคา้ว ณเกิดข้ึัระหท่างบริษนวและบริษนวยอ่ยกนบบริษนวว ณเก ณยทขอ้งกนั ีซึณ งตามทิธ การบนั วึกบนญช ีหากเป็ัรายการคา้ว ณ
เป็ัธุรกิจหลนกของแต่ละบริษนวีจะบนั วึกบนญช เป็ัเจา้ห  ั้การคา้กนบบริษนวว ณเก ณยทขอ้งกนั ีแต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลนกหรือเป็ับริการอืณัีรายการดนงกล่าทจะถูกบนั วึกไทใ้ัรายการเจา้ห  ั้และ
เงิักูย้ืมกนบบริษนวว ณเก ณยทขอ้งขา้งต้ั ีเป็ัต้ั  
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รายละเอยีดรายการส่วนของหนี้สินระยะยาวกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนัที่จะถึงก าหนดช าระภายงนหน่ึงปี หั่ทย: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 

1 Tata Steel Global Holding Pte .Ltd ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้ั  - - 270,596 

รทมรายการห  ั้ สิัระยะยาทว ณจะถึงก าหัดช าระภายใัหัึณงป  - - 270,596 

 

รายละเอยีดรายการหนี้สินระยะยาวกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั หั่ทย: พนั บาว 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.57 31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 

1 Tata Steel Global Holding Pte .Ltd ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้ั  270,596 270,596 - 

รทมรายการห  ั้ สิัระยะยาท 270,596 270,596 - 

 

รายละเอยีดการค า้ประกนัของบริษัทและบริษัทย่อย หั่ทย: ลา้ับาว 

ช่ือบริษัท ลกัษณะการค า้ประกนั วงเงินค า้ประกนั 

TSTH - ค ้าประกนั การช าระห  ั้ตามสนญญากูเ้งิัระหทา่งกลุ่มีTSTH และีBBL,SCB 12,800 

NTS - ค ้าประกนั การช าระห  ั้ตามสนญญากูเ้งิัระหทา่งกลุ่ม TSTH และีBBL,SCB 12,800 

SISC - ค ้าประกนั การช าระห  ั้ตามสนญญากูเ้งิัระหทา่งกลุ่ม TSTH และีBBL,SCB 12,800 

SCSC - ค ้าประกนั การช าระห  ั้ตามสนญญากูเ้งิัระหทา่งกลุ่ม TSTH และีBBL,SCB 12,800 

หมายเหตุีีีการค ้าประกนั ดนงกล่าทีเป็ัการด ้าประกนั เงิักูย้ืมระยะยาทีและีเงิักูเ้งิัวุัหมุัเท ยัีระหท่างีTSTH กนบบมจ .ธัาคารไวยพา่ิชย์ี ทงเงิัี6 ,870ีลา้ับาวีีและีระหท่างกลุ่มี
TSTH กนบีบมจ .ธัาคารกรุงเวพีทงเงิัี 5,930ีลา้ับาว 

 

เงื่อนไขและนโยบายราคา 

รายการระหท่างกนั ดนงกล่าทเป็ัธุรกรรมระหท่างบริษนวกนบบริษนวย่อยและบริษนวว ณเก ณยทขอ้งกนั ีโดยใช้ั โยบายการซ้ือขายและอนตรา
การกูย้มืซึณ งต่อรองกนั ตามกลไกตลาดีสามารถเว ยบเค ยงราคาและอนตราดอกเบ ้ยไดเ้ช่ัเด ยทกนบบุคคลวนณทไปีอย่างไรก็ตามใักร  ่ว ณ
ไม่ม ราคาหรืออนตราเว ยบเค ยงีบริษนวจะว าการเปร ยบเว ยบกนบราคาภายัอกภายใตเ้งืณอัไขว ณเหมือัหรือคลา้ยคลึงกนั ีหรืออาจท่าจา้ง
ผูป้ระเมิัราคาอิสระเพืณอั ามาใชเ้ปร ยบเว ยบราคาส าหรนบรายการระหทา่งกนั ว ณส าคนญ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
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รายการระหทา่งกนั ดนงกล่าทีเป็ัธุรกรรมซึณงเกิดข้ึัจากการด าเัิัธุรกิจปกติระหทา่งบริษนวกนบบริษนวยอ่ยและบริษนวว ณเก ณยทขอ้งกนั ีบั
เงืณอัไขการคา้วนณทไปีซึณ งเป็ัรายการว ณก่อให้เกิดประโยชั์ต่อบริษนวีกล่าทคือีใัการซ้ือทนตถุดิบีบริษนวมนณั ใจใัเรืณองคุ่ภาพและ
คทามสม ณาเสมอใัการจนดหาทนตถุดิบีส าหรนบการขายสิัคา้จะเป็ัการเพิณมช่องวางการจ าหั่ายให้แก่บริษนวีและใัส่ทัของตนท๋เงิั
สามารถเพิณมคทามคล่องตนทใัการด าเัิัธุรกิจของบริษนวี 

มาตรการหรือขั้นตอนงนการอนุมัติรายการระหว่างกนั  

ใัการอัุมนติการว ารายการระหทา่งกนั ัน้ัีใัแต่ละบริษนวไดม้ การก าหัดอ าัาจใัการด าเัิัการไทอ้ยา่งชนดเจัท่าตอ้งไดร้นบอัุมนติ
จากผูช่้ทยกรรมการผูจ้นดการใหญ่ี– โรงงาัีของแต่ละบริษนวย่อยีหรือไดร้นบอัุมนติจากกรรมการผูจ้นดการใหญ่ีหรือค่ะจนดการีหรือ
ค่ะกรรมการของบริษนวตามทงเงิัว ณก  าหัดไท้ี ภายใตร้ะบบการคทบคุมภายใัของบริษนวว ณทางไท้ี การก าหัดอ าัาจดนงกล่าทไดม้ 
การพิจาร่าวบวทัอยา่งสม ณาเสมอีเพืณอใหเ้กิดคทามยดืหยุ่ั และคทามคล่องตนทใัการด าเัิังาัและการคทบคุมภายใัว ณด  

ใักร  ่ว ณอาจม การว ารายการระหท่างกนั ใัอัาคตกนบบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้วางผลประโยชั์กนบบริษนวีบริษนวจะปฏิบนติตาม
มาตรการและขน้ัตอัต่างๆีตามประกาศและขอ้ก าหัดของส าันกงาัค่ะกรรมการก ากนบหลนกวรนพยแ์ละตลาดหลนกวรนพยแ์ห่ง
ประเวศไวยอย่างเคร่งครนดีวน้งใัดา้ัการขออัุมนติต่อค่ะกรรมการบริษนวีและ/หรือผูถื้อหุ้ัีภายใตค้ทามเห็ัของค่ะกรรมการ
ตรทจสอบีวน้ง  ั้ ีกรรมการและผูบ้ริหารว ณอาจม ส่ทัไดเ้ส ยใัเรืณองว ณพิจาร่าจะตอ้งไม่เขา้ร่ทมประชุมีหรือีงดออกเส ยงีเพืณอให้การ
ตนดสิัใจของค่ะกรรมการและผูบ้ริหารเป็ัไปอยา่งยติุธรรมี 

