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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2562-2563

เราจะบริการลูกค้า 
ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

เราจะเตรียมสินค้า 
ให้พร้อมโดยเร็วที่สุด

เราจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามท่ีลูกค้าคาดหวังทุกครั้ง

ด้านคุณภาพสินค้า ด้านความพร้อมสินค้า ด้านการบริการ

C U S T O M E R



ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งม่ันในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และการบริการทีเ่หนือระดบัสำาหรับเหลก็กอ่สรา้ง ตลอดจนการสรา้งมลูคา่เพิม่ให้กบัผูถ้อืหุ้นของบรษิทั

เราจะทำาให้วสิยัทศัน์ของเราบรรลผุลสำาเรจ็ดว้ยการเพาะบม่วฒันธรรมแห่งความน่าเชือ่ถอืไวว้างใจ และ
การปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการรกัษาไวซ่ึ้งการทำางานอยา่งมีความสขุของพนักงาน 
และการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

วิสัยทัศน์

ค่านิยมของเรา
คุณธรรม

ท�าส่ิงที่ถูกต้อง

ความรับผิดชอบ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม

เป็นส่วนส�าคัญของธุรกิจเรา

ความเป็นผู ้บุกเบิก
กล้าและเป็นที่หนึ่ง

พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ความเป็นหนึ่ง
เดียว
ส่งเสริมบุคลากรและ
พันธมิตร และสร้าง
สัมพันธ์ที่แข็งแกร่งความเป็นเลิศ

บรรลุมาตรฐานสูงสุด 
ด้านคุณภาพในทุกส่ิงที่เราท�า

ความปลอดภัย
ลดอัตราความถ่ีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้เป็นศูนย์  
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรท่ีปราศจากการบาดเจ็บ   



สารบัญ
ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ

กำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ควำมเสี่ยง
ของธุรกิจ

กำรควบคุม
ภำยใน

รำยกำร
ระหว่ำงกัน

ค�ำอธิบำยและ
กำรวิเครำะห์ฐำนะ
กำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนินงำน

สำรจำก
คณะกรรมกำร

ประวัติ
และพัฒนำกำร
ที่ส�ำคัญ

รำยงำนจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

รำยนำม
คณะกรรมกำร

ผู้ถือหุ้น

รำยงำนจำก 
คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ
และพิจำรณำ 
ผลตอบแทน

รำยนำม
ผู้บริหำร

โครงสร้ำง
กำรจัดกำร

รำยงำนควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร 
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

รำยงำนจำก 
คณะกรรมกำร 
พันธกิจเพ่ือสังคม 
และควำมย่ังยืน

รำยงำน 
จำกคณะจัดกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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ความมุ่งมั่นของเรา

คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์เหนือระดับ เชื่อถือได้
และมีมาตรฐานสูง

บริการ
ด้วยคุณภาพ
ระดับมืออาชีพ



ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี

ความพร้อม 
ครบทุกความต้องการ 
จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศ



ข้อมูลส�าคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย) 

(รายได้รวม : รายได้จากการขาย และบริการท่ีเกี่ยวข้อง + รายได้อ่ืน) 
(ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย และบริการท่ีเกี่ยวข้อง / ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 365 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย และบริการท่ีเกี่ยวข้อง / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
9. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระต้นทุนทางการเงิน : ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�าหน่าย ตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และรายการปรับปรุงอ่ืน (EBITDA) 
/ ต้นทุนทางการเงิน

10. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
11. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

ข้อมูลทางการเงิน 2563 2562 2561 2560 2559

งบก�ำไรขำดทุน

รายได้จากการขายและบริการท่ีเกี่ยวข้อง    20,125 22,222 22,246 19,701 16,733

ก�าไรข้ันต้น 746 603 1,572 1,956 948

EBITDA 749 473 1,292 1,718 903

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

*ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 48 (188) 455 214 154

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

รวมสินทรัพย์ 10,864 12,150 12,673 12,937 12,897

รวมหนี้สิน 1,805 3,115 3,446 4,172 4,343

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,059 9,035 9,227 8,765 8,554

ทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561 2560 2559

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

1.   อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.72 1.73 1.78 1.40 1.07

อัตรำส่วนประสิทธิภำพในกำรใช้สินทรัพย์

2.   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 6.63 6.87 6.38 4.60 3.34

3.   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 1.76 1.80 1.74 1.53 1.27

4.   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 31.53 23.81 20.49 24.83 25.82

5.   ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11.58 15.33 17.81 14.70 14.14

6.   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6.80 6.49 6.27 6.56 5.72

อัตรำส่วนกำรบริหำรหนี้สิน

7.   อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 16.61 25.64 27.19 32.25 33.67

8.   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.20 0.34 0.37 0.48 0.51

9.   อัตราส่วนความสามารถในการช�าระต้นทุนทางการเงิน 14.33 5.95 15.57 16.99 6.78

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

10. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.01 (0.02) 0.05 0.03 0.02

11. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.24 (0.84) 2.04 1.09 0.91

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 0.42 (1.52) 3.55 1.66 1.16

13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.53 (2.06) 5.05 2.47 1.82

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ 
* ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษดังนี้
2563 ตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย 68 ล้านบาท
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท 

2560 ก)  การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36  
    (ปรับปรุง 2558) 

 ข)  ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลังเก่า 90 ล้านบาท
 ค)  ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
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* ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2563 ต้ังส�ำรองค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจำกกำรเปล่ียนแปลงกฏหมำยแรงงำนเก่ียวกับค่ำชดเชย 68 ล้ำนบำท
2561 ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขำย 61 ล้ำนบำท
2560 ก) กำรด้อยค่ำสินทรัพย์โครงกำรเตำถลุง MBF 528 ล้ำนบำท
 ข) ประมำณกำรค่ำเผื่อสินทรัพย์ล้ำสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคลังเก่ำ 90 ล้ำนบำท
 ค) ตัดจ�ำหน่ำยภำษีเงินได้ขอคืน 100 ล้ำนบำท

ปริมาณการขาย
(พันตัน)

EBITDA
(ล้านบาท)

หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

รายได้จากการขาย และบริการที่เก่ียวข้อง
(ล้านบาท)

*ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน
(%)

หนีส้นิ หนีส้นิ : ส่วนของผูถ้อืหุ้นส่วนของผูถ้อืหุ้น
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ชื่อบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) หรือ “MS”)

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000136

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ำยเหล็กทรงยำว 

สัญลักษณ์หลักทรัพย์
TSTH

หมายเลขก�ากับใบหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0692010000
ต่ำงด้ำว TH0692010018
NVDR  TH0692010R12

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท 
12 กรกฎำคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
29 พฤศจิกำยน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
18 ธันวำคม 2545

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
เลขท่ี 555 อำคำรรสำ ทำวเวอร์ 2 ช้ัน 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2937 1000
โทรสำร : 0 2937 1224

เว็บไซต์
https://www.tatasteelthailand.com

หุ้นสามัญ
8,421,540,848 หุ้น

ทุนช�าระแล้ว 
8,421,540,848 บำท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บำท

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสำร : 0 2009 9991
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : https://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4474)
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ช้ัน 15, อำคำรบำงกอกซิตี้ ทำวเวอร์, 179/74-80 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2844 1000

ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นำยอลัน แคม
อีเมล : alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นำยศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
โทรศัพท์  : 0 2937 1000 ต่อ 1810
โทรสำร   : 0 2937 1224
อีเมล : sirorotem@tatasteelthailand.com

สายด่วนจรรยาบรรณ
สำมำรถใช้งำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท้ังสิ้น ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง
โทรศัพท์ : 001800 441 0657 รหัสผ่ำน 82828
เว็บไซต์ : https://www.speak-up.info/tsth/

นักลงทุนสัมพันธ์
นำงอริศรำ ณ ระนอง
โทรศัพท์ : 0 2937 1000 ต่อ 3210
โทรสำร : 0 2937 1224
อีเมล : arisaran@tatasteelthailand.com

ส่วนส่ือสารและกิจกรรมองค์กร
นำยจิตติ สุวรรณวำจกกสิกิจ
โทรศัพท์  : 0 2937 1000 ต่อ 2420     
โทรสำร   : 0 2937 1224
อีเมล : jittis@tatasteelthailand.com

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท   0107536001273
วันท่ีก่อตั้ง    4 ตุลำคม 2531
ประเภทธุรกิจ    ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้ำงและเหล็กลวด
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กแท่ง  550,000 ตันต่อปี (ผลิตจำกเศษเหล็ก)
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้น 800,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงำน     นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1  
    เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทำงหลวงสำยที่ 331 ต�ำบลบ่อวิน
    อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
    โทรศัพท์ 0 3834 5355 
    โทรสำร 0 3834 5350
หุ้นสำมัญ    3,856,637,797 หุ้น 
ทุนช�ำระแล้ว    4,627,965,356.40 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อหุ้น  1.20 บำทต่อหุ้น
ถือโดย TSTH    99.76 %

ข้อมูลบริษัทย่อย 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด

เลขทะเบียนบริษัท    0105532094348
วันท่ีก่อตั้ง   4 ตุลำคม 2532
ประเภทธุรกิจ     ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้ำง
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กแท่ง  550,000 ตันต่อปี (ผลิตจำกเศษเหล็ก)
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้น 500,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงำน    นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เลขที่ 1 ถนน I-7 ต�ำบลมำบตำพุด
    อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
    โทรศัพท์ 0 3868 3968
    โทรสำร 0 3868 3969
หุ้นสำมัญ    17,500,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว    1,750,000,000.00 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้   100 บำทต่อหุ้น
ถือโดย TSTH    99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด

เลขทะเบียนบริษัท    0105544085276
วันท่ีก่อตั้ง    3 กันยำยน 2544
ประเภทธุรกิจ    ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนำดเล็ก
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กแท่ง  300,000 ตันต่อปี (ผลิตจำกเศษเหล็ก)
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้น 400,000 ตันต่อปี
ท่ีต้ังโรงงำน     เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 11 ต�ำบลบำงโขมด อ�ำเภอบ้ำนหมอ จงัหวัดสระบุร ี18270
    โทรศัพท์ 0 3628 8000 
    โทรสำร 0 3628 8002
หุ้นสำมัญ    1,200,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว   120,000,000.00 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้   100 บำทต่อหุ้น
ถือโดย TSTH    99.99 %

ส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 555 อำคำรรสำ ทำวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศัพท์  : 0 2937 1000    
โทรสำร . : 0 2937 1224
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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) รู้สึก
เป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานส�าหรับปีการเงิน 2562-2563 
ต่อท่านผู้ถือหุ้น

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ได้รับการบันทึกว่าเป็นการก้าวที่อ่อนแรงท่ีสุดนับ
ตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้สะท้อนประเด็นมากมาย
ระหว่างประเทศ และปัจจัยต่างๆ เฉพาะของแต่ละประเทศ จากข้อมูลของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ในปี 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ร้อยละ 2.9 โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเติบโตร้อยละ 2.3 ในขณะที่ประเทศจีนมีการเติบโตต�่าที่สุดในรอบ 30 ปีที่
ผ่านมาเพียงร้อยละ 6.1 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น 
ท�าให้บริษัทต่างๆ มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายในระยะยาว

อ้างถงึข้อมลูจากสมาคมเหลก็โลก การผลิตเหลก็ดบิจากทัว่โลกเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.4 เมือ่เทยีบ
กับปีก่อน สู่ระดับ 1,870 ล้านตัน ในปี 2562 การผลิตเหล็กดิบหดตัวลงในทุกภูมิภาคใน
ระหว่างปี ยกเว้นในภมิูภาคเอเชยีและตะวนัออกกลาง ประเทศจนีผลติได้ 996 ล้านตนั เพิม่
ขึน้ร้อยละ 8.3 ตามมาด้วยประเทศอนิเดยีและประเทศญีปุ่น่ ซึง่ผลิตอยูท่ี ่111 และ 99 ล้าน
ตันตามล�าดับ ส่วนแบ่งของประเทศจนีจากการผลติเหลก็ทัว่โลกสงูถงึร้อยละ 53.3 และด้วย
โครงสร้างพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่งรวมถึงตลาดทีอ่ยูอ่าศยั ส่งผลให้การบริโภคเหล็กในประเทศจนี 
ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในทางกลบักัน การส่งออกเหลก็จากประเทศจนีลดลงร้อยละ 7.3 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 64 ล้านตันในปี 2562 

การชะลอตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศและความขดัแย้งทางการค้าระหว่างสองประเทศ
มหาอ�านาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการเติบโตของอตุสาหกรรมเหลก็ในภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ ในปีน้ีพบว่าก�าลงัการผลติเหลก็ครบวงจรมกีารเดนิเตม็ทีป่ระเทศเวยีดนามและ
ประเทศมาเลเซยี และด้วยความต้องการเหลก็ทีล่ดลงของตลาดภายในประเทศ บริษทัเหล่า
น้ีจึงเร่งรุกการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ราคา
เหลก็ลดลงอย่างต่อเนือ่งเกือบตลอดทัง้ปี 2562 และท�าให้ความเชือ่มัน่ท่ีจะซือ้เหลก็ในตลาด
มลีดลง อย่างไรกต็าม มสีญัญานทีด่เีกดิขึน้ในส่วนของแท่งกราไฟท์อเิลคโทรด ซึง่ได้รายงาน
ไว้ในปีท่ีผ่านมาว่าราคาของแท่งกราไฟท์อเิลคโทรดพุง่ทะยานสงูขึน้ในช่วงปี 2560-2561 ส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อต้นทุนการแปรสภาพของการผลิตเหล็กจากเตาหลอมเหล็กด้วย
ไฟฟ้า (EAF) แต่เนื่องจากการเพิ่มก�าลังการผลิตใหม่ๆ ในระหว่างปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศจีน ท�าให้วัสดุสิ้นเปลืองที่ส�าคัญนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาของแท่งกราไฟท์
อิเลคโทรดลดลงอย่างมีนัยส�าคัญในระหว่างปี จึงสามารถเรียกคืนความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันของการผลิตเหล็กจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า (EAF) ได้

เศรษฐกิจไทย
อตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2562 เตบิโต
ขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีการเติบโตร้อยละ 4.1 โดยเศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยภายนอกในด้านต่างๆ เช่น การชะลอตัวที่เกิดขึ้นทั่วโลก
และสงครามการค้าระหว่างประเทศจีน - สหรัฐอเมริกา และปัจจัยภายใน ได้แก่ ความ
ล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศและรายได้ภาคการเกษตรที่ต�่า การลงทุนของภาครัฐ
มีความล่าช้าเน่ืองจากการเลื่อนการพิจารณางบประมาณประจ�าปี ดัชนีการลงทุนของภาค
เอกชนและการผลติภาคอุตสาหกรรมลดลงเกือบตลอดทัง้ปี เนือ่งจากความเชือ่มัน่ทางธรุกจิ
ที่ลดลง ในขณะที่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ความหวังของเศรษฐกิจมีอัตราเติบโตของ
รายได้ที่ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สภาวะของตลาดท่ียากล�าบากได้ส ่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคเหล็กและความ
ต้องการเหล็กโดยรวมภายในประเทศ จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย ปริมาณการใช้เหล็กส�าเร็จรูปทั้งหมดในประเทศในปี 2562 อยู ่ที่ 
18.47 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่งผลกระทบที่มากกว่า 
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ต่อเหล็กทรงยาว ท้ังนี้ เนื่องจากต้องพึ่งพิงการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
สูงมาก ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวมีปริมาณการใช้เหล็กที่ระดับ 6.97 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2561

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัท 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บรษิทัได้รเิริม่โครงการใหม่ๆ เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ของบริษัทในตลาด ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ผันผวนที่มีปริมาณการ
ใช้เหล็กในประเทศลดลง แต่ปริมาณการขายของทาทา สตีล (ประเทศไทย) ใน
ปีนี้ก็สามารถท�าได้สูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่ม เช่น เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว 
เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเช่นกัน 
สินค ้าแบรนด์ทาทา ทิสคอนสามารถสร ้างยอดขายมากกว่าร ้อยละ 40 
ผ่านช่องทางการค้าปลีกเช่นกัน ในด้านเหล็กลวดคุณภาพสูงคาร์บอนกลางและ
คาร์บอนสูงก็มีการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างสม�่าเสมอและในระหว่างปี 
บรษิทัมกีารพฒันาเหลก็เส้นชนดิพเิศษเพือ่ใช้ในรถไฟความเร็วสงูทีเ่ชือ่มต่อระหว่าง
กรงุเทพมหานครกบัชายแดนของประเทศลาว สิง่เหล่านีช่้วยให้ประเทศไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองและสงวนค่าจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทุกโรงงานได้มีการท�างานร่วมกันอย่างแข็งขันเพ่ือให้ต้นทุนของห่วง
โซ่อุปทานมีความเหมาะสมที่สุด ส่งผลให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตรง
เวลาในอัตราท่ีสูงอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนั้น บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
จะเรียนให้ท่านทราบว่า ในระหว่างปีพนักงานและผู้รับเหมาได้ปฏิบัติงานโดยไม่มี
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเลย การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
บรรลุเป้าหมาย ก็จะมีการด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของส่ิงแวดล้อมในประเทศและเพื่อการเป็นผู้น�าในการแข่งขัน บริษัทได้ลงทุน
ในการติดตั้งประตูกักสแลก Condoor ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
ส�าหรับเทคโนโลยีนี้ เพ่ือที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงผลิตเหล็กแท่ง 
รวมตลอดถึงการมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การ
ใช้พลังงานลดลง ราคาในการซื้อวัสดุต่างๆ ลดลง และดัชนีชี้วัดผลงานต่างๆ ใน
โรงงานมีการปรบัปรงุทีด่ขีึน้ ทัง้หมดนี ้ส่งผลให้ต้นทนุผนัแปรของการผลิตลดต�า่ลง

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ท�างานอย่างมุ่งมั่นเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ขณะนี้กระบวนการท�างานหลายอย่างถูกปรับให้อยู่ในรูป
แบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในระบบ และน�าพาองค์กรไปสู่ระบบไร้กระดาษ
ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัท บริษัท
ยังคงด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�านวนพนักงานในอัตราเกือบร้อยละ 100 ท่ีได้เข้าร่วม
ในโครงการพนัธกิจเพือ่สงัคมทีบ่รษิทัจดัข้ึนอย่างน้อยหนึง่โครงการ ตลอดจนได้จดั
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมุ่งเน้นไปยังชุมชนที่อยู่
ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท ในขณะที่ยังคงให้การสนับสนุนห้องสมุด
ในโรงเรียนท่ัวประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “เสริมปัญญา กับ
ทาทา สตีล” อีกด้วย 

ทั้งหลายเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากซึ่งความทุ่มเทอย่างแน่วแน่
และการท�างานอย่างหนักของพนักงานทุกคน บริษัทจึงได้รับการยกย่องชมเชย
ในหลากหลายด้านที่ส�าคัญ ได้แก่ ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน NTS และ SISCO ได้รับรางวัล CSR - 
DPIM Continuous หรอืสถานประกอบการเครือข่ายทีม่กีารด�าเนนิงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง NTS และ SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานจาก
กระทรวงแรงงาน และทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้รบัการต่ออายปุระกาศนยีบตัร
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (CAC) ต่อเนื่องอีก 3 ป ี

แนวโน้มในปีการเงิน 2563 - 2564
โลกก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ต้นปี 2563 จากการ
แพร่ระบาดใหญ่ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ทีเ่ริม่ต้นจากพืน้ท่ีหนึง่ของประเทศ
จีนเมื่อเดือนมกราคม 2563 และได้แพร่กระจายไปทั่วโลกภายในเวลา 2-3 เดือน 
จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่
ต่อเศรษฐกิจโลกนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าท่ีเคยเกิดขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้ง
ใหญ่ในปี 2471-2473 ผู้คนนับล้านท่ัวโลกได้รับผลกระทบพร้อมกับมีผู้เสียชีวิต
เป็นจ�านวนมาก ประเทศส่วนใหญ่ก�าหนดให้มีการปิดพื้นท่ีในระดับความเข้มข้น
ที่ต่างกันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้จ�ากัดภายในชุมชน ส่งผลต่อการ
หยุดชะงักลงในบางส่วนหรือทั้งหมดของหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งก่อให้เกิดคน
ว่างงานเป็นจ�านวนมาก

นบัเป็นความโชคดอีย่างยิง่ทีก่ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ในประเทศไทย
มีความรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รัฐบาลได้ด�าเนิน
มาตรการควบคุมโรคมาตั้งแต่เริ่มต้นและประชาชนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับ
มาตรการควบคุมกันอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ
โรงแรมและท่ีเกีย่วเนือ่งต่างได้รบัผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั สืบเนือ่งจากข้อจ�ากดั
และข้อห้ามต่างๆ ควบคู่ไปกับโอกาสในการส่งออกก็อยู่ในระดับต�่า จึงเป็นที่คาด
หมายว่าในปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
เช้ือไวรัสโควิด - 19 จะยังคงเป็นความเสี่ยงในระยะยาวต่อสังคมและธุรกิจต่างๆ 
ต่อไปจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ หรือเชื้อไวรัสได้อ่อนแอ
ลงจากการที่ผู้คนในสังคมมีการพัฒนาภูมิคุ้มกันโรคนี้แล้ว

ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานถือเป็นสิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุด บริษัทมีการเฝ้าระวังและป้องกันไว้ก่อนในสิ่งที่จ�าเป็นต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม 
และการจัดให้มีสุขลักษณะท่ีดีในสถานท่ีท�างาน มีการปรับสัดส่วนที่เหมาะ
สมให้พนักงานส�านักงานสามารถท�างานจากท่ีบ้าน นอกจากน้ัน บริษัทยังได้
มีการติดต่อสื่อสารเป็นประจ�าและมีการแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับทราบถึง
แผนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทอีกด้วย ซึ่งผลกระทบทั้งหมด
จากการแพร่ระบาดใหญ่ในครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะทราบได้ อย่างไรก็ตาม 
ผมใคร่ขอยืนยันว่าบริษัทได้ด�าเนินการในส่ิงท่ีจ�าเป็นเพื่อรักษาความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ มีการควบคุมสภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการกระท�าทุก
วิถีทางเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนภายในบริษัท คณะกรรมการของบริษัททุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในทุกขั้นตอนและได้รับการรายงานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่าเสมอจากฝ่ายบริหาร

ท้ายท่ีสุดนี้ ผมขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้ถือหุ ้นของบริษัททุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนและเป็นแรงผลักดันต่อบริษัทในปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณผู้ให้กู้ คู่ค้า 
ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่บริษัทได้ร่วมงานด้วยคณะผู้บริหารและ 
ผูป้ฏบิตังิานทัง้หมดทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนเรือ่งความรับผดิชอบ การมวีนิยั และการ
อทุศิตนต่อบรษิทัอย่างเต็มทีซ่ึง่ผมรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างมาก ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า
จะได้รับการสนับสนุนที่มีคุณค่ายิ่งจากทุกคนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ

09บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



• ประธานคณะกรรมการ
• ประธานคณะจัดการ
• ประธานคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อ

สังคมและความยั่งยืน 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายนามคณะกรรมการบริษัท

นายปิยุช กุปต้า

• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ   
• กรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทน

นายอลัน แคม

นายธราธร  เปรมสุนทร  

นายราจีฟ มังกัล

10 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการ 

พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการจัดการ 
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ

ความยั่งยืน

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการจัดการ

นายรงักะนาร์ท รากปุะต ิเราว์

นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์

นายอาชีช อนุปัม

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี

11บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ 

นายปิยุช กุปต้า

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

อายุ (ปี)  : 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 ตุลาคม 2554
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  

Montreal, Canada
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  

Engineering College, Kota, Rajasthan
• Chevening Scholar, Leeds University, UK
• Advanced Management Program, CEDEP, France

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  

NatSteel Holdings Pte Ltd.
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

NatSteel Holdings Pte Ltd.
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

Mjunction Services Ltd.
2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  

Indian Steel & Wire Products Limited 
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

Indian Steel & Wire Products Limited 
2557– ปัจจุบัน : กรรมการ 

Tata Steel Processing & Distribution 
2556 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย  

Tata Steel Ltd.

2555 – 2563 : กรรมการ  
TM International Logistics Limited

2555 – 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : ไม่มี
เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรองบริษัท

นายอลัน แคม

กรรมการอิสระ 
ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ (ปี)  : 63
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 8 กรกฎาคม 2560
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) University of Denver, USA
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) University of Denver, USA
• Director Certification Program (DCP 39/2004)
• IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006)
• IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

Class (CGI 0/2014)
• The Role of Chairman Program (RCP 2017)
• Strategic Board Master Class (SBM 3/2018) 
• Fellow Member 2004
• Chartered Director 2008

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช จ�ากัด
2559 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร  

บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จ�ากัด
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน  

บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จ�ากัด ปาปัวนิวกินี
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด (มหาชน)*

2543 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษัิท แคล-คอมพ์ อเีลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน)*

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2

12 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



นายหัตถศักด์ิ  ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน

อายุ (ปี)  : 63
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2556
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) 

New York University, School of Law, USA
• ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ University of  Miami,  

School of Law, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Corporate Secretary Program (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)
• Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หอการค้าไทย

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
 

อายุ (ปี)  : 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20 มีนาคม 2561
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท การเงินและการลงทุน 

George Washington University, Washington DC, USA
• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Directors Certification Program (DCP : 265/2018) 
• Strategic Board Master Program (SBM : 6/2019)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –  

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)* 

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : รองประธานอาวุโส 
(การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

2560 – 2562 : กรรมการ 
บริษัท คอนวูด จ�ากัด  

2558 – 2560 : กรรมการผู้มีอ�านาจ 
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี

13บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



นายธราธร  เปรมสุนทร  

กรรมการบริษัท 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ (ปี)  : 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 กรกฎาคม 2545
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Oklahoma City University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP : 40/2004)
• Director Accreditation Program (DAP :2/2003)
• Finance for Non-Finance Directors Program 

(FND : 7/2003)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2539 – ปัจจุบัน : รองผู้จัดการอาวุโส 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2544 – 2557 : กรรมการ 
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  
ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรองบริษัท

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการบริษัท 
กรรมการจัดการ

อายุ (ปี)  : 60
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2559
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
• Chartered Accountant, 

Institute of Chartered of Accountants of India
• Certified CEO Coach

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

TRL Krosaki Ltd
2562 – ปัจจุบัน :  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  

Air Asia India Pvt Ltd
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 

Kalimati Global Shared Services Limited
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

Bamnipal Steel Limited
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

Tata Steel Special Economic Zone Limited
2558 – ปัจจุบัน : Director 

Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Ltd.

2561 – 2562 :  กรรมการ 
TRF

2559 – 2562 :  กรรมการ 
Industrial Energy Limited

2557 – 2562 : กรรมการ 
Tata Steel Holdings Pte Ltd.

2557 – 2562 : กรรมการ 
T S Global Mineral Holdings Pte Ltd.

2557 – 2562 : กรรมการ 
ProCo Issuer Pte Ltd.

2556 – 2562 : กรรมการ 
TSIL Energy Limited

2556 – 2562 : กรรมการ 
Tata Sponge Iron Limited

2556 – 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน  
Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

14 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



นายอาชีช อนุปัม

กรรมการบริษัท 
กรรมการจัดการ 
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

อายุ (ปี)  : 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2561
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Birla Institute of Technology Ranchi, India
• Advanced Management Program CEDEP, (INSEAD, France)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ 

Tata Steel Long Products Limited
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

Indian Steel & Wire Product Limited
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

TSIL Energy Limited
2561 – ปัจจบัุน : กรรมการ 

Bhushan Steel (Australia) Pty Ltd 
2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรมการ 

The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

TSN Wires Co., Ltd.
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

Tata Steel International (Singapore) Holdings 
Pte Ltd

2558 – ปัจจบัุน : กรรมการ 
NatSteel Holdings Pte. Limited

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2562 : 
กรรมการ 
Tata Steel Global Holdings Pte Limited

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษัท 
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ (ปี)  : 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)  

(เกียรตินิยม) University of Roorkee, India
• PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India
• Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2553 – 2556 : ผู้บริหาร Tubes SBU 
Tata Steel Limited

2548 – 2553 : หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด 
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย 
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 
Tata Steel Limited

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท  
ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรองบริษัท

15บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



รายนามผู้บริหาร

1. นายราจีฟ มังกัล
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 – การผลิต

5. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 – จัดหา

8. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 – โรงงานชลบุรี

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 – การเงิน

6. นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 – การตลาด และการขาย

9. นายศักด์ิชัย ลอยฟ้าขจร
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 – โรงงานระยอง

 4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด์ิ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 – ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

 7. นายอมิท คันนา
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 – บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 - โรงงานสระบุรี

18 4 7 10952 36

16 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร 

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ (ปี)  : 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)  

(เกียรตินิยม) University of Roorkee, India
• PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India
• Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016), 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ 

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2553 – 2556 : ผู้บริหาร Tubes SBU 
Tata Steel Limited 

2548 – 2553 : หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด 
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย 
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 
Tata Steel Limited 

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

อายุ (ปี)  : 54
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กสยาม (2001)
 

2554 – 2555 :  ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ีร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

อายุ (ปี) : 54
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 กันยายน 2559
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์, Calcutta University
• Chartered  Accountant, Institute of Chartered Accountants of 

India
• General  Management Programme, CEDEP, France
• Global Leadership Development Programe, India/UK
• Director Certification Program  (DCP : 241/2017)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน :  กรรมการ  

 บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2561 – ปัจจุบัน :  กรรมการ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2559 – ปัจจุบัน :  กรรมการ  
 บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

2559 – ปัจจุบัน :  กรรมการ 
 บจก. เหล็กสยาม (2001)

2556 – 2559 :  Chief Financial Controller (Business  
 Analysis and Group Reporting)  
 Tata Steel Limited

2556 –  2559 :  กรรมการ  
 TM International Logistics Limited  
 TS Alloys Limited  
 Tata Steel Processing & Distribution Limited และ 
 International Shipping & Logistics FZE

2550 – 2556 :  Chief (Corporate Accounts and  
 Financial Reporting)  
 Tata Steel Limited

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด์ิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

อายุ (ปี)  : 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2553
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 220,000 (0.00)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 
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นายไพฑูรย์ เชื้อสุข 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

อายุ (ปี)  : 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  1 เมษายน 2555
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2556 : กรรมการ 

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี 
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2554 - 2555 : ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี  
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2553 - 2554 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – เหล็กรีด 
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2546 - 2553 : ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

อายุ (ปี)  : 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 กรกฎาคม 2555
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2556 – 2559 : กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี 

บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 – 2555 : ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี 

บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2555 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบ�ารุง 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

19บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



นายอมิท คันนา

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บรหิารการลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

อายุ (ปี)  : 53
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน  2558
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

National Institute of Technology Jamshedpur, India

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2558 : Head Improvement Initiatives  

Tata Steel Limited, India
2553 - 2557 : Head Integrated Electrical  

Maintenance - Power House &  
Industrial Gases Department  
Tata Steel Limited, India

2551 - 2553 : Head TQM - Knowledge Management, 
Management Information Group & Business 
Assessment  
Tata Steel Limited, India

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี

อายุ (ปี)  : 50
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

2559 – 2562 : กรรมการ  
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2551 – 2559 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด  
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

2549 – 2551 : ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด  
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

2548 – 2549 : ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด  
บจก. เหล็กสยาม (2001)
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นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

อายุ (ปี)  : 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์, 

Carnegie Mellon University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กสยาม (2001)

2558 – 2559 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง 
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2557 – 2558 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2555 – 2557 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อมบ�ารุง/ส่วนเหล็กแท่ง 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

นายศักด์ิชัย ลอยฟ้าขจร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง

อายุ (ปี)  : 49
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2563
จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2560 – 2562 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง  
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2557 – 2560 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด  
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2556 – 2557 : ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด  
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2555 – 2556 : ผู้จัดการส่วน – ส�านักงาน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง  
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

2553 – 2555 : ผู้จัดการส่วน – ซ่อมบ�ารุง   
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
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โครงสร้างรายได้
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จาก
การขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี ้

รายได้จากการขายแยกย่อยเป็นประเภท ปี 2562-2563

ประเภทผลิตภัณฑ์

2563 2562 2561

พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท  ร้อยละ

ภำยในประเทศ

เหล็กเส้น 729 11,864 58.9 641 12,064 54.3 682 12,174 54.7

เหล็กลวด 317 5,605 27.8 332 6,801 30.6 360 6,977 31.4

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 32 601 3.0 41 827 3.7 59 1,094 4.9

อื่นๆ 4 52 0.3 4 61 0.3 3 52 0.2

รวมรำยได้จำกกำรขำย 
  ภำยในประเทศ 1,082 18,122 90.0 1,018 19,753 88.9 1,104 20,297 91.2