การด าเัิัการดนงกล่าทยนงครอบคลุมถึงการปฏิบนติตามขอ้ก าหัดใักร  ่ว ณจะตอ้งม การเปิดเผยขอ้มลูการว ารายการว ณเก ณยทโยงกนั และ
รายการไดม้าหรือจ าหั่ายไปซึณงสิัวรนพยว์ ณส าคนญของบริษนวหรือบริษนวยอ่ยีตามาตรฐาัการบนญช ว ณก  าหัดีโดยสภาทชิาช พบนญช ีใั
พระบรมราชูปถนมภด์ท้ยีมาตรการและขน้ัตอัใัการอัุมนติการว ารายการระหทา่งกนั ดนงกล่าทจะกระว าไปบัพ้ืัฐาัของคทาม
จ าเป็ัและคทามสมเหตุสมผลีตลอดจัเพืณอผลประโยชั์สูงสุดของบริษนว 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนังนอนาคต 

แัทโัม้ธุรกรรมต่างๆีซึณงเกิดข้ึัระหทา่งบริษนวกนบบริษนวย่อยและบริษนวว ณเก ณยทขอ้งกนั ใัอัาคตียนงคงเป็ัไปตามการด าเัิัธุรกิจ
ปกติและตามเงืณอัไขการคา้วนณทไปีี 

อยา่งไรก็ตามีหากจะม รายการระหท่างกนั ของบริษนวเกิดข้ึักนบบุคคลว ณอาจม คทามขนดแยง้วางผลประโยชั์ีหรือม ส่ทัไดเ้ส ยีและ/
หรือบุคคลว ณเก ณยทโยงกนั ีบริษนวก็จะปฏิบนติตามมาตรการและขน้ัตอัต่างๆีตามประกาศและขอ้ก าหัดของส าันกงาัค่ะกรรมการ
ก ากนบหลนกวรนพย์ี และตลาดหลนกวรนพยแ์ห่งประเวศไวยอยา่งเคร่งครนดี 

ี 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลทางการเงิน 

สรุปงบกำรเงินรวมของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2557  31 มีนำคม 2556 และ 13 มีนำคม 5255 ปรำกฏดงัน้ี  

                                                                                                                                                        (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 2557 2556 2555 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 1,340.10 2,134.75 470.72 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ 692.74 896.19 807.07 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 44.55 21.45 92.89 

สินคำ้คงเหลือ 4,575.83 4,969.59 6,942.63 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 40.49 95.01 171.70 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 5,532.37 6,015.07 9,646.05 

สินทรัพยอ่ื์น 3,968.96 3,968.99 4,828.84 

รวมสินทรัพย ์ 16,195.04 18,101.05 22,959.90 

    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 2,085.03 2,332.18 830.67 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,414.59 1,361.26 2,436.74 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,616.33 1,707.71 1,207.50 

เจำ้หน้ีและเงินกูย้มืจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 27.70 51.15 7.25 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ 575.37 592.74 497.86 

เงินกูย้มืระยะยำว 1,335.60 2,945.60 4,325.00 

หน้ีสินอ่ืน 123.95 138.66 127.53 

รวมหน้ีสิน 7,178.57 9,129.30 9,432.54 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556-2557 บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 2557 2556 2555 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่อ)    

ทุนจดทะเบียน 8,421.54 11,025.58 11,025.58 

ทุนช ำระแลว้    

   หุน้บุริมสิทธิ - 252.77 252.77 

   หุน้สำมญั 8,421.54 8,168.77 8,168.77 

ส่วนเกินมลูค่ำหุน้ 3,388.83 3,388.83 3,258.63 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั - - 130.20 

หุน้กูแ้ปลงสภำพ - - - 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรปรับมลูค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.60 1.30 1.59 

ส ำรองตำมกฏหมำย 333.84 327.22 327.22 

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม (3,117.03) (3,155.83) 1,389.64 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (11.31) (11.30) (1.46) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,016.47 8,971.75 13,527.36 

    

งบก ำไรขำดทุน    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 25,362.71 25,014.52 26,223.03 

รำยไดร้วม 25,440.10 25,252.19 26,343.09 

ตน้ทุนขำย 24,236.73 24,724.57 26,629.04 

ก ำไร )ขำดทุน(ขั้นตน้  1,125.98 289.96 (406.00) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 792.02 776.96 765.82 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - 3,600.03 - 

ดอกเบ้ียจ่ำย 327.54 370.12 297.98 

ค่ำใชจ่้ำย )รำยได้ (ภำษีเงินได้  53.02 335.83 235.84 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 30.78 (4,555.31) (1,585.59) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 30.79 (4,545.47) (1,580.59) 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.00 (0.56) (0.19) 
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บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย)  จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2527  31 มีนำคม 2556 และ 13 มีนำคม 52 55  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2557 2556 2555 

ก ำไรสุทธิ )ขำดทุน(ก่อนภำษีเงินได้  83.80 (4,219.49) (1,349.75) 
รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน    

 ก ำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  4.38 (3.49) (20.09) 

 กลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - 

 กลบัรำยกำรค่ำเผือ่มลูค่ำสินคำ้เส่ือมคุณภำพ  1.93 (7.45) 18.52 
 ขำดทุนจำกกำรปรับลดมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ - -             217.86 
 ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 588.84 956.31 1,071.01 
 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม - 660.32 - 

 ประมำณหน้ีสินส ำหรับพนกังำนเกษียณอำย ุ 25.56 24.99 30.87 
 ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 0.04 0.17 0.03 
 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร - 2,939.71 - 
 ดอกเบ้ียรับ (20.59) (14.54) (8.34) 

 ดอกเบ้ียและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 327.54 370.12 297.98 
 ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี (2.89) (65.78) - 
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร (4.89) 0.69 (0.09) 

 
กลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อ่ืน (0.17) - - 

 
ประมำณกำรเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลรอขอคืน 2.73 - - 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 180.28 (17.68) 468.35 
 สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 338.53 1,939.86 (298.16) 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีน ภำษีมลูค่ำเพ่ิมรอขอคืนและสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 70.37 (15.29) 87.53 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 35.15 (1,047.50) (404.95) 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (12.83) 83.28 (142.36) 
 ประมำณหน้ีสินส ำหรับพนกังำนเกษียณอำยเุพ่ิมข้ึน (12.37) (13.86) (40.80) 