ส่งออก

เหล็กเส้น 97 1,608 8.0 123 2,200 9.9 101 1,729 7.8

เหล็กลวด 22 395 2.0 13 269 1.2 12 220 1.0

รวมรำยได้จำก  
  กำรส่งออก 119 2,003 10.0 136 2,469 11.1 113 1,949 8.8

รวมรำยได้จำกกำรขำย 
  ทั้งสิ้น 1,201 20,125 100.0 1,154 22,222 100.0 1,217 22,246 100.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  58.9% 

  27.8%

  3.0%   0.3%
  10.0%

เหล็กเส้น 
(ในประเทศ)

เหล็กลวด 
(ในประเทศ)

เหล็กรูปพรรณ
ขนำดเล็ก

อื่นๆ ส่งออก
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ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISCO และ SCSC 
ซ่ึงท้ังสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นก่อสร้าง) 
รวมท้ัง เหล็กเส้นข้ึนรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด เหล็กลวด เหล็กรูป
พรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย
และทีมผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจเหล็ก

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
การด�าเนินงานของบริษัทเป็นการด�าเนินงานในภาพรวมของกลุ่ม
บริษัท โดยมีบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
ผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยท้ังสามจะ
ดูแลด้านการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารท่ีบริษัท
ก�าหนดไว้ท้ังด้านการตลาด การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรก�าลังการผลิตส�าหรับแต่ละบริษัทย่อย
ด้วยเป้าหมายท่ีจะท�าให้เกิดผลก�าไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วย
ความช�านาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน 
และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย 
จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะตัวของตลาดและลูกค้า
ได้อย่างเต็มท่ี

โครงสร้างการถือหุ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เดิมช่ือบริษัท 
มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนตามโครงสร้างการ
ควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) ซ่ึง 
ถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) 
และ บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม (SCSC) ซ่ึงถอืหุ้นโดย บรษัิท ซิเมนต์ 
ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถือ
หุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte.Ltd. (TSGH) 
ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ�ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงต่อมาบรษัิทได้เปลีย่นชือ่จาก บรษัิท มิลเลนเนยีมสตลี จ�ากดั (มหาชน) 
เป็น บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (TSTH) 

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทคอื Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(TSGH) เป็นบริษัทย่อยท่ี TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น
บรษัิทลงทุน มสี�านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ ท้ังนี ้TSL เป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัท
ผลิตเหล็กครบวงจรอยู่ในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า 
TSL (ท�าการผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท
ท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า 
จึงสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มท่ีในเรื่องการ
ด�าเนินงานทางธุรกิจ ท้ังทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ 
ด้านการเงิน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเช่ือม
ต่อเครือข่ายระหว่างโรงงานและส�านักงานท่ัวโลก ตลอดจนการ
บริหารงานท่ีประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย TSL ขับเคลื่อน
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ในลักษณะของการบูรณาการใน
ประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน 

99.76%

99.99%

99.99%

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)

บจก. เหล็กสยาม (2001) (“SISCO”)

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”)

TSTH
บมจ. ทาทา สตีล  

(ประเทศไทย)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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1.  เหล็กเส้นก่อสร้าง
• เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 20-2559 
ช้ันคุณภาพ SR24

• เหล็กเส้นข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 24-
2559 ช้ันคุณภาพ SD40 และ SD50

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ประกอบด้วยเหลก็ฉาก และเหลก็รางน�า้ ช้ันคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยผลติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 1227-2558 ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
บกส ส�าหรับใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา  
เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน 
ส�าหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของ
ถนนคอนกรีต สะพาน สนามกีฬา เข่ือน บ้าน และอาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเหล็กเส้นข้ออ้อยคุณภาพพิเศษภายใต้
เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน S ซ่ึงระบุ “S” บนเหล็กเส้น ย่อมาจาก 
ซุปเปอร์ดักไทล์ เหล็กเส้นข้ออ้อยนี้มีคุณสมบัติสามารถต้านทานแรงสั่น
สะเทือนแผ่นดนิไหวได้นานย่ิงข้ึน (เมือ่เทียบกบัเหลก็เส้นปกต)ิ ผลติภณัฑ์
นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.และชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ในประเทศไทยเสนอให้ใช้เหล็กเส้น 
GB ซ่ึง GB เป็นมาตรฐานจนีท่ีควบคมุคณุสมบัตบิางอย่างเช่นค่าคาร์บอน
เทียบเท่า การทดสอบความล้า เป็นต้น บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก
เส้นก่อสร้างนี้ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานเหล็กเส้นส�าหรับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย - จีน ดังนั้น จึงท�าให้สามารถลดการน�าเข้าผลิตภัณฑ์
เหล็ก ลดต้นทุนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้

ในอนาคตบริษัทก�าลังพัฒนาเหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60

2.  เหล็กลวด
ประกอบด้วย

• เหล็กลวดคำร์บอนต�่ำช้ันคุณภำพ SWRM6-22 มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 348-2540 ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิต เช่น ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย 
ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น

• เหล็กลวดคำร์บอนส�ำหรับงำนย�้ำหัวและงำนทุบข้ึนรูปเย็น 
SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 2243-
2548 ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น น๊อต สลัก และสกรู 
เป็นต้น

• เหล็กลวดส�ำหรับท�ำแกนลวดเช่ือมแบบพอกหุ้ม SWRY11 
มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 2244-2548 ส�าหรับใช้
เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเช่ือม เป็นต้น 

• เหล็กลวดคำร์บอนสูงช้ันคุณภำพ SWRH27-82 มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 349-2561 ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว ลวดขอบ
ยางรถยนต์ สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด 
และลวดสลิง เป็นต้น
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4. เหล็กเพลา
ช้ันคุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 19-47 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) ส�าหรับ
การใช้งานท่ัวไป และช้ันคุณภาพ S10C-
S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. 
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 
(1979) ส�าหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และ
วิศวกรรม 

ก�าลังการผลิตของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

NTS SCSC รวมSISCO

เหล็กเส้น เหล็กเส้นเหล็กลวด เหล็กเส้นเหล็กลวด ก�าลัง 
การผลิตรวม

ก�าลัง 
การผลิตรวม

เหล็ก 
รูปพรรณ

ก�าลัง 
การผลิตรวม

ก�าลัง 
การผลิตรวม

เหล็ก 
รูปพรรณ

เหล็กลวด

ข้อมูลสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 มีอตัราการใช้ก�าลงัการผลติจากจ�านวนผลติภัณฑ์ส�าเรจ็รปูรวม 1.21 ล้านตนั คิดเป็นประมาณ ร้อยละ71

ตันต่อปี
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เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างส�าเร็จรูป
ท่ีพร้อมใช้งานตามผู้ใช้งานออกแบบโดยใช้
เหล็กเส้นก่อสร้างท่ีเป็นเส้นตรง หรือม้วน
เป็นวัตถุดิบน�ามาตัด และดัดตามรูปแบบ
ท่ีต้องการ ซ่ึงส่งผลดีในหลายด้าน เช่น 
ลดค่าเหล็กท่ีเหลือจากการตัด ประหยัด
พ้ืนท่ีในการตัด/ดัด ลดการใช้คนท่ีมีทักษะ
ในการดัด เป็นต้น เหล็กตัดและดัดผลิต
ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติท่ีโรงงานและขนส่ง
ให้พร้อมใช้งานทันทีท่ีสถานท่ีก่อสร้าง จาก
สภาพข้อจ�ากัด ท่ีหน้างานก่อสร้าง พื้นท่ี
ปฏิบัติงาน และรวมถึงความพร้อมของ
แรงงานท่ีมีทักษะ ส่งผลให้สดัส่วนของความ
ต้องการใช้งานเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป
เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น บริ ษัทได ้ผลิตผลิตภัณฑ ์
เหล็กปลอกส�าเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร ์
ลิงค์ ส�าหรับใช้ในงานก่อสร้างในโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา 
เป็นต้น และได้ผลิตเหล็กเดือยส�าเร็จรูป 
(Dowel) ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM 
A615 เกรด 60 ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
ทาทา ทิสคอน ส�าหรบัใช้ในงานก่อสร้างถนน 
และลานคอนกรีต เป็นต้น

ในอนาคตบริษัทก�าลังพัฒนาสินค้าส�าเร็จรูป 
อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กส�าหรับงาน
ฐานราก (Footing) เป็นต้น

5. เหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซ่ึงประกอบ
ด้วย SISCO SCSC และ NTS มีความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมระบบ
การบริหารงานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก�าหนด
ท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้อง
ปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/
IEC 17025:2005 

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และบริษัท 
เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon 
Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร) 
จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการสื่อสารและประสานงาน
นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ
อย่างสม�่าเสมอ ฝ่ายจัดหายังด�าเนินงานบนพื้นฐานการด�าเนินการ
อย่างย่ังยืนในระยะยาว และมุ่งหวังว่าจะขยายไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท้ังจากตลาดภายในประเทศ
และการน�าเข้าโดยเน้นท่ีความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก มีสัดส่วน
ของการจัดหาภายในประเทศและการน�าเข้าจากต่างประเทศคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ส�าหรับปี 2562 - 2563  สัดส่วน
การจัดหาส่วนใหญ่จากแหล่งในประเทศเนื่องจากระยะเวลาการ 
ส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการขนส่ง ลดความเสี่ยง 
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และเกิดการสร้าง
งานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในรอบปี 2562 - 2563 รัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร ้าง
สาธารณูปโภคจ�านวนหลายโครงการ ส่งผลให้บริษัทมีการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น เหลก็เส้นข้ออ้อยท่ีไม่ผ่านกรรมวธิทีางความร้อน 
ในระหว่างการผลิต (Non TMT) เหล็กเส้นข้ออ้อยท่ีมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกบัมาตรฐานรถไฟความเรว็สงูของประเทศจนี (GB Grade 
Rebars) และเหล็กลวดชนิดท่ีเป็นไปตามความต้องการใช้งานของ
ลูกค้า ซ่ึงฝ่ายจัดหาเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมายังให้ความส�าคัญกับการน�า
ดิจิทัลมาช่วยในการปรับปรุงระบบงานการจัดหาท้ังวัสดุและบริการ 
เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดล้อม 

การจัดหาเศษเหล็ก
บริษัทยังคงศึกษาและพัฒนาการใช้เศษเหล็กท่ีมีต้นทุนต�่าประเภท
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังขยายศูนย์รับซ้ือเศษเหล็กในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายการรับซ้ือไปยังตลาดภาคใต้เพื่อเป็นการ
เพิ่มแหล่งวัตถุดิบในประเทศให้ได้ปริมาณมากข้ึนเพื่อทดแทน 
เศษเหล็กต่างประเทศท่ียังคงมีราคาสูงกว่า ด้วยกลยุทธ์นี้ส่งผลให้
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและสามารถรักษา
ระดับต้นทุนในระดับท่ีเหมาะสมอีกด้วย 

ในบางสถานการณ์บรษัิทได้มกีารซ้ือสนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู ได้แก่ เหลก็แท่ง 
(Billet) จากผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้และมีราคาเหมาะสมเพ่ือน�า
มาผลิตต่อ  อย่างไรก็ดีในปี 2562 มีผู้ผลิตรายอ่ืนน�าเข้าเหล็กแท่ง
จากอิหร่านเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากราคาค่อน
ข้างต�่า แต่เนื่องจากนโยบายของบริษัทที่ไม่ท�าการค้ากับประเทศต้อง
ห้าม บริษัทจึงต้องหาและพัฒนาเหล็กแท่งจากในตลาดเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ซ่ึงได้ประโยชน์ด้านราคา 
ท�าให้บริษัทมีต้นทุนท่ีแข่งขันกับผู้ผลิตรายอ่ืนได้  

.

บริษัทยังได้ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือสุขอนามัยของพนักงานทุกคน 
บริษัทย ่อยทุกบริษัทได ้รับการรับรองมาตรฐานสากลส�าหรับ
ระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
TIS18001:2554 และ ISO 45001:2018 / BS OHSAS18001:2007 

รวมถึงท่ีบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ฝ่ายการตลาดและการขาย 
และฝ่ายจัดหา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหาร
งานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อีกด้วย

26 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



การจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดหาวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาอาร์ค
ไฟฟ้า วัตถุดิบท่ีส�าคัญ เช่น แท่งถ่าน เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุ
ทนไฟ และวัสดุปรุงแต่ง ในปีท่ีผ ่านมาตลาดวัตถุดิบมีความ
ผันผวนอยู ่ตลอดเวลา บริษัทจึงมีการประสานความร ่วมมือ
กับบริษัทในกลุ ่มทาทา สตีล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
หน่วยงานจัดหาของทาทา สตีล อินเดีย ส�านักงานท่ีประเทศจีน 
(TSL China Desk) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาด
ของวัตถุดิบ แม้ว่าในปีท่ีผ่านมาระดับราคาของแท่งถ่าน เฟอร์โร
อัลลอยด์ วัสดุปรุงแต่ง จะคลายตัวลง แต่จากการเกิดเหตุการณ์
ท่ีไม่คาดคิดข้ึนในประเทศจีน ส่งผลสืบเนื่องตามมาคือการค้าโลก 
และการขนส่งในประเทศจีน ท�าให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งวัตถุดิบ
อย่างมากในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีการเงนิ 2562-2563 อย่างไรกด็ ี
จากการใช้กลยุทธ์การซ้ือวัตถุดิบตรงจากผู้ผลิต และการหาผู้ขาย
รายใหม่อย่างต่อเนื่องช่วยให้บริษัทสามารถลดขนาดของผลกระทบ
ดังกล่าวได้

ปัจจัยความเส่ียง
ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก
เนือ่งจากเศษเหลก็เป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ประกอบกบัความต้องการเศษ
เหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กท่ีใช้เตาหลอมเหนี่ยวน�าไฟฟ้า
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในประเทศ ความต้องการเศษเหล็กท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ี
ปริมาณเศษเหล็กท่ีมีในตลาดไม่ได้เพิ่มข้ึนตาม จึงมีผลกระทบต่อ
ระดับราคาเศษเหล็กในประเทศ  นอกจากนี้ ความผันผวนของราคา
เศษเหล็กและแร่เหล็กในตลาดโลกท่ีรวดเร็วก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัย
ส�าคัญต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัทได้  

การจดัหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว/ ประเทศเดยีว
จัดหาได้ลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู ้จ�าหน่ายรายเดียวผ่านวิธีการ
หลายวิธี ประการแรกการท�างานร่วมกันกับผู้ใช้ปลายทางผ่านคณะ
ท�างาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดย
พัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ 
แหล่งใหม่ๆ เพือ่เพ่ิมแหล่งจ�าหน่ายให้มทีางเลอืกท่ีมากข้ึน ซ่ึงจากการ
ตดิตามผลเป็นประจ�าทุกเดอืน พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมาการจดัหาจาก
ผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง

ประการท่ีสองในกรณีท่ีเป็นผู้จัดจ�าหน่ายรายเดียว การสร้างความ
สัมพันธ์ระยะยาวเพ่ือให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานจัดหาได้ด�าเนินการทบทวนรายการท่ียังใช้จากผู้ผลิต/ 
ผู้จ�าหน่ายรายเดียวเป็นประจ�า

ฝ่ายจดัหา ผูใ้ช้งาน และผูข้ายได้มีการประสานงานกนัเพือ่พฒันาการ
ใช้วัสดปุรงุแต่งจากแหล่งในประเทศทดแทนการน�าเข้าจากประเทศจนี 
ความส�าเร็จในการพัฒนาแหล่งผู้ขายในประเทศช่วยให้บริษัทมีระดับ
สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าขนส่งท่ีลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาผู้ขายจากประเทศอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าจากประเทศเดียวอีกด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จัดท�าและสื่อสารนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน เพื่อ
ให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายของประเทศ โดยในปัจจุบัน
บริษทัไม่มข้ีอพิพาททางกฎหมายหรอืถกูฟ้องร้องดว้ยเรือ่งใดๆ เกีย่ว
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ 
ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ภายใต้ 
เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ท่ีเป็นท่ีรู ้จักและยอมรับใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทน
จ�าหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค รวมถึงการจัดตั้ง
โครงการพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership Program) กับ
กลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายในภูมิภาค โดยการประเมินตามการเข้าถึง และ
ศักยภาพของแต่ละพื้นท่ีเพื่อขยายฐานร้านค้าปลีกและเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดในร้านค้าปลีกมากย่ิงข้ึน 

บริษัทมีการจัดตั้งทีมพัฒนาตลาดเพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้นแรงดึงสูง 
SD50 เหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป เหล็กปลอกส�าเร็จรูป และเหล็ก
เดือยส�าเร็จรูป ไปยังผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนให้ความ
รู้แก่พนักงานของตัวแทนจ�าหน่ายท้ังด้านเทคนิคและจุดขายของ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีการสนับสนุนกิจกรรม
และการสื่อสารทางการตลาดในกลุ่มผู้แทนจ�าหน่ายรายหลัก อีก
ท้ังมีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ 
(Modern Trade) อาทิเช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ เมกาโฮม 
โฮมโปร และดูโฮม เป็นต้น

2. เหล็กลวด
บรษัิทจ�าหน่ายแก่ผูผ้ลติลวดเหลก็โดยตรงเป็นหลกั มบีางส่วนขายผ่าน 
ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทมีช่องทางส�าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
ข้อเสนอการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยทีมบริการลูกค้า ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มเทคโนโลยี
และส่วนวางแผนการผลิต

บรษัิทยังคงมุง่เน้นการผลติผลติภณัฑ์พเิศษเฉพาะตามความต้องการ
ของลูกค้า และการใช้งานในข้ันสุดท้าย บริษัทมีการจ�าหน่ายเหล็ก
ลวดส�าหรบัผลติลวดเหลก็เสรมิยางรถยนต์ (Tire Cord) และลวดสสงิ 
ซึ่งเป็นลวดเหล็กคุณภาพสูงเป็นประจ�า
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุก
ภูมิภาคและยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ 
ทุกภูมิภาค อีกท้ังการจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทางอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงาน ผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือรับฟังความต้องการสินค้าและบริการ
มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

4. เหล็กเพลา
บรษัิทจ�าหน่ายแก่ผูผ้ลติเหลก็เพลาขาวโดยตรง

5. เหล็กตัด และดัดส�าเร็จรูป 
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัด 
และโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการ และเจ้าของโครงการ

บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพ่ือประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการ
วางแผนผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่ม “ระบบส่งรายงานเหล็กตัด
ดัดออนไลน์” (CAB web ordering) และ “บริการถอดรายการเหล็ก

สัดส่วนของช่องทางจัดจ�าหน่าย

ช่องทางจ�าหน่าย
ปีการเงิน (ร้อยละ)

ปี 2562-2563 ปี 2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560 ปี 2558-2559

ขายตรง 43 45 46 39 34
ตัวแทนจ�าหน่ายส่วนภูมิภาค 22 21 18 18 18
ตัวแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 34 36 43 48
รวมจัดจ�าหน่ายในประเทศ 100 100 100 100 100

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อ้างอิงจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ความ
ต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยในปี 2562 อยู่ท่ี 18.47 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�าเข้าอยู่ท่ี 
12.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น
ร้อยละ 66 ของความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ท่ี 6.97 ล้าน
ตันลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�าเข้าอยู่
ท่ี 2.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.1เม่ือเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อย
ละ 41 ของความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย

ตัดดัด” (Bar-Cut-List service) เพื่อช่วยลูกค้าในการปรับปรุง
กระบวนการวางแผนและลดภาระงาน

ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
วิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
อีกท้ังจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยกับผู ้แทนจ�าหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออก
บรษัิทส่งออกเหลก็เส้นก่อสร้างและเหลก็ลวดไปยังประเทศต่างๆ เช่น 
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดใหม ่
เช่น ประเทศบังคลาเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าเหล็ก
เส้นไปยังประเทศอินเดีย ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายตัวแทน
จ�าหน่ายของ Tata Steel India โดยบริษัทมีสัดส่วนการขายส่งออก 
ประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายรวม

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ 
ได้แก่ มาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และมาตรฐาน SIRIM 
(ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการส่งออก
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เม่ือพิจารณาก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด 
และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศท่ีมีโดยรวมประมาณกว่า 
15 ล้านตัน กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 
2562 ที่ 7.0 ล้านตัน จะเห็นได้ว่ายังคงมีก�าลังการผลิตเหลือเพียงพอ 
ท่ีจะรองรับกับความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมี
การน�าเข้าแต่อย่างใด

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีการส่งสัญญาณของการชะลอตัว ธุรกิจ
เหล็กยังมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมซ่ึงมีการ
ลงทุนและว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญท�าการปรบัปรงุความสามารถในการผลติ
เพื่อผลิตเหล็กคุณภาพท่ีสูงข้ึน และการผลิตสินค้าเกรดพิเศษใหม่ๆ 
เพื่อจ�าหน่ายในตลาด อีกท้ังการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบ
เตาหลอมเหนี่ยวน�าไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) ยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง

เศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตัวท่ัวโลกส่งผลท�าให ้ผู ้ผลิตแต่ละ
ประเทศใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคามากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า
ในตลาดส่งออก การน�าเข้าเหล็กลวดจากประเทศเวียดนามและ
ประเทศมาเลเซียยังเพิ่มข้ึนสืบเนื่องจากมีการเพิ่มก�าลังการ
ผลิตใหม่ในประเทศเหล่านี้ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา ผลิตภัณฑ์
เหล็กลวดจากประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียมีราคา 
การน�าเข้าท่ีถูกกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศส่งผลให้ผู้ใช้งานหันไปน�า
เข้ามากข้ึน ในขณะเดียวกันราคาในประเทศจีนยังคงแข็งแกร่งดี ส่ง
ผลให้มีการการส่งออกจากประเทศจีนลดต�า่ลง บริษัทยังคงติดตาม
สถานการณ์การน�าเข้าเหล็กลวดมาในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 
ปีการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563

ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดรวม (ร้อยละ)

19 18 19 18 21

ตารางแสดงการผลิต/การน�าเข้า/การส่งออกและความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ปี
ปริมาณการ

ผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

น�าเข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต 
(ร้อยละ)

ความต้องการ
ใช้

(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

น�าเข้า
(ร้อยละของ

ความต้องการ
ใช้)

2562 7.63 -15.5 12.22 1.4 1.38 -21.1 18.47 -4.5 66.2
2561 9.03 -3.1 12.05 6.5 1.75 12.9 19.33 1.3 62.4
2560 9.32 -2.4 11.33 -10.2 1.55 20 19.10 -8.5 59.3
2559 9.54 46.8 12.61 10.3 1.29 8.1 20.86 24.6 60.5
2558 6.50 -3.7 11.44 -3.94 1.20 -11.4 16.74 -3.2 68.3
2557 6.75 -5.2 11.90 -2.9 1.35 -3.1 17.35 -3.7 68.8
2556 7.12 1.4 12.25 8.5 1.40 0.3 17.97 6.3 68.2
2555 7.02 1.2 11.29 23.6 1.40 9.7 16.91 14.3 66.8

ภาวะการแข่งขัน 
ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตท่ีมีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric 

Arc Furnace) จัดหาเศษเหล็กท้ังภายในประเทศ และน�าเข้า
จากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ผู้ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์กึ่ง
ส�าเรจ็รปูท่ีเรยีกว่า เหลก็แท่ง เพือ่น�าไปผลติผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู 
เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ 
วิธกีารนีส้ามารถก�าจดัสารมลทินได้เกอืบร้อยละ 100 ท�าให้ผลติภณัฑ์
มคีณุภาพสม�า่เสมอตลอดท้ังเส้น เหลก็เส้นท่ีผลติจากกระบวนการ 
EAF จะได้รบัการท�าเครือ่งหมายเพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัทราบ

2. ผู้ผลิตท่ีมีเตาหลอมแบบเหนี่ยวน�าไฟฟ้า (IF หรือ Induction 
Furnace) จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลติผลติภณัฑ์กึง่ส�าเรจ็รปูท่ีเรยีกว่า เหลก็แท่ง วิธกีารนีต้้อง
ใช้เศษเหลก็ท่ีมีคณุภาพสงูกว่า และการควบคมุการผลติท่ีเข้มงวด 
ตั้งแต่ข้ันตอนการคัดแยกเศษเหล็กจนถึงการปรุงน�้าเหล็ก 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสม�่าเสมอตลอดท้ังเส้นไม่
ดีเท่าเหล็กท่ีมาจากกระการ EAF เนื่องจากอาจมีสารมลทิน
เจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์ เหล็กแท่งจะถูกน�าไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ เหล็ก
เส้นท่ีผลติจากกระบวนการ IF จะได้รบัการท�าเครือ่งหมายเพือ่ให้ผู้
บรโิภคได้รบัทราบ

3. ผู ้ผลิตท่ีไม่มีเตาหลอม (Re-rollers) จัดหาเหล็กแท่งท้ัง
ภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงจะถูกน�าไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ 
และเหล็กพิเศษ

4. ผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู เช่น เหลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รปูพรรณ 
และเหล็กพิเศษ ท้ังท่ีเป็นผู้ใช้และผู้น�าเข้ามาจัดจ�าหน่าย
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การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
บริษัทได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสองปี
ส�าหรับทุกกลุ่มลูกค้า การส�ารวจครอบคลุมใน 6 ด้าน คือ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ทีมขาย การขนส่ง การ
เงินและกิจกรรมทางการตลาด โดยการประเมินครั้งล่าสุดซ่ึงด�าเนิน
การโดยบุคคลท่ีสามเมื่อปี 2560-2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ท่ีระดับ 
84 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 81 คะแนน โดย
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ

ตลาดต่างประเทศ - การส่งออก
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว 
ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ และประเทศอินโดนีเซีย ในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน อีกท้ังยังมุ่งม่ันในการหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือกระจาย 
สินค้าได้มากข้ึน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และบังคลาเทศ โดย 
คู่แข่งขันหลักในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจาก
ประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คอืผูผ้ลติจากประเทศจนี 
แต่อย่างไรก็ตามสินค้าท่ีผลิตจากประเทศไทย และตราสินค้า 
ทาทา ทิสคอนท่ีมีช่ือเสียงอย่างดีในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็น
ท่ียอมรับในเรื่องคุณภาพท่ีเหนือกว่า ดังน้ัน บริษัทจึงพยายามท่ีจะ
เสริมสร้างเครือข่ายท่ีแข็งแรงในประเทศเหล่านี้ นอกจากนั้น บริษัท
ยังส่งออกเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดียเป็นประจ�า

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2563
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund; IMF) 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกจะเผชิญกบัความเสยีหายทางเศรษฐกจิอย่าง
รุนแรงจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงอาจจะเสียหาย
มากกว่าปี 2552 โดยประมาณการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิโลกไว้ท่ี
ระดบัร้อยละ -3.0 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 2.9 ซ่ึงเป็นผลมา
จากการใช้มาตรการปิดเมอืง ปิดพรมแดน รวมถงึปิดประเทศของแต่ละ
ประเทศเพือ่หยุดย้ังการแพร่ระบาดของไวรสั ในขณะเดียวกนัเศรษฐกจิ
ประเทศจนีถกูคาดการณ์ว่าจะมกีารฟ้ืนตวั แต่ชะลอตวัลงอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 
1.2 ซ่ึงลดลงจากปีก่อน (ร้อยละ 6.1) มาจากผลกระทบของการระบาด
ของไวรสัโควดิ-19 อย่างไรกต็าม จนีคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของประเทศ
จนีจะกลบัสูอ่ตัราการเตบิโตได้อย่างมศีกัยภาพ และมกีารฟ้ืนฟอูย่างมีนยั
ยะส�าคญัภายในไตรมาสท่ีจะถงึนี ้ เพือ่ส่งเสรมิการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
อย่างรวดเรว็ รฐับาลจนีจงึเร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานโดยจะเริม่กลบั
มาด�าเนนิการก่อสร้าง นอกจากนัน้ ยงัได้ออกพนัธบัตรรฐับาลพเิศษ
เพิม่ใหม่ราว 1.3 ล้านล้านหยวน ส�าหรบัการอดัฉีดเข้าไปในโครงการ
โครงสร้างพืน้ฐานในเดอืนมีนาคมนี้ 

จากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระดับร้อยละ -5.3 จากปีก่อนท่ีระดับ 
ร้อยละ 2.4 โดยมปัีจจยัด้านลบท่ีส�าคญัจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวหดตัวลงอย่างมาก การส่งออกจะ
ลดลงอนัเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกจิประเทศคูค้่าชะลอตัว การใช้จ่าย
ในประเทศลดลงจากการหลีกเลี่ยงการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอย
ตามแหล่งชุมชน นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาภยัแล้ง ความล่าช้าของงบ
ประมาณ และความไม่แน่นอนทางการเมอืงท่ีอาจส่งผลกระทบในแง่ลบ
กบัเศรษฐกจิไทยในปีนี ้อย่างไรกต็าม รฐับาลได้มมีาตรการสนบัสนนุการ
ท่องเท่ียวเพือ่ฟ้ืนฟภูาคการท่องเท่ียวให้สามารถกลบัมาขยายตวัในครึง่
ปีหลงั ออกมาตรการช่วยเหลอืผูผ้ลติเพือ่ขับเคลือ่นการส่งออกให้กลบั
มาขยายตวั และยังเร่งรดัการลงทุน การก่อสร้างในโครงการภาครฐัท้ัง
ในด้านการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกจิพเิศษและโครงการลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่งท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี ้ภาครฐัยังมนีโยบายช่วยเหลอื
เศรษฐกจิจากผลกระทบไวรสัโควดิ-19 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและการ
บรโิภคภายในประเทศ 

สถาบันเหล็กโลกประมาณการความต้องการใช้เหล็กของโลกไว้ เพ่ิม
ข้ึนร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคาดการณ์ว่ามีแนวโน้ม
ความต้องการขยายตัวเพิ่มจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกจะไม่แน่นอน โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม
ประเทศก�าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

ความต้องการใช้เหลก็ของประเทศจนีมีแนวโน้มลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 1.0 
ซ่ึงมาจากเศรษฐกจิท่ีชะลอตัวลง และความตงึเครยีดทางการค้าระหว่าง
ประเทศจนีและประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้ความต้องการใช้เหลก็มี
การชะลอตวัลง

ในประเทศไทย สถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทยคาดการณ์
ว่าความต้องการใช้เหลก็ของไทยในปี 2563 จะขยายตวัร้อยละ 0.7 
อยู่ท่ี 18.6-19 ล้านตนั โดยปัจจยัสนบัสนนุหลกัคอื การขยายตวัของภาค
ก่อสร้าง การลงทุนโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐั โดยเฉพาะทาง
ด้านคมนาคม อย่างไรกต็าม ยังคงมีการแข่งขันในตลาดสงูจากผูผ้ลติ
เหลก็แบบเตาหลอมเหนีย่วน�าไฟฟ้า (Induction furnace) และการน�าเข้า 
ผลิตภัณฑ์เหล็กจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และ
ประเทศมาเลเซีย 
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ความเส่ียงของธุรกิจ

ความเส่ียงและมาตรการลดผลกระทบ
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะข้ึนลงตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงมีความผันผวนไปตามปัจจัยภายนอกและมี
ความอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกจิ นอกจากนี ้การด�าเนนิโครงการ
ต่างๆ ท่ีใช้เวลานาน รวมถงึการแข่งขันท้ังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศล้วนเป็นปัจจัยท่ีเพิ่มความผันผวนและไม่แน่นอนให้กับธุรกิจ
นี้ด้วยเช่นเดียวกัน จากความผันผวนและไม่แน่นอนดังกล่าวนั้น จึง
จ�าเป็นต้องมีกระบวนการและกรอบการท�างานท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือช่วย
ลดอุปสรรคภายนอกและเพ่ิมโอกาสในการสร้างมูลค่าท่ียั่งยืนให้กับ
องค์กร บริษัทจึงได้ด�าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) เพื่อสร้าง
มุมมองแบบองค์รวมในเรื่องของความเสี่ยง รวมท้ังเพ่ือให้มีข้อมูล
มากขึ้นส�าหรับการตัดสินใจ และเพ่ือให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
งานที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระท�าหน้าท่ีดูแล
ให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยง โดยคณะ
กรรมการจะตรวจสอบระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทผ่านการ
ประชุมรายไตรมาส ซ่ึงในการประชุมจะมีการพิจารณาข้อมูลความ
เสี่ยงและแผนงานในการลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามท่ีบริษัทได้ระบุ
ไว้ในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการผลิต 
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ด้านช่ือเสยีง และด้านการดแูล
ผลติภณัฑ์ โดยคณะกรรมการจะให้ค�าแนะน�าเพือ่น�าไปปรบัใช้และพฒันา
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ท้ังนี ้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทต่างร่วม
มือกนัเพือ่ผลกัดนักระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท

บริษัทปฏิบัติตามแนวทาง 5 ข้ันตอนของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบ
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสอดคล้องกับ
แนวทางของกลุ ่มบริษัททาทาสตีลท่ีมีพ้ืนฐานมาจากมาตรฐาน

สากล จากการน�าข้อมูลของแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของบริษัทช้ันน�าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้

บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจหลากหลายด้าน 
ท้ังด้านธุรกิจการค้า ด้านการผลิต ด้านความปลอดภัย และด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดท�าตารางการจัด
ล�าดบัความส�าคัญความเสีย่ง ซ่ึงเป็นการรวบรวมความเสีย่งของธรุกจิ
ท้ังหมด และติดตามด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดส�าหรับสภาพ
แวดล้อมทางธรุกจิ สภาวะด้านการตลาด และได้ก�าหนดแผนลดความ
เสี่ยงโดยเจ้าของกระบวนการเอง ซ่ึงบริษัทเรียกความเสี่ยงนี้ว่า “การ
ระบุความเสี่ยงจากระดับล่างข้ึนระดับบน”  อีกท้ังผู้บริหารระดับสูง
ยังมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ
และแจ้งให้เจ้าของกระบวนการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบซ่ึงบริษัทเรียก
ความเสี่ยงนี้ว่า “การระบุความเสี่ยงจากระดับบนสู่ระดับล่าง” บริษัท
จ�าแนกความเสี่ยงท้ังสองประเภทดังกล่าวเป็นประเภทเอ บี และซี 
โดยประเมินตามโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ

ความเสี่ยงท่ีจดทะเบียนไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหาร
ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ�า เพ่ือหลีกเลี่ยงความแตกต่างจากแผน
งานและเหตุการณ์ในทางลบ โดยมกีารก�าหนดและปฏบัิตติามแผนลด
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงการกระท�าดังกล่าวจะ
น�าไปสูก่ารปฏบัิตติามแผนลดความเสีย่งท่ีแข็งแกร่ง อนัเป็นการสร้าง
มูลค่าอย่างสูงสุดให้กับธุรกิจ และผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ท้ังหมดท้ังโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจจะแสดงไว้ใน
แผนท่ีความเสี่ยงของบริษัท

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหาร
จัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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มาตรการลดความเส่ียงด้านเศรษฐศาสตร์
มหภาคและความเส่ียงของตลาดเหล็ก
ความต้องการใช้เหล็กเส้นก่อสร้างได้รับผลกระทบจาก
ความล่าช้าในการด�าเนินโครงการของรัฐบาล
บริษัทได้ขยายตลาดเหล็กเส้นความเหนียวสูงต้านทานแรงสั่น
สะเทือนแผ่นดินไหว เหล็กเส้นข้ออ้อยท่ีไม่ผ่านกรรมวิธีทางความ
ร้อนในระหว่างการผลิต เหล็กเส้นข้ออ้อยท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเช่น
เหล็กเดือยและเหล็กปลอก และบริการตัดและดัด โดยท้ังหมดเป็น
สินค้ามูลค่าเพิ่มท่ีมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา บริษัทมี
การพัฒนาและขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเศษอย่างลวดเหล็กเสริม
ยางรถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มการขายสินค้าเหล็กเส้นผ่าน
ช่องทางโมเดิร์นเทรดซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีการขยายตัวสูงข้ึนในทุกปี 
นอกจากนั้น การสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ 
โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจ�าหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ 
ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย 

บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุม่ประเทศในอาเซียน ประเทศอินเดยี และประเทศบังคลาเทศ 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการ
เหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า
โดยในปีที่ผ่านมาตลาดเหล็กลวดในประเทศมีความผันผวนสูง บริษัท
จึงเน้นการส่งออกเหล็กลวดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้าง
แบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นท่ีนิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

ความเส่ียงด้านการจัดหาวัตถุดิบ
สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศยังคง
เป็นสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตภายในประเทศ 
ข้อมูลในประเทศไทยแสดงยอดการน�าเข้าของวัตถุกึ่งส�าเร็จรูปจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศแถบตะวันออกกลาง เพ่ือเป็นแหล่ง
วัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเหล็ก ด้วยสภาวะการณ์ดังกล่าวท�าให้
บริษัทด�าเนินการพัฒนากระบวนการในการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบกึ่ง
ส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ โดย
บริษัทมีการพิจารณาความเสี่ยงของแหล่งวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปอย่าง
รอบด้าน โดยหลีกเลี่ยงการน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศท่ีถูกคว�่าบาตร
จากมาตรการการกีดกันสินค้าของแต่ละประเทศ

ด้านการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ บริษัทได้ด�าเนินการโดยการ
พัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับพันธมิตรท่ีส�าคัญ การประสาน
งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านการขาย ด้านการ
จัดหา ด้านการผลิต และด้านกลยุทธ์องค์กรท�าให้เกิดการบริหาร
สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพ
แวดล้อม
การไม่ปฏิบัติตาม / ความล่าช้าในการด�าเนินการตาม
บทบัญญัติของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพและสภาพ
แวดล้อม อาจน�าไปสู่การหยุดการด�าเนินการผลิต และท�าให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียชื่อเสียง
บริษัทมีการก�าหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซ่ึงมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ท้ังหมด
เป็นสมาชิก โครงการริเริ่มท่ีส�าคัญท่ีด�าเนินการในระหว่างปีท่ีผ่านมา 
เช่น การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมาด้วยมาตรฐานเดียวกันกับพนักงาน เสริม
สร้างการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ และความปลอดภัย
ทางถนน เป็นต้น บริษัทยังมุ่งเน้นไปท่ีการติดตามตัวชี้วัดน�า เช่น 
อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงกรณีท่ีมีการบาด
เจ็บถึงข้ันรักษาโดยแพทย์ การปฐมพยาบาล และทรัพย์สินเสียหาย 
เป็นต้น พนักงานยังได้รับการสร้างแรงจูงใจให้รายงานเหตุการณ์
เฉียดเกิดอุบัติเหตุ การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย และ
โปรแกรมควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตอีกด้วย สิ่งนี้
ช่วยเพิม่การมุง่เน้นไปท่ีจดุเสีย่งและก�าหนดกจิกรรมแก้ไขท่ีเกีย่วข้อง

บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานท่ีท�างานมีสภาพ
แวดล้อมท่ีดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ อยู่
เสมอ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี และความร้อน อีกท้ังยังมีการตรวจ
สุขภาพพนักงาน และติดตาม สนับสนุนการรักษาหากมีผลผิดปกติ
จากปัจจัยในการท�างาน โดยได้น�าระบบดัชนีด้านสุขภาพมาใช้ในการ
วัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน

บริษัทได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและการ
ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ด้วยการก�าหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักท่ีน�ามาใช้
ในการผลติของท้ังสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหลก็ท่ีน�ากลบัมาหมนุเวียน
ใช้ใหม่ได้ท้ังหมด บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ดชันช้ีีวดัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการวดัผลและควบคมุ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกท้ังยังมีการติดตามมาตรการลดผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้
ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการปล่อยน�้าท้ิง
จากกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ในการจัดการน�้า ส�าหรับการจัดการ
ขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิลขยะให้ได้มาก
ท่ีสุด โดยมีเป้าหมายให้น�ากากของเสียมาใช้ในกระบวนการผลิตได ้
ร ้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบริษัทได ้ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4
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คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความย่ังยืน โดยมีหน้าท่ีเพิ่มเติมในการดูแลเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานอีกด้วย

ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการอัตราก�าลังพล การ
รักษาและสร้างความผูกพันของคนในองค์กร รวมถึง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต
ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับท่ีดี บริษัทก็ได้
มีการด�าเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้  
บรษัิทมีการวางแผนก�าลงัพล โดยเข้มงวดในเรือ่งการสรรหาพนกังาน
ใหม่ มีการจดัสรรและบรหิารก�าลงัพลท่ีมีอยูใ่ห้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
และมีการก�าหนดก�าลงัพลส�ารองเพือ่รองรบัความต้องการก�าลงัพลไว้ 
เช่น ด้านวิศวกร ด้านการตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในด้านการสร้างความผูกพันของ
คนในองค์กร บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการ
และข้อคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงท่ีพนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ 
อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ริเริ่มให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิม โดย
สัมภาษณ์กลุ่มพนักงานใหม่ถึงปัจจัยท่ีท�าให้พนักงานอยู่กับบริษัท 

ความเส่ียงด้านการเงิน
การหดตัวในสภาพคล่องของโลกและในประเทศส่งผลกระทบ 
ต่อความพร้อมและต้นทุนของเงินทุน

บรษัิทมุ่งเน้นการจดัการเงนิประจ�าวนั และประมาณการกระแสเงนิสด
ขององค์กรร่วมกันระหว่างฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและขาย ฝ่าย
จัดหา เพื่อรักษาระดับกระแสเงินสดให้เพียงพอและควบคุมต้นทุน
ของการเงิน ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศนั้น มีกลไกการประกันความเสี่ยงซ่ึงเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ี
ก�าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional 
Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างสม�่าเสมอ บริษัทยังได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหมาะ
สมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

ความเส่ียงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
การหยุดชะงักของการผลิตและการจัดหาเ น่ืองจาก 
ภัยธรรมชาติท้ังน�้าท่วมและน�้าแล้ง
ความเสี่ยงของบริษัทจากภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากการท่ีส�านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นท่ี อย่างไร
กด็ ีบรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งในการด�าเนนิงานในเขตอุตสาหกรรม 
จึงได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินข้ึน
ส�าหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้ม่ันใจ
ว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีท่ีมีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพ่ือ
ให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานท้ังสามแห่ง
ได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น บริษัทยังได้ท�าประกันภัยให้ครอบคลุม
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่
แนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือใช้เหล็กเส้นน้อยลงใน
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
บรษัิทมีกลยุทธ์ท่ีมุง่เน้นการขายสนิค้าเหลก็ปลายน�า้ เช่น เหลก็เดอืย 
เหลก็ปลอก และเหลก็ตัดและดดั เป็นต้น และยังคงส่งเสรมิประโยชน์ของ
การใช้ผลติภณัฑ์เหล่านีต่้อสถาปนกิ ผูร้บัเหมาและผูใ้ช้ปลายทางอ่ืนๆ 
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยค�านึง
ถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัท
ช้ันน�าอ่ืนๆ

บรษัิทได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเตบิโตก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ให้การสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซ่ึงถือ
เป็นโอกาสในการเตบิโตของพนกังานควบคูไ่ปกบัการพฒันาบุคลากร
อย่างรอบด้าน ท้ังในด้านการปฏิบัติงานในหน้าท่ีงานโดยตรง ด้าน
ความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้น�า โดยมุ่งเน้นการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภายในองค์กร เพื่อให้มีการส่ง
ต่อความรู้ ความเช่ียวชาญให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
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ประวัติและพัฒนาการท่ีส�าคัญ

 2554 
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิต

เป็นการชั่วคราว เน่ืองจากราคาวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงขึ้น
• บริษัทเป ิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” 

ในเดือนสิงหาคม 2554

  2560
• บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ใน

ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
• บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นย่ังยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความ

ยั่งยืน ประจ�าปี 2560 ระดับ Recognition” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• NTS. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความ
ปลอดภัย” จากนายกรัฐมนตรี

• NTS และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน ระดับประเทศ” 
จากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• NTS และ SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “Carbon Footprint 
for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

• NTS ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่กระทรวงอุตสาหกรรม

• SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม

• SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) 
และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-
DIW) ระดับต่อเน่ือง

• SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”

  2561
• บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพ่ือ

ทหารผ่านศึก” 
• คะแนน Tata Business Excellence Model (TBEM) เพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 

“ผลงานดี” ในปี 2559 เป็น “ผู้น�าในอุตสาหกรรมท่ีเปิดตัวใหม่” 
• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2561” และ “บริษัทจด

ทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ประเภทดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• NTS ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) SCSC และ SISCO ได้รับ
รางวัลจากจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเน่ือง 

• SCSC และ SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “Carbon Footprint for 
Organization (CFO)” จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

• N.T.S และ SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

• SISCO ได้รับรางวัล “การจัดการของเสียท่ีดีตามหลัก 3Rs” จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• NTS ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2561 ประเภทการบริหารงาน
คุณภาพ” จากนายกรัฐมนตรี

• SISCO และ SCSC ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ�าปี 2561 
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• NTS และ SCSC ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน

  2548
CHC บรรลุข้อตกลงท่ีจะขายหุ้น MS ที่ถือ
อยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel

 2552 
โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดย
ใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 2555
• บริษัทก ้าว เข ้ าสู ่ตลาดผลิตภัณฑ ์ ใหม ่  เป ็น 

“เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซ่ึงเป็นผู้
ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย

• บรษัิทเปิดตัวผลติภณัฑ์ใหม่ “เหลก็เส้นต้านแรงสัน่
สะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย 
ส�าหรับพื้นท่ีท่ีมีแนวโน้มเร่ืองแผ่นดินไหว

  2547
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ย้ายหมวด
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทกลับสู่
หมวด “CONMAT”

 2551 
บรษัิทจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ
และหุ้นสามัญ  ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของก�าไรสุทธิ)

  2545
• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 

ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน)” 
(MS)

• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISCO และ 
SCSC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง 
จ�ากัด (CHC)

• เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้
หมวด “REHABCO”

 2550  
บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
และหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของก�าไร
สุทธิ)

 2549
• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

ท้ังหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการท่ัวไป
• ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป ็น 

“กลุ่ม Tata Steel”
• บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด 

(มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)”

• เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื้อขาย
จาก “MS” เป็น “TSTH”

ประวัติและพัฒนาการที่ส�าคัญท่ีผ่านมามีดังน้ี
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  2558
• บริ ษัทได ้รับการคัดเลือกให ้อยู ่ ในรายชื่อ  “Thailand 

Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
• บริษัทได้ร ่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�าร่องในการประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability 
Forum เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึง
สิทธิเด็ก

• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม

2559  
• SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
• SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันน�าเสนอผลงานการจัดการและควบคุมคุณภาพ

ในงานมหกรรมคณุภาพแห่งชาต ิICQCC ประจ�าปี 2559 (International Convention on Quality 
Control Circle 2016) ท่ีจัดขึ้นในประเทศไทย

• SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• SCSC ได้รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจ�าปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

  2556
• บริ ษัท ได ้ รั บรางวั ล  CSRI  Recogn i t ion  จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• NTS ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2556 

ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี

  2557
• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัท

จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• NTS ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจ�าปี 2557 
ประเภทการบริหารคุณภาพ จากนายกรัฐมนตรี

 2562
• TSTH ได้รับการพิจารณาต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC)

• TSTH ได ้ รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2562

• TSTH ได้รบัรางวลัการเปิดเผยข้อมูลความยัง่ยนื ประจ�าปี 2562 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสถาบันไทยพฒัน์

• NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายท่ีมีการด�าเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง (CSR-
DPIM Continuous) เป็นปีที่ 2 ระดับดีเยี่ยม และ SISCO ได้
รับเป็นปีแรก ประจ�าปี 2562  ประเภทโรงประกอบโลหกรรม 
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม

• SISCO, SCSC และ NTS รับรางวัลส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลัง
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 
Continuous) ประจ�าปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

• SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้าน
แรงงานยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 ในฐานะต้นแบบของการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน ระดับ
ประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน

• SISCO ได้รบัมอบประกาศนียบตัรคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร อย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2560 2561 และ 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

• TSTH รับประกาศนียบัตรภาคีลดโลกร้อน ในฐานะบริษัทท่ีร่วมมือกับ
กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
และคณะกรรมการชุมชนป่าบ้านหินดาด

• NTS และ SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2562 ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 2 แล้ว จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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ผู้ถือหุ้น

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 5,808 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 19 มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD.(ก) 5,718,472,083 67.90
2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ(ข) 460,207,500 5.46
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4. นายวิโรจน์ อ้ึงไพบูลย์ 273,002,901 3.24
5. นายธีระชัย กีรติเตชากร 135,780,500 1.61
6. PERSHING LLC 99,614,908 1.18
7. EAST FOURTEEN LIMITED(ค) 96,705,800 1.15
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด(ง) 73,062,335 0.87
9. นายอ�าพล วิโรจน์เวชภัณฑ์ 62,150,000 0.74

10. นายนัทธิ สุรเมธากุล 42,875,000 0.51

รวม 7,257,921,823 86.18

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ (5,791 ราย) 1,163,619,025 13.82

รวมท้ังสิ้น 8,421,540,848 100.00

หมำยเหตุ : 
(ก) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 100 

Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ด�าเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้ง
ข้ึนเม่ือปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนื่องด้วย TSGH ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท�าให้สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ท้ังหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ี
ประชุม เป็นต้น

(ข) นับรวมหุ้นท่ีอยู่ในช่ือ “กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ” จ�านวน 64,352,500 หุ้น
(ค) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :

1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
3. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

4. EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS 
5. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF 

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
6. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO 

OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.
7. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
8. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG

(ง) บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร์ จ�ากดั เป็นบรษัิทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผูล้งทุนท่ีถอื 
เอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุน
ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัและบริษทัย่อย
บรษัิทมนีโยบายท่ีจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอัตราไม่เกนิร้อยละ 40 
ของก�าไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมายของงบการเงิน
รวม ซ่ึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีจะไม่ท�าให้มีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบ
ด้วย ผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการช�าระหนี้
ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าท่ีท่ีต้องช�าระหนี้ของบริษัทให้
เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวม
ถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการค�านึงถึง

ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยท้ังสิ้น 5,555 ราย คิดเป็นจ�านวนหุ้นสามัญ 2,702,844,541 หุ้น จากจ�านวนหุ้นสามัญท้ังหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของหุ้น
สามัญท่ีช�าระแล้ว

ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักส�าคัญ แต่ทั้งนี้จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะข้ึนอยู่กับผลการ
ด�าเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซ่ึงจะต้องมีก�าไรเพียงพอท่ีจะ
จ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ท้ังนี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลัก
ต่างๆ ข้างต้นด้วย
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คณะกรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต
นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ส่วนวิศวกรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์

ส่วนเลขานุการบริษัท  
และบริการกลาง

ผังการบริหารงาน - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

โรงงานชลบุรี 
นายพรชยั  
ต้ังวรกลุชยั

การเงิน 
นายจายันทา  
ชาคราบอร์ต้ี

การตลาดและ 
การขาย 
นายชัยเฉลิม  
บุญญานุวัตร

ทรัพยากรบุคคล
และบริหาร
นายศิโรโรตม์  
เมธมโนศักดิ์*

โรงงานระยอง 
นายศกัด์ิชยั 
ลอยฟ้าขจร

กลุ่มเทคโนโลยี
(ว่าง)

บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศ 
ทางธุรกิจ
นายอมิท คันนา

โรงงานสระบุรี 
นายรุ่งโรจน์  
เลิศอารมย์

*ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทภิบาล 
สรรหา  

และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพันธกิจ  
เพ่ือสังคมและความย่ังยืน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะจัดการ 

ส�านักงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดการ

จัดหา
นายไพฑูรย์  
เชื้อสุข

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท  
การวางแผน และบริหาร Supply Chain

ส่วนกลุ่มเทคโนโลยี

ส่วนขายผลิตผลพลอยได้ 
อุตสาหกรรม

ส่วนบริหารความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายราจิฟ มังกัล

37บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีจ�านวนกรรมการท้ังหมด 
8 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จ�านวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยุช กุปต้า ประธานกรรมการ 6 6(ก)

2. นายอลัน แคม กรรมการอิสระ 6 5
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 6 6
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 6 6
5. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 6 6
6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 6 5(ก)

7. นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 6 5(ข)

8. นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 6 6

หมำยเหตุ : (ก) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 1 ครั้ง
 (ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 2 ครั้ง

กรรมการท่ีมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท
นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 
หรือ นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร 
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าท่ีในการจัดการบริษัทให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ท้ังนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณาก�าหนดเป็น 
ประการใดๆ เว้นแต่ได้รบัความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ีไม่ได้อยู่ในงบประมาณ
ประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

2. การให้กู ้หรอืให้หลกัประกนั การชดใช้ค่าเสยีหาย การค�า้ประกนั 
หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค�ามั่นในลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ท่ีมิได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปี
ของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามท่ีอนุญาตในสัญญาหลักในการปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือตามท่ีก�าหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ NTS 

3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ีไม่ได้อยู่ในงบ
ประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
สนิทรพัย์ใดๆ ท่ีมีมูลค่าทางบัญชีเกนิห้าสบิล้านบาท ซ่ึงไม่ได้อยู่
ในงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�าปีของกลุ่ม
บริษัท

6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงมิได้เป็นการประกอบ
กิจการตามปกติ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการ
เงินประจ�าปีรวม งบการเงินประจ�าปีเดี่ยว และงบการเงิน 
รายไตรมาสของกลุ่มบริษัท

8. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิก
ประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จ�านวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1. นายอลัน แคม(ก) ประธาน 4 4

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก) กรรมการ 4 3

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง(ก) กรรมการ 4 4

หมำยเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก�ากับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีตามท่ีกฎหมายก�าหนดอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องและเพียงพอ

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานบัญชีสากล

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจ
สอบ รวมท้ังการประเมินผลการตรวจสอบ การด�าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของ
ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของส�านักงาน 
ตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

9. จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน 
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน และความน่าเชือ่ถอื 
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว ่าด ้วย
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก� าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

• จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

• ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู ้บริหารสูงสุด
ของส�านักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือ
เปลี่ยนแปลงวาระการว่าจ้างงานของพนักงานท่ีท�างานอยู่ใน
ส�านักงานตรวจสอบภายใน

12. พิจารณางบประมาณและก�าลังพลของส�านักงานตรวจสอบ
ภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างส�านักงานตรวจสอบ
ภายในอ่ืน

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการของ
บริษัทจะมอบหมาย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จ�านวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยุช กุปต้า ประธาน 4 4(ข)

2. นายอลัน แคม(ก) กรรมการ 4 4
3. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 4 4
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง(ก) กรรมการ 4 4

หมำยเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
 (ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
7. พจิารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรือ่งค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษัิท (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายการผลติ และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เพือ่เสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตัิ

8. พจิารณาก�าหนดแนวทาง วธิกีาร และการก�าหนดค่าตอบแทน 
ดงักล่าวให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิท โดยค�านงึ
ถงึปัจจยัต่างๆ และบรษัิทอืน่ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกนั
ประกอบด้วย

9. พิจารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรื่องงบประมาณการข้ึนค่าจ้าง 
เงนิรางวลัประจ�าปี และผลตอบแทนของพนกังานบรษัิทและบรษัิท
ย่อย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตัิ

10. งานอืน่ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท 
เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

2. ให้ค�าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารในเรือ่งการปฏบัิติ
งานเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏบัิตด้ิานบรรษัทภบิาลตามท่ีก�าหนด

3. น�าเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิททดแทนกรรมการท่ีหมดวาระหรอื
กรณอ่ืีนต่อคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัิ

4. พิจารณาสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตัิ

5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรปุผลการประเมนิเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พฒันาการปฏบัิตงิานและการก�ากบัดแูล
กจิการของคณะกรรมการบรษัิท

6. พิจารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรื่องค่าตอบแทนส�าหรับคณะ
กรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิท
แต่งตัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณา
อนมุตัิ
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คณะจัดการ
คณะจดัการประกอบด้วยกรรมการบรษัิท 4 ท่าน จากกรรมการท้ังคณะ 
ประกอบด้วย นายปิยุช กุปต้า ท�าหน้าท่ีประธานคณะจัดการ  
นายรงักะนาร์ท รากปุะต ิเราว์ นายอาชีช อนปัุม และนายราจฟี มงักลั 
กรรมการจัดการ ปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปี 2562-2563 ตามความรับ
ผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรซ่ึง
เป็นการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ที่ได้ก�าหนดไว้

ในรอบปี 2562-2563 ไม่มีการประชุมคณะจัดการ อย่างไรก็ตาม 
คณะจดัการยังคงให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบรหิารเป็นเรือ่งๆ ไปอย่างต่อ
เนื่องโดยผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพและหนังสือ
เวียน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะจดัการ
1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�านาจ

การบรหิารต่างๆ ของบรษัิทให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการด�าเนินธุรกิจ และการจัดสรร
งบประมาณประจ�าปีตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

3. ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและด�าเนินงานของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดไว้

4. ด�าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
คราวๆ ไป ท้ังนี้ คณะจัดการอาจมอบอ�านาจหน้าท่ีให้พนักงาน
ระดับบริหารของบริษัทมีอ�านาจกระท�าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือหลายเรื่องตามท่ีคณะจัดการพิจารณาเห็นสมควรได้
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คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จ�านวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก) ประธานกรรมการ 2 2
2. นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 2 2(ข)

3. นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 2 2

หมายเหตุ  : (ก) กรรมการอิสระ
 (ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืน 
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่ด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร

10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

11. ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ 
เพือ่ให้เกดิความเช่ือมัน่ในกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

13. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของ
บริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

14. ดูแลให้มีการท�ากิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วน 
ได้เสียต่างๆ

15. ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยด�าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และ
งบประมาณด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

16. สนับสนุนฝ่ายบริหารในการก�าหนด ด�าเนินการและทบทวน
นโยบายหลักการและการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ย่ังยืน ในการสร้างคุณค่าให้คงไว้และเพิ่มข้ึนในระยะยาว เพ่ือ
ยกระดับด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม 
มนุษยชนและทุนทางปัญญา ตลอดจนทบทวนแผนงานด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของบรษัิท และการ
ปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว

17. ให้ข้อมูล ป้อนกลับอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทใน
เรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ

18. ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
ครั้งคราว หรือท่ีอาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ หรือการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูล หรือค�าอธิบายท่ีมีความส�าคัญ
ต่อการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการด�าเนินงานจากพนักงานหรือ
กรรมการของบริษัทได้ ท้ังนี้ คณะกรรมการสามารถขอค�าปรึกษา
จากท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากฎหมายได้ตามท่ีเห็นสมควรและจ�าเป็น 
โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนะกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและก�ากับดูแลตามนโยบาย

3. ทบทวนและก�ากบัการดแูลการด�าเนนิกจิกรรมในด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคม
และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณะ รวมท้ังเรื่องท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินงานหรือผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
น�าเสนอแนวทางท่ีบริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็น
ปัญหา และข้อกังวลเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

5. ทบทวนต�าแหน่งของฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
หลักของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมท้ังการน�าเสนอมุมมองเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา

6. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บรษัิท ทบทวนรายงานการพฒันาอย่างย่ังยืนประจ�าปีของบรษัิท
ก่อนท่ีจะน�าเสนอต่อสาธารณะ

7. ทบทวนการเปรียบเทียบนโยบาย ระบบ และกระบวนการก�ากับ
ดูแลกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโลก

8. ทบทวนและเสนองบประมาณประจ�าปีในด้านความรบัผดิชอบต่อ
สังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2562
รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. นายปิยุช กุปต้า(ก) ประธานกรรมการ 1

2. นายอลัน แคม(ข) กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ค) กรรมการอิสระ 1

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 1

5. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 1

6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 1

7. นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 1

8. นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 1

หมายเหตุ : ก)  ประธานคณะกรรมการ
     ประธานคณะจัดการ
     ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
 (ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 (ค) ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน

ผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
3. นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี 
4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
5. นายไพฑูรย์ เช้ือสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
6. นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
7. นายอมิท คันนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
8. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
9. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติ

ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีก�าหนดและอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและขอบเขตอ�านาจท่ี 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2. จัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีให้เป็น
ไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจก่อนท่ีจะน�าเสนอต่อคณะจัดการ และ 
คณะกรรมการบริษัท

4. มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิ
เช่น การจัดซ้ือวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบรหิาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงนิท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

5. ด�าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
คราวๆ ไป

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการ
บริษัทปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ
ซ่ือสตัย์สจุรติ ปัจจบัุนมนีางอรศิรา ณ ระนอง เป็นเลขานกุารบรษัิทซ่ึง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้
ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีของเลขานกุาร
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental 
Practice for Corporate Secretary
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เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อย

2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ารายงานการ
ประชุม

3. จัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก�าหนดต่างๆ 
ท่ีออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์

4. ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. ดูแลและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
แก่คณะกรรมการ

6. ดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท 
ฝ่ายบริหาร และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริษัท

7. ติดตามให้มีการด�าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู ้บริหารไว้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้บริหารท่ีมีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกับบริษัท
ได้เป็นอย่างดี

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น
ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาทต่อปี) เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

ประธาน 630,000 42,000

คณะกรรมการบริษัท รองประธาน 525,000 21,000

กรรมการ 472,500 21,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน 168,000 15,750

กรรมการ 115,500 10,500

คณะจัดการ 
ประธาน - 15,750

กรรมการ - 10,500

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน 150,000 15,750

กรรมการ 75,000 10,500

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
และความยั่งยืน

ประธาน 150,000 15,750

กรรมการ 75,000 10,500

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2555

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
จะเป็นผูเ้สนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุ้น 
จะเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติ โดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ี 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาค่าตอบแทนอยู ่ในระดับเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ท้ังนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการให้แก่ผูบ้รหิารท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทย่อย

ส�าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารของบริษัท
และบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ
งานส่วนบุคคล รวมถงึผลการด�าเนนิงานของบรษัิทท้ังในระยะสัน้และ
ระยะยาว ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีใช้เป็นบรรทัดฐานท่ีได้ตกลงไว้ร่วมกนั 
สามารถสร้างแรงจูงใจในการก�ากับดูแลและบริหารกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัท
อย่างม่ันคงต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ค่า
ตอบแทนประจ�า ซ่ึงแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบ้ียประชุม ซ่ึง
จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุม

กรณีท่ีมีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งหรือเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ บริษัท
จะค�านวณจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสตามสัดส่วนจ�านวนวันท่ี
กรรมการด�ารงต�าแหน่งในไตรมาสนั้นๆ
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2562-2563

ล�าดับที่ ชื่อ – นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
จัดการ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
สรรหา และ

พิจารณาผล
ตอบแทน

คณะกรรมการ
พันธกิจ 

เพื่อสังคมและ
ความยั่งยืน

จ�านวนรวม
ทั้งหมด

1. นำยปิยุช กุปต้ำ(ก)

ประธำนคณะกรรมกำร
ประธำนคณะจัดกำร 
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำผลตอบแทน

- - - - - -

2. นำยอลัน แคม
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพิจำรณำผลตอบแทน

577,500 231,000 - 117,000 - 925,500

3. นำยหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรพันธกิจเพื่อสังคม
และควำมยั่งยืน

598,500 147,000 - - 181,500 927,000

4. นำงสำวอนุตตรำ พำนโพธิ์ทอง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพิจำรณำผลตอบแทน

598,500 157,500 - 117,000 - 873,000

5. นำยธรำธร เปรมสุนทร
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพิจำรณำผลตอบแทน

598,500 - - 117,000 - 715,500

6. นำยรังกะนำร์ท รำกุปะติ เรำว์(ข)
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรคณะจัดกำร

139,125 - - - - 139,125

7. นำยอำชีช อนุปัม(ก)

กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรคณะจัดกำร
กรรมกำรพันธกิจเพื่อสังคม 
และควำมยั่งยืน

- - - - - -

8. นำยรำจีฟ มังกัล(ก)

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรคณะจัดกำร
กรรมกำรพันธกิจเพื่อสังคม 
และควำมยั่งยืน
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

- - - - - -

รวม 2,512,125 535,500 - 351,000 181,500 3,580,125

หมำยเหตุ  : (ก) ตั้งแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อยผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย 
   จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทท่ีตนเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง 
  (ข) ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็น 
ผูป้ระเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพิจารณาจาก
ผลการด�าเนนิงานของบรษัิท การด�าเนนิงานตามนโยบายท่ีได้รบัจาก
คณะกรรมการบรษัิท ประเดน็ด้านความย่ังยืน (เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม
และสงัคม) ตลอดจนพจิารณาถงึวตัถปุระสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมท้ังในระยะสัน้และระยะยาวอย่างสมดลุ จากนัน้จงึเสนออตัรา
การขึ้นค่าจ้างประจ�าปีและเงินรางวัลประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนมัุติ

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน จะประเมินและน�าเสนออตัราการข้ึนค่าจ้างประจ�าปีและ
เงินรางวัลประจ�าปีของพนักงานท้ังหมดของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บรษัิท โดยดจูากข้อมลูท้ังปีปัจจบัุนและเปรยีบเทียบข้อมลูย้อนหลงัใน
ปัจจยัต่างๆ ดงันี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของรายได้
ก่อนดอกเบี้ยและภาษ ีก�าไรก่อนหกัภาษี และ ก�าไรหลังหักภาษี

2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนในรูปของ
การปรับระดับ (ถ้ามี) การข้ึนค่าจ้างประจ�าปีและเงินรางวัลประจ�าปี
ส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต และผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ตามท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการ

ท้ังนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเพ่ือให้ม่ันใจว่าระดับและ
สัดส่วนของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอท่ีจะดึงดูด 
รกัษาและจงูใจผูบ้รหิารระดบัสงูให้ท�างานได้ส�าเรจ็ โดยมอีงค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ

2. เงินรางวัลประจ�าปีตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละ
ปีงบประมาณและผลประกอบการของบริษัท

3. เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อวิถ ี
การด�าเนินชีวิตและการเก็บออม 

4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ

5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเม่ือเกษียณอายุ

ค่าตอบแทนรวมและจ�านวนรายของผู้บรหิารระดับสูง 
ของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน 
เงนิรางวลัประจ�าปี และเงนิรางวลัอ่ืนๆ ในปี 2562 - 2563 (1 เมษายน 2562 
- 31 มีนาคม 2563) รวม 11 คน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50.64 ล้านบาท 
(ปี 2561 - 2562: 49.49 ล้านบาท)

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนอื่นท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของ
เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ�าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน และเงิน
ช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2562 - 2563 รวมเป็นจ�านวนท้ังสิ้น 
6.43 ล้านบาท (ปี 2561 - 2562: 6.98 ล้านบาท)

บริษัทได้มีการจัดหารถประจ�าต�าแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ
บรษัิท รวมถงึจดัให้มกีารสมทบเงนิกองทุนส�ารองเลีย้งชีพแก่ผูบ้รหิาร
ระดับสูงของบริษัททุกคน ในฐานะพนักงานของบริษัทโดยคิดเป็น
อัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงิน
สมทบในปี 2562 - 2563 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3.73 ล้านบาท (ปี 2561 - 2562: 3.63 ล้านบาท)

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยท่ีเป็น
ธุรกิจหลัก
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของเงินเดือน 
เงินรางวัลประจ�าปี ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีก บริษัทไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนอืน่ท่ีมอบให้แก่คณะกรรมการของบรษัิทย่อยท่ีเป็น
ธุรกิจหลัก
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนแก่กรรมการของ 
บริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยท่ีเป็น
ธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 
ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�าปี ในปี 2562 - 2563 ได้
รวมไว้ในจ�านวนและค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทแล้ว
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ค่าตอบแทนอื่นท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
ท่ีเป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนอืน่ท่ีมอบให้แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทย่อยท่ีเป็นธรุกจิ
หลกัในปี 2562 - 2563 ได้รวมไว้ในจ�านวนและค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษัิทแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทน Long Term Incentive 
Plan (LTIP) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
การเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างผลก�าไรระยะยาวให้แก่องค์กร

บุคลากร
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทรวมท้ังบริษัทย่อยท้ังสามบริษัท
มีพนักงานท้ังหมด 1,151 คน โดยในปี 2562-2563 บริษัทได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนท้ังสิ้น 268.92 ล้านบาท ซ่ึง 
ผลตอบแทนได้แก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิรางวลัประจ�าปี เงนิช่วยเหลอื 
การปฏบัิติงานประจ�าต่างจงัหวดั/ประจ�ากรงุเทพและปรมิณฑล ตลอด
จนผลประโยชน์ในรปูแบบของเงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี ้บรษัิทย่อยท้ังสามบรษัิทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน
ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจ�านวนท้ังสิ้น 707.50 ล้านบาท

จ�านวนพนักงานและผลตอบแทน 
ปี 2562-2563

(31 มีนาคม 2563)
บมจ.