 จ่ำยภำษีเงินได ้ (86.39) (29.11) (110.62) 
 จ่ำยดอกเบ้ีย (326.90) (365.90) (297.97) 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน 1,192.12 1,175.36 (481.00) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2557  31 มีนำคม 2556 และ 31 มีนำคม 5255  

                       (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 
 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 2557 2556 2555 
 รับดอกเบ้ีย 22.30 12.29 6.63 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6.40 0.63 1.91 

 เงินสดรับ/จ่ำยจำกซ้ือหรือขำยสินทรัพยถ์ำวร (69.83) (212.35) (131.75) 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (41.13) (199.43) (139.94) 
 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน (247.14) 1,501.51 830.67 
 จ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว (1,650.00) (750.00) (550.00) 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี (48.50) (63.40) - 
 เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำว - - - 

 เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (1,945.64) 688.11 280.67 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (794.65) 1,664.04 (340.27) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,134.75 470.72 810.99 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ณ วนัส้ินงวด 1,340.10 2,134.75 470.72 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 2557 2556 2555 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง    

   อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่ำ)  1.17 1.34 1.70 

   อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่ำ)  0.36 0.50 0.26 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรใชสิ้นทรัพย ์     

   อตัรำกำรหมุนเวยีนของลูกหน้ี (คร้ัง)  31.92 29.37 25.30 

   ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  12 12 14 

   อตัรำหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ (คร้ัง)  16.67 14.37 18.26 

   อตัรำกำรหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์ำวร (คร้ัง)  4.41 3.22 2.61 

   อตัรำกำรหมุนของสินทรัพยร์วม (คร้ัง)  1.48 1.23 1.10 

อตัรำส่วนวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรก่อหน้ี     

   อตัรำส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(%)  44 50 41 

   อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบ้ีย (เท่ำ)  3.07 1.73 0.87 

   อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)  0.80 1.02 0.70 

อตัรำส่วนวเิครำะห์ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     

   อตัรำผลตอบแทนจำกก ำไรสุทธิ (%)  0.12 (18.0) (6.0) 

   อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%)  0.2 (22.1) (6.6) 

   อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%)  0.3 (40.4) (11.0) 

   อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%)  4.4 1.2 (1.5) 

   อตัรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำน(%)  1.6 (15.2) (3.9) 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

ส าหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำย 25,362.71 ลำ้นบำท โครงสร้ำงรำยไดแ้ยกตำมประเภทผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย

รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณขนำดเลก็และอ่ืนๆภำยในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 

58, ร้อยละ 27 และร้อยละ 5 ตำมล ำดบั ส่วนอีกประมำณร้อยละ 10 ของรำยไดเ้ป็นกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดท่ี้มิใช่จำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ จ  ำนวน 77.38 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 0.30 ของ

รำยไดร้วม ท่ีส ำคญัไดแ้ก่เงินชดเชยควำมเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยั 33.33 ลำ้นบำท, , ดอกเบ้ียรับ 20.59 ลำ้นบำท, ก ำไรจำกกำรขำย

สินทรัพยแ์ละวสัดุเหลือใช ้10.00 ลำ้นบำท, ก ำไรจำกกำรเจรจำต่อรองลดหน้ีช ำระคืนเจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 2.89 ลำ้น

บำท, และรำยไดอ่ื้น 10.57 ลำ้นบำท 

ส าหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำย 25,014.52 ลำ้นบำท โครงสร้ำงรำยไดแ้ยกตำมประเภทผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย

รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณขนำดเลก็และอ่ืนๆภำยในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 

51, ร้อยละ 37 และร้อยละ 6 ตำมล ำดบั ส่วนอีกประมำณร้อยละ 6 ของรำยไดเ้ป็นกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดท่ี้มิใช่จำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ จ  ำนวน 237.67 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 0.94 ของ

รำยไดร้วม ท่ีส ำคญัไดแ้ก่เงินชดเชยควำมเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยั 101.46 ลำ้นบำท, ก ำไรจำกกำรเจรจำต่อรองลดหน้ีช ำระคืนเจำ้หน้ี

กำรคำ้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 62.79 ลำ้นบำท, ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน-สุทธิ 42.04 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียรับ 14.55 ลำ้นบำท และรำยได้

อ่ืน 13.83 ลำ้นบำท 

ส าหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำย 26,223.03 ลำ้นบำท โครงสร้ำงรำยไดแ้ยกตำมประเภทผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย

รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณขนำดเลก็และอ่ืนๆภำยในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 

48, ร้อยละ 40 และร้อยละ 5 ตำมล ำดบั ส่วนอีกประมำณร้อยละ 7 ของรำยไดเ้ป็นกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดท่ี้มิใช่จำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ จ  ำนวน 120.05 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 0.45 ของ

รำยไดร้วม ท่ีส ำคญัไดแ้ก่ก ำไรจำกกำรขำยวสัดุ 39 ลำ้นบำท, รำยไดค่้ำปรับจำกกำรประกนัผลงำนโครงกำรMBF  35 ลำ้นบำท, ก ำไรจำก

อตัรำแลกเปล่ียน-สุทธิ 23.73 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียรับ 8.34 ลำ้นบำท และรำยไดอ่ื้น 13.98 ลำ้นบำท 
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วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของรายได้ 

ยอดขำยสุทธิสะสมทั้งปี (เมษำยน 2556 - มีนำคม 2557) เป็นเงิน 25,362.71   ลำ้นบำท จำกปริมำณขำย    1,298,000 ตนั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมียอดขำยสุทธิ 25,014.52  ลำ้นบำท จำกปริมำณขำย    1,175,000 ตนั ปริมำณกำรขำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ยอดขำยท่ี

เพ่ิมข้ึนมำจำกควำมตอ้งกำรในงำนโครงกำรท่ียงัท ำต่อเน่ือง กำรขำยในตลำดต่ำงจงัหวดัและกำรส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบำ้น 

 ยอดขำยสุทธิสะสมทั้งปี (เมษำยน 2555 - มีนำคม 2556) เป็นเงิน 25,014.52  ลำ้นบำท จำกปริมำณขำย    1,175,000 ตนั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมียอดขำยสุทธิ 26,223 ลำ้นบำท จำกปริมำณขำย 1,139,000 ตนั ปริมำณกำรขำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 แต่มียอดขำย

ลดลงร้อยละ 5 เน่ืองจำกกำรลดลงของรำคำสินคำ้เหล็กทัว่โลกในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 และแรงกดดนัจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้เหล็กลวด

รำคำต ่ำจ  ำนวนมำกจำกจีน 

 ยอดขำยสุทธิสะสมทั้งปี (เมษำยน 2554 - มีนำคม 2555) เป็นเงิน 26,223 ลำ้นบำท จำกปริมำณขำย    1,139,000 ตนั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมียอดขำยสุทธิ 26,761 ลำ้นบำท จำกปริมำณขำย 1,289,000 ตนั ลดลงร้อยละ 2 และ 12 ตำมล ำดบั ปริมำณขำยท่ี

ลดลง 12% เน่ืองจำกผลของอุทกภยัในช่วงไตรมำสท่ี 3 ของปี 2554-2555 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัสำมำรถปรับรำคำขำยและเพ่ิมสัดส่วนกำร

ขำยสินคำ้ท่ีมีรำคำสูงเพ่ิมข้ึน ท ำใหย้อดขำยสุทธิลดลงเพียง 2% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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ต้นทุนในการขายและอตัราก าไรขั้นต้น 

ส าหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 

บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขำย 24,236.73  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 95.56  ของรำยไดจ้ำกกำรขำย  มีอตัรำก ำไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 4.43  

ของรำยไดจ้ำกกำรขำย  

ส าหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 

บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขำย 24,724.56  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 98.84  ของรำยไดจ้ำกกำรขำย  มีอตัรำก ำไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 1.16  

ของรำยไดจ้ำกกำรขำย  

ส าหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำย 26,629.03  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 101.55  ของรำยไดจ้ำกกำรขำย  มีอตัรำก ำไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ(1.55)  

ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ซ่ึงตน้ทุนขำยดงักล่ำวมีค่ำใชจ่้ำยพิเศษ 408 ลำ้นบำทรวมอยูด่ว้ย 

 

วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของต้นทุนในการขายและอตัราก าไรขั้นต้น 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้งวด เมษำยน 2556 - มีนำคม 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 4.43 ซ่ึงสูงกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกรำคำขำย

เฉล่ียในปีน้ีลดลงจำกปีก่อนตนัละ 1,800 บำท ขณะท่ี ตน้ทุนขำยเฉล่ียลดลงตนัละ 2,300 บำท เป็นผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ปีน้ีเพ่ิมข้ึนจำกปี

ก่อน ตนัละ 500 บำท 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้งวด เมษำยน 2555 - มีนำคม 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 1.16 ซ่ึงสูงกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกรำคำขำย

เฉล่ียในปีน้ีลดลงจำกปีก่อนตนัละ 1,700 บำท ขณะท่ี ตน้ทุนขำยเฉล่ียลดลงตนัละ 2,400 บำท เป็นผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ปีน้ีเพ่ิมข้ึนจำกปี

ก่อน ตนัละ 700 บำท 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้งวด เมษำยน 2554 - มีนำคม 2555 อยู่ท่ีร้อยละ (1.55) ซ่ึงต ่ำกว่ำปีก่อน เน่ืองจำกรำคำ

ขำยเฉล่ียในปีน้ีเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนตนัละ2,300 บำท ขณะท่ี ตน้ทุนขำย(ซ่ึงรวมถึงค่ำใชจ่้ำยพิเศษ 408 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรหยุด

ผลิตชัว่ครำวของโครงกำร MBF ในช่วงเวลำ เม.ย. 54 – พ.ค. 55 และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนตนัละ 2,600 บำท เป็นผลให้อตัรำก ำไร

ขั้นตน้ปีน้ีลดลงจำกปีก่อน ตนัละ 300 บำท 
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ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 

ส าหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 30.79 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขำดทุนสุทธิ (4,545.47) ลำ้นบำท  

ส าหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีขำดทุนสุทธิ (4,545.47) ลำ้นบำท ซ่ึงไดร้วมค่ำใชจ่้ำยพิเศษจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(3,600) ลำ้น

บำทและกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (286) ลำ้นบำท และถำ้ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยพิเศษดงักล่ำวบริษทัและบริษทัย่อยจะมีขำดทุน

สุทธิ (659.47) ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขำดทุนสุทธิ (893.59) ลำ้นบำท 

ส าหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขำดทุนสุทธิ (1,580.59) ลำ้นบำท ซ่ึงไดร้วมค่ำใชจ่้ำยพิเศษจำกกำรหยุดผลิตชัว่ครำวของโครงกำร MBF 

(415) ลำ้นบำทและกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (272) ลำ้นบำท และถำ้ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยพิเศษดงักล่ำวบริษทัและบริษทัย่อยจะมี

ขำดทุนสุทธิ (893.59) ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขำดทุนสุทธิ (976.00) ลำ้นบำท 

 

วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 งวด เมษำยน 2556 - มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีก ำไรสุทธิ 30.79 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบั เมษำยน 2555 - มีนำคม 

2556 ซ่ึงมีผลขำดทุนสุทธิ (4,545.47)  ลำ้นบำทซ่ึงผลประกอบกำรท่ีดีข้ึนเกิดจำกกำรควบคุมกำรใชเ้งินทุนหมุนเวยีนอยำ่งเขม้งวด เน้นกำร

ควบคุมตน้ทุนกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง ปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละคุณภำพกำรบริกำร 

  งวด เมษำยน 2555 - มีนำคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีขำดทุนสุทธิ (4,545.47) ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบั เมษำยน 2554 - 

มีนำคม 2555 ซ่ึงมีผลขำดทุนสุทธิ (1,580.59)  ลำ้นบำท มีขำดทุนเพ่ิมข้ึน (2,964.88) ลำ้นบำท เน่ืองจำก ค่ำใชจ่้ำยพิเศษ (3,600) ลำ้นบำท 

ซ่ึงเป็นผลหลกัมำจำกกำร บริษทัไดท้  ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยต์ำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 มีกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและ

อุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ย เอน็.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) และกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (286) ลำ้นบำท ท่ีคำดว่ำไม่สำมำรถ

ใชสิ้ทธิประโยชน์ไดท้นั 

 งวด เมษำยน 2554 - มีนำคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีขำดทุนสุทธิ (1,580.59) ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบั เมษำยน 2553 - 

มีนำคม 2554 ซ่ึงมีผลขำดทุนสุทธิ (976.00) ลำ้นบำท มีขำดทุนเพ่ิมข้ึน (604.59) ลำ้นบำท เน่ืองจำก ค่ำใชจ่้ำยพิเศษ (415) ลำ้นบำท ซ่ึงเป็น

ผลหลกัมำจำกกำรหยดุผลิตชัว่ครำวของโครงกำร MBF และกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (272) ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกกำรปรับ

ลดลงของอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 16,195.04 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน ท่ีดิน อำคำรและ

อุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพยอ่ื์น 6,693.70 ลำ้นบำท 5,532.37 ลำ้นบำท และ 3,968.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นแบ่งเป็นค่ำควำมนิยม 

3,456.01 ลำ้นบำท ภำษีเงินได ้รอตดับญัชีจ ำนวน 228.03 ลำ้นบำท  ภำษีเงินไดร้อขอคืนจ ำนวน 204.24 ลำ้นบำท และอ่ืนๆ 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิหลงัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแลว้ 692.73 ลำ้นบำท โดยร้อยละ 92.05 

เป็นลูกหน้ีกำรคำ้บริษทัอ่ืน และร้อยละ7.95 เป็นลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หำกพิจำรณำคุณภำพลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัจดัไดว้่ำ

อยูใ่นเกณฑ ์ด ีกล่ำวคือ ยอดลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวมีอำยหุน้ีต ่ำกวำ่ 3 เดือน ซ่ึงเป็นระยะเวลำกำรช ำระหน้ีเฉล่ียท่ีบริษทัใหก้บัลูกคำ้  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตำมจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเรียก

เก็บไม่ไดน้ั้น ประมำณข้ึนจำกประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบักำรวิเครำะห์ฐำนะปัจจุบนัของลูกหน้ี โดยบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557   22.18 ลำ้นบำท หรือประมำณร้อยละ 3.20 ของยอดลูกหน้ีกำรคำ้รวม ทั้งหมดเป็น

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัยอ่ย NTS ก่อนควบรวมกิจกำรในปี 2549 

นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 บริษทัมีกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือและมูลค่ำสินคำ้เส่ือมคุณภำพและเคล่ือนไหวช้ำ 

48.84 ลำ้นบำท โดยพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคำ้คงเหลือซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยจะไดมี้กำรพิจำรณำเป็นประจ ำ

ทุกปี  

สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิลดลงจำกปี 2556  794.65 ลำ้นบำท  สำเหตุหลกั

เกิดจำกกำรเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,192.12 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำร

เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด ำเนินงำน 1,006.28 ลำ้นบำท และเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

ลดลง 185.84 ลำ้นบำท  สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของสินคำ้คงเหลือ และบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทุน 41.12 

ลำ้นบำท  เป็นผลจำกกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์ำวร  และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 1,945.64 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผล

จำกกำรจ่ำยช ำระคืนกูย้มืระยะส้ัน 247.15 ลำ้นบำท, กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว 1,650.00 ลำ้นบำท ใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน, กำรจ่ำยช ำระ

คืนเจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 48.49 ลำ้นบำท 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2556  บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 1,664.03 ลำ้นบำท  สำเหตุ

หลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,175.36 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อน

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด ำเนินงำน 641.56 ล้ำนบำท และเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ด ำเนินงำนลดลง 533.80 ลำ้นบำท  สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของสินคำ้คงเหลือ และบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรม

ลงทุน 199.43 ลำ้นบำท  เป็นผลจำกกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์ำวร  และมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 688.11 ลำ้น

บำท ซ่ึงเป็นผลจำกกำรไดรั้บเงินกูย้มืระยะส้ัน 1,501.51 ลำ้นบำท, กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว 750.00 ลำ้นบำท ให้แก่สถำบนักำรเงิน, 

กำรจ่ำยช ำระคืนเจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 63.40 ลำ้นบำท 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2555  บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิลดลงจำกปี 2554 340.27 ลำ้นบำท  สำเหตุหลกั

เกิดจำกกำรลดลงของกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 481.00 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย ์และหน้ีสินด ำเนินงำน 257.98 ลำ้นบำท และเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 738.97 

ลำ้นบำท  ท่ีส ำคญัเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของสินคำ้คงเหลือ และเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง บริษทัมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนใชไ้ป 139.94 ลำ้น

บำท  เป็นผลจำกกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์ำวร  และมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินใชไ้ป 280.67 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลจำกกำร

ไดรั้บเงินกูย้มืระยะส้ัน 830.67 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว 550.00 ลำ้นบำท ใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน  
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ณ  วนัที่ 31 มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 0.79 เท่ำ ปี 2556 ท่ี 1.02 เท่ำ   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้น 9,016.47 ลำ้นบำท เป็นทุนช ำระแลว้ของหุ้นสำมญัและหุ้นบุริมสิทธิ

รวม 11,810.36 ลำ้นบำท โดยมีก ำไร/(ขำดทุน)สะสม ( 3,117.02) ลำ้นบำท ,ส ำรองตำมกฎหมำย 333.84 ลำ้นบำท, ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก

กำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 0.60 ลำ้นบำท และ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (11.31) ลำ้นบำท 

หนี้สิน 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 7,178.57 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน 5,719.03 ลำ้นบำท 

และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,459.54 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 79 และร้อยละ 21 ของหน้ีสินรวม ตำมล ำดบั ทั้งน้ี หน้ีสินหมุนเวียน

ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,085.03 ลำ้นบำท, เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,610.00 ลำ้นบำท, เจำ้หน้ีกำรคำ้

และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,948.72 ลำ้นบำทและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 75.28  ลำ้นบำท  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนประกอบดว้ยหน้ีสินระยะยำวจำกเงินกูย้ืม

กลุ่มสถำบนักำรเงิน 1,065.00 ลำ้นบำท, เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270.60 ลำ้นบำท และหน้ีสินอ่ืน 123.94 ลำ้นบำท  

 

เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน  : 

1. เงินกูย้มืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงจ ำนวน 1,163 ลำ้นบำท และ 1,433 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซ่ึงเป็นกำรท ำสัญญำส ำหรับวงเงินสินเช่ือเดิมรวมจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท เพ่ือซ้ือ

เศษเหลก็ระหวำ่งกนักบับริษทัในเครือ ต่อมำในวนัท่ี 3 มีนำคม 2557 กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมวงเงินสินเช่ือดงักล่ำวรวมเป็นเงิน 1,698 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดกู้้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินอีกแห่งหน่ึงจ ำนวน 922 ลำ้นบำท และ 899 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ BIBOR + 2 ต่อปี ซ่ึงเป็นกำรท ำสัญญำส ำหรับวงเงินสินเช่ือรวมจ ำนวน 968 ลำ้นบำท เพ่ือค่ำ

สำธำรณูปโภค 
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ณ  วั น ท่ี  31 มี น ำ ค ม  2557 แ ล ะ  2556 ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ไ ด้ ท  ำ สั ญ ญ ำ กั บ ส ถ ำ บั น ก ำ ร เ งิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ  8 แ ห่ ง  