ทาทา สตีล*
(ประเทศไทย)

บมจ.
เอ็น. ที. เอส.

สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

บจก.
เหล็กสยาม (2001)

รวม

พนักงานบริหาร  
(คน)

45
(46)

11
(12)

9
(9)

11
(11)

76
(78)

พนักงานบังคับบัญชา  
(คน)

130
(132)

73
(77)

61
(64)

71
(74)

335
(347)

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ  
(คน)

29
(31)

269
(275)

243
(254)

199
(202)

740
(762)

รวม  
(คน)

204
(209)

353
(364)

313
(327)

281
(287)

1,151
(1,187)

ค่ำตอบแทนพนักงำน 
(ล้ำนบำท)

268.92
(250.92)

281.00
 (247.20)

229.57
 (206.10)

196.93
 (174.13)

976.42
 (878.35)

*รวมพนักงานในส�านักงานใหญ่ 167 (169) คน
  ข้อมูลปีท่ีผ่านมา (2561 - 2562) ปรากฏในวงเล็บ

ในปี 2562 - 2563 จ�านวนพนักงานของบริษัทลดลงจากป ี
ท่ีผ่านมา 36 คน เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพของ
บุคลากร ท้ังนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่ด�าเนินการ
พิจารณาสรรหาและรับพนักงานทดแทนพนักงานท่ีลาออกอย่าง
รอบคอบและทดแทนในต�าแหน่งงานท่ีมีความจ�าเป็นเท่านั้น

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส�าคัญ
แต่อย่างใด
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นโยบายในการดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุ่งม่ันในการบริหารทรัพยากรมุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กรในการรกัษาไว้ซ่ึงการท�างานอย่างมคีวามสขุของพนกังาน 
ตลอดจนตั้งเป้าหมายในการสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึง
พนักงานคือบุคลากรท่ีส�าคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้า
หมายท่ีวางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารก�าลังพล
และการสร้างความคล่องตัวในการท�างาน การพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความร่วม
มือระหว่างพนักงานในการด�าเนินงานท่ีราบรื่นและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การบริหารก�าลังพลและการสร้างความคล่องตัวในการ
ท�างานเพื่อเพ่ิมผลผลิตของพนักงาน
บริษัทมีโนบายในการควบคุมอัตราก�าลังพลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาการรับพนักงานใหม่ทดแทนในต�าแหน่งงานท่ีมีความ
จ�าเป็น บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในก่อนการเปิด
รับสมัครจากภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนย้าย
หรือเลื่อนต�าแหน่งได้เมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง มีการจัดสรรงานและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบใหม่เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานใน
หลากหลายด้านซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต 
(Productivity) ของพนักงานต่อคน ลดงานที่ไม่สร้างคุณค่า เช่น งาน
ซ�้าซ้อน ท�าซ�้า และการจัดพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานท�าให้
ต้นทุนต่อหน่วยด้านแรงงานลดลง

ท้ังนี ้หลกัการในการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานคอื พนกังานต้องเป็น 
“คนเก่ง” และ “คนด”ี การสรรหาว่าจ้างพนกังานใหม่ ท้ังจากภายในและ
ภายนอก จะมุง่เน้นตามระบบคณุธรรมและใช้เครือ่งมือในการคดัเลอืก
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเข้ามาปฏิบัติงานผ่าน 
คณะกรรมการสมัภาษณ์โดยการสมัภาษณ์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral 
Interview) เพื่อประเมินความรู ้ความสามารถ และการประเมิน
พฤติกรรมทีส่อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้แล้ว บริษทัได้
ให้ความส�าคัญและให้ความเป็นธรรมกับความหลากหลายทางความ
คิดและวัฒนธรรม (Cultural Diversity) โดยจะเห็นได้จากนโยบายใน
การคัดเลือกพนักงานท่ีเปิดรับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม ่
ผูท่ี้มปีระสบการณ์ พนกังานต่างชาต ิพนกังานท้องถิน่ รวมถงึพนกังาน
หญงิ เป็นต้น 

พนักงานใหม่ท่ีเข้ามาร่วมงานกับบริษัทจะได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นจากผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร ผ่านทางพธิบีายศรสีูข่วญั และ
เสรมิสร้างความเข้าใจในการด�าเนนิงานของกลุม่ และของแต่ละบรษัิท
ผ่านทางการบรรยายให้ความรู ้การเย่ียมชมโรงงาน และการปฏบัิตงิาน
จรงิตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบรษัิท นอกจากน้ี บรษัิทจดัให้มีบัดดี ้
ให้เป็นผู้ดูแล แนะน�า ช่วยเหลือน้องใหม่ในเรื่องต่างๆ ในช่วงเวลา 2 
ปีแรกของการท�างาน ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานใหม่สามารถปรบัตวัให้เข้า
กบัองค์กรได้ดแีละรวดเรว็มากยิง่ข้ึน การออกแบบงานให้มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบที่ท้าทายส�าหรับพนักงานใหม่และจัดท�าแบบก�าหนด
ลักษณะงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ 
ดชันช้ีีวดัผลงาน และผลงานท่ีคาดหวงั ตลอดจนคณุลกัษณะท่ีจ�าเป็น
ต่อการปฏบัิตงิานในต�าแหน่งดงักล่าว เพือ่ให้พนกังานสามารถปฏบัิติ
งานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ นอกจากนัน้ ยงัมุง่เน้นถงึพฤตกิรรมในการปฏบัิติ

งานท่ีสอดคล้องกับค่านิยมในการด�าเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร 
ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม
และความท้าทายใหม่ๆ ได้ดีอีกด้วย

คุณภาพและความสามารถของพนักงานคือกุญแจสู่ความ
ส�าเร็จของธุรกิจ
บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่งและ
สอดคล้องกบัการเตบิโตในวชิาชีพของพนกังานโดยมุง่เน้นการพฒันา
ใน 4 ส่วนด้วยกันคือ

(1) ความรู้พื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทกุสายงาน 
เช่น ความปลอดภัยในการท�างาน จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบ�ารุงรักษาทวีผล

(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
แต่ละสายงาน (Functional Development)

(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)

(4) การพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู ้น�า 
(Leadership Development)

ท้ังนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึง
ไม่จ�ากัดอยู่แต่เพียงการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอนงาน และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job 
Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) รวมตลอดถึงการ
เสริมสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า (Powerful Experiences) ให้
กับพนักงานซ่ึงประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) การมอบหมายงานที่ส�าคัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม 
(Special Assignment) การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะท�างานหรือ
คณะกรรมการท่ีส�าคญั (Task Force or Committee) การแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) การแบ่งปันการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติหน้างานที่ดีที่สุด (Shop Floor Knowledge Transformation: 
SKT) การศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) 
เป็นต้น

ส�าหรับโครงการ “One Dept. One Share” ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นในปีที่
ผ่านมากมี็การด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดยมีการแบ่งปันประสบการณ์
และความช�านาญโดยวทิยากรภายใน ซ่ึงนอกจากผูเ้รยีนจะได้รบัความ
รูแ้ล้ว วทิยากรหรอืผูส้อนเองกไ็ด้มกีารทบทวนความรูท้างเทคนคิหรอื
วชิาชีพของตนเองในขณะท่ีเตรยีมตวัเพือ่แบ่งปันความรู ้และได้ฝึกฝน

48 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



ทักษะในการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ และในปี 2562 - 2563 
บรษัิทรณรงค์ให้พนกังานของท้ังกลุม่ตระหนกัถงึการรกัษาสิง่แวดล้อม 
ผ่านการแต่งตั้งคณะท�างาน “บอกลาพลาสติก” โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้พนักงาน ตลอดจนร้านค้าในโรงอาหารร่วมกันงดใช้พลาสติกเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อม มีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้
ความรู้แก่พนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและการคัด
แยกขยะอย่างถูกต้อง 

นอกจากนี ้บรษัิทได้รเิริม่หลกัสตูร E-Learning ในปีนี ้เช่น ความรูด้้าน
ผลติภณัฑ์ ระเบียบและแนวปฏบัิตด้ิานทรพัยากรบุคคล เพือ่ให้พนกังาน
สามารถศกึษาได้ทุกท่ี ทุกเวลา ในปี 2562 - 2563 บรษัิทไม่เพยีงแต่
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาข้ันพ้ืนฐานเท่านัน้ แต่ยังออกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง
กับทิศทางธุรกิจของบริษัท เช่น หลักสูตรด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศนูย์กลาง (Customer Centricity) เป็นต้น จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลีย่
ของพนกังานทุกระดบัในปี 2562 - 2563 เท่ากบั 4.3 ชัว่โมงต่อคนต่อปี

เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตและม่ันคงขององค์กรอยู่เสมอ 
บริษัทตระหนักถึงความต่อเนื่องของการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) บริษัทมีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
ส�าหรับต�าแหน่งงานส�าคัญ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญของบริษัทมีพนักงานท่ีมี
ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมปฏิบัติงานในต�าแหน่งอย่างต่อ
เนือ่ง การจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนและเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ดังมีกระบวนการ ดังนี้

1. ก�าหนดต�าแหน่งงานท่ีส�าคญัของบรษัิทซ่ึงเป็นต�าแหน่งท่ีมคีวาม
ส�าคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

2. ก�าหนดทักษะ และสมรรถนะที่จ�าเป็นของต�าแหน่งงาน 

3. ก�าหนดพนักงานที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง

4. ด�าเนินการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบุคคล (Individual 
Development Plan) มกีารมอบหมายงานท่ีท้าทาย คณะท�างาน 
โครงการส�าคญัต่างๆ รวมท้ังหมุนเวยีนงาน เพือ่พัฒนาทักษะการ
เป็นผู้น�าและความรอบรู้ในงานทุกด้าน

การบริหารผลตอบแทนและการสร้างความผูกพันของ
พนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่
พนักงาน โดยก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงจะมีการ
พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ

• หลักควำมเป็นธรรมภำยในองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบและการประเมิน
ผลงาน

• ควำมเป็นธรรมภำยนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับ
ที่สามารถแข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการส�ารวจค่าจ้าง และการ
ปรบัค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะตลาด โดยน�าดชันรีาคา 

ผู้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการข้ึนค่าจ้างประจ�าป ี
ด้วย

• ควำมเป็นธรรมระหว่ำงบุคคล : พจิารณาค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบตัิงานและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการ
ข้ึนค่าจ้างประจ�าปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ และการ
จ่ายเงินรางวลัประจ�าปีตามผลประกอบการของบรษิทัและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล 

บรษัิทมกีารจดัสวสัดกิารพนกังานนอกเหนอืจากเงนิเดอืน เงนิรางวลัประจ�าปี 
และเงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทุก
คนโดยให้มากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ บรษัิทมีการรบัฟังความต้องการ
ของพนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ 
คณะกรรมการลูกจ้าง กล่องรับความคิดเห็น มีกระบวนการในการ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานอยู่
เป็นระยะๆ บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการดแูลพนกังานและครอบครวัให้
มีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติท่ีด ี โดยจดัสวสัดกิารและเงนิช่วยเหลอื
ประเภทต่างๆ ให้แก่พนกังาน ครอบครวั และบิดามารดาของพนกังาน 
ได้แก่ วนัหยุดและวนัลาต่างๆ การรกัษาพยาบาล การรกัษาโรคฟัน การ
ตรวจสขุภาพประจ�าปี เครือ่งแบบพนกังาน เงนิช่วยเหลอืการปฏบัิติ
งานประจ�าต่างจงัหวดัเงนิยืมฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนีเ้พ่ือตอบสนอง
ความต้องการของพนกังานแต่ละคน บรษัิทยังจดัให้มสีวสัดกิารตามใจ 
(Flexible Benefits) โดยให้สิทธิแก่พนักงานเลือกรับผลประโยชน์ท่ี
ยืดหยุ่นตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขของบรษัิท ตลอดจนยงัมีการเพ่ิมตวั
เลอืกแผนการลงทุนส�ารองเลีย้งชีพให้พนกังาน (Employee Choices) 
เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานวางแผนทางการเงนิและการเตรยีมการเพ่ือการ
เกษียณอย่างเหมาะสม

บรษัิทมุ่งเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างพนกังานกบับรษัิท โดย
ส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารเรือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษัิทให้พนกังานทุกระดบัได้รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ มกีารจดักจิกรรม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานท้ัง 
3 โรงงาน รวมท้ังท่ีส�านกังานกรงุเทพฯ ในทุกไตรมาส มกีารพดูคยุและตอบ
ข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพ่ิมช่องการสือ่สารผ่านทางสือ่ประเภทต่างๆ 
เช่น กล่องรบัความคิดเห็นส่งตรงถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประกาศค�าสัง่ 
วารสารภายใน อินทราเนต็ การสมัภาษณ์ถงึเหตผุลในการท�างานกบั
บรษัิท (Stay Interview) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและ
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดท้ังปี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุขครอบคลุมใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้าน
น�้าใจงาม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการผ่อนคลาย 
ด้านความรู ้ด้านศาสนาและศลีธรรมในการด�าเนนิชีวติ ด้านการเงนิ และ
ด้านครอบครวั ตวัอย่างกจิกรรมต่างๆ ท่ีจดัเป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง เช่น 
กจิกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา กจิกรรมวนัสงกรานต์ กจิกรรม
กฬีาและสนัทนาการต่างๆ กิจกรรมการจดังานวนัเกดิให้แก่พนักงาน 
กจิกรรมวนัส�าคญัต่างๆ เช่น วนัเดก็ วนัวาเลนไทน์ วันตรษุจนี วันพ่อ 
วนัแม่ วันเกดิบรษัิท วนัผูก่้อตัง้กลุม่ทาทา เป็นต้น

บริษัทเช่ือมัน่ว่าการสือ่สารท่ีเหมาะสมและการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง
บรษัิทกบัพนกังานอย่างสม�า่เสมอจะสร้างความสมัพันธ์ท่ีราบรืน่และได้รบั
ความร่วมมือร่วมใจและความผกูพนัจากพนกังานในการขับเคลือ่นองค์กร
ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั ในปี 2562 - 2563 บรษัิทมีอัตราการออกจากงาน
ร้อยละ 4.4 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีต�า่ท่ีสดุในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา
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นโยบายการก�ากับและดูแลกิจการ
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
จติส�านกึต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ เพ่ือเป็นเสมอืนกระจกเงาท่ีสะท้อนให้
สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภบิาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบังคบัทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกีย่วข้อง บรษัิทยังมคีวามตัง้ใจท่ีจะพฒันาธรุกจิเพือ่ให้สอดคล้อง หรอื
บรรลตุามข้อก�าหนดท่ีอยูภ่ายใต้แนวทางการก�ากบัและดแูลกจิการท่ีเป็น
ธรรมและโปร่งใส เพ่ือพฒันายกระดบัการปฏบัิตท่ีิเป็นเลศิในระดบัสากล

ดังนั้น นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทาง
จรยิธรรมในระดบัสงูสดุตาม “หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata Code 
of Conduct (“TCoC”)” อย่างเคร่งครดัแล้ว บรษัิทยังได้ก�าหนดนโยบาย
และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดไีว้เป็นลายลกัษณ์อักษรใน “บรรษัทภิ
บาล” ของบรษัิท ตัง้แต่ปี 2548 และได้ท�าการทบทวนและปรบัปรงุให้
มคีวามทันสมัยและสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมท่ี
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ส�าหรบัเนือ้หานัน้ครอบคลมุเกีย่วกบัหลกั
การและแนวปฏบัิตใินเรือ่งของโครงสร้างหน้าท่ี และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย สทิธขิองผูถ้อืหุ้น
และการปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การค�านงึถงึบทบาทของ
ผูม้ส่ีวนได้เสยี และการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง

นอกจากนี้ ตั้งแต่รอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ 
CG Code (Corporate Governance Code) ของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาปรบัใช้ตามบรบิท
ของธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบัติตาม 
CG Code รวมท้ังหลกัปฏบัิตอิืน่ท่ีเกีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 55-70

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 คน ถือเป็นจ�านวนท่ีเหมาะ
สมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระตามข้อ
ก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จ�านวน 3 
คน ร่วมกบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ท่ี
มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย 
บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีให้
ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอ�านาจการด�าเนินงาน ผู้ท่ีด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้น�าด้านนโยบาย และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้�าด้านบรหิารงานประจ�าไม่เป็นบุคคลเดียวกนั

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 4 คณะ ท�าหน้าท่ีกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความย่ังยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความสุขุม
รอบคอบ เพือ่น�าเสนองานท่ีได้กลัน่กรองแล้วต่อคณะกรรมการบรษัิท
เพื่อพิจารณาต่อไป

ส�าหรับรายช่ือกรรมการในแต่คณะพร้อมท้ังขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix 
ในการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา รวมท้ัง ระบุ
ทักษะความสามารถและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายของกรรมการ 
ท่ีบริษัทต้องการส�าหรับคณะกรรมการของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่าน
การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน จาก
จ�านวนกรรมการท้ังหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งต้ังทุกครั้ง 
ส�าหรบัการสรรหากรรมการ บรษัิทได้ก�าหนดคณุสมบัตขิองกรรมการ
ท่ีต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะ
พจิารณาจาก (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ 
(Professional Search Firm) และ (3) ท�าเนยีบกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้อง
พิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของ
บริษัทซ่ึงมีความเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จรงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษัิท ซ่ึงได้รบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

การก�ากับดูแลกิจการ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
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1 นายปิยุช กุปต้า
2 นายอลัน แคม 
3 นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ 
4 นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
5 นายธราธร เปรมสุนทร
6 นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
7 นายอาชีช อนุปัม
8 นายราจีฟ มังกัล

คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ

บริษัท และข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลาย
อาชีพ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการท�างานโปร่งใส และสามารถ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. เป็นผู้ท่ีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพ่ือติดตามการด�าเนินงานของบริษัท โดย
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทอ่ืนๆ ในจ�านวนท่ีเหมาะสม

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน 
ในสัดส่วนท่ีมีนัยส�าคัญในกิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

5. ส�าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และผลการประเมิน
ศักยภาพท่ีเหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
บริษัท ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มี 
ผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง
ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียท้ังทางตรง
และทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน ดังนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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4.1 รายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
เช่น การขายสินค้า ซ้ือวัตถุดิบ หรือให้บริการท่ีมีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 
หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน

4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือ
การจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ

4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ
ให้หรือรับให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึง
เป็นผลให้มีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงมี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใด
จะต�่ากว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระ
หนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอื นติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งสงักดั
อยู่ และต้องไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าว
มาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็น
ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ี 
ผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีเป็นนติบุิคคล ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น
ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย และต้องไม่มผีล
ประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

12. เป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
ของบริษัท และข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

13. เป็นผู้ท่ีมีอายุไม่ต�่ากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ
การเกษียณอายขุองกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร
เท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอ่ืน ได้แก่ กรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
กรณีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะ 
มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจ�านวนหุ้นท่ีตนถือ และ
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมีเสียงช้ีขาด
เพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ท้ังนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการ 
ออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ได้รับการเสนอช่ือ
เป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตาม
คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามจ�านวนหุ้นท่ีตนถือโดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตอ่ืุนนอกจากครบก�าหนด
ออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึง
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระท่ียัง
เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังนี้ มติการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของ
จ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ส�าหรับการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ผู้บริหารระดับสูง คณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้นในการกลั่น
กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้ได้เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
ในฐานะท่ีเป็นบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัท
อ่ืน (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญ
อย่างย่ิงในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทเพื่อดูแลรักษา 
ผลประโยชน์ของบรษัิทอย่างม่ันคงตลอดจนการพัฒนาอย่างย่ังยนื ตัง้แต่
ปี 2561 บรษัิทได้จดัให้มีหน่วยงานก�ากบัการปฏบัิตงิาน (Regulatory 
Compliance Unit) เพือ่ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมท้ังด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
โดยมผีูจ้ดัการส่วน-กฏหมายและพิธกีารราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
รวมท้ัง ได้จดัให้มีการก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานของบรษัิทย่อย ดงันี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบัติ

2. คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความช�านาญพร้อมประสบการณ์เป็น
ตัวแทนของบริษัท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

3. ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบาย
ท่ีก�าหนดโดยบริษัทแม่

4. พิจารณาเรื่องท่ีมีความส�าคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมท้ังการขายเงินลงทุน

5. ตดิตามผลการด�าเนนิงานโดยฝ่ายบรหิาร คณะจดัการ และคณะ
กรรมการบริษัท

6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่ การท�ารายการ
ระหว่างกัน การได้มาและจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังดูแลให้มีการจัดท�า
บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควร ตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป

7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการควบคุมภายใน
ท่ีก�าหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นอย่างดี และ
ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการป้องกัน
การน�าข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่าง
เคร่งครัดอีกด้วย

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าท่ีใน
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ท้ังของตนเองรวม
ท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงบทก�าหนดโทษท่ีระบุไว้เป็นอย่างดี

กรณท่ีีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทมกีารถอืครองหลกัทรัพย์และ/
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการ
บริษัทจะท�าหน้าท่ีสรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมท้ังได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีมาตราการควบคุมการ
ใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายท่ีสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็น
ข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (Abusive 
Self-dealing) เช่น การซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน 
(Insider Trading) ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
พนกังานในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูทางการเงนิของบรษัิทและ
บริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อก�าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้าม
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจ�าปีของบริษัทและภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการ
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว (Blackout period)

2. กรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญอ่ืนซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผล 
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้ก�าหนด
ห้ามมิให้ท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะ
เวลา 24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ
ท้ังหมดแล้ว

ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ท�าการ ก่อนการซ้ือขาย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2562 
ในการว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน มีความ
เป็นอิสระ และน่าเช่ือถือ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีบัญชี เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ�านวนรวม 3,151,235 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปีบัญชี เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวม
ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทจ�านวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก เป็นต้น จ�านวน 505,397 บาท ให้แก ่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล 
หรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัผูส้อบบัญชีและส�านกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบ
บัญชีสังกัดดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ในเรื่องอื่นๆ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมา
โดยตลอด ซ่ึงปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD 
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วย
หลกัการและแนวปฏบัิตท่ีิดเีกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ี5 หมวด 
ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ และเพื่อ
เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทให้สูงข้ึน บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการส�าคัญในแต่ละ
หมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น�ามาปรับ
ใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้
มากท่ีสุด รวมท้ังท�าการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ

ท้ังนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงรักษาระดับการประเมินผลการก�ากับ
ดูแลกิจการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” โดยบริษัทยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

ส�าหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดของ 
OECD ในรอบปี 2562 - 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
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หมวด 1 
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะ 
ท่ีเป็นเจ้าของเงินทุน โดยก�าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให ้
ผูถ้อืหุ้นทุกรายใช้สทิธขิองตนอย่างเตม็ท่ีในการดแูลรกัษาผลประโยชน์
โดยรวมของบริษัท และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ 
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซ่ึงสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สทิธข้ัินพืน้ฐำน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผูถ้อืหุ้น การซ้ือขายหรอื
โอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 
การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอ�านาจ
ควบคุม และการซ้ือขายสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท รวมท้ัง
สิทธิในการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมในการรับซ้ือหุ้นคืนโดย
บริษัท เป็นต้น

2. สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการ
และก�าหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่าย
เงินปันผล การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี การ
แก้ไข/เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพ่ิมหรือ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญ 
ซ่ึงมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3. สิทธิอื่นๆ ท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้ 
นอกจากการสนบัสนนุและส่งเสรมิการใช้สทิธข้ิางต้นแล้ว บรษัิท
ยังได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ก�าหนดนโยบายการอ�านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุป
ได้ดังนี้

• มีข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมท่ีไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้
จ่ายมากเกินไป

• จัดสถานท่ีประชุมท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกและระบบ
ขนส่งมวลชนเข้าถึง

• จัดท�าค�าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม

• จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีมีความช�านาญพร้อมท้ังอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอ เพ่ือรองรับผู ้ถือหุ้นท้ังในด้านการตรวจสอบ
เอกสารและการลงทะเบียน

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่ง 
ผู้แทนของตนเองหรือเสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบ
ฉันทะมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิด
โอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ในวันประชุม

• จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้นกรณีท่ีไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้

• ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท�าให้ข้ัน
ตอนการด�าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

• ใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนเอกสารท่ีเป็นรูปเล่ม เพ่ือ
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

• เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 
ช่ัวโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการ
ประชุมได้เริ่มแล้วผู ้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ท้ังนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ท�าหน้าท่ี
ดูแลและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 
สามารถติดต่อได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 
3156 และ 3210
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หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 
ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมท้ังผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น
ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซ่ึงเรียกว่า 
การประชุมสามัญประจ�าปี และการประชมุนอกเหนอืจากนี ้จะเรยีกว่า 
การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ 
กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม 

บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกท่ีจะก่อให้เกิดการจัดประชุมท่ีดีซ่ึง
ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม 
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ข้ันตอนการออกเสียง
ลงมติ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในแต่ละวาระ
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระท�าการใดๆ 
ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ด�าเนินการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวัน
ประชุม ดังนี้

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมท่ีก�าหนดไว้เป็นเรื่องๆ 
อย่างชัดเจน พร้อมท้ังระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/
เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระท่ีเสนอไว้ ซ่ึงถือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ

2. หนงัสอืมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด ท้ังแบบ 
ก ซ่ึงเป็นแบบท่ัวไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซ่ึงเป็นแบบ
ท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้
ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ใน
วาระการเลือกต้ังกรรมการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ช่ือ อายุ ท่ีอยู่ และการไม่มีส่วนได้
เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม

4. รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ท่ีมีท้ังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของรหัส 
คิวอาร์ (QR Code) (รวมท้ังจัดส่งรายงานดังกล่าวท่ีเป็นรูปเล่ม
แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
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5. ค�าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพ่ือแสดงสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุม

6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�าเนินการดังนี้

1. ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ
ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ (SETLink) เรือ่งเผยแพร่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึง 
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
จากบริษัท 

3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) เรื่องเปิด
โอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับ
วาระการประชุมได้ล่วงหน้า 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายัง
เลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ต่อไป ในระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรม
สันทนาการ บูธรายงานผลการด�าเนินงานและนโยบายด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม จากส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธ
แนะน�าและให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจาก
ส่วนการตลาด เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม
ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศ
ผลคะแนน

ระหว่างการประชุม
ประธานในท่ีประชมุได้ด�าเนนิการประชุมอย่างโปร่งใสตามล�าดบัวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ใน
หนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการ
พจิารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพยีงพอก่อนท�าการลงคะแนน
เสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งค�าถามต่อท่ีประชุม รวมท้ังให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มท่ี

ส�าหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ท�าหน้าท่ี
ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ส�าหรับการนับคะแนน
เสียงจะค�านวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” 
และน�ามาค�านวณหักออกจากผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดย
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ส�าหรับผลการ
ลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต ่
ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี ้บรษัิทได้จดัให้มีการบันทึกภาพ
การประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย

หลังการประชุม
บรษัิทได้แจ้งมตท่ีิประชมุพร้อมท้ังคะแนนเสยีง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) 
โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดท�ารายงานการ
ประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด ซ่ึงรายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. รายชื่อพร้อมต�าแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารรวมท้ัง 
ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม

2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

3. ประเด็นค�าถาม - ค�าตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

4. มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามท่ีได้
ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
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ท้ังนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562 มผีูถ้อืหุ้นมาประชุมท้ังท่ีมาด้วยตนเองและท่ีรบัมอบ
ฉันทะจ�านวน 585 คน นับรวมจ�านวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 6,231,427,852 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.99 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท จ�านวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัท
ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการท้ังคณะ ประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณา
ผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความ
ย่ังยืน รวมท้ังกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

นอกจากนี ้ยังมผีูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีรวมท้ังฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วม 
ประชุม เพ่ือท�าหน้าท่ีร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการน�าข้อมูลภายในโดยกรรมการ
และผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หน้า 53 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดท�าการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมท้ังบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ เม่ือได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ 
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีรวบรวม และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรษัิทรบั
ทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม 
ดูแลการท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เช่น รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและข้ันตอนในการท�ารายการระหว่าง
กันไว้อย่างชัดเจน รวมท้ังถือปฏิบัติตามประกาศของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีอาจมีการพิจารณา
รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง กรรมการและ 
ผู้บริหารท่ีอาจมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม

หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
เป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง

ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนใหม่จะค�านึงถึงขนาดของรายการ
และจ�านวนเงินท่ีเกิดข้ึน โดยจะน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู ้สอบทาน
การท�ารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะ
ท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย
ของบริษัทรวมท้ังไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการท�ารายการระหว่างกัน
หรือการซ้ือขายสินทรัพย์แต่ประการใด
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หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังทางตรง
และทางอ้อมเป็นกลไกท่ีจะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น 
บริษัทจึงยึดมั่นในการค�านึงถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังสิทธิท่ีก�าหนดตาม
กฎหมายหรือข้อตกลงท่ีท�าร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสยีท้ังภายในและภายนอกท่ีได้รบัความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธ ิ
ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ

บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อการ
ด�าเนินงานของบริษทั ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ ่งมั่นท่ีจะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
ทุกรายอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม ด้วยการด�าเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกีย่วกบัธุรกจิของบรษัิทอย่างถกูต้องและครบถ้วน ตลอดจน 
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน
บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองท่ีส�าคัญต่อการ
ด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่พนักงาน
โดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพ เช้ือชาติ วรรณะ ศาสนา ชาติตระกูล 
สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ 

เสรมิสร้างคุณภาพชีวติท่ีดท้ัีงของพนกังานและครอบครวั โดยก�าหนด
ให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม สามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทช้ันน�าท่ัวไป รวมถึงมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาพนักงาน
ไว้กบับรษัิทในระยะยาว โดยให้มลีกัษณะการออมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่
เป็นหลักประกันในการด�าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 
ตลอดจนก�าหนดนโยบายการพฒันาและส่งเสรมิความรูค้วามสามารถ
ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความ
สามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพซ่ึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการท�าให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ลูกค้า
บริษัทได้ยึดถือในหลักการท่ีให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหา
ผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ในราคาท่ีเป็นธรรม เพือ่ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย บรษัิท
มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึง
นโยบายการรับคืนสินค้ากรณีท่ีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือ
ต�่ากว่ามาตรฐาน อีกท้ังการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่น�าข้อมูล
ของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

คู่ค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติ
งานตามหลักจรรยาบรรณ ท่ีเรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อตกลงท่ีก�าหนดระหว่างกัน การปฏิบัติตามกรอบการ
แข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรมและด�าเนินการภายใต้ TCoC เน้น
การรักษามาตรฐานในการช�าระเงินด้วยการติดตามสถานะการช�าระ
เงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและยาวนานกับคู่ค้า 
รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า 
เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่งท่ีเข้ามารับ
สินค้าท่ีโรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า

คู่แข่ง
บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม โดยด�าเนินการผ่านแหล่งและสื่อ
กลางท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมท้ังบริษัทจะไม่ก่อให้เกิด
ข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ
ท�าลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพ่ือสร้างสภาพ
การแข่งขันท่ีเป็นธรรม

เจ้าหน้ี
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้า
หนี้ ท้ังเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมอย่างรัดกุมและเคร่งครัด
ตลอดจนช�าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด รวมถึงปฏิบัติตามค�า
รับรองท่ีให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระหนี้กับเจ้าหนี ้
รวมถึงให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม
บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม 
โดยก�าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อ
ให้มีจิตส�านึกต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ท้ังกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (CSR after 
Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ในสภาพท่ีดีด้วยการด�าเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในทุกกระบวนการผลิตและทุกข้ันตอนการท�างาน รวมถึงปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซ่ึงทุกบริษัท
ในกลุ่มทาทา ได้มุ่งม่ันท่ีจะให้ความส�าคัญและเป็นผู้น�าในเรื่อง “การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” หรอื “Climate Change” อันเนือ่งมาจาก 
ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดให้มีการน�าแนวคิด “คืนสู่
ธรรมชาต ิ(สเีขียว)” มาใช้ในทุกข้ันตอนของการด�าเนนิธรุกจิหลกัของ
องค์กรอกีด้วย รวมท้ังการตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
ต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมา
จากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ 
หน่วยงานท่ีภาครัฐและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ
บริษัทด�าเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
พร้อมท้ังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

ส่ือมวลชน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท 
แก่สื่อมวลชนท่ัวไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนอย่างกว้าง
ขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์
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จรรยาบรรณ
พนกังานทุกคนจะต้องประพฤตปิฏบัิตติาม “คูมื่อจรรยาบรรณ” ภายใต้ 
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซ่ึง
ได้ระบุถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการ 
กระท�าผดิจรรยาบรรณ กระบวนการด�าเนนิการภายหลงัจากได้รบัแจ้ง
เบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบาย
การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) ส�าหรับ
กรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ของกลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้
ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศพัท์ โทรสาร โดยสามารถตดิต่อ
ท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล: alank@libertasth.com

ท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด์ิ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ช้ัน 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com

ความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน
ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้
รับการขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลท่ี
เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับ
การบูรณาการเข้ากับวิถีในการด�าเนินธุรกิจของเรา บริษัทมีนโยบาย
ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานท่ีท�างาน ซ่ึงได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทด�าเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้

• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร

• การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้

• ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซ้ึงและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 
24 ช่ัวโมง” ต้องท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้น�า

• พนักงานจะได้รับการอบรมให้ท�างานอย่างปลอดภัย

• การท�างานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน

• ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และต้อง
ด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานท่ีได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ 
ใบอนุญาตการท�างานตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการท�างานและ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีจ�าเป็น

บริ ษัทให ้พันธะสัญญาว ่าจะปรับปรุงผลการด�าเนินงานด ้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะก�าหนด
วัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา น�าไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซ่ึง
มาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีท่ีผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

หัวข้อ หน่วย ปี 
 2562-2563

ปี  
2561-2562

ปี  
2560-2561

จ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 
ท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ครั้ง/ล้านช่ัวโมงการท�างาน 0.00 1.28 0.17
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ ดัชนี 10.9 11.3 10.84
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หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผย 
ข้อมูลของบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม 
ท่ัวถึง และไม่ก่อให้เกิดความส�าคัญผิด รวมท้ังมีความเป็นปัจจุบัน
และทันเวลาตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้

ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
ท่ีส�าคัญ ท้ังท่ีเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic 
Reports) เช่น งบการเงนิแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ 
(Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน 
ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซ้ือหุ้นคืน เป็นต้น

ท้ังนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษัท” ท�าหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ 
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายท้ังในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีครบถ้วน 
ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)

2. ข้อมูลค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และ 
ผลการด�าเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
(www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.
com) หนังสือพิมพ์

3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นข้อมูลล่าสุด มีราย
ละเอียดโครงสร้างท่ีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอด
จนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึง 
ผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึง
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซ่ึงกรรมการของ
บริษัททุกคนไม่มีการถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด (รายงาน
ประจ�าปี/เว็บไซต์บริษัท www.tatasteelthailand.com)

4. ข้อมูลในรายงานประจ�าปีท่ีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และเป็นประโยชน์ส�าหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
เช่น ค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล
การด�าเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ ประวัติของกรรมการและ 

ผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น 
(เว็บไซต์บริษัท www.tatasteelthailand.com)

5. ข้อมูลในงบการเงนิท่ีมรีปูแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
ซ่ึงเป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับ 
รวมท้ังได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. โดยท่ีผ่านมา 
บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินท้ังรายไตรมาส และราย
ปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษัท (www.
tatasteelthailand.com))

6. ข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย ์  ( “ส� านั กงาน ก .ล .ต . ” ) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ก�าหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ท�าหน้าท่ี “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่
สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ท�าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในการติดต่อ
สื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู ้ลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอ่ืนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได ้
โดยสะดวก เช่น การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ได้แก่ 
ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) 
โครงสร้างผูถ้อืหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุม่ธรุกจิ ข้อมลูเกีย่ว
กบัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ข้อมลูด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ ข้อบังคบั 
และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนข้อมูลท่ีสามารถดาวน์โหลด
ได้ เช่น รายงานประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความเช่ือม่ันของบุคคลภายนอกท่ีมีต่อบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังจากท่ีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ประจ�าไตรมาสและประจ�าปีต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว 
บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึง
ข้อมลูการพฒันาเปลีย่นแปลงของธรุกจิเหลก็ของบรษัิทสูส่าธารณชน 
ด้วยการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการด�าเนินการ 
ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกไตรมาส รวมท้ังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 
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หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการของบรษัิททุกคนมคีวามเข้าใจเป็นอย่างดถีงึหน้าท่ีความรบั
ผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อม
ท่ีจะปฏบัิตหิน้าท่ีด้วย “ความซ่ือสตัย์สจุรติ ระมัดระวงั และรอบคอบ” 
โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้น
ทุกราย บนพ้ืนฐานของความสมัพันธ์ท่ีเช่ือถอืต่อกนัระหว่างผูถ้อืหุ้นกบั
บรษัิท นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบการบรหิารงานให้
เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดตีามท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้
ก�าหนดนโยบายไว้ เพือ่ให้การก�ากบัดแูลและการบรหิารงานเป็นไปด้วย
ความซ่ือสตัย์ สจุรติ มเีหตมีุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย 
และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ซ่ึงจะท�าให้การด�าเนนิงาน 
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสทิธผิลแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่อย่างสงูสดุและต่อเนือ่ง

โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทค�านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็น
อย่างย่ิง (Check and Balance) และได้ก�าหนดความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีชัดเจน (Board Diversity) โดย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และเพศ โดยในจ�านวนคณะกรรมการท้ังหมดจะต้องประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถงึต้องเป็นบุคคลท่ีมีภาวะ
ผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการบรษัิท ให้ความคดิเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยัง
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ข้ึน เพ่ือให้การพิจารณาในเรือ่งต่างๆ มีการตดัสนิใจท่ีถกูต้องและเป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีย่ิงข้ึน

และเพ่ือให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้ทิุศตนและเวลาเพือ่บรษัิทโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูห้นึง่ผูใ้ดโดยมชิอบ และไม่ด�าเนนิการใดๆ 
ท่ีเป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการด�าเนินธุรกิจให้ม่ันคง เพื่อ
ผลประโยชน์ท่ีสมดุลและย่ังยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมท้ัง
การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทท�าหน้าท่ีก�าหนดวสิยัทัศน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์
แผนระยะยาว และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทเป็นประจ�าทุกป ี
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารเป็นผูน้�าเสนอเรือ่งดงักล่าวคณะกรรมการ 
ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ่ือสัตย์สุจริต และตรวจ
สอบได้ ท้ังนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีก�าหนดไว้ด้วยเพื่อให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ในรอบปี 2562 - 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและ
อนมุตัวิสิยัทัศน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ แผนระยะยาว งบประมาณ
ประจ�าปี ตลอดจนการด�าเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง 
แผนการจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมท้ัง
ทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจ�าปี เป็นประจ�าทุก
ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการติดตามและก�ากับดูแล
ให้มีการน�ามาตรการต่างๆ ไปใช้อย่างมีประสิทธิผลส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความ
เสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบของบรษัิท ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอด
จนการพัฒนาการก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อ
มุ่งสู่มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการ
1. อนมุตัแิผนงานประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�าปี แผน

ระยะกลางและระยะยาว

2. อนุมัติให้มีการกู ้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจาก
ธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จ�านองหรือจ�าน�าสินทรัพย์
เพื่อค�้าประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาท่ี
เกี่ยวข้องท่ีอนุมัติแล้ว และการยกเลิกวงเงินกู้

3. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร

4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา

5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรก�าไรสะสม

6. อนุมัติการซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน จ�านอง รับจ�านอง ขายฝาก 
รับซ้ือ ฝากเช่า ให้เช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีมีมูลค่าทางบัญชี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

7. อนุมัติการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และ 
ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ไม่รวมเรื่องท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง)
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8. อนุมัติการด�าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องโครงสร้าง
องค์กร การวางแผนก�าลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร
ระดับสูง และงบประมาณการข้ึนค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปี

9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซ้ือ/ขายหุ้น

10. อนุมัติเรื่องท่ีต้องน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น

11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณาก�าหนดเป็น 
ประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้

11.1 การกู ้ ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทท่ีไม่ได ้อยู ่ใน 
งบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

11.2 การให้กู ้ หรือให้หลักประกันการชดใช้ค ่าเสียหาย 
การค�้าประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือ
ค�ามัน่ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัแก่บุคคลใดๆ ท่ีมิได้อยู่ใน
งบประมาณประจ�าปีของกลุม่บรษัิท เว้นแต่ตามท่ีอนญุาต
ในสญัญาหลกัในการปรบัโครงสร้างหนี ้และตามท่ีก�าหนด
ในแผนฟื้นฟูกิจการของ NTS

11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ท่ีไม่ได้อยู่ใน
งบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ท่ีมีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 
ล้านบาท ซ่ึงไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปีของกลุ่ม
บริษัท

11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�าปีของ
กลุ่มบริษัท

11.6 ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงมิได้เป็นการ
ประกอบกิจการตามปกติ

11.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการ
เงินประจ�าปีรวม งบการเงินประจ�าปีเดี่ยว และงบการเงิน
รายไตรมาสของกลุ่มบริษัท

11.8 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือ
เลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

หน้าท่ีของประธานกรรมการ
หน้าท่ีหลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นของ
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบส�าหรับ
การด�าเนินงานท้ังหมดของคณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการใน
ฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย
บรหิารของบรษัิทผ่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมท้ังถ่ายทอดมตขิอง
คณะกรรมการบริษัทสู่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการน�ามติ
ของคณะกรรมการบริษัทไปด�าเนินการต่ออย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
และมีความเหมาะสม 

ด้วยภาระหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น�า
ด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้น�าด้านการบริหาร
งานประจ�า บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออก
จากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซ่ึงหมายความว่าประธาน
กรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และ
ไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส�าคัญของประธานกรรมการ 
มีดังต่อไปนี้

1. ดูแลให ้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน ้าท่ีได ้อย ่าง 
มีประสิทธิผล

2. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่

3. หารือร่วมกับกรรมการผู ้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
เพื่อก�าหนดวาระการประชุม

4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่าง
การประชุม รวมท้ังได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่าง 
กว้างขวาง

5. ส่งเสรมิให้เกดิความสมัพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์ ท้ังระหว่างคณะกรรมการ 
บริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

6. สร้างความม่ันใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่ปี 2545 
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน

นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้ความรูค้วาม
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจน 
ยังเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าท่ีสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานการด�าเนินงานให ้
ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมท้ังสอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุและตรวจ
สอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม เหมาะสมทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อ�านาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นโดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทโดยรายงานขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณท่ีีจ�าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถขอค�าปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกท่ีเป็นอสิระได้อย่างเตม็ท่ี
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะจัดการ ต้ังแต่ปี 2545 ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 4 คน ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการ
บรษัิทตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ท้ังในด้านการกลัน่กรอง 
นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมท้ังให้แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การพิจารณาและให้แนวทางต่อ
แผนการด�าเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
ตลอดจนมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานของ
บรษัิทให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัภาวะของธรุกจิ
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และการด�าเนินงานของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจประจ�าปีการเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 
2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติ
งานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่ง
เป็นกรรมการอิสระท�าหน้าท่ีด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน 
และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู ้บริหาร 
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจน
มีหน้าท่ีพิจารณาก�าหนดแนวทาง และสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมในการ
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ
ทดแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระหรอืกรณอีืน่ และท�าหน้าท่ี
ด้านการพจิารณาผลตอบแทน อาทิ ศกึษา พจิารณา ก�ากบัดแูลความ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน
ในฐานะบรรษัทพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาวท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางของกลุ่มทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการ 
กลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยั่งยืนขึ้น

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการ
อิสระ ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน
ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความย่ังยืนมีหน้าท่ีสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�าหนด 
ก�ากับดูแล และทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนค�าแนะน�า
แก่ฝ่ายบริหารในการก�าหนด ด�าเนินการ ทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมี
การเติบโตอย่างย่ังยืน สร้างคุณค่า ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชน และทุนทางปัญญาให้เพิ่มข้ึน
ในระยะยาว
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วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทก�าหนดไว้คราวละ 3 ปี 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวน
หนึ่งในสามของกรรมการท้ังคณะพ้นจากต�าแหน่ง โดยล�าดับในการ
พ้นจากต�าแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ท้ังนี้ กรรมการ
ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้ 
ซ่ึงตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ท่ีด�ารงต�าแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งอีกครั้ง โดยมีก�าหนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการ
อิสระจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อย
ทันที เมื่อพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการ
บรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งอย่างชัดเจน โดย
กรรมการแต่ละคนต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียน
อ่ืนเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ยกเว้นบริษัทในกลุ่มทาทา

ปัจจุบันสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทย
และกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง กรรมการท่ีเป็นชาวต่าง
ชาติเป็นผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างประเทศท�าให้ไม่มีการรับต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนแต่อย่างใด และกรรมการมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย ส่วน
กรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่า
มกีรรมการคนใดรบัต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่เกนิ 2 บรษัิท ดงั
นั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ

ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะ
ต้องอุทิศเวลาในการท�างานท้ังหมดของตนให้แก่บรษัิท เพือ่ให้เป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างโดยจะไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

ท้ังนี้ หากมีกรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืนนอกประเทศ 
บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้ก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง 
และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดท้ังปี 
พร้อมท้ังได้ก�าหนดวาระการพิจารณาท่ีส�าคัญส�าหรับการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวน
ติดตามผลการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิ่ม
ในกรณีท่ีมีเรื่องส�าคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมท้ังเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม 

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจ�านวนองค์ประชุมท่ีกฎหมายได้
ก�าหนดไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 
2 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายจ�านวน
องค์ประชุมขั้นต�่าในขณะท่ีคณะกรรมการได้ลงมติในท่ีประชุมด้วย
ว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมด เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังนี้ 
ประธานกรรมการผู้ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้
มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอส�าหรับ
การอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างท่ัวถึงในแต่ละวาระ ซ่ึงการ
พิจารณาวาระต่างๆ จะค�านึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ส�าหรับการลงมติใน
แต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง 
และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้ออกเสียง
ช้ีขาด อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาจะ
ไม่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายช่ือ
กรรมการท่ีเข้าประชุม กรรมการท่ีลาประชุม ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประเดน็ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ และจะน�าเสนอให้ท่ีประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ง
ถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดัง
กล่าวให้มีความละเอียดและถูกต้อง ก่อนท่ีประธานกรรมการจะลง
นามในรายงานการประชุมต่อไป
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ในรอบปี 2562 - 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจ�านวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการจ�านวน 5 คนเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง และมีกรรมการจ�านวน 3 คนเข้าร่วมประชุมจ�านวน 5 ครั้ง 
มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็น
ร้อยละ 93.75 ของการประชุมท้ังปี (นับรวมการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) โดยมีคณะผู ้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหาโดยตรง พร้อมท้ังรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระท่ีจะประชุม
เฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจ�าทุกไตรมาสด้วย

สรุปภาพรวมจ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการในปี 2562-2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการได้
ก�าหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี ท้ังนี ้เพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนนิ
งานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส�าหรับรูปแบบของการประเมินมีท้ัง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะและการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการเล็ง
เห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยในการพิจารณา
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบ
ปีท่ีผ่านมา โดยจะน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อ
ก�าหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ
งานต่อไป

ในรอบปี 2562-2563 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและปรบัปรงุ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจ�านวน 3 แบบ ให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทในปัจจุบันมากย่ิงข้ึน ได้แก่ 1) 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ 2) แบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 คณะ คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และ 2.3) คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน 3) แบบประเมิน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ท้ังนี้แบบประเมินท้ัง 3 แบบมีหัวข้อการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมิน คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

รายบุคคล

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / / /
2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / / /
3 การประชุมคณะกรรมการ / / /
4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ / X X
5 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร / X X

ส�าหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยท้ังคณะ และรายบุคคลข้างต้น มีราย
ละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
ความเห็นชอบในการใช้แบบประเมินผล

2. เลขานุการบริษัทน�าแบบประเมินผลท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทเสนอต่อกรรมการทุกรายเพ่ือท�าการประเมิน 
และรวบรวมแบบประเมินท่ีกรรมการทุกรายได้ประเมินเรยีบร้อย
แล้วมาท�าการสรุปผลการประเมินรวมท้ังข้อเสนอแนะ 

3. เลขานุการบริษัทน�าผลการประเมินพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจาก 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

ท้ังนี้  ระดับคะแนนของการประเมินผลการปฏิ บัติ งานของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

ช่วงคะแนน ผลคะแนน

90-100 ดีเลิศ
80-89 ดีมาก
70-79 ดี
60-69 พอใช้
50-59 ผ่าน
< 50 N/A

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562 - 2563 ของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท้ังคณะ และราย
บุคคล มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยกรรมการได้ให้ข้อ
เสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน
ท้ังหมด 
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การประเมินผลการปฏิบั ติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลั่นกรองของ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
เช่น ความเป็นผู้น�า การก�าหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและ
กลยทุธ์การบรหิารจดัการด้านการเงนิ ความสมัพันธ์กบักรรมการและ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ความรูด้้านผลติภณัฑ์และบรกิาร และผลประกอบ
การของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรม
เดียวกัน ส�าหรับผลการประเมินภาพรวมใน ปี 2562 - 2563 เป็น
ไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความ
เป็นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความ
เป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of 
Conduct: TCoC)” ซ่ึงจรรยาบรรณนี้สะท้อนถึงค่านิยมองค์กรและ
หลักการส�าคัญท่ีก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานของทุกธุรกิจใน
กลุ่มทาทา ท้ังนี้ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมท้ังจัดท�า
ไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ 
คณะจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจ
ด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้จัดให้มีการก�ากับดูแล 
สือ่สาร และส่งเสรมิให้พนกังานทุกระดบัได้ยึดถอืเป็นแนวทางส�าหรบั
การประพฤติปฏิบัติในชีวิตการท�างานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ท้ัง
ในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงาน
ของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณดังกล่าว รวมท้ังต้องลงนามให้ค�าปฏิญาณท่ีจะยึดถือ
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้น เอกสารฉบับนี้
จะถกูปรบัปรงุและพฒันาเพ่ือให้สอดรบักบับรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
และกฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณีมีการฝ่าฝืนหรืออาจ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับช้ันทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งต้ังท่ีปรึกษา
จรรยาบรรณเพ่ือเป็นการส่งเสรมิให้พนกังานได้ร้องเรยีนหรอืรายงาน
ในเรื่องท่ีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดข้ึน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การร ้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower 
Policy”) ส�าหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก

ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราว
การฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา 
ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือท่ีปรึกษาจรรยาบรรณ หรือ
หน่วยงานพิเศษอ่ืนใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงใน
ทางปฏิบัติ

ตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นมา บรษัิทได้เปิด “สายด่วน TCoC” 
ให้เป็นช่องทางส�าหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อกับ
บุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีท่ีตั้ง
อยู่ในประเทศอื่น และมีผู้ช�านาญการท่ีจะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ 
การละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณท่ีได้แจ้งให้ทราบ การบริการ
ท้ังหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้บริการได ้
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยสามารถ
ติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ท่ีหมายเลข 001800 441 
0657 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีโทรเข้าใช้บรกิารจะไม่ถกูบันทึก หากผูแ้จ้ง 
มีความประสงค์ท่ีจะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของผู้แจ้ง 
นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราวผ่านช่องทางเว็บไซต ์
http://www.speak-up.info/tsth/ ซ่ึงจะไม่มีการบันทึกตัวตนของ 
ผูแ้จ้งไว้แต่อย่างใดท้ังสิน้ ท้ังนี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่า เรือ่งทุกเรือ่งท่ีรายงาน
จะเป็นความลับข้ันสูงสุดท่ีจะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ตัวตนของผู้แจ้ง
ได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้

การต่อต้านการตดิสินบนและการต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางท่ียุติธรรมและโปร่งใส โดยยึด
พันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบน
และการกระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ความร่วมมือ
กับท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ท่ีใสสะอาด

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�าประกาศเจตนารมณ์” 
กับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2558 คณะ
กรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็นบริษัทท่ีผ่าน
กระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC ก�าหนดไว้” ซ่ึงได้
รับการต่ออายุการรับรองเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 และได้เข้า
ร่วมโครงการ CAC Change Agent โดยชักชวนคู่ค้าท่ีเป็น SME 
เข้าร่วมโครงการรับรองการเป็นสมาชิก CAC - SME

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต
เพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค�ามั่นในการส่งเสริม
สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ณ The Children Sustainability 
Forum ซ่ึงจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค ์การยูนิ เซฟ  
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กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าวมาแล้ว โดยจะต้องไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระท�าการทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด และจะไม่ด�าเนินการใดๆ ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลท่ีสาม
เพื่อการเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การย่ืนข้อเสนอ ให้สัญญา 
หรือการจัดหาให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดท่ีมีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซ่ึงมาจากการท่ีไปมีอิทธิพล
โน้มน้าวท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ต่อ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้ง
ระบบและก�าหนดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุม
และการตดิตามท่ัวท้ังองค์กร ท้ังในด้านการจดัท�ารายงานทางการเงนิ
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความ
ยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุม ก�ากับ ประเมินผลและทบทวน
การท�างานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระท�าทุจริตและ
การใช้อ�านาจในทางมชิอบ และป้องกนัไม่ให้มีการกระท�าผดิกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบรษัิท ตัง้แต่ปี 2552 โดยมผู้ีจดัการส่วนอาวโุส-ส�านกังานตรวจ
สอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติ
งานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือให้เป็น
ไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อ�านาจหน้าท่ี และกฎระเบียบต่างๆ 
รวมท้ังการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและธุรกรรมทางการเงินท่ีส�าคัญได้ด�าเนินการตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” 

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทจะด�าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นอิสระ
และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส�าคัญ ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดย
รายงานและเปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานของบรษัิทภายใต้ข้อก�าหนด
ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน ตลอดจนไม่น�าข้อมูลภายในไปเปิด
เผยหรอืน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน กรณท่ีีกรรมการบรษัิทคนหนึง่
คนใดมส่ีวนได้เสยีกบัผลประโยชน์ของเรือ่งท่ีก�าลงัมีการพจิารณากจ็ะ
ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทท่ีได้ก�าหนดแนวปฏบัิตใินเรือ่งความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงได้ครอบคลมุถงึพนกังานทุกระดบั
ช้ันโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฎิบัติหน้าท่ีของกรรมการและ
ผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้า
ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและ
ผู้บริหารใหม่ทุกคน ส�าหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่
นั้น บริษัทได้ก�าหนดตารางอบรมพร้อมท้ังหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซ่ึงกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เริ่มบรรยายภาพรวม โอกาส สิ่งท่ีต้องค�านึง
ถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จากสายงานต่างๆ จะเป็นผู้บรรยายการด�าเนินงานในสายงานหลัก
ด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา 
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจ รวมท้ังได้มีการพากรรมการเข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัท
พร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของท้ังสาม
โรงงาน เพื่อให้เข้าใจการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริษัทได้
จดัเตรยีมและน�าส่งคูมื่อกรรมการบรษัิทพร้อมเอกสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมสัมมนาต่างๆ ท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
จากสถาบันท่ีมีช่ือเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�าและต่อเนื่อง เช่น 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน ได้ผ่าน
การอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการจาก IOD เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ในรอบปี 2562-2563 มีกรรมการจ�านวน 2 คน คือ นายหัตถศักดิ์ 
ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรจาก IOD รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยว
กับคณะกรรมการ”
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และ บรษัิทย่อย รวมท้ังข้อมลู
ทางการเงินท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี ส�าหรับปี 2562-2563 
ซ่ึงจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามหลักการท่ีใช้
บังคับในประเทศไทยและข้อก�าหนดด้านการรายงานทางการเงินของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายท่ีน�ามาใช ้
มคีวามเหมาะสมและน�ามาใช้อย่างต่อเนือ่งเพือ่ความสมเหตสุมผลและ
การเตรียมการอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง
เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทดูแลกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินท้ังของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและ
เป็นไปตามกฎข้อบังคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท) รวมท้ังข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการด�าเนินงานให้
เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ รวมท้ังค�านงึถงึความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจน
หน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส�านกังานตรวจสอบภายในของบรษัิท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส�านักงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมีประสิทธิภาพของ
บรษัิทและบรษัิทย่อย ส�านกังานตรวจสอบภายในได้ท�าการรายงานสิง่
ที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ค�าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และให้ความเช่ือม่ันได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงใน
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย และพบว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
ระบบการควบคุมภายในท่ีใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
การควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ 

คณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา 
(COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้
กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทมีการจัดท�าแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และแผนธุรกิจระยะยาว 
ซ่ึงได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัด
ท�าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพนักงานในการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตาม
ความส�าเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็น 
ครัง้คราวด้วย บรษัิทก�าหนดให้มโีครงสร้างองค์กรท่ีดี ซ่ึงได้อธบิายถงึ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าท่ีหลักและหน้าท่ี 
อ่ืนๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซ่ึงได้รวบรวมนโยบาย
ท้ังหมดท่ีส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ี
เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of 
Conduct) ส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน 
พนักงานทุกระดับ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการ
ประกาศให้พนกังานทุกคนได้รบัทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้าน 
การติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันด�าเนินการโดย
บริษัทเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ีการควบคุมภายใน
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การบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร
บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงท่ีมี
ผลต่อการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและทรัพยากร
ภายใน บริษัทได้พิจารณาและจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง
ตามความถี่และผลกระทบท่ีมีต่อความส�าเร็จตามเป้าหมาย และ 
มีการติดตามความเร็วในการเกิดความเสี่ยง (Risk Velocity) อีก
ด้วย แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
ได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้ผู้บริหารก�าหนดแผนการปฏิบัติท่ีครอบคลุม
เพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผลเป็นประจ�า ผ่าน
การประชุมระดับบริหาร นอกจากนี้  การบริหารความเสี่ยง 
เป็นอีกหนึ่งวาระส�าคัญท่ีได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�า

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ
หน้าท่ี และอ�านาจอนมุตัขิองฝ่ายบรหิารแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน มี
การติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�า
และสม�่าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบ 
เรื่องราวร ้องทุกข ์จากพนักงานท่ีไม ่ต ้องการเป ิดเผยตัวตน 
เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคล
ภายนอก เช่น ตดิต่อเกีย่วกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ ลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น 
บรษัิทได้จดัท�าช่องทางการสือ่สารให้กบับุคคลภายนอก กรณต้ีองการ
ติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิท โดยสามารถส่งอีเมลล์ตรงมาได้ท่ี alank@libertasth.com 
หรือ TCoC Helpline ซ่ึงด�าเนินการโดยบุคคลท่ีสามท่ีไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด ผ่านการโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
หรือการแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย 
การร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทและผู้บริหารมีความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพและความเพียงพอ 
ของข้อมูลท่ีน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณา  
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วน
เลขานุการบริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
ได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหรือให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นแก่กรรมการบริษัทตามท่ี
ได้รับการร้องขอ

ระบบการติดตาม
แผนธุรกิจประจ�าปีของบริษัทผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับ
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะข้อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบยังได้สอบทานงบการประจ�าปีท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว และ
เสนอค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วย 
คณะผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรใน
ด้านการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

ส�านกังานตรวจสอบภายในได้ก�าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 
ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ
อ้างอิงบนพื้นฐานของระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากหลายปัจจัย
เสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า ส�านักงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการด�าเนิน
งานท่ีหลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยท้ังหมด โดยเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ�าปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะ
ถูกแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อน�าไปปฏิบัติใช้ รายงานการ
ตรวจสอบและสิ่งท่ีตรวจพบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยภาพ
รวมมีความเพยีงพอท่ีจะรบัรองได้ว่างบการเงนิของบรษัิท ทาทา สตลี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระส�าคัญท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน 
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด

72 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



ลักษณะของรายการระหว่างกัน
รายการบัญชีท่ีส�าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 และ 31 
มีนาคม 2561 สรุปได้ดังน้ี 

ประเภทของรายการระหว่างกัน   
           หน่วย : พันบาท

2563 2562 2561

ขายสินค้า 1,501,005 2,451,627 1,625,518

รายได้อ่ืน - - 15,073

ซ้ือสินค้า 1,178,050 1,251,305 730,406

ซ้ือสินทรัพย์ - 3,370 562

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,074 1,935 5,870

ลูกหนี้การค้า 226,196 58,385 464,272

ลูกหนี้อื่น 44 328 199

เจ้าหนี้การค้า 2,347 2,285 2,943

เจ้าหนี้อื่น 2,267 3,849 32,536

เง่ือนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับ
บริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการกู้ยืมซ่ึงท�าภายใต้
กลไกของนโยบายการก�าหนดราคาโอน รายการระหว่างกนัได้กระท�า
อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบ้ียท่ีใช้ได้เช่นเดียวกับท่ีท�า
กับบุคคลท่ัวไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบ้ีย
ท่ีใช้เทียบเคียง บริษัทจะท�าการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดข้ึนจากการด�าเนิน
ธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บน
เงื่อนไขการค้าท่ัวไปซ่ึงเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 
กล่าวคือ ในการซ้ือวัตถุดิบ บริษัทม่ันใจในเรื่องคุณภาพและความ
สม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการจ�าหน่ายให้แก่บริษัท 