เพื่อขอรับวงเงินสินเช่ือรวมจ ำนวน 6,723 ลำ้นบำท และ 6,375 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อตัรำดอกเบ้ียของวงเงิน

สินเช่ือเหล่ำน้ีมีดงัน้ี 

วงเงิน อตัรำดอกเบ้ีย 

1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบ้ียขั้นต ่ำส ำหรับเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) 

2) ทรัสตรี์ซีทส์สกลุเงินบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมสภำวะตลำด (MMR) 

3) ตัว๋สัญญำใชเ้งิน อตัรำดอกเบ้ียตำมสภำวะตลำด (MMR) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดท้  ำกำรเบิกใช้วงเงินสินเช่ือซ่ึงรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทแลว้จ ำนวน 

1,120 ลำ้นบำท และ 1,071 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

2. เงินกูย้มืระยะยำว 

เงินกู้ยืมระยะยำวประกอบดว้ยสัญญำเงินกู้ 2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2549 วงเงิน 5,000 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย

ลอยตวัร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี  9 พฤศจิกำยน 2550 วงเงิน 3,500 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัท่ี MLR - 2 

ต่อปี และขอ้ตกลงเพ่ิมเติมอ่ืนแนบทำ้ยสัญญำ โดยบริษทัใชท่ี้ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยทั้ง 3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม

ดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 เงินกูย้มืมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินและโครงสร้ำงกำรถือ

หุน้ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำเงินกูร้ะยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้จรจำกบัผูใ้หกู้เ้พ่ือขอเปล่ียนแปลงงวดกำรช ำระหน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีไดป้ระมำณไวโ้ดย

อิงจำกกลยทุธกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอยูร่ะหวำ่ง 

กำรพิจำรณำของผูใ้หกู้ ้ในช่วงท่ีกำรพิจำรณำต่อสัญญำเงินกูย้มืดงักล่ำวยงัไม่ไดข้อ้สรุป กลุ่มบริษทัก็ยงัคงจ่ำยช ำระเงินกูต้ำมเง่ือนไขท่ียงัมี

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 บริษทัมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีต ่ำกวำ่อตัรำท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขสัญญำเงินกูร้ะยะยำวกบัสถำบนั

กำรเงินสองแห่ง อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดรั้บหนงัสืออนุมติัผอ่นผนัในกำรไม่ปฏิบติัตำมในเร่ืองดงักล่ำวจำกผูใ้ห้กูแ้ห่งหน่ึงแลว้ และคำดว่ำ

จะไดรั้บหนงัสืออนุมติักำรผอ่นผนัดงักล่ำวจำกผูใ้หกู้อี้กแห่งหน่ึงในไตรมำสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
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ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ภาระหนี้และภาระค า้ประกนัที่เกีย่วข้องอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขำ้เง่ือนไขกำรเป็นหน้ีสิน 48 ลำ้นบำท  

2. หนงัสือค ้ำประกนัธนำคำรออกใหร้ำชกำร 378 ลำ้นบำท 

3. บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเก่ียวกบักำรซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร 42.8 ลำ้นบำท 

4. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำ (รวมค่ำบริกำร) 116 ลำ้นบำท  

 

ปัจจัยอืน่ที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปรำกฏตำมควำมเส่ียงท่ีระบุในหัวขอ้ปัจจยัควำมเส่ียง และตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษำยน 2556 - มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีเป็นจ ำนวนรวม 4,080,000 บำท  

ค่าบริการอืน่ๆ    (Non-audit fee)  

ในรอบปีบญัชี เมษำยน 2556 - มีนำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำบริกำรตรวจสอบงบกำรเงินตำม

มำตรฐำนอินเดีย, ค่ำเดินทำง, ค่ำเบ้ียเล้ียง, ค่ำท่ีพกั เป็นตน้ จ ำนวน 2,418,323 บำท ให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส ำนักงำนสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัดงักล่ำว  

 

 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               

1 

 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายคูชิค  ชทัเทอจี * 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
27 เมษายน 2549 

45 -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
University of Calcutta อินเดีย 

-  F.C.A (Fellow Member of the Institute of 
Chartered Accountants of India) 
Institute of Chartered Accountants of India 

0 ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการคณะจดัการ/  
Group CFO 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั ทาทา อินคอร์โพเรท นิวยอร์ก 
บริษทั นิว มิลเลนเนียม ไอรอน คอร์โพเรท แคนนาดา 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 
บริษทั ทาทา สตีล โอดิสา อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล โกลบอล โพรคิวเมน้ท ์จ ากดั สิงคโปร์ 
บริษทั โพรโค อิสชูเออร์ จ ากดั สิงคโปร์ 
บริษทั ทาทา เมททาลิค 
บริษทั ทาทา สตีล โกลบอล มินเนอร์รัล โฮลด้ิง จ ากดั สิงคโปร์ 
บริษทั ทาทา สตีล องักฤษ     
บริษทั ทาทา สตีล ยุโรป  
บริษทั ทิวลิป ประเทศองักฤษ โฮลด้ิง (หมายเลข 2) จ ากดั  
บริษทั ทิวลิป ประเทศองักฤษ โฮลด้ิง (หมายเลข 3) จ ากดั  
บริษทั ทินเพลท จ ากดั อินเดีย 

 
                                                
 
 
 
 
 

 *�                                                                  
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2 

 

เอกสารแนบ 1 

 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.    นายมาริษ  สมารัมภ ์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
29 กรกฎาคม 2545 

71 - ปริญญาตรี บญัชี University of the East   ฟิลิปปินส์ 
- Program for Management Development, 

Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
 

- Directors Certification Program  
(DCP : 33/2003) 

- Board’s Failure and How to Fix It 
- Audit Committee Program (ACP : 3/2004) 
- Monitoring the Internal Audit Function  

(MIA : 3/2008) 
- Monitoring the System of Internal Control and 

Risk Management (MIR : 4/2008) 
- The Responsibilities and Liabilities of 

Directors and Executives under the New SEC 
ACT (May 2008) 

- Handing Conflicts of Interest: What the Board 
Should Do? (2008) 
 

0 ไม่มี 
 

2554 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 
2551 - 2554 
2547 – 2553 
 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษาอิสระ 
กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. อคัรา รีซอร์สเซส 
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 
บจก. พีเอซี สยาม 
บจก. มาร์ช พีบี 
บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย ์
บจก. เอม็.อี.ดี. 
บจก.อินโดรามา โพลีเมอร์ส 
บมจ. ทรัพยศ์รีไทย คลงัสินคา้ 
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3 

 