รายการระหว่างกัน ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการ
ก�าหนดอ�านาจในการด�าเนนิการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รบัอนมัุตจิาก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติ
จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการ
ของบริษัทตามวงเงินท่ีก�าหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทท่ีได้ก�าหนดไว้ คู่มืออ�านาจด�าเนินการได้มีการพิจารณา
ทบทวนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
ในการด�าเนินงานและการควบคุมภายในท่ีดี

ในกรณีท่ีอาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิท บรษัิทได้ปฏบัิตติามมาตรการ
และข้ันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ท้ังในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู ้ถือหุ ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ 
กรรมการและผูบ้รหิารท่ีอาจมส่ีวนได้เสยีในเรือ่งท่ีพจิารณาต้องไม่เข้า
ร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

การด�าเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ในกรณีท่ีต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ
รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ด้วย มาตรการและข้ันตอนในการอนมัุตกิารท�า
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระท�าไปบนพ้ืนฐานของความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและ
บรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนัในอนาคต โดยรายการระหว่างกนัได้กระท�าอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอน
ต่างๆ ตามประกาศและข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร
อย่างเคร่งครัด

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

74 บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ำาก ัด (มหาชน)



ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
ส�าหรับรอบปีการเงิน 2562-2563 (รอบปีการเงิน 2563) บริษัทมี
ปริมาณการขาย 1.201 ล้านตัน เทียบกับ 1.154 ล้านตันในปีก่อน 
ส�าหรับปริมาณการขายในปีนี้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุ
หลักเนื่องจากปริมาณขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ซ่ึงส่วนหนึ่งชดเชยกับการขายสินค้าเหล็ดลวดเกรดพิเศษและการ
ส่งออกท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและบริการท่ี

เกี่ยวข้องในปีนี้ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายท่ีลดลง
ซ่ึงสอดคล้องกับการลดลงของราคาวัตถุดิบ บริษัทมี EBITDA ใน
รอบปีการเงินนี้ 749 ล้านบาท และก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีการ
เงินนี้จ�านวน 111 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA 473 ล้านบาท และ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จ�านวน 148 ล้านบาทในปีก่อน

การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินแสดงดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายและบริการท่ีเกี่ยวข้องและรายได้อื่น
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขายและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 20,125 22,222 (9%)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ 2 2 -

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 - 100%

ดอกเบ้ียรับ 4 3 33%

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 69 41 68%

ตัดจ�าหน่ายหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ - 6 (100%)

อื่นๆ 20 30 (33%)

รายได้จากการขายและบริการท่ีเกี่ยวข้องและรายได้อ่ืน 20,234 22,304 (9%)

2) ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนขายและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 19,379 21,620 (10%)

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย : ล้านบาท

 2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 692 753 (8%)

ต้นทุนขายและบริการท่ีเก่ียวข้องลดลงร้อยละ 10  เนื่องจากราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพท่ีลดลง สาเหตุจากการลดลงของราคา 
กราไฟต์อิเล็กโทรดและต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจากการผลิต on peak ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารส�าหรบัปีก่อนรวมค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูซ่ึงไม่ปรากฏในปีปัจจบัุน ค่าเสือ่มราคาท่ีลดลงจากโปรแกรม SAP ท่ีรบัรู้ 
ค่าเสือ่มราคาเตม็มลูค่า ส่วนหนึง่ชดเชยกบัค่าธรรมเนยีมการค�า้ประกนัธนาคารจ่ายคนืให้กบัลกูค้าท่ีเพิม่ข้ึน และค่าใช้จ่ายเครือ่งหมายการค้า 
TATA ท่ีเพิ่มข้ึนสอดคล้องมาจากก�าไรก่อนภาษีเงินได้ท่ีสูงข้ึน 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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5) ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 111 (148) 175%

4) ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงิน 52 79 (34%)

6) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 63 41 54%

ก�าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2563 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2562 เนื่องมาจากการลดลงของต้นทุนขายและบริการท่ี
เกี่ยวข้องจากราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพท่ีลดลง ปริมาณการขายจากเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารท่ีลดลง ซ่ึงส่วนหนึ่งชดเชยกับราคาขายท่ีลดลงเนื่องจากความอ่อนแอของความเช่ือม่ันในตลาด และรายการค่าใช้จ่ายพิเศษจากการ
ตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย

ต้นทุนทางการเงินลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากดอกเบ้ียจากการท�า LC เนื่องจากซ้ือเหล็กแท่งน�าเข้าลดลง และดอกเบ้ียในการใช้
ประโยชน์ของวงเงินกู้ซ้ือสาธารณูปโภคและวัตถุดิบอ่ืนๆ ลดลง เนื่องจากการผลิต on peak ท่ีลดลง 

จากการสูงข้ึนของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ภาษีเงินได้เพิ่มข้ึนในปีปัจจุบัน

7) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 577 927 (38%)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 350 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปีก่อน 
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,138 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยก�าไรจากการด�าเนิน
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหน้ีสินด�าเนินงาน 746 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานลดลง 
392 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจ�านวน 226 ล้านบาท 
เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจ�านวน 1,262 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ�านวน 1,258 ล้านบาท และจ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจ�านวน 4 ล้านบาท 
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11) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 113 100 13%

9) สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 2,515 3,188 (21%)

8) ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 650 676 (4%)

10) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,922 3,180 (8%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของปีการเงิน 2563 

สินค้าคงเหลือลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน หลักๆ จากการมีปริมาณเหล็กแท่งคงเหลือท่ีลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนในปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 35 เทียบกับร้อยละ 9 ในปีก่อนซ่ึงเป็นผลมาจากการส่งออกไป
ยังประเทศอนิเดยีในระหว่างเดอืนมีนาคม 2563 ภายในเวลาต่อมาลกูหนีข้ายส่งออกไปยังประเทศอินเดยีดงักล่าวได้รบัช�าระหนีค้รบท้ังจ�านวน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจ�านวนหนี้ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์
การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของยอดลูกหนี้การค้าท้ังหมด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 93 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของยอดลูกหนี้การค้าท้ังหมด

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี ซ่ึงส่วนหนึ่งชดเชยกับการเพิ่มข้ึน
ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ 199 ล้านบาทในระหว่างปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงเป็นผลจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซ้ือเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่นๆ ลดลง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส�าหรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.97 ต่อปี และ
ร้อยละ BIBOR+2.1 ต่อปี (ปี 2562 : อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืน 
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 (ปี 2562 : ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562)

12) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 462 1,720 (73%)
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้นิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า ซ่ึงดีขึ้นจาก 0.34 เท่า ในปี 2562  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 
9,059 ล้านบาท เป็นทุนช�าระแล้วของหุ้นสามัญและส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
รวม 11,810 ล้านบาท โดยมีก�าไร/(ขาดทุน)สะสม (3,109) ล้านบาท 
ส�ารองตามกฎหมาย 373 ล้านบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ
ควบคุม (15) ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น 
1,805 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 1,423 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 79 
และร้อยละ 21 ของหนี้สินรวม ตามล�าดับ ท้ังนี้ หนี้สินหมุนเวียน
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 462 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 883 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 1 ล้านบาท และ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 77 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 40 ล้านบาท, ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน 341 ล้านบาท และประมาณการหนี้สิน 
ค่ารื้อถอน 1 ล้านบาท

ภาระหนี้และภาระค�้าประกันที่เก่ียวข้องอาจมีผล
ต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจ
เกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ท่ีเปิดแล้วแต่ยังไม่เข้า
เงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 52 ล้านบาท 

2. หนังสือค�้าประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร 
การไฟฟ ้าฝ ่ายผลิต การไฟฟ ้าส ่วนภู มิภาค การนิคม
อุตสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จ�านวน 283 
ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ

3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซ้ือเครื่องจักร 
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวม 24 ล้านบาท

4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่า
บริการ) 748 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นท่ีอาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต
ปรากฏตามความเสี่ยงท่ีระบุในหัวข้อความเสี่ยงของธุรกิจ และ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ข้อ 30 เครื่องมือทางการเงิน 

13) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562  % เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 341 217 57%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย 68 ล้านบาท และการวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 26 ล้านบาท

แหล่งท่ีมาของเงินทุน
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รายงานจากคณะจัดการ ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะจดัการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะจดัการประกอบด้วยกรรมการบรษัิท 4 ท่าน โดยมแีละม ีนายปิยุช 
กุปต้า ท�าหน้าท่ีประธานคณะจัดการ นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว ์
นายอาชีช อนุปัม และนายราจีฟ มังกัล กรรมการจัดการ ในรอบปี 
2562-2563 คณะจัดการได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามความรับผิดชอบท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรซ่ึงเป็นการปฏิบัติ
งานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้ก�าหนดไว้ 

ในรอบปี 2562-2563 ไม่มีการประชุมคณะจัดการอย่างเป็นทางการ 
อย่างไรก็ตาม คณะจัดการยังคงให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในบาง
เรื่องผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และเอกสาร
เสนอเวียน 

สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปี 2562-2563 สรุปได้ดังนี้

1. กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมท้ังให้ข้อเสนอ
แนะท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรบัการปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุ เพือ่ให้สอดคล้อง
และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ

2. พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการด�าเนินธุรกิจ และการ
จัดสรรงบประมาณประจ�าปีการเงิน 2562-2563 ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมัติ

3. ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด�าเนินงานของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจ ประจ�าปีการเงิน 
2562-2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2562-2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวนรวมท้ัง
สิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(ในปี 2562-2563)
จ�านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม

1. นายอลัน แคม ประธาน 4 4

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ 4 4

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการ 4 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตงิานภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฏบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) และเป็นไป
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภารกิจท่ีส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและน�าเสนองบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บรษัิท และร่วมหารอืกบัฝ่ายบรหิาร ส�านกังานตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ในเรื่องนโยบายการบัญชีท่ี
ส�าคัญและการควบคุมภายใน เป็นต้น

จากการสอบทานและการหารอืร่วมกบัผู้สอบบัญชีภายนอกของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือม่ันว่างบการเงินของบริษัท
มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มข้ีอมูลท่ีถกูต้องและเพยีงพอ 
และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตาม 
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแูลและสอบทานรายการระหว่างกนั 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อความม่ันใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการ
ตามเงือ่นไขของธรุกจิปกตอิย่างสมเหตสุมผล และได้ปฏบัิตติาม
มาตรการและข้ันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่าง
เคร่งครัด

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลและสอบทานกระบวนการ
ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ รวมถึงการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณ (“Whistle Blower 
Policy and Practices”) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการเพื่อให ้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้
สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนพิจารณา
กลั่นกรองข้อร้องเรียนเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม
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4. ในแต่ละไตรมาสของปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซ่ึงมีการ
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ
ค�าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝา่ยบรหิารส�าหรบัแต่ละไตรมาส 
และสอบทานค�าอธบิายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิารส�าหรบัปี 
ก่อนท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือม่ันว่าค�าอธิบายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร (MD&A) น�าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนมุตัแิผนงานตรวจสอบ 
ภายในประจ�าปี 2563 ประเดน็ท่ีตรวจพบได้รบัการสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการติดตาม
ด�าเนินการแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการน�า
เสนอรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสตามแผนการ
ตรวจสอบ ประเด็นท่ีตรวจพบอย่างมีสาระส�าคัญ ข้อเสนอแนะ 
และจากการติดตามสถานะของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นที่มีสาระ
ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเป็นข้อมูลด้วย 

จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระและ
จ�านวนผูป้ฏบัิตงิานในส�านกังานตรวจสอบภายในมคีวามเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน โดยประเมินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ภายนอกและส�านักงานตรวจสอบภายใน และได้มีการสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีส�าคัญของบริษัทย่อย
หลักๆ ท้ังหมดของบริษัท ให้ค�าแนะน�าวิธีการแก้ไข คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและ 
ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการท่ีมีความต่อ
เนื่อง

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
ขององค์กร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ�า
ไตรมาส โดยครอบคลุมทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลาย

ประการท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการ
เปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง และการดแูล
ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความเสี่ยง 
ดังกล่าวข้างต้น แผนการลดความเสีย่ง รวมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าแบบประเมินเพื่อพิจารณา
และประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทาง 
พึงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีท่ีจะรายงานว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้รับการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผลการปฏิบัติ
งานในรอบปีการเงิน 2562-2563 และมีมติเห็นชอบให้เสนอ 
คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปีการเงิน 2563-2564 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
ด้วยความสามารถ มีความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เหมาะสมและเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้องและ
มีสาระส�าคัญท้ังหมดภายใต้หลักการทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัท
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเพียงพอ มีการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันท่ี
เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ

อลัน แคม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ี
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซ่ีงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจ�านวนครึ่งหนึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปี 2562-2563 ตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตร ซ่ึง
เป็นการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลท่ีดีของบริษัท 

ในรอบปี 2562-2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจ�านวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏ ดังนี้

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
 (ข) เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดย 1 ครั้งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากข้อจ�ากัดของการเดินทางในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปี 2562-2563 สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
• พิจารณาและเสนอแผนการด�าเนนิงานการก�ากบัดแูลกจิการของ

บริษัท ส�าหรับรอบปีการเงิน 2563-2564 ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือยกระดับคะแนนให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน

• สอบทานและปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทตาม
โครงการ CGR ประจ�าปี 2562 เพื่อรักษาคะแนนให้อยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ”

• ปรบัปรงุแบบฟอร์มการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย ท้ังรูปแบบของการประเมิน
กรรมการท้ังคณะและรายบุคคล เพ่ือยกระดับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้องกับ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปัจจุบัน

• สรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สังกัดโรงงาน 
แทนผู้บริหารท่ีเกษียณอายุ

• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญ
ประจ�าปีผู้ถือหุ้น 

• ทบทวนกระบวนการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งและการ 
ตระเตรียมส�าหรับผู้บริหารระดับสูงสุดในบริษัท

• ทบทวนและเสนองบประมาณส�าหรับการฝ ึกอบรมและ 
พัฒนากรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน
• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจ ่ายค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2562-2563

• พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ส�าหรับการข้ึนค่าจ้างประจ�าปีและเงินรางวัลประจ�าปีนั้น 
ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนถึงวันท่ีรายงานประจ�าปีถูกตีพิมพ์
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

• พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปีแก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(ในปี 2562-2563)
จ�านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม

1.  นายปิยุช กุปต้า ประธาน 4 4(ข)

2.  นายอลัน แคม(ก) กรรมการ 4 4

3.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 4 4

4.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง(ก) กรรมการ 4 4
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ� า ป  2 5 6 2 - 2 5 6 3ีรายงานจากคณะกรรมการ 
พันธกิจเพ่ือสังคมและความยั่งยืน

หมายเหตุ:  (ก) กรรมการอิสระ
 (ข) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 2 ครั้ง

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(ในปี 2562-2563)
จ�านวนครั้ง 

เข้าร่วมประชุม

นายหัตถศกัดิ ์ณ ป้อมเพช็ร์(ก) ประธาน 2 2

นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 2 2(ข)

นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 2 2

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนรากฐานส�าคัญของหลักปรัชญาของกลุ่ม
บริษัททาทาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืนท่ีมีมาตรฐานสูงสุดแห่งบรรษัทภิบาลท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงานในสามด้าน ได้แก่ (1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ (3) การพัฒนาเพื่อความย่ังยืน เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�า

คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อเนื่องมาเป็นปีท่ีสอง โดยในปีการเงิน 2562-2563 มีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง และมีจ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้ 

1. ความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
คณะกรรมการฯ ได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมุง่เน้นใน 6 ล�าดับ
ความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าด้านความปลอดภัยเพื่อ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงาน 2) ขีดความสามารถของบุคคลากร 
ในด้านความปลอดภัยในการท�างาน 3) การจัดการความปลอดภัย
ของผู้รับเหมา 4) การส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน 5) การ
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และ 6) อาชีวอนามัยและ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยได้มีการทบทวนการจัดองค์กร
ด้านความปลอดภัยท่ีมีคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex 
Safety Council: ASC) ซ่ึงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ท้ังหมด
เป็นกรรมการ ติดตามการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน และมีคณะ
อนุกรรมการอีก 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานความ
ปลอดภัย 2) คณะอนุกรรมการสุขภาพ การอบรมและการสื่อสาร 
3) คณะอนุกรรมการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา 4) คณะ
อนุกรรมการสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย 5) คณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัยบนถนน 6) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต เพ่ือท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและกระจาย
ไปสู ่คณะกรรมการในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละโรงงาน (Plant 
Implementation Committee: PIC) และคณะกรรมการในการน�าไป

ปฏิบัติของแต่ละส่วน (Department Implementation Committee: 
DIC) โดยร่วมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ของแต่ละโรงงาน
และส�านักงานใหญ่เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

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

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

• การจัดการความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา (CSM) ได้มีการ
ปรบัปรงุการท�างานของผูร้บัเหมาท่ีได้รบัผลการประเมนิในระดบั 
3 ดาว โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นเป็นระดับ 4 ดาว และท�าความ
เข้าใจในมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา
ให้ถูกต้องตรงกัน 

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ขอรายงานผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญในรอบปี 
2562–2563 ดังนี้
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• ความปลอดภยัทางถนน ได้มุ่งเน้นไปท่ีการควบคมุให้ปฏบัิตติาม
กฎจราจร การทดสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด การตรวจ
สอบความเร็วและต�าแหน่งรถ (GPS) และการสังเกตพฤติกรรม
ความปลอดภัยทางถนน 

• ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ได้มีการจัดท�าระบบน�าร่อง
ท่ีโรงงานระยอง SCSC ตามข้อก�าหนด 14 ข้อ ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันได้เข้าสู่ขั้นตอนการ
ตรวจตดิตามภายใน และจะขยายผลไปยังโรงงานสระบุร ีSISCO 
และโรงงานชลบุรี NTS ต่อไป

• การส่งเสรมิสขุภาพท่ีดขีองพนกังาน ได้มุ่งเน้นไปท่ีการปรบัปรงุ
ดัชนีสุขภาพของพนักงาน และการติดตามผลการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีของพนักงานท่ีผิดปกติ รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมชวน
กนัเดนิปี 4 เพ่ือให้พนกังานหันมาใส่ใจดแูลสขุภาพด้วยการออก
ก�าลังกายด้วยการเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว

ในรอบปีการเงิน 2562 - 2563 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ัน
หยุดงานเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี 1.28 ครั้ง/ล้าน
ช่ัวโมงการท�างาน กล่าวคือ พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทปฏิบัติ
งานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเลย และจ�านวนการบาดเจ็บท่ี
ไม่ถึงขั้นหยุดงาน ได้แก่ จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติงาน
ประจ�า อุบัติเหตุถึงขั้นรักษาโดยแพทย์ อุบัติเหตุถึงข้ันปฐมพยาบาล 
ลดลงจากปีก่อนจากจ�านวน 27 ราย เหลือ 16 ราย นอกจากนั้น 
บริษัทยังประสบความส�าเร็จ โดยโรงงานสระบุรี SISCO ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ 
ประจ�าปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน อีกด้วย

2. พันธกิจเพื่อสังคม
คณะกรรมการ ได้มอบแนวทางในการด�าเนินงานด้านพันธกิจเพื่อ
สังคมในระยะยาว ส�าหรับปีการเงิน 2562-2566 โดยให้มุ่งเน้น 
พันธกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการและโรงงาน เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจและให้การ
ยอมรับว่า บริษัทเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน รวมท้ังเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนใน
ชุมชน ได้แก่ 

1. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชนและ
หน่วยงานราชการ อาทิ การร่วมพบปะประชมุเพือ่รบัฟังความคดิ
เห็นจากผู้น�าชุมชนและสื่อมวลชน การจัดท�าแสงสว่างให้พื้นท่ี
สาธารณะในชุมชน ปรับปรุงศาลาท่ีพักให้ชุมชน การส่งเสริม 
อาชีพอบรมการท�าน�้าสมุนไพร การจัดซ้ือหน้ากากอนามัยชนิด
ผ้าจากชุมชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 
รวมถึงการสนับสนุนชุมชนให้น�าสินค้าของชุมชนมาจ�าหน่ายท่ี
โรงงานได้ในทุกสิ้นเดือน 

2. การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ 
การเข้าร่วมกับชุมชนในงานเทศกาลหรือโอกาสส�าคัญต่างๆ 
เช่น การแห่เทียนพรรษา ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประเพณี
สงกรานต์ การจัดกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการ
ทาสีเติมฝันให้กับอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ในโรงเรียน การร่วม
สนับสนุนและด�าเนินโครงการค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ 

3. การสร ้างเสริมสุขอนามัยท่ีดีและความปลอดภัยให ้กับ
ชุมชน ด้วยการอบรมให้ความรู ้กับชุมชนในด้านการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การร่วมบริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย การทาสีสัญญลักษณ์การจราจรให้กับสถานี
รถไฟอ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การด�าเนินโครงการ “ภาคี
สนบัสนนุป่าชุมชนลดโลกร้อน” จ�านวน 20 ไร่ ร่วมกบักรมป่าไม้ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ณ ป่าชุมชนบ้านหินดาด อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
และการด�าเนินโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง 
ปีท่ี 8” ด้วยการปลกูต้นโกงกางจ�านวน 1,000 ต้น พร้อมสร้างบ้าน
ปูด้วยเศษไม้ กิ่งไม้ทีล่อยอยู่ในทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว ณ ศนูย์การเรยีนรูเ้ชิงอนรุกัษ์ป่าชายเลน 
คลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

5. การพัฒนาความเจริญและรายได้ให้กับชุมชนด้วยพันธกิจ
เพื่อสังคมท่ีเสริมสร้างความแข่งแกร่งให้กับวิสาหกิจชุมชนใน
การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของ
ภาครัฐ (CSR-BOI) จ�านวนท้ังสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการผลิตและพัฒนาสินค้ากะหรี่ปั ๊บขนาดพอดีค�า โดย
โรงงานสระบุรี SISCO ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกะหรี่ป ั ๊บ
บ้านหมอ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โครงการผลิตและ
พัฒนากุนเชียงและบะหมี่ไข่ โดยโรงงานชลบุรี NTS ร่วม
กับวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแม่บ้านเนินกระบก อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี และอีกหนึ่งโครงการ โดยโรงงานระยอง SCSC 
ด้วยการน�าองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการ
ทางธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต พัฒนาข้ัน
ตอนการผลิต การจัดท�าบัญชี ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้
บริโภคในปัจจุบัน 
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ส�าหรบัพันธกจิเพือ่สงัคมและชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลจากสถานประกอบการ 
หรือโรงงาน บริษัทยังคงด�าเนินการร่วมกับองค์กรท่ีไม่แสวงหาผล
ก�าไรในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสานต่อโครงการ
มุมหนังสือเสริมปัญญากับทาทา สตีล ด้วยการส่งมอบหนังสือใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมให้กับมุมหนังสือของโรงเรียนต่างๆ ท่ีเข้าร่วมในโครงการนี้
ต่อไปอีกปีละสองครั้ง จนครบก�าหนดระยะเวลาห้าปี นับตั้งแต่ได้รับ
มอบมุมหนังสือจากบริษัทไปแล้ว

3. การด�าเนินงานเพื่อความย่ังยืนขององค์กร
คณะกรรมการฯ ได้ก�ากบัดแูลและตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนงาน 
ดัชนี ช้ีวัดผลการด�าเนินงาน และเป ้าหมายท่ีฝ ่ายบริหารได ้
ก�าหนดไว้ในประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร 
ซ่ึงมีเรื่องท่ีต้องมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การจดัการความเสีย่ง โดยจดัให้มีการประชุมเชงิปฏบัิตกิารด้าน
การจดัการความเสีย่งระหว่างหน่วยงานหลกั อาทิ ฝ่ายการผลติ 
ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายจัดหา 

2. การสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ได้แก่ การปรบัปรงุคณุภาพ
ของสินค้าเหล็กลวด อาทิ ลดปัญหารอยขีด/สันของผิวเหล็ก 
สเกลเป็นผิวไม่เรียบ เป็นต้น และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

3. การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท มีอัตราการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.585 ซ่ึงใกล้เคียงเป้า
หมาย 0.579 ตัน/ตันน�้าเหล็กดิบ โดยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และกราไฟต์อิเล็คโทรด จากการ
ด�าเนินโครงการควบคุมระบบเผาไหม้เช้ือเพลิง Level 2 ท่ี
เตาอบ และประตูกักสแลกอัตโนมัติท่ีเตาหลอมเหล็ก ท้ังนี้ 
บริษัทประสบความส�าเร็จจากการท่ีโรงงานสระบุรี SISCO 
ได้รับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับองค์กร จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน 
จากภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้โรงงานชลบุรี NTS และ
โรงงานระยอง SCSC ยังได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 
2562 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับ
กิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4. การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละส่งเสรมิให้มีการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้
ฐานจริยธรรม บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการก�ากับดูแล
กิจการ 90 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับดีเลิศ โดยในรอบปี 2562-
2563 บริษัทได้จัดอบรมจรรยาบรรณของทาทาและนโยบาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานใหม่ครบร้อยละ 100 จัดให้มีการ
อบรมทบทวนนโยบายการร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันให้แก่พนักงาน
ร้อยละ 99 ตลอดจนร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดอบรม CAC SME 
Executive Briefing 2019 ให้กับบริษัทคู่ค้าท่ีเป็นธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กจ�านวน 43 ราย 

5. การสร้างความผกูพนักบัชมุชนและสงัคม ในรอบปีการเงนิ 2562 
- 2563 พนักงานของบริษัทร้อยละ 98.62 ได้เข้าร่วมในพันธกิจ 
เพื่อสังคม โดยมีจ�านวนช่ัวโมงจิตอาสาเฉลี่ย 11.33 ช่ัวโมง
ต่อคนต่อปี ครอบคลุมคนในชุมชน 65,034 คน นอกจากนั้น 
บริษัทยังประสบความส�าเร็จจากการท่ีโรงงานชลบุรี NTS และ
โรงงานสระบุรี SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือ
ข่ายท่ีมีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับดี
เย่ียม ประจ�าปี 2562 (CSR-DPIM Continuous) จากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ตลอดจนท้ังสามโรงงานของบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบ
การรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างย่ังยืน 
(CSR-DIW Continuous) ประจ�าปี 2562 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยภาพรวมของการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนท่ีบริษัทได้ด�าเนินการมา
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องได้ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน ประจ�าป ี
2562 และยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน ประจ�าปี 
2562 ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สถาบันไทยพัฒน์ อีกด้วย
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ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนต่อไปในปีการ
เงิน 2563-2564 นั้น โดยท่ีประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืน
ขององค์กรได้รับการประเมินมาต้ังแต่ปีการเงิน 2560-2561 ดังนั้น 
คณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการส�ารวจประเด็นท่ีเป็น
สาระส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใหม่อีกครั้งในไตรมาสท่ี 4 ป ี
การเงิน 2562-2563 โดยการสอบถามประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
จ�านวนท้ังสิ้น 65 คน ครอบคลุมผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 
ชุมชนและสังคม คู่แข่งขัน องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร หน่วยงาน
ภาครฐัท้ังส่วนกลางและท้องถิน่ หน่วยงานก�ากบัดแูล สือ่มวลชน เจ้า
หนี้ และพนักงาน ผลการสอบถามได้รับการวิเคราะห์และน�าไปผนวก
เข้ากับประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อความย่ังยืนท่ีองค์กรประเมินเอง
ด้วย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการประเมินใหม่
ดังกล่าวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ความท้าทายและการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ในอนาคต ซ่ึงได้ท�าการประเมนิล�าดบัความส�าคญั
ที่บริษัทต้องมุ่งเน้น (Focus) ติดตาม (Track) และทบทวน (Review) 
ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืนขององค์กรท่ีบริษัท
จะต้องมุ่งเน้นและต้องจัดท�าดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน (KPI) เป้า
หมาย รวมถึงแผนการด�าเนินงานในปีการเงิน 2563-2564 เพื่อให้
มั่นใจว่าทั้งผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทจะได้รับการค�านึงถึงผลประโยชน์ 
จากการประเมิน บริษัทต้องมุ่งเน้น (Focus) 5 ประเด็นท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญ ได้แก่ 

1. สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างาน ด�าเนินการมุ่งเน้นท่ี 
6 กลยุทธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานและก�าหนดเป้าหมายอุบัติเหตุจาก
การท�างานถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ โดยในด้านการดูแล
สุขภาพให้พนักงานจะมุ่งเน้นท่ีการด�าเนินการตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท้ังในด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม 
การปรับปรุงพื้นท่ีต ่างๆ การจัดหาหน้ากากอนามัยและ 

หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน

เจลล้างมือ ฯลฯ ให้กบัพนกังานและผูร้บัเหมา ตลอดจนบุคคลใดๆ 
ท่ีเข้ามาติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจกับบริษัทในทุกพื้นท่ีการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
(Work From Home) แทนการเข้ามาปฏิบัติงานท่ีส�านักงาน
ของบริษัทหรือโรงงาน

2. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และวางแผนพบลูกค้าเป็นประจ�าเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง

3. การปล่อยก๊าซจากการด�าเนินงานของบริษัท ก�าหนดเป้าหมาย
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี 0.578 ตัน/ตันน�า้
เหล็กดิบ โดยลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ และแท่งถ่านกราไฟต์อิเล็คโทรด 

4. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจบน
พื้นฐานจริยธรรม ก�าหนดเป้าหมายคะแนนการก�ากับดูแล
กิจการ 93 คะแนน (ระดับดีเลิศ) และด�าเนินการตามกรอบ
การบริหารจรรยาบรรณของทาทา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

5. การสร ้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม โดยส ่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในพันธกิจเพื่อสังคมให้ครบร้อยละ 
100 และตั้งเป้าหมายให้ได้รับรางวัลด้านความย่ังยืนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน ขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างเต็มท่ีด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับ
การสนับสนุนและค�าแนะน�าอันทรงคุณค่าจากทุกท่านในการเดินหน้า 
พันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืนของเราต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมท้ัง
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562-2563 ซ่ึง
จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย และ
ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมก�ากบัหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการจดัท�าและ
น�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม 
และถอืปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ การพิจารณาถงึความสมเหตสุมผล และ
ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล
ส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรษัิท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู ้ก�ากับและดูแลงบการเงิน ประเมิน 

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล 
เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจได้ว่ามกีารบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการ
ท่ีผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562-2563 ท่ีแสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อม่ัน 
ได้ว่างบการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ

ราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2562 - 2563



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที ่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด 
เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึง่รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอ  
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
และค่าความนิยมเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบและได้นําเรื่องน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบั
เรื่องน้ี  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
ค่าความนิยม 
 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 4 เรื่องประมาณ
การทางบญัชีที่สําคญัและการใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประเมนิการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและค่าความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 เรื่อง คา่ความนิยม 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
และค่าความนิยม - สุทธิ จํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน
งบการเงนิรวม  
 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
คา่ความนิยมโดย 
 

1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลด 
กระแสเงนิสด สําหรบัระยะเวลา 5 ปี และคดิมูลค่าสุดทา้ย
ดว้ยอตัราการเตบิโตของธุรกจิคงที่ตัง้แต่ปีที่ 5 หลงัจาก
นัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมาเป็นมูลค่าปจัจุบนั
โดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของเงนิทุน และ 

 
2. เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคดิลดกบัมูลค่า

ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อ ให้เกิดเงินสด 
แต่ละหน่วย ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการพิจาราณาว่า
บริษัทย่อยแต่ละแห่งคือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
เงนิสดแต่ละหน่วย กระแสเงนิสดคดิลดของแต่ละบรษิทัยอ่ย
ถูกใช้เพื่อประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ในบรษิทัยอ่ยและคา่ความนิยมของแต่ละบรษิทั 

 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายใน 
ทีส่าํคญัทีบ่รษิทัจดัใหม้ขีึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการดอ้ยค่า
และมุ่งเน้นการวเิคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง
ทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่า  
ซึง่รวมถงึ 
 

- ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจ ประเมนิ และสอบถามผูบ้รหิาร 
ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ 
และทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร  

 
- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ

งบประมาณและแผนธุรกิจซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บริหารของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกบั
แผนการในอนาคต  

 
- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

ในปีปจัจุบันกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเพื่ อ
พิจารณาว่าผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน
สมเหตุสมผลหรอืไม ่ 

 
- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่สําคญัของผู้บรหิารที่ใช้ใน 

การคาดการณ์โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบักําไรขัน้ต้นและ
อตัราการเติบโตโดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

 
- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรทีนํ่ามาใช้ในการพจิารณาอตัรา

คดิลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม
ที่ต้องรบัรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่สําคญัที่ใช้ได้มี
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 16 
 
ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัเรื่องน้ีเน่ืองจากมีจํานวนเงินที่มี
สาระสาํคญัและการประเมนิความเพยีงพอของการรบัรูข้าดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม 
มคีวามซบัซ้อน และต้องใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้สมมตฐิาน
ที่เป็นผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรือ
แนวโน้มสภาพเศรษฐกจิเพื่อใช้ในการประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคต 

 

- ขา้พเจา้ใชผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิมูลค่าของขา้พเจา้
ในการสอบทานการประมาณการอย่าง เป็นอิสระ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อัตราคิดลด และเปรียบเทียบ
ประมาณการดงักล่าวกบัประมาณการทีผู่บ้รหิารใช ้

 
จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน 
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน 
บรษิทัย่อยและค่าความนิยม มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
ทีไ่ดร้บั 

  

 

ข้อมลูอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 

ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณา 
ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อข้ อเท็จจรงิ 
อนัเป็นสาระสําคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถือว่ามสีาระสําคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิด 
ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 
ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถงึการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุด
การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 ก) 576,994,729 926,766,543 432,887,326 706,872,404

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 8 650,277,524 675,597,878 30,477,863 30,988,408

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 31 ค) - - 3,092,083,518 2,441,050,857

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 2,515,332,808 3,188,349,913 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 10 127,583,259 141,090,848 528,522 552,233

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,870,188,320 4,931,805,182 3,555,977,229 3,179,463,902

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 11 - 1,200,000 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 12,013,047,275 12,013,047,275

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 13 1,241 1,241 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 2,891,957,847 3,148,987,100 22,947,175 33,037,974

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพือ่รอการขาย - สุทธิ 15 460,000,000 460,000,000 - -

ค่าความนิยม - สุทธิ 16 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 29,582,875 30,789,905 12,444,824 17,113,449

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 18 43,286,352 21,903,918 17,971,265 12,358,127

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 19 112,570,221 99,625,770 71,207,473 57,605,876

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,993,412,628 7,218,522,026 12,137,618,012 12,133,162,701

รวมสินทรพัย์ 10,863,600,948 12,150,327,208 15,693,595,241 15,312,626,603

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 461,726,989 1,720,436,027 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 21 883,134,309 1,109,561,677 68,404,467 62,850,157

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่

ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 22 1,129,125 1,087,118 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 31 ง) - - 2,118,355,192 1,839,824,082

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 61,554,463 1,438,474 - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 15,771,636 23,257,989 4,966,401 4,580,646

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,423,316,522 2,855,781,285 2,191,726,060 1,907,254,885

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 22 39,652,735 40,781,860 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 340,671,708 217,159,804 81,800,220 53,628,018

ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 24 1,068,360 1,068,360 1,068,360 1,068,360

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 381,392,803 259,010,024 82,868,580 54,696,378

รวมหน้ีสิน 1,804,709,325 3,114,791,309 2,274,594,640 1,961,951,263

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้

   หุน้สามญั 3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766

   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สิน้สภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 372,575,416 369,091,777 372,575,416 369,091,777

ก าไร(ขาดทุน)ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,108,992,278) (3,130,723,535) 1,236,057,635 1,171,216,013

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ - 1,057,455 - -

9,073,950,688 9,049,793,247 13,419,000,601 13,350,675,340

(15,059,065) (14,257,348) - -

9,058,891,623 9,035,535,899 13,419,000,601 13,350,675,340

10,863,600,948 12,150,327,208 15,693,595,241 15,312,626,603

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 20,124,731,346 22,222,365,603 - -
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 405,736,000 428,210,250
ตน้ทนุขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (19,378,925,298) (21,619,552,573) - -
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร - - (386,356,535) (404,153,921)

กาํไรขัน้ต้น 745,806,048 602,813,030 19,379,465 24,056,329
รายไดอ้ืน่ 26 108,809,516 81,922,988 89,875,896 89,928,199
คา่ใชจ่้ายในการขาย (185,000,524) (187,292,807) - -
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (506,798,364) (565,760,437) (13,502,826) (16,949,567)
ตน้ทนุทางการเงนิ (52,227,340) (79,434,429) (31,356,021) (32,947,183)

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 110,589,336 (147,751,655) 64,396,514 64,087,778
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 28 (63,488,637) (41,129,257) 5,276,260 335,876

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 47,100,699 (188,880,912) 69,672,774 64,423,654

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
      หลงัออกจากงาน (26,043,472) (1,010,552) (1,684,391) 2,511,523
   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

  ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 3,358,497 316,274 336,878 (502,305)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
  ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (22,684,975) (694,278) (1,347,513) 2,009,218

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผือ่ขาย (1,200,000) (2,300,000) - -
   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 140,000 460,000 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,060,000) (1,840,000) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (23,744,975) (2,534,278) (1,347,513) 2,009,218

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 23,355,724 (191,415,190) 68,325,261 66,432,872

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 47,877,669 (188,181,129) 69,672,774 64,423,654

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (776,970) (699,783) - -

47,100,699 (188,880,912) 69,672,774 64,423,654

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,157,441 (190,712,362) 68,325,261 66,432,872

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (801,717) (702,828) - -

23,355,724 (191,415,190) 68,325,261 66,432,872

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

   ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 29 0.01 (0.02) 0.01 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 110,589,336 (147,751,655) 64,396,514 64,087,778

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 492,086,394 518,531,487 13,090,715 24,512,654

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 8,241 35,113,911 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 109,821,080 25,355,309 26,855,234 6,515,942

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (1,126,545) (77,233) (41,657) 78,121

รายการปรบัปรงุอืน่ทีไ่มใ่ช่เงนิสด 7 ข) 1,403,067 (4,945,486) 1,910,489 1,540,355

ดอกเบีย้รบั 26 (4,261,089) (2,681,382) (89,133,187) (89,216,773)

เงนิปนัผลรบั 26 (14,400,000) - - -

ดอกเบีย้จ่าย 52,227,340 79,434,429 31,356,021 32,947,183

746,347,824 502,979,380 48,434,129 40,465,260

การเปล่ียนแปลงในเงินหมุนเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 28,189,118 549,013,690 1,019,437 56,915,008

สนิคา้คงเหลอื 636,456,344 254,664,928 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (178,667,186) (313,307,948) 6,338,027 (46,019,552)

เงนิสดรบั(จ่าย)อืน่จากกจิกรรมด าเนินงาน 7 ค) (5,186,832) (97,208,088) 89,021 (13,298,070)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,227,139,268 896,141,962 55,880,614 38,062,646

การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดทีเ่กดิจากการกูย้มื 7 ง) (53,653,828) (74,498,977) (28,647,619) (33,508,624)

จ่ายภาษเีงนิได้ (34,940,765) (101,597,083) (13,577,027) (15,650,229)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,138,544,675 720,045,902 13,655,968 (11,096,207)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7 จ) (10,658,400) (16,530,822) (3,550,627) (4,734,114)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 7 จ) (234,835,209) (241,668,517) (236,550) (9,999,388)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 401,395 477,111 23,900 32,300

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนเผือ่ขาย 130,000 - - -

เงนิสดรบัจาก(จ่าย)เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 31 ค) - - (651,032,661) 339,589,539

เงนิปนัผลรบั 26 14,400,000 - - -

ดอกเบีย้รบั 4,667,992 2,500,716 88,623,782 89,068,635

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (225,894,222) (255,221,512) (566,172,156) 413,956,972

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 (1,258,709,038) (53,905,323) - -

เงนิสดไดม้าจาก(จ่ายคนื)เงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากบรษิทัย่อย - สุทธิ 31 ง) - - 278,531,110 (74,126,121)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (3,713,229) (3,741,396) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,262,422,267) (57,646,719) 278,531,110 (74,126,121)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (349,771,814) 407,177,671 (273,985,078) 328,734,644

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 926,766,543 519,588,872 706,872,404 378,137,760

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 ก) 576,994,729 926,766,543 432,887,326 706,872,404

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

15 

 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจํากดั ซึ่งตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในบรษิทัอื่นและ
ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่555 อาคารรสาทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุ่มกจิการ คอื T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์และถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 67.90 
โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศอนิเดยี 
 
TSGH ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบว่า ยงัคงร่วมมอืกบันักลงทุนที่มีศกัยภาพเพื่อดําเนินการตามแผนการหา
พนัธมติรสาํหรบัธรุกจิของกลุ่มกจิการต่อไป 
 
กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติ การรบัจ้างผลิต จําหน่ายและซื้อมาขายไป สนิค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหลก็รูปพรรณ
ขนาดเลก็  
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั เอน็.ท.ีเอส.”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย
แห่งหน่ึงมหีน้ีสนิหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมเป็นจํานวน 2,439 ล้านบาท และ 2,375 ล้านบาท ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม 
จํานวนหน้ีสินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทใหญ่ เป็นจํานวน 3,092 ล้านบาท และ 2,441 ล้านบาท ตามลําดบั  
โดยบรษิทัใหญ่รบัรองว่าจะยงัคงสนับสนุนด้านการเงินให้กบับริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทั เ อ็น.ที.เอส. สามารถ
ดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไปอย่างน้อยในอกี 12 เดอืนนับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการได้จดัทํา
แผนธุรกจิรวมถงึแผนปรบัปรุงการดําเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั เอน็.ท.ีเอส. แล้ว ทัง้น้ีบรษิทัจดัการสภาพคล่องในลกัษณะ
ของกลุ่มกจิการ   
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย และขอ้กําหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เรื่องที่อธบิายในนโยบายการบญัชเีรื่องเงนิลงทุนเผื่อขาย ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.9 และนโยบายการบญัชเีรื่องสนิทรพัย์
ไมห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ําหน่าย) ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ซึง่จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 
 
การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชทีี่สําคญั
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัทําขึน้ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการ
เปิดเผยเรื่องการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที่มี
นยัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 4 
 
งบการเงนิรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนใน บรษิทั สยาม สตลี มลิล ์
เซอร์วสิเซส จํากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบรษิทัเหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวธิสี่วนได้เสยี เน่ืองจาก
บริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานและไม่มีกรรมการที่มีอํานาจ  
ลงนามผกูพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์เซอรว์สิเซส จาํกดั กลุ่มกจิการและบรษิทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวเป็น 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจาํนวนเงนิ 1,241 บาท ในราคาทุน (หมายเหตุขอ้ 13) 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาท่ีทาํกบัลกูค้า (TFRS 15) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที่ทํากบัลูกคา้ 
ซึง่กําหนดใหก้ลุ่มกจิการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คือ รบัรูร้ายไดเ้พื่อใหส้ะท้อนถงึการโอนการ
ควบคุมในสนิค้าหรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ด้วยจํานวนเงนิที่สะท้อนถึงจํานวนเงนิที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิค้า
และบรกิารที่ไดโ้อนไป แทนหลกัการรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคา้และบรกิารไปยงั 
ผูซ้ื้อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 
(TAS 18) เรื่อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
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กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทํากบัลูกคา้มาถือ
ปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัน้ีเป็นรายการปรบัปรงุกบักําไรสะสมตน้งวด (modified retrospective) โดยไมป่รบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิการ
ไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิี่ผอ่นปรนสาํหรบัสญัญาทีเ่สรจ็สมบูรณ์และสญัญาทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามขอ้กําหนดของ TFRS 15 
 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 มาถือปฏิบตัิมผีลกระทบต่อวธิีปฏิบตัิทางบญัชีของกลุ่มกิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย 
 
- การรบัรู้รายไดจ้ากการขายเป็นการรบัรูร้ายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (point in time) สําหรบัสนิคา้ที่ไดส้่งมอบ 

การควบคมุของสนิคา้ดงักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ และ 
- การรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารเป็นการรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง (over time) สําหรบัภาระที่ต้องปฏิบตั ิ

ในสญัญาหลงัจากสง่มอบการควบคมุของสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ก่ การประกนัภยัและการขนสง่สนิคา้ 
 
มลูคา่ของรายการจะตอ้งปนัสว่นใหแ้ต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัใินสญัญาโดยใช้เกณฑข์องราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้
หรอืบรกิารตามสญัญาทีท่ําไวก้บัลูกคา้ 
 
อยา่งไรกต็าม ผลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชจีากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 มาถอืปฏบิตัขิอง
กลุ่มกจิการดงักล่าวไมม่สีาระสาํคญัต่อกําไรสะสม ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2562 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงจํานวนเงนิของแต่ละรายการในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีปจัจุบนัจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่องรายไดฉ้บบัใหมเ่ทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัรายไดฉ้บบัก่อน 
 
 งบการเงินรวม 
 จาํนวนเงิน ผลกระทบจาก จาํนวนเงินตามมาตรฐาน 
 ตามท่ีรายงาน TFRS 15 รายได้ฉบบัก่อน 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2563 

  
 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 20,124,731 (78,196) 20,046,535 
ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (19,378,925) 66,483 (19,312,442) 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (185,001) 11,713 (173,288) 
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2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 
กลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่
มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
 

ก) เครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใิน 
           หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 19  เรื่อง การชําระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มน้ีกล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและ
การตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิ การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชีป้องกนั
ความเสีย่ง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการ
ต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใช้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิง 
มมีลูคา่ตํ่า 
 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มกจิการไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

 
การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้
ของเงนิปนัผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีที่ทําใหเ้กดิ
กําไรทีนํ่ามาจดัสรรเงนิปนัผล  
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การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีสําหรบักรณีที่มีการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ โดยเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กจิการจะต้องใช้ข้อสมมตทิี่เป็นปจัจุบนั ณ วนัที่ที่มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปจัจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิําหรบัระยะเวลา 
ทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เรือ่ง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ี่เข้าเงื่อนไข
ที่เกิดจากเงนิที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรอืพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้ 
มาโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการตอ้งนํามารวมเป็นสว่นหน่ึงของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้  
ได้อธบิายวธิกีารรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีและสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจบุนัในกรณีทีม่คีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปน้ี 
 
- กจิการต้องสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน  และมคีวามรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยา่งครบถ้วน โดยไมนํ่าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิารณา 
- หากกิจการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิีการทางภาษีที่มีความ 

ไมแ่น่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคํานวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 
- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ที่เคยอ้างอิงในการใช ้ 

ดลุยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อการใชด้ลุยพนิิจหรอืประมาณการ 
 
2.3 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดที่กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่ อกลุ่มกจิการรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 
ในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึวนัที่กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบัการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ ขาดทุน  
ที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกิดจาก
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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20 

 
2.4 การรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
สาํหรบัการซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจา่ยชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยตุธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุตธิรรม ของส่วน 
ไดเ้สยีในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนการรวมธรุกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธรุกจิจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่เกนิกว่ามูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่ระบุได้
ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธรุกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุน 
 
การรวมธรุกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หากการรวมธรุกจิดาํเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผู้ไดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ จะรบัรู้
ในกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม ่

 
2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิ
ของกจิการและกลุ่มกจิการ 
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ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการ หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูคา่ใหม่ 
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้
กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไร
หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนดว้ย 

 
2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

2.7 ลกูหน้ีการค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิรุกจิ  
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีการค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที่มี
สว่นประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นียัสาํคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปจัจบุนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนหกั
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
 

2.8 สินค้าคงเหลือ 
 
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ราคาทุนของสนิค้าคงเหลือประเภทสนิค้าสําเรจ็รูปและสนิค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก และสนิค้า
คงเหลอืประเภทสนิคา้สาํเรจ็รูปซื้อมาเพื่อขาย วตัถุดบิ อะไหล่ วสัดุของใช้สิน้เปลอืงและอื่นๆ คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยเคลื่อนที่  
ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุน
ของสินค้าสําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต  
และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยูใ่นสภาพและสถานทีป่จัจบุนั 
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2.9 เงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และการร่วมค้า รบัรู้มูลค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึ่งหมายถึง
มลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยทางตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมลูคา่ในเวลาภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขายรบัรูใ้นกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนด 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนดวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิหกัดว้ยคา่เผื่อการดอ้ยค่า 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
 
การจาํหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง
ผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมที่รบัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจา้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหน่ายเงนิลงทุนทีถ่ือไว้ในตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชี
ของเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน(หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จาํหน่าย)ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จําหน่าย)จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบญัชีที่จะ
ได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ต้องมคีวามเป็นไปได้สูงมาก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่
จาํหน่าย) นัน้จะวดัมลูคา่ดว้ยจาํนวนทีต่ํ่ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทุนในการขาย 
 

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรบัการปรบัลดมลูคา่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี่จะจําหน่าย)เพื่อใหเ้ท่ากบั
มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย กําไรจากการเพิม่ขึน้ในมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิผล
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 

กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสื่อมราคาหรอืค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจาํหน่าย)ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 
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2.11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐ กิจ 
ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่ อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง  5 - 30 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  5 - 25 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังานและเครื่องตกแต่ง  3 - 25 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 

กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน 
 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจาก  
การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ

 

2.12 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าค่าความ
นิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 

เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยคา่ คา่ความนิยมจะถูกปนัส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยที่ก่อใหเ้กิด
กระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกจิการที่ใช้ในการประเมนิค่าความ
นิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืบรษิทัยอ่ยแต่ละแหง่ 

 
2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การซือ้สทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์
ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ถงึ 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมื่อเกดิขึน้ 
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2.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกิจการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจาํทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการ
จะทดสอบการดอ้ยคา่เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถึงจํานวนที่สูงกว่า
ระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 
 

2.15 สญัญาเช่าระยะยาว 
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
เงนิทีต่อ้งจา่ยภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจที่ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 
 
การรบัรู้เมื่อเริ่มแรกของสญัญาเช่าการเงนิจะบนัทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่าหรือมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของจํานวนเงิน 
ทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูคา่ใดจะตํ่ากวา่ จาํนวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปนัส่วนระหว่างหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
เพื่อให้ได้อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทึกหกัจาก
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 
2.16 เงินกู้ยืม 

 
เงินกู้ยืมรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 
คา่ธรรมเนียมทีจ่า่ยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรู้เป็นคา่ธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะนําไปรวมคํานวณ
ตามวิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมคีวามเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมน้ีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ  
ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืได้
ถูกยกเลิกไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสนิทางการเงนิที่สิน้สุดลงหรอืที่ไดโ้อนให้กบักจิการอื่นและ  
สิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรอืหน้ีสินที่รบัมาจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีิทธอินัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา  
ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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2.17 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการ
ผลติสนิทรพัยท์ี่เขา้เงื่อนไข (สนิทรพัยท์ี่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําใหพ้ร้อมใช้หรอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค)์ ต้องนํามา
รวมเป็นสว่นหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัด้วยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวม
ต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ใน
สภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้สําหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น 
งบกําไรขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจา้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั 
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนํา
กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า
จะตอ้งจา่ยชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 

- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ
กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย
ที่จะนําสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการ 
ตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษหีน่วยงานเดยีวกนั  
ซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2.19 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี เช่น เงนิเดอืน ค่าแรง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื่น ๆ ของพนักงานปจัจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลา
การให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบนัทึกหน้ีสนิด้วยจํานวนที่คาดว่า
จะตอ้งจา่ย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิการจะจา่ยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี (ภายใต้ขอ้กําหนดตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี้ยงชพี 
พ.ศ. 2530) กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิม่เตมิเมื่อได้จา่ยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็น
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึกําหนดชําระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุกําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอาย ุ
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้  
ซึ่งมูลค่าปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึน้ และ
รวมอยูใ่นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 
กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนกังานทํางานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลาครบทุก 5 ปีแต่สงูสดุไมเ่กนิ 7 รอบ 
 
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทึกเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรบัรู้กําไรและขาดทุน  
จากการวดัมลูคา่ใหมท่ีบ่นัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปจัจบุนั 
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2.20 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จาํนวนทีต่อ้งจา่ยได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปจัจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจา่ย 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 

 
2.22 การรบัรู้รายได้ 

 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธรุกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ที่กลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดส้ทุธจิากภาษมีลูคา่เพิม่ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัชําระ
เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
สําหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น 
แต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และตอ้งปนัสว่นราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ่งจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคุมในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึ่งกค็อืเมื่อส่งมอบสนิคา้ 
และไมม่ภีาระผกูพนัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที่
ที่กําหนด ความเสี่ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผูข้าย และเมื่อผูข้ายไดย้อมรบัสนิคา้ตามสญัญาขายแล้ว  
ซึง่ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชีว้า่เกณฑใ์นการยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่าพอใจ 
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โดยปกติสนิค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทัง้หมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จาก 
การขายน้ีจะรบัรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที่คาดหวงั
จากขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดก้ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนข้างสูงที่จะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนีัยสําคญั 
หน้ีสนิทีต่อ้งชําระคนื (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) จะรบัรูส้าํหรบัส่วนลดตามปรมิาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบัลูกคา้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดขายจนถงึสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการพจิารณาว่าไม่มอีงคป์ระกอบทางการเงนิที่มนีัยสําคญั 
เน่ืองจากการขายมรีะยะเวลาการชําระเงนิภายใน 10 ถงึ 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ัว่ไปในตลาด  
 
ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการในการซ่อมหรอืเปลี่ยนสนิคา้ที่ผดิปกตภิายใต้เงื่อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหน้ีสนิ
และตน้ทุนขาย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีเมื่อมีการส่งมอบสนิค้า เน่ืองจากเป็นจุดที่กลุ่มกิจการมสีิทธไิด้รบัสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด  
เวน้แต่กําหนดเวลาในการชําระเงนิ 
 
การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากสญัญาใหบ้รกิารที่มลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ืองตามวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บัลูกคา้ 
 
สิง่ตอบแทนที่จ่ายให้กบัลูกคา้หรอืจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้
เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจา่ยสิง่ตอบแทนนัน้เป็นการจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก 
 
องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิ
ของลูกคา้จะไมเ่กนิหน่ึงปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูคา่ของเงนิ (Time value of money) 
 
รายไดอ้ื่น 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
- เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 
- รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจาํนวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 
- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื่อมกีารขายเกดิขึน้จรงิ 
 

2.23 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปนัผลทีจ่า่ยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่งดา้นมูลค่ายุตธิรรมอนัเกิด
จากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย และความเสีย่ง
ดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึ
มุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที่ทําให้เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของ
กลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มกจิการจงึใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
การจดัการความเสีย่งดําเนินงานโดยฝา่ยบรหิารเงนิส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที่อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ส่วนงาน
บรหิารเงนิของกลุ่มกจิการจะชี้ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกล้ชดิกบั
หน่วยปฏบิตังิานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกจิการ  
 
 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 
รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยในตลาด 
กลุ่มกจิการไมม่สีนิทรพัยท์ีต่อ้งอ้างองิอตัราดอกเบีย้อยา่งมนียัสําคญั  
 
กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินงาน ซึ่ งต้องจ่ายอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ 
มแีนวทางรองรบัเพื่อลดความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยโดยการจดัเตรยีมแผนการดําเนินงานไวล้่วงหน้าเพื่อที่จะไดม้เีวลา
เพียงพอในการจดัหาและพจิารณาแหล่งวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่มเีงื่อนไขอตัราดอกเบี้ยที่ดแีละมีความเหมาะสมกบั 
กลุ่มกจิการตามสภาวการณ์ในขณะนัน้ 
 

 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
 
กลุ่มกจิการไมม่กีารกระจกุตวัอยา่งมนีัยสําคญัของความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิการมนีโยบายที่ เหมาะสมเพื่อทําให้
เชื่อมัน่ไดว้า่ไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  
 

 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
จาํนวนเงนิสดทีม่อียา่งเพยีงพอยอ่มแสดงถงึการจดัการความเสีย่งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหา
แหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ  
ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการไดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใช้ความยดืหยุ่นในการระดมเงนิทุนและการรกัษาวงเงนิสนิเชื่อ 
ทีต่กลงไวใ้หเ้พยีงพอ  
 

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มกจิการจงึมคีวามเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกจิการมกีารซื้อสนิค้า
จากต่างประเทศ กลุ่มกจิการจงึไดท้ําสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ 
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30 

 
3.2 การบญัชีสาํหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 

 
กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมอืดงักล่าวรบัรูใ้นงบการเงนิในวนัเริม่แรก 
 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกนัความเสี่ยงให้แก่กลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวในอตัราแลกเปลี่ยน
ด้วยการกําหนดอัตราที่จะใช้ร ับรู้สินทรพัย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่จะได้รบัจริง หรือที่จะใช้ร ับรู้หน้ีสินที่เป็นสกุล 
เงนิต่างประเทศที่จะต้องจ่ายชําระ และวดัมูลค่าของอนุพนัธท์างการเงนิภายหลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมอือนุพนัธ์จะนํามาหกักลบลบกนัในการนําเสนอรายงานทางการเงนิ และจะแสดงรวม 
อยูใ่นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยอื่นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
รายละเอยีดของอนุพนัธท์ีเ่ป็นเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นคูส่ญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 
 

3.3 การประมาณมลูค่ายติุธรรม 
 
เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูลสามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลระดบัที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิอย่าง

เดยีวกนั  
 ข้อมูลระดบัที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอื โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคา) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้  
 ข้อมูลระดบัที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ 

ไมส่ามารถสงัเกตได)้  
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารประมาณมลูค่ายตุธิรรมระหวา่งปี 

 
4 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ และการใชด้ลุยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ 
ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
1) คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 
กลุ่มกิจการได้กําหนดค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าซึ่งเกี่ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุน 
อนัเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญนั ้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มกิจการ 
ไดป้ระเมนิกระแสเงนิสดไหลเขา้ในอนาคต ซึง่การประเมนินัน้อยูบ่นพืน้ฐานเกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถาม 
ความมชีื่อเสยีง และการผดินดัชําระหน้ีและการพจิารณาแนวโน้มของตลาด 
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31 

 
2) คา่เผื่อมลูคา่สนิคา้ลดลง 

 
กลุ่มกิจการประมาณค่าเผื่อการลดลงมูลค่าสนิค้าคงเหลือเพื่อใหส้ะท้อนถึงมูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัของสนิค้าคงเหลือ โดย 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าของสินค้า สินค้าคงเหลือ จะถูก 
ตดัจาํหน่ายบญัชเีมื่อทราบวา่เสื่อมสภาพและไมส่ามารถขายได ้
 

3) อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรบัอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มกจิการโดยฝา่ยบรหิาร
จะมกีารทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน  หรือมีการตดัจําหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
 

4) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของ 
หน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดงักล่าวอาศัยการประมาณการ  
(หมายเหตุขอ้ 16) 
 

5) การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัช ี
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรบัรู้เมื่อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดย  
การประเมนิจากโอกาสทีก่ลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดพ้จิารณาจากจาํนวนกําไรทางภาษทีี่คาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพื่อประมาณการจํานวน
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีก่ลุ่มกจิการควรรบัรู ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

5 การจดัการเงินทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของกลุ่มกิจการนัน้เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโ ครงสร้างของทุน 
ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออก
หุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 
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32 

 
6 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและเพื่อประเมนิผลการดําเนินงานของ
สว่นงาน 
 
การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ่งตัง้อยู่ใน 
ประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนัน้เป็นสดัส่วนที่ ไม่มี
สาระสาํคญั ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ต้นทุนขาย กําไรขัน้ต้น กําไรสําหรบัปี และสนิทรพัยท์ัง้หมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบที่
นําเสนอในงบการเงนิน้ี 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 รายไดจ้ากการขายและบรกิารที่เกี่ยวขอ้งมจีงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้เมื่อปฏิบตัติาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) จํานวน 20,044 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 22,105 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่ปฏบิตัติาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) จาํนวน 81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 117 ลา้นบาท) 
 
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไมม่รีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึง่มรีายการกบักลุ่มกจิการเป็นสดัส่วนเท่ากบั
หรอืมากกวา่รอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการ (พ.ศ. 2562 : กลุ่มกจิการมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งมรีายการกบักลุ่ม
กจิการเป็นสดัสว่นเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการเป็นจํานวน 1 ราย ซึ่งรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่
ลูกคา้มจีาํนวน 2,400 ลา้นบาท ซึง่เป็นการขายในประเทศ) 
 

   งบการเงินรวม 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   พนับาท พนับาท 
รายไดจ้ากสว่นงาน     
   ในประเทศ   18,288,118 19,753,096 
   ต่างประเทศ   1,836,613 2,469,270 
   20,124,731 22,222,366 
 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิสดในมอื 1 1 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - ประเภทกระแสรายวนั 511,214 50,127 419,934 2,312 
   - ประเภทออมทรพัย ์ 65,780 876,639 12,953 704,560 
 576,995 926,767 432,887 706,872 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
อตัราดอกเบีย้     
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 0.55 - 0.55 - 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 0.05 - 0.50 0.05 - 0.87 0.05 - 0.08 0.10 - 0.87 
 

ข) รายการปรบัปรงุอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (392) (439) (15) (21) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร     
   และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,925 1,561 1,925 1,561 
ตดัจาํหน่ายเจา้หน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี - (6,067) - - 
กําไรจากการขายเงนิลงทุน (130) - - - 
 1,403 (4,945) 1,910 1,540 
 

ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื่นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น และ     
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง 14,247 (76,469) (1) 1,225 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น และ     
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (7,486) (8,367) 386 (8,752) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจา่ย (11,948) (12,373) (296) (5,771) 
 (5,187) (97,209) 89 (13,298) 
 

ง) การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจา่ยทีเ่กดิจากการกูย้มืสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบีย้จา่ย (53,654) (74,499) (28,648) (33,509) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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จ) รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสดในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

 
เงินลงทุนในหลักทรพัย์เผื่อขายในงบการเงินรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม  
กลุ่มกจิการบนัทกึขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2.3 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการไดต้ดัสนิใจขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายตาม 
คาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 0.13 ลา้นบาท 
 
รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิสดทีเ่กดิจากการซือ้และการเพิม่ขึน้ของอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสําหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกมา 59,133 13,485 3,537 254 
บวก  ซือ้ระหวา่งปี 199,222 303,847 266 18,017 
หกั  เงนิสดจา่ยระหวา่งปี (245,494) (258,199) (3,787) (14,734) 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกไป 12,861 59,133 16 3,537 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิม่ขึน้     
   จากการซือ้อาคาร และอุปกรณ์ - 42,975 - - 

 

8 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 497,726 680,939 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั      
       (หมายเหตุ 31 ข)) 226,196 58,385 10,676 9,428 
หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (93,307) (93,299) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 630,615 646,025 10,676 9,428 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 2,943 1,356 28 - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
       (หมายเหตุ 31 ข)) 44 328 13,678 7,464 
รายไดค้า้งรบั 262 669 262 669 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 16,414 27,220 5,834 13,427 
 650,278 675,598 30,478 30,988 
 
ลูกหน้ีการคา้มกํีาหนดระยะเวลาชําระหน้ีตามปกตทิีกํ่าหนดไว ้10 วนั ถงึ 90 วนั (พ.ศ. 2562 : 10 วนั ถงึ 90 วนั)  
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 มนีาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 567,018 531,896 10,676 9,428 
คา้งเกนิกําหนดชําระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 58,238 62,413 - - 
   3 - 6 เดอืน 5,359 51,699 - - 
   6 - 12 เดอืน - - - - 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 93,307 93,316 - - 
 723,922 739,324 10,676 9,428 
หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (93,307) (93,299) - - 
 630,615 646,025 10,676 9,428 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง 
ซึง่รายการดงักล่าวไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผู่ซ้ือ้ยอมรบัไปยงัผู้ซือ้แลว้ 
 
สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดข้ายลดลูกหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้นเป็น
จาํนวน 9,195 ลา้นบาท และ 9,274 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 

9 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

วตัถุดบิ 694,352 1,075,281 - - 
งานระหว่างทํา 225,981 450,403 - - 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 786,780 766,364 - - 
อะไหล่ 477,047 505,633 - - 
วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืง และอื่น ๆ 277,203 397,507 - - 
 2,461,363 3,195,188 - - 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ     
    - อะไหล่ (49,997) (49,997) - - 
    - วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืงและอื่น ๆ (18,192) (18,192) - - 
 2,393,174 3,126,999 - - 
บวก  สนิคา้ระหวา่งทาง 122,159 61,351 - - 
 2,515,333 3,188,350 - - 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
     
ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 19,378,925 21,619,553 - - 
ตดัจําหน่ายลูกกลิง้ 36,562 34,941 - - 
 

10 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 113,377 128,700 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14,206 12,391 529 552 
 127,583 141,091 529 552 
 

11 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนเผื่อขายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,200 3,500 - - 
ขายเงนิลงทุน (1,200) - - - 
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ     
   เงนิลงทุนเผื่อขาย  - (2,300) - - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ - 1,200 - - 
 