เอกสารแนบ 1 

 
     

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.    ผศ. รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ   
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
29 กรกฎาคม 2545 
 

66 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Michigan State University  สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี บญัชี  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
-  Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003) 
-  Audit Committee Program (ACP : 4/2005) 

22,000 
(0.00) 

ไม่มี 2551 – ปัจจุบนั 
 
2543 – 2556 
2542 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ซาบีน่า 
 
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภณัฑอ์าหาร 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               

4 

 

เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.   นายหตัถศกัด์ิ  ณ ป้อมเพช็ร์ 

      กรรมการอิสระ และ  

      กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 

28 มีนาคม 2556      

57 - ปริญญาโท กฎหมายระหวา่งประเทศ (ธุรกิจ) 
  New York University, School of Law, USA 
- ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ  
  University of  Miami, School of Law, USA  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- Corporate Secretary (CSP 4/2003) 
- Director Certification Program  (DCP 33/2003) 
- Audit Committee Program (ACP 13/2006) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008) 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR 2/2008) 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC 6/2008)  
- Role of Chairman Program (RCP 20/2008) 
- Director Certification Program Refresher Course 
 - Successful Formulation and Execution Strategy (SFE 1/2008)  
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
- Chartered Director Class (CDC 7/2013) 
- Successful Formulation & Execution Strategy 
  (SFE 18/2013) 

 - How to Measure the Success of Corporate 
Strategy  (HMS 2/2013) 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2549 – 2552 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
หอการคา้ไทย 
บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั 
(มหาชน) 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               

5 

 

เอกสารแนบ 1 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.    นายธราธร  เปรมสุนทร *  
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
29 กรกฎาคม 2545 

51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  Oklahoma City University  สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 
- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 
- Finance for Non-Finance Directors Program  

 (FND : 7/2003) 
 

0 ไม่มี 2539 – ปัจจุบนั 
2546 – 2552 
2544 – 2557 
 
 

รองผูจ้ดัการอาวุโส 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา 
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 
 

 *�                                                                  
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               
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เอกสารแนบ 1 

 

 *หมายเหต ุ เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 25 เมษายน 2557 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.   นายวิเวก คามรา 
กรรมการบริษทั  
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
25 เมษายน 2557 
 

47 -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgically) 
     Institute of Technology, Mumbai, India 
 

0 ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั 
2548 – 2553 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
Executive In Charge 

บริษทั แนท สตีล โฮลด้ิง จ  ากดั สิงคโปร์ 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.   นายปิยชุ กุปตา้ 
กรรมการบริษทั  
 
 
 
 
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
23 ตุลาคม 2554 

45 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  
มอนทรีออล แคนาดา   

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    
    Engineering College, Kota, Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University องักฤษ 
-  Advanced Management Program, CEDEP,  
   ฝร่ังเศส 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 
 
2552 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2556 
2554 – 2554 
2550 – 2554 
 
2550 – 2550 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร่วม 
หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย – ผลิตภณัฑ ์ทรงแบน 
หวัหนา้ฝ่ายกลยทุธ์ –  
ผลิตภณัฑท์รงยาว  

บริษทั ทาทา โพรเซสซ่ิง แอนด ์ 
ดีสทริบิวชัน่ 
บริษทั ทาทา มาร์เทรด อินเตอร์เนชัน่เนล 
โลจีสติกส์ จ  ากดั  
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               
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เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.   นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 ธนัวาคม 2556 
 

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
  มหาวิทยาลยัรูร์คี ประเทศอินเดีย 
-  PGDBM จาก XLRI  ประเทศอินเดีย 
- Advance Management Program 
  จาก CEDEP (INSEAD, ฝร่ังเศส) 

 

0 ไม่มี 2553 – 2556 
2551 – 2553 
2549 – 2551 
 
 
 

ผูบ้ริหาร Tubes SBU 
หวัหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
 

บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

 *�                                                                  
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557                               
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

9.  นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การผลิต 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 ตุลาคม 2546 

59 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

200,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2554 – 2555 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ – อ  านวยการผลิต 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
 

 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.  นายชิชิร์ วีเจย ์ปิมปลิกา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
 การเงินและบญัชี 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 มกราคม 2557 
 

46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก 
University of Mumbai  

- Cost & Works Accountants 
Institute of Cost & Works Accountant of India 

 - Post Graduate Diploma in Management, 
Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 

 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2554 – 2557 
2552 – 2554 
 
 
  

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – บญัชี 
หวัหนา้หน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – 
ผลิตภณัฑท์รงยาว  
 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

 
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

11.  นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากร
บุคคล และบริหาร 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 มกราคม 2553 
 

51 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

12.  นาย ไพฑูรย ์เช้ือสุข  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –จดัหา 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 เมษายน 2555 

 

51 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

0 
 

ไม่มี 2555 - 2556 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2544 - 2553 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – สระบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – เหลก็รีด 
ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

13.  นายบริชวาลจิ์ด โกด  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
ประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กนัยายน 2554 

 

48 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ) 
มหาวิทยาลยั Ranchi อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2554 - 2555 
 
2552 – 2554 
2544 – 2552 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
Chief Technology (Steel & Mills) 
Head LP (Through Process Control) 
 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 

 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

14.  นายทรงศกัด์ิ ปิยะวรรณรัตน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย 
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 1 มกราคม 2556 

43 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 
    การบญัชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกนัภยั    

และการจดัการธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0 
 

ไม่มี 2555 - 2555 
2547 - 2555 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – โครงการ 
ผูจ้ดัการส่วนการขายภายในประเทศ 
 

บริษทั ทีเอสเอน็ ไวร์ จ  ากดั 
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ ากดั 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

15.   นายจนัดรา โมฮาน เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บริหาร
การลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กรกฎาคม 2556 
 

48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเคร่ืองกล,  มหาวิทยาลยั APS, เรวา, 
อินเดีย 

0 ไม่มี 2555 – 2555 
 
2554 - 2555 
 
2551 - 2553 

ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส - ส านกังานกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
Head BAF/SPM, Cold Rolling Mill  

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

16.   นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
โรงงานชลบุรี 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 เมษายน 2555 
 

54 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 
Bihar Institute of Technology อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2554 – 2555 
2552 – 2554 
 
 
 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน – ชลบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส-  
MD office (MBF operation) 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
 



   

 

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

17.   นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
โรงงานระยอง 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 เมษายน 2555 

 

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
2554 – 2555 
2553 – 2554 
2550 – 2553 
 
 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – ผลิตเหลก็แท่ง 
ผูจ้ดัการส่วน – เหล็กรีด 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
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เอกสารแนบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

18.  นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
31 กรกฎาคม 2555 
 

46 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
 

 

0 
 

ไม่มี 2555 – 2555 
2553 – 2555 
 
2551 – 2553 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน, สระบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส-  
Steel Plant and Maintenance 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส –  
Central Engineering 
 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ 
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
20 ตุลาคม 2551 

52 -  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- Company Secretary Program  
- Fundamental Practice for Corporate Secretary 
 

0 ไม่มี 2551 – ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – 
ส านกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 



 

รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษทั 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 

19 

 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม 
เก่ียวกบับทบำท หนำ้ท่ี และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง 
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวปรำรถนำ สิงหะเนติ 
เลขำนุกำรบริษทั 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
20 ตุลำคม 2551 

52 -  ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
- Company Secretary Program  
- Fundamental Practice for Corporate Secretary 
 

0 ไม่มี 2551 – ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดักำรส่วนอำวุโส – 
ส ำนกังำนเลขำนุกำรบริษทั 

บมจ. ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) 



           เอกสารแนบ  2 

 

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 
ช่ือ – สกุล บริษัท เอน็.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จ ากดั บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั   บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั  

1. นายราจีฟ         มงักลั /// ///  /// 

2. นายธนะ           เรืองศิลาสิงห์  / / / 

3. นายชิชิร์  วเีจย ์ ปิมปลิกา้ - / / 

4. นายศิโรโรตม ์ เมธมโนศกัด์ิ / / / 
5. นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี // - - 

6. นายวนัเลิศ       การววิฒัน์ / - // 

7. นายชยัเฉลิม     บุญญานุวตัร - // - 

 5 คน 5 คน 5 คน 
    

   หมายเหตุ :               / =  กรรมการ     //  =  กรรมการผูจ้ดัการ    /// = ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.    นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
  มหาวิทยาลยัรูร์คี ประเทศอินเดีย 
-  PGDBM จาก XLRI  ประเทศอินเดีย 
- Advance Management Program 
  จาก CEDEP (INSEAD, ฝร่ังเศส) 

0 ไม่มี 2553 – 2556 
2551 – 2553 
2549 – 2551 
 
 
 

ผูบ้ริหาร Tubes SBU 
หวัหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 

บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

59 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

200,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
อ  านวยการผลิต  

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3.    นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   
และบริหาร 

51 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
 

4.    นายวนัเลิศ การววิฒัน์  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

 

49 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2550 - 2553 
 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – ผลิตเหลก็แท่ง 
ผูจ้ดัการส่วน – เหลก็รีด 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
 

5.    นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานชลบุรี 

 

54 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
(เคร่ืองกล) Bihar Institute of 
Technology อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2554 - 2555 
2552 - 2554 
 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน – ชลบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – MD office 
 (MBF operation) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.    นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  
 
 

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
  มหาวิทยาลยัรูร์คี ประเทศอินเดีย 
-  PGDBM จาก XLRI  ประเทศอินเดีย 
- Advance Management Program 
  จาก CEDEP (INSEAD, ฝร่ังเศส) 

 

0 ไม่มี 2553 – 2556 
2551 – 2553 
2549 – 2551 
 
 
 

ผูบ้ริหาร Tubes SBU 
หวัหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
 

บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

59 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

200,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
อ  านวยการผลิต  

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 

*เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3.     นายชิชิร์ วีเจย ์ปิมปลิกา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การเงินและบญัชี 
 
 
 

46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก 
  University of Mumbai 
- Cost & Works Accountants 

Institute of Cost & Works Accountant of 
India 

 - Post Graduate Diploma in Management, 
Xavier Institute of Management, 
Bhubaneswar 

 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2554 – 2557 
2552 – 2554 
 
 
  

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – บญัชี 
หวัหนา้หน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – 
ผลิตภณัฑท์รงยาว  
 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

4.    นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   
และบริหาร 

51 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
 

5.   นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร 
      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

46 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
 
 

0 
 

ไม่มี 2555 – 2555 
2553 – 2555 
 
2551 - 2553 

ผูจ้ดัการโรงงาน, สระบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส-  
Steel plant and Maintenance 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – 
 Central Engineering 
 

บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

    

 

 

 



           เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อยบริษัท 
เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.    นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  
 
 

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
  มหาวิทยาลยัรูร์คี ประเทศอินเดีย 
-  PGDBM จาก XLRI  ประเทศอินเดีย 
- Advance Management Program 
  จาก CEDEP (INSEAD, ฝร่ังเศส) 

 

0 ไม่มี 2553 – 2556 
2551 – 2553 
2549 – 2551 
 
 
 

ผูบ้ริหาร Tubes SBU 
หวัหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
 

บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

59 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

200,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
อ  านวยการผลิต  

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 

*เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3.     นายชิชิร์ วีเจย ์ปิมปลิกา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การเงินและบญัชี 
 
 
 

46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก 
  University of Mumbai 
- Cost & Works Accountants 

Institute of Cost & Works Accountant of 
India 

 - Post Graduate Diploma in Management, 
Xavier Institute of Management, 
Bhubaneswar 

 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2554 – 2557 
2552 – 2554 
 
 
  

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – บญัชี 
หวัหนา้หน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – 
ผลิตภณัฑท์รงยาว  
 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย 
 

4. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   
และบริหาร 

50 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 - 2552 
2546 - 2551 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส านกังานทรัพยากรบุคคล 
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

5.    นายวนัเลิศ การววิฒัน์  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

 

48 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2550 - 2553 
 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – ผลิตเหลก็แท่ง 
ผูจ้ดัการส่วน – เหลก็รีด 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 
 

 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม 
เก่ียวกบับทบำท หนำ้ท่ี และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
 หุ้น (%)  

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง 
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวสุธิดำ แก่นจนัทร์ 
หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 มิถุนำยน 2553 

47 -  ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 
    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  ปริญญำโท กำรจดักำรงำนคอมพิมเตอร์ 
    และวิศวกรรม มหำวิทยำลยัเอแบค  (ABAC) 
-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  
   (Certified Public Accountant) 
-  Certificate of CFO  
   ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
-  สมัมนำ “Beyond Just Auditing”  
    จดัโดย Intelligence Business Networks 
-  สมัมนำ” Good Corporate Governance”   
    จดัโดย National Corporate Governance Committee 
-  สมัมนำ “Strengthening Corporate Governance 

Practices in Thailand” จดัโดย IOD 
-  สมัมนำ “Good Corporate Governance” 
   จดัโดย Asia Business Forum 
-  สมัมนำอ่ืน ๆ ซ่ึงจดัโดย สมำคมนกับญัชีและผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย  

    และสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  

0 ไม่มี 2548 – 2552 
 

หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษทั เบลตนั อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั 