เงนิลงทุนเผื่อขายเป็นเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทุนอา้งองิจากราคาเสนอซือ้ล่าสดุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีโดยมูลค่ายุตธิรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัที่ 1 ของลําดบัชัน้
ของมลูคา่ยตุธิรรม 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

38 

 
13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไม่ไดบ้นัทึกเงนิลงทุนในบรษิัท สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั  
ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ในอตัรารอ้ยละ 24 ของทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี เน่ืองจากกลุ่มกจิการไม่มอีทิธพิลอย่างมี
สาระสาํคญัในการกําหนดนโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงาน และไมม่กีรรมการทีม่อีํานาจลงนามผูกพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์
เซอร์วสิเซส จํากดั กลุ่มกิจการได้บนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวด้วยราคาทุนเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจํานวนเงิน 1,241 บาท  
ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยาวอื่นมจีํานวน 146.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176.40 ล้านบาท) 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ถูกประเมนิโดยใช้วธิกีระแสเงนิสดคดิลดซึ่งประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญอสิระ มูลค่ายุตธิรรมน้ี 
ถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

41 

 
รายการซือ้ในตารางขา้งตน้ในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 ไดร้วมการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าจาํนวน 
43 ลา้นบาท 
 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด  
จากเหตุการณ์ดงักล่าวทําให ้อาคาร เครื่องจกัร และอุปกรณ์ซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาทัง้จํานวนแล้วไดร้บัความเสยีหายบางส่วน สําหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิชดเชยความเสยีหายครบทัง้จํานวนแล้วจากบรษิทัประกนั 
เป็นจาํนวนเงนิ 24 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่บนัทกึอยูใ่นรายไดอ้ื่นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (หมายเหตุ 26) 
 
เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดเ้กดิเหตุระเบดิบรเิวณเตาหลอมเหลก็ของบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั จากเหตุการณ์ดงักล่าว
ทําให้อาคาร เครื่องจกัร และอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเกือบทัง้จํานวนแล้วได้รบัความเสียหายบางส่วน สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิชดเชยความเสยีหายครบทัง้จํานวนแล้วจากบรษิทัประกนัภยัเป็นจํานวนเงนิ 
68 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่บนัทกึอยูใ่นรายไดอ้ื่นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (หมายเหตุ 26) 
 
สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
โรงงานมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 42,975 42,975 - - 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (4,250) (2,102) - - 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 38,725 40,873 - - 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

42 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561     
ราคาทุน - 80,011 234 80,245 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม - (47,306) - (47,306) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ - 32,705 234 32,939 
     
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 32,705 234 32,939 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 409 9,365 9,774 
เพิม่จากประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 1,068 - - 1,068 
โอนสนิทรพัย ์ 3,665 5,934 (9,599) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (1,626) - (1,626) 
 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 1,614 - 1,614 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (2,583) - (2,583) 
 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 2,103 - 2,103 
ค่าเสือ่มราคา (594) (9,657) - (10,251) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 4,139 28,899 - 33,038 
     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878 
หกั   ค่าเสือ่มราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,139 28,899 - 33,038 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

43 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562     
ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,139 28,899 - 33,038 
     
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,139 28,899 - 33,038 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 224 - 224 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (1,890) - (1,890) 
 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 1,881 - 1,881 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (18) - (18) 
 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 18 - 18 
ค่าเสือ่มราคา (722) (9,584) - (10,306) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 3,417 19,530 - 22,947 
     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     
ราคาทนุ 4,733 80,461 - 85,194 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (1,316) (60,931) - (62,247) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 3,417 19,530 - 22,947 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

44 

 
15 สินทรพัยไ์ม่ใช้งานเพ่ือรอการขาย - สทุธิ 

 
รายละเอยีดของสนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธ ิมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม     

ราคาทุน 2,395,713 2,395,713 - - 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (538,164) (538,164) - - 
      ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าของสนิทรพัย ์ (1,397,549) (1,397,549) - - 
 

    

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 460,000 460,000 - - 
 
ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการได้ตดัสนิใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)  
ของ บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกจิการ เน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติในเตาถลุง MBF มรีาคาสูงกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัราคาเศษเหลก็ อกีทัง้ราคายงัมคีวามผนัผวนสงู ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อการบรหิารตน้ทุนของการผลติเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการตัดสินใจขายเครื่องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ 
วสัดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มกจิการเริม่ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจงึจดัประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์
โครงการเตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย  
 
TSGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั อยูร่ะหวา่งการดําเนินการหาพนัธมติรสําหรบัธุรกจิของกลุ่มกจิการ การขายเครื่องจกัร อุปกรณ์
และอะไหล่ของ MBF จงึถูกระงบัชัว่คราว ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการยนืยนัว่ายงัคงยดึถอืในแผนการขาย
สนิทรพัย์เหล่าน้ี แต่ระยะเวลาที่คาดว่าการขายจะเสรจ็สิ้นมคีวามเป็นไปไดท้ี่จะเกนิกว่า 1 ปี ดงันัน้ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการจงึจดั
ประเภทสนิทรพัยเ์หล่าน้ีเป็นสนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธ ิในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขาย ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ใหม่เป็นสนิทรพัยไ์ม่ใช้
งานเพื่อรอการขาย - สทุธ ิเน่ืองจากพจิารณาแลว้วา่มคีวามเหมาะสมกวา่และเพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการนําเสนอในงบการเงนิของปี
ปจัจบุนั 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

45 

 
ตวัเลขเปรยีบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ได้มกีารจดัประเภทใหม่
เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปีปจัจบุนั 
 
 งบการเงินรวม 
  การจดัประเภท ภายหลงัการจดั 
 ตามท่ีรายงานเดิม รายการใหม่ ประเภทรายงานใหม่ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

    
งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
สินทรพัยห์มนุเวียน    
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 460,000 (460,000) - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    
สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธ ิ - - 460,000 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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16 ค่าความนิยม - สทุธิ 

 

  งบการเงินรวม 
  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 
การดอ้ยคา่  - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 
การดอ้ยคา่  - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
 
ค่าความนิยมเกดิจากการซื้อบรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั บรษิทั เหล็กก่อสรา้งสยาม จํากดั และบรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการหยดุตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม โดยเปลีย่นเป็นการประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมแทน  
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดทํ้าการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที่คาดว่า 
จะไดร้บัคนืไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ีดงันัน้ไมม่กีารดอ้ยคา่ทีจ่าํเป็นตอ้งรบัรูเ้พิม่ขึน้ 
 
คา่ความนิยมไดถู้กปนัสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กกําหนดตามสว่นงาน (บรษิทัยอ่ย) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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การปนัสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 เหลก็สยาม (2001)  เหลก็ก่อสร้างสยาม  รวม เหลก็สยาม (2001)  เหลก็ก่อสร้างสยาม  รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การปนัส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456 

 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ค่าความนิยม ค่าความนิยม 
 จากการลงทุนใน  จากการลงทุนใน 
 บริษทั เหลก็สยาม  บริษทั เหลก็ 
 (2001) จาํกดั ก่อสร้างสยาม จาํกดั 
   
กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 4.5   รอ้ยละ 8.3   
อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0  
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 10.7 รอ้ยละ 10.7 

 
1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรอืประมาณการทางการเงนิ

ล่าสดุ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด 
 
ฝา่ยบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้สอดคล้องกบัประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอตัราคดิลด 
ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีี่สะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัทีม่ผีลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงนิสด คอื อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด  
 
ในส่วนงานของบรษิทัเหลก็สยาม (2001) จํากดั มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนคํานวณโดยอ้างองิจากมูลค่าจากการใช้มจีํานวนมากกว่า
มูลค่าตามบญัชอียู่ 58.22 ล้านบาท หากมกีารลดอตัราการเตบิโตลงรอ้ยละ 0.22 หรอืเพิม่อตัราการคดิลดขึน้รอ้ยละ 0.16 จะทําให้
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืเท่ากบัราคาตามบญัช ี
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 254,087 1,232 255,319 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (229,727) - (229,727) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 24,360 1,232 25,592 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 24,360 1,232 25,592 
ซือ้สนิทรพัย ์ 259 21,038 21,297 
โอนสนิทรพัย ์ 18,702 (18,702) - 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (1,081) (1,081) 
คา่ตดัจาํหน่าย (15,018) - (15,018) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 28,303 2,487 30,790 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 273,048 2,487 275,535 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (244,745) - (244,745) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 28,303 2,487 30,790 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 28,303 2,487 30,790 
ซือ้สนิทรพัย ์ 42 5,801 5,843 
โอนสนิทรพัย ์ 6,364 (6,364) - 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (4,162) (1,924) (6,086) 
 - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 4,161 - 4,161 
คา่ตดัจาํหน่าย (5,125) - (5,125) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 29,583 - 29,583 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 275,292 - 275,292 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (245,709) - (245,709) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 29,583 - 29,583 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 245,853 1,232 247,085 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (222,872) - (222,872) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 22,981 1,232 24,213 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 22,981 1,232 24,213 
ซือ้สนิทรพัย ์ 259 7,984 8,243 
โอนสนิทรพัย ์ 6,211 (6,211) - 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (1,081) (1,081) 
คา่ตดัจาํหน่าย (14,262) - (14,262) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 15,189 1,924 17,113 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 252,323 1,924 254,247 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (237,134) - (237,134) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 15,189 1,924 17,113 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 15,189 1,924 17,113 
ซือ้สนิทรพัย ์ 42 - 42 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (4,162) (1,924) (6,086) 
 - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 4,161 - 4,161 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,785) - (2,785) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทนุ 248,203 - 248,203 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (235,758) - (235,758) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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18 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 3,573 3,733 1,015 1,001 
   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 54,195 44,871 16,956 11,357 
 57,768 48,604 17,971 12,358 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   - หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (4,104) (4,463) - - 
   - หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน (10,378) (22,237) - - 
 (14,482) (26,700) - - 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 43,286 21,904 17,971 12,358 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี - สุทธ ิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 21,904 36,975 12,358 12,525 
เพิม่(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 17,884 (15,847) 5,276 335 
เพิม่(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 3,498 776 337 (502) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 43,286 21,904 17,971 12,358 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

51 

 
 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 736 - - 736 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 907 - - 907 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 187 (36) - 151 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,374 (8,374) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 38,400 14,216 3,358 55,974 
 48,604 5,806 3,358 57,768 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
เงนิลงทุนเผื่อขาย (140) - 140 - 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (59) (71) - (130) 
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (8,175) 8,175 - - 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ (18,326) 3,974 - (14,352) 
 (26,700) 12,078 140 (14,482) 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 21,904 17,884 3,498 43,286 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 736 - - 736 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 907 - - 907 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน - 187 - 187 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 8,374 - 8,374 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 36,405 1,679 316 38,400 
 38,048 10,240 316 48,604 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
เงนิลงทุนเผื่อขาย (600) - 460 (140) 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (473) 414 - (59) 
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - (8,175) - (8,175) 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ไดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ - (18,326) - (18,326) 
 (1,073) (26,087) 460 (26,700) 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 36,975 (15,847) 776 21,904 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่เกิน
จาํนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษนีัน้ กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์าษี
เงนิไดจ้าํนวน 1,091 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,040 ล้านบาท) ที่เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 5,457 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 5,202 ล้านบาท) 
ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ถึง  
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 187 (36) - 151 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,171 5,312 337 17,820 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 12,358 5,276 337 17,971 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน - 187 - 187 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,525 148 (502) 12,171 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 12,525 335 (502) 12,358 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชสีาํหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวน
ที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์ทางภาษนีัน้ บรษิทัไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้จํานวน  
17 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท) ที่เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 86 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176 ล้านบาท) ที่สามารถ 
ยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุนเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 
 

19 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลรอขอคนื 102,327 88,536 67,022 53,445 
อื่น ๆ 10,243 11,090 4,185 4,161 
 112,570 99,626 71,207 57,606 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

54 

 
20 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัน้ี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 1,720,436 1,774,341 - - 
กูเ้พิม่ระหวา่งปี 4,725,858 8,784,302 - 900,000 
ชําระคนืระหวา่งปี (5,984,567) (8,838,207) - (900,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 461,727 1,720,436 - - 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - บริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อยจํานวนทัง้สิน้ 462 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,720 ล้านบาท) 
มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.97 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และ ร้อยละ BIBOR+2 - 
BIBOR+2.1 ต่อปี) และมกํีาหนดชําระคนื ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 : ระหว่าง
วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 

21 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 435,793 628,425 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 2,347 2,285 - - 
เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 17,046 69,820 4,199 10,484 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 2,267 3,849 5,027 6,363 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 14,968 24,022 - - 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย  410,713 381,161 59,178 46,003 
 883,134 1,109,562 68,404 62,850 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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22 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 

 
จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยซึง่บนัทกึเป็นหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ปี 3,685 3,713 - - 
ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 14,484 14,586 - - 
ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 51,382 54,965 - - 
หกั คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในอนาคต     
    ของสญัญาเช่าการเงนิ (28,769) (31,395) - - 
มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า     
   การเงนิ 40,782 41,869 - - 
     
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ     
   - สว่นทีห่มนุเวยีน 1,129 1,087 - - 
   - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 39,653 40,782 - - 
มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า     
   การเงนิ 40,782 41,869 - - 
 
มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ปี 1,129 1,087 - - 
ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 5,024 4,814 - - 
ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 34,629 35,968 - - 
 40,782 41,869 - - 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

56 

 
23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 314,198 197,174 78,833 51,339 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 26,474 19,986 2,967 2,289 
หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 340,672 217,160 81,800 53,628 
     

(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่นกําไรจาก     
   การดาํเนินงาน:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 100,714 22,397 25,810 5,973 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 8,703 2,776 974 215 
 109,417 25,173 26,784 6,188 
การวดัมลูค่าใหมท่ีร่บัรูใ้น     
   (กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 26,043 1,011 1,684 (2,512) 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดอืนเดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูป 
การประกนัระดบัเงินเกษียณอายุที่จะได้รบั โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงินเดอืนในปีสุดท้ายของ
พนกังานก่อนทีจ่ะเกษยีณอาย ุ
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 197,174 186,158 51,339 55,648 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจากการเปลีย่นแปลง     
   พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 68,332 - 16,371 - 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 28,744 18,913 8,552 6,440 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 3,638 5,326 887 1,375 
กลบัรายการประมาณการภาระผูกพนั     
   ผลประโยชน์พนกังาน - (1,842) - (1,842) 
โอนประมาณการภาระผูกพนัใหก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (2,224) - (2,224) 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ (1,492) 1,145 (417) (1,517) 
   ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 45,763 1,980 7,270 225 
   กําไรทีเ่กดิจากประสบการณ์ (18,228) (2,114) (5,169) (1,220) 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (9,733) (10,168) - (5,546) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 314,198 197,174 78,833 51,339 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

57 

 
เมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมื่อพน้กําหนด 30 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลีย่นแปลงที่สําคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยสําหรบัพนักงานที่เกษยีณอายุ
และมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลี่ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้าย 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายน้ีมผีลทําให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 68 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท สําหรบั 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลําดบั 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 19,986 19,415 2,289 2,299 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 3,863 3,038 635 488 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 307 527 30 52 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ (19) 116 (53) (74) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 6,220 (337) 651 (65) 
   กําไรทีเ่กดิจากประสบการณ์ (1,668) (568) (289) (186) 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (2,215) (2,205) (296) (225) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 26,474 19,986 2,967 2,289 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัราคดิลด 1.23 ถงึ 1.63 2.72 ถงึ 3.02 1.63 2.72 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.78 ถงึ 4.97 4.95 ถงึ 5.04 4.97 5.04 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 0.00 ถงึ 19.00 0.00 ถงึ 18.00 0.00 ถงึ 19.00 0.00 ถงึ 18.00 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

58 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 เป็นดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
อตัราคดิลด 1.00 1.00 (36,238) (21,962) 42,573 25,592 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 38,990 23,510 (33,884) (20,539) 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 1.00 1.00 (37,784) (23,257) 17,365 10,598 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
อตัราคดิลด 1.00 1.00 (8,137) (5,169) 9,448 5,959 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 8,912 5,671 (7,848) (5,018) 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน    1.00 1.00 (8,579) (5,524) 3,027 1,775 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธก์นั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความ
อ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ช้วธิเีดยีวกนักบั ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ
ณวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน คอื 10.84 ถงึ 16.02 ปี (พ.ศ. 2562 : 9.99 ถงึ 14.15 ปี) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

59 

 
การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจา่ยชําระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีไ่มม่กีารคดิลดมดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 8,941 2,989 31,237 1,253,948 1,297,115 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,558 2,358 10,713 76,945 92,574 
รวม 11,499 5,347 41,950 1,330,893 1,389,689 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 6,818 6,100 24,502 998,751 1,036,171 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,238 2,348 8,014 68,849 81,449 
รวม 9,056 8,448 32,516 1,067,600 1,117,620 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 2,016 - 14,184 406,700 422,900 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 406 327 1,522 16,054 18,309 
รวม 2,422 327 15,706 422,754 441,209 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 1,547 11,894 317,309 330,750 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 299 395 1,012 13,800 15,506 
รวม 299 1,942 12,906 331,109 346,256 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

60 

 
24 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 

 
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสนิค่ารือ้ถอน สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 เมษายน  1,068 - 1,068 - 
ประมาณการหน้ีสนิเพิม่ขึน้ - 1,068 - 1,068 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 1,068 1,068 1,068 1,068 
 

25 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัที ่1 เมษายน 369,092 365,871 369,092 365,871 
จดัสรรระหว่างปี 3,483 3,221 3,483 3,221 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 372,575 369,092 372,575 369,092 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไมส่ามารถนําไปจดัสรรได ้
 

26 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 2,249 1,925 100 - 
เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 14,400 - - - 
รายไดด้อกเบีย้ 4,261 2,681 89,133 89,217 
เงนิชดเชยความเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 68,410 41,239 - - 
ตดัจาํหน่ายเจา้หน้ีจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี - 6,067 - - 
อื่น ๆ 19,490 30,011 643 711 
 108,810 81,923 89,876 89,928 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้สําเรจ็รปูและ     
   งานระหวา่งทํา 204,007 554,160 - - 
คา่วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 13,563,185 14,900,964 - - 
คา่วสัดุและของใชส้ิน้เปลอืงใช้ไป 855,552 1,275,002 - - 
คา่เชือ้เพลงิ 640,181 671,392 - - 
คา่เสื่อมราคา คา่ตดัจาํหน่ายและคา่ตดัจําหน่ายลูกกลิ้ง 492,086 518,531 13,091 24,513 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 972,420 878,355 268,920 250,923 
คา่สาธารณูปโภค 1,907,360 2,093,748 975 1,034 
คา่ซ่อมแซมและบํารุงรกัษา 609,917 646,363 152 738 
คา่จา้งแรงงานภายนอก 190,677 208,464 - - 
คา่ขนสง่และค่าใชจ้า่ยในการขาย 185,001 187,293 5,745 17,039 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 62,406 53,160 8,215 8,973 
คา่เช่า 50,878 53,132 30,671 32,346 
หน้ีสงสยัจะสญู 8 35,336 - 250 
 

28 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 
 
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั:      
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     
   สาํหรบัปี 81,373 25,282 - - 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 81,373 25,282 - - 
     
เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้     
   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 18)  (5,806) (10,240) (5,276) (335) 
เพิม่(ลด)ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 18)  (12,078) 26,087 - - 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (17,884) 15,847 (5,276) (335) 
     
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 63,489 41,129 (5,276) (335) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุม่กจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี:  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 110,589 (147,752) 
ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 22,118 (29,550) 
ผลกระทบ:   
   - ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชท้ีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น   
         สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละการตดัรายการระหวา่งกนั 64,782 85,263 
   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 1,043 610 
   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (2,026) (2,596) 
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์   
         ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (22,428) (12,598) 
ภาษเีงนิได ้ 63,489 41,129 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 64,397 64,088 
ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 12,879 12,818 
ผลกระทบ:   
   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 426 659 
   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (601) (1,214) 
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์   
         ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (17,980) (12,598) 
ภาษเีงนิได ้ (5,276) (335) 
 
อตัราภาษีที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยที่ใช้สําหรบักลุ่มกิจการและบริษทัคือ อตัราร้อยละ 20 ถึงร้อยละ (8) และร้อยละ (8) ตามลําดบั  
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19 ถงึรอ้ยละ (1) และรอ้ยละ (1) ตามลําดบั) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ภาษเีงนิไดท้ีล่ด/(เพิม่)ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       
   เมื่อเกษยีณอายุ (26,043) 3,358 (22,685) (1,010) 316 (694) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของ       
   เงนิลงทุนเผื่อขาย (1,200) 140 (1,060) (2,300) 460 (1,840) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (27,243) 3,498 (23,745) (3,310) 776 (2,534) 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       
   (หมายเหตุขอ้ 18)  3,498   776  
  3,498   776  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       
   เมื่อเกษยีณอายุ (1,684) 337 (1,347) 2,511 (502) 2,009 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (1,684) 337 (1,347) 2,511 (502) 2,009 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       
   (หมายเหตุขอ้ 18)  337   (502)  

  337   (502)  
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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29 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรบัปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจํานวนหุ้น
สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกในระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม     
กําไร(ขาดทุน)สทุธทิี่เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 47,878 (188,181) 69,673 64,424 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 (0.02) 0.01 0.01 
 

30 เครื่องมือทางการเงิน 
 
30.1 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  
 สินทรพัย์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน สินทรพัย์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน 
 ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉล่ีย ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉล่ีย 

สกลุเงิน พนับาท พนับาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
       

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 186,249 34,232 32.67 101,027 74,198 31.81 
ยโูร - 16,313 35.96 - 12,701 35.72 
ปอนดส์เตอรล์งิ - 60 40.28 - 732 41.61 
ฟรงักส์วสิ - - 33.98 - 392 31.95 
โครนาสวเีดน - 57 3.25 - 73 3.42 
เยน - 49 0.30 - 43 0.29 
รปีูอนิเดยี - 2,267 0.43 - 2,342 0.46 
เหรยีญสงิคโปร ์ 5 - 22.94 5 - 23.47 
หยวน - 188 4.60 - - - 
 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  
 สินทรพัย์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน สินทรพัย์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน 
 ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉล่ีย ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉล่ีย 

สกลุเงิน พนับาท พนับาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
       

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 470 - 32.67 457 32 31.81 
รปีูอนิเดยี - 2,267 0.43 - 2,300 0.46 
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30.2 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อซื้อสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศซึ่งครบ
กําหนดไมเ่กนิ 3 เดอืน (พ.ศ. 2562 : 8 เดอืน) ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 จาํนวนเงินตรา มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตรา มลูค่ายติุธรรม 
 ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) 
 ท่ีระบใุนสญัญา พนับาท ท่ีระบใุนสญัญา พนับาท 
     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  179,000 185 430,000 100 
   สกุลเงนิยโูร 137,000 308 300,000 32 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อขายสนิค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศซึ่ง
ครบกําหนดไมเ่กนิ 2 เดอืน (พ.ศ. 2562 : ไมม่)ี ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 จาํนวนเงินตรา มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตรา มลูค่ายติุธรรม 
 ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) 
 ท่ีระบใุนสญัญา พนับาท ท่ีระบใุนสญัญา พนับาท 
     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  3,500,000 (2,163) - - 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยใชอ้ตัราทีกํ่าหนดโดยธนาคารคู่สญัญาของกลุ่มกจิการ
เสมอืนวา่ไดย้กเลกิสญัญาเหล่านัน้ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิและอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 

31 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรอื
กจิการซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิ
กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคมุหรอืถูกควบคมุร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุด 
T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ผลติเหลก็เสน้ ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลติ รบัจา้งผลติ จาํหน่าย และซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
    สนิคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และ  
    เหลก็รปูพรรณขนาดเลก็  
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลติลวดเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Metals Asia Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Refractories Ltd. ผลติวสัดทุนไฟ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี ่เซอรว์สิเซส      
   (ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นซอฟต์แวร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Consultancy Services Ltd. บรกิารดา้นซอฟต์แวร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Services Limited บรกิารดา้นการอบรม ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Sons Private Limited การลงทุนและใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษา ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บรกิารจดัซือ้จดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Mjunction Services Limited คา้ขายและบรกิารจดัซือ้จดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel International (UK) Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Nederland Services B.V. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata South East Asia Limited ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบสงักะส ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Limited ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรปูและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Technologies Pte. Ltd. บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลติและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 

   โทรคมนาคม 
ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International West Asia DMCC ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Power Co., Ltd. ผลติ สง่ และแจกจา่ยไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่สําคญัสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย     
   Tata Steel Limited 762,299 1,370,187 - - 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 452,053 733,214 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,774 4,568 - - 
   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 282,700 329,599 - - 
   Tata Projects Limited 179 14,059 - - 
      รวม 1,501,005 2,451,627 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 4 
   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั     
      (มหาชน) - - 85,446 86,679 
      รวม - - 85,446 86,683 
     
รายไดค้า่บรกิารจดัการ     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 87,580 85,241 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 160,256 158,265 
   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั     
      (มหาชน) - - 157,900 184,704 
      รวม - - 405,736 428,210 
 
บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัย่อย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราทีกํ่าหนดในสญัญาซึง่คาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใช้จ่าย     
ซือ้     
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 4,970 - - 
   NatSteel Recycling Pte. Ltd. - 97,695 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 1,137,852 1,000,194 - - 
   Tata International Limited 18,518 13,976 - - 
   Tata International West Asia DMCC 21,680 5,264 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. - 129,206 - - 
      รวม 1,178,050 1,251,305 - - 
     

ซือ้สนิทรพัย ์     
   บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 3,370 - 3,370 
     

ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 4,315 2,627 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 26,577 26,254 
   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั - - 464 - 
      รวม - - 31,356 28,881 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

คา่ใชจ้า่ยอื่น     
   Tata Steel Limited 1,004 72 1,004 72 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 266 - - 
   Tata Sons Private Limited 16 1,051 16 1,051 
   Mjunction Services Limited - 55 - 55 
   Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. - 392 - 392 
   บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั 54 99 54 99 
      รวม 1,074 1,935 1,074 1,669 
     

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 64,404 63,492 64,404 63,492 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 29,487 21,197 29,487 21,197 
      รวม 93,891 84,689 93,891 84,689 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข) ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ทีเ่กดิจากการขาย/ซือ้สนิคา้ การใหบ้รกิาร และอื่น ๆ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 2,316 1,877 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 4,187 3,485 
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 4,173 4,066 
Tata Steel Limited 171,989 - - - 
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 543 12,523 - - 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 53,664 45,862 - - 
      รวม 226,196 58,385 10,676 9,428 
     

ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 23 23 23 23 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 1,235 7 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 2,137 44 
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั     
   (มหาชน) - - 10,262 7,085 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์     
   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21 
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 199 - 199 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั - 85 - 85 
      รวม 44 328 13,678 7,464 
     

เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,347 2,285 - - 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,267 2,300 2,267 2,300 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 270 398 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 2,470 2,035 
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) - - 20 81 
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 1,549 - 1,549 
      รวม 2,267 3,849 5,027 6,363 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - 2,441,051 2,780,640 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี - - 651,033 (339,589) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี - - 3,092,084 2,441,051 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยจาํนวนทัง้สิน้ 3,092 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 2,441 ล้านบาท) 
มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.0 ต่อปี) เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัทรพัย ์
คํ้าประกนัและไมร่ะบุวนัครบกําหนด 
 

ง) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - 1,839,824 1,913,950 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี - - 278,531 (74,126) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี - - 2,118,355 1,839,824 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยจํานวนทัง้สิน้ 2,118 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,840 ล้านบาท)  
มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มี
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไมร่ะบุวนัครบกําหนด 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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32 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2557 บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยไดร้บัแจง้จากกรมสรรพากรเรื่อง
การประเมนิเงนิเพิม่รวมเป็นเงนิ 16 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัการเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลครึ่งปีของบรษิทัย่อยดงักล่าวสําหรบัปี
สิน้สดุวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2551 โดยบรษิทัย่อยประมาณการกําไรสุทธสิําหรบัปีดงักล่าวขาดไปเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธ ิ
ที่ทําไดจ้รงิ โดยบรษิทัย่อยเหน็ว่ามเีหตุอนัควรเกดิขึน้ในครึง่ปีหลงัที่ทําใหป้ระมาณการกําไรสุทธดิงักล่าวต่ําไป บรษิทัย่อยไดท้ําการ
ยื่นอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากร และเมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์แจ้งปฏิเสธคําขออุทธรณ์ 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยไดด้าํเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษอีากรกลาง 
 
เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลภาษีอากรกลางมคีําวนิิจฉัยที่เป็นคุณต่อบริษทัย่อย เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
กรมสรรพากรจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และบริษัทย่อยได้ดําเนินการยื่นแก้อุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที ่ 
10 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องดงักล่าวยงัไม่มขี้อยุติ และบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ่มที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม  
จงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิดงักล่าวในงบการเงนิ 
 

33 ภาระผกูพนั 
 
33.1 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 
หนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝา่ยผลติ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การนิคมอุตสาหกรรม 
และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จํานวน 283 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามการดาํเนินธรุกจิปกต ิ
 

33.2  ภาระผกูพนัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
รายจา่ยฝา่ยทุนเกีย่วกบัภาระผูกพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาคารและอุปกรณ์ 23,562 68,057 - - 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - 3,799 - - 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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33.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 
ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงัน้ี 
 
กลุ่มกิจการทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลกิไดส้ําหรบัที่ดนิ อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน 
โดยจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีก่ลุ่มกจิการตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดม้ดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภายใน 1 ปี 71,284 34,515 25,981 18,308 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 176,333 37,574 30,161 23,747 
เกนิกว่า 5 ปี 500,085 - - - 
 747,702 72,089 56,142 42,055 
 

33.4 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 
เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดแลว้แต่ยงัไมเ่ขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนั พนั พนั พนั 
     
สกลุเงิน     
ดอลลารส์หรฐั 1,266 680 - - 
ยโูร 275 355 - - 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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34 การวดัมลูค่ายุติธรรม 

 
รายการสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการของกลุ่มกจิการมกีารวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 มูลค่ายติุธรรมเชิงบวก     

(เชิงลบ) ณ วนัท่ี 
มูลค่ายติุธรรมเชิงบวก     

(เชิงลบ) ณ วนัท่ี 
  

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม ลาํดบัชัน้  
สินทรพัยท์างการเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 มูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ 

หน้ีสินทางการเงิน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุติธรรม ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 
       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
1. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็นสนิทรพัย์
หมุนเวยีนอื่น) 

494 138 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า  
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้  ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึง
ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่ของคู่สญัญาต่าง ๆ 

2. เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 1,200 - - ระดบั 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ต้ องปรับปรุ ง)  
ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์ 
หรือหนี้สินอย่างเดียวกนัและกิจการสามารถ
เขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

หนี้สนิทางการเงนิ       
1. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน
อื่น) 

2,163 6 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า  
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้  ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึง
ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่ของคู่สญัญาต่าง ๆ 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

74 

 
35 การส่งเสริมการลงทุน 

 
กลุ่มกจิการไดร้บัสทิธพิเิศษจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนจํานวน 2 บตัร เลขที่ 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ โดยการ
อนุมตัขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลําดบั สําหรบั
การลงทุนในการผลิตเหล็กลวด น้ําเหลก็ เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทัง้น้ีภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด 
บางประการ สทิธปิระโยชน์ทีส่าํคญั ประกอบดว้ย 
 
ก) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ
ข) ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิโดยมกํีาหนดเวลาสามปี  

นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 
 
รายไดจ้ากการขายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมจาํแนกตามกจิกรรมที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน
แสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนท่ีได้รบัการ ส่วนท่ีไม่ได้รบัการ  
 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 18,288,118 18,288,118 
รายไดจ้ากการสง่ออก - 1,836,613 1,836,613 
รวมรายได ้ - 20,124,731 20,124,731 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนท่ีได้รบัการ ส่วนท่ีไม่ได้รบัการ  
 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 19,753,096 19,753,096 
รายไดจ้ากการสง่ออก - 2,469,270 2,469,270 
รวมรายได ้ - 22,222,366 22,222,366 
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กรุงเทพมหานคร (สำานักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : 0 2937 1000 

โทรสาร : 0 2937 1223-4

โรงงานชลบุรี
โทรศัพท์ : 03834 5355
โทรสาร : 0 3834 5350

โรงงานระยอง
โทรศัพท์ : 0 3868 3968
โทรสาร : 0 3868 3969

โรงงานสระบุรี
โทรศัพท์ : 0 3628 8000
โทรสาร : 0 3628 8002

www.tatasteelthailand.comwww.tatasteelthailand.com
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