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1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	:	ส่ินทรัพย์์หมุุนเวีย์น	/	หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น	
2.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร	 :	 ราย์ได้้รวมุ	 /	 ที�ด้ิน	 อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	 (เฉล่ี�ย์)	 (ราย์ได้้รวมุ	 :	 ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	 +	 ราย์ได้้อั่�น) 

(ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	:	ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์	+	ส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน)
3.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ	:	ราย์ได้้รวมุ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
4.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า	:	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ลู่กหน้�การค้า	(เฉล่ี�ย์)
5.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	:	365	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า
6.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั	:	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ส่ินค้าคงเหล่่อั	(เฉล่ี�ย์)
7.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่ินทรัพย์์
8.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่
9.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน	:	กำาไรก่อันต้นทุนทางการเงิน	ภาษัีเงินได้้	ค่าเส่่�อัมุราคา	ค่าตดั้จำาหน่าย์	แล่ะราย์การปรับปรุงอั่�น	/	ต้นทุนทางการเงิน
10.	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิต่อัหุ้น	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	จำานวนหุ้นส่ามุัญ่ถัวเฉล่ี�ย์ถ่วงนำ�าหนัก
11.	อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ราย์ได้้รวมุ
12.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
13.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่	(เฉล่ี�ย์)

ข้อมูลทางการเงิน 2565 2564 2563 2562 2561

งบกำ�ไรข�ดทุน
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง  32,590 22,017 20,125 22,222 22,246
กำาไรขั้นต้น 3,483 1,484 746 603 1,572
EBITDA  3,188 1,320 719 448 1,256
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,600 688 111 (148) 585
*กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 2,606 632 47 (189) 454

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
รวมสินทรัพย์ 15,493 13,000 10,864 12,150 12,673
รวมหนี้สิน 2,913 3,120 1,805 3,115 3,446
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,580 9,880 9,059 9,035 9,227
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

อัตราส่วนทางการเงิน 2565 2564 2563 2562 2561

1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	 4.34 2.63 2.72 1.73 1.78
2.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร 13.06 8.03 6.63 6.87 6.38
3.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ 2.29 1.86 1.76 1.80 1.74
4.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า 18.52 25.34 31.53 23.81 20.49
5.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	(วัน) 19.71 14.40 11.58 15.33 17.81
6.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั 7.37 6.87 6.80 6.49 6.27
7.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%) 18.80 24.00 16.61 25.64 27.19
8.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 0.23 0.32 0.20 0.34 0.37
9.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน		 90.95 30.67 13.77 5.63 15.13
10.	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิต่อัหุ้น	(บาท) 0.31 0.07 0.01 (0.02) 0.05
11.	อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	(%) 7.98 2.85 0.23 (0.85) 2.04
12.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%) 18.29 5.29 0.41 (1.52) 3.55
13.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	(%) 23.18 6.66 0.52 (2.07) 5.04

หน่วย์	:	ล่้านบาท

หม�ยเหตุุ 
*		กำาไร	(ขาด้ทุน)	ส่ำาหรับปีหล่ังจากปรับปรุงค่าใชำ้จ่าย์พิเศษัด้ังน้�
	 2565	ค่าเผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมุูล่ค่าส่ินทรัพย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	81	ล่้านบาท	
	 2564	ค่าเผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมุูล่ค่าส่ินทรัพย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	117	ล่้านบาท
	 2563	ตั�งส่ำารอังค่าใชำ้จ่าย์ผู้ล่ประโย์ชำน์พนักงานจากการเปล่ี�ย์นแปล่งกฎหมุาย์แรงงานเกี�ย์วกับค่าชำด้เชำย์	68	ล่้านบาท
	 2561	ขาด้ทุนจากการล่ด้มูุล่ค่าขอังส่ินทรัพย์์ไมุ่หมุุนเวีย์นที�ถ่อัไว้เพ่�อัขาย์	61	ล่้านบาท	

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

0202  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

CONTENTS
การประกอบธุุุุรกิจและ

ผลการดำำาเนิินิงานิ
การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ

เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ



1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	:	ส่ินทรัพย์์หมุุนเวีย์น	/	หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น	
2.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร	 :	 ราย์ได้้รวมุ	 /	 ที�ด้ิน	 อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	 (เฉล่ี�ย์)	 (ราย์ได้้รวมุ	 :	 ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	 +	 ราย์ได้้อั่�น) 

(ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	:	ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์	+	ส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน)
3.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ	:	ราย์ได้้รวมุ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
4.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า	:	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ลู่กหน้�การค้า	(เฉล่ี�ย์)
5.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	:	365	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า
6.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั	:	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ส่ินค้าคงเหล่่อั	(เฉล่ี�ย์)
7.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่ินทรัพย์์
8.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่
9.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน	:	กำาไรก่อันต้นทุนทางการเงิน	ภาษัีเงินได้้	ค่าเส่่�อัมุราคา	ค่าตดั้จำาหน่าย์	แล่ะราย์การปรับปรุงอั่�น	/	ต้นทุนทางการเงิน
10.	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิต่อัหุ้น	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	จำานวนหุ้นส่ามุัญ่ถัวเฉล่ี�ย์ถ่วงนำ�าหนัก
11.	อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ราย์ได้้รวมุ
12.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
13.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่	(เฉล่ี�ย์)

ข้อมูลทางการเงิน 2565 2564 2563 2562 2561

งบกำ�ไรข�ดทุน
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง  32,590 22,017 20,125 22,222 22,246
กำาไรขั้นต้น 3,483 1,484 746 603 1,572
EBITDA  3,188 1,320 719 448 1,256
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,600 688 111 (148) 585
*กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 2,606 632 47 (189) 454

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
รวมสินทรัพย์ 15,493 13,000 10,864 12,150 12,673
รวมหนี้สิน 2,913 3,120 1,805 3,115 3,446
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,580 9,880 9,059 9,035 9,227
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

อัตราส่วนทางการเงิน 2565 2564 2563 2562 2561

1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	 4.34 2.63 2.72 1.73 1.78
2.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร 13.06 8.03 6.63 6.87 6.38
3.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ 2.29 1.86 1.76 1.80 1.74
4.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า 18.52 25.34 31.53 23.81 20.49
5.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	(วัน) 19.71 14.40 11.58 15.33 17.81
6.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั 7.37 6.87 6.80 6.49 6.27
7.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%) 18.80 24.00 16.61 25.64 27.19
8.	 อััตราส่่วนหน้�สิ่นต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 0.23 0.32 0.20 0.34 0.37
9.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน		 90.95 30.67 13.77 5.63 15.13
10.	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิต่อัหุ้น	(บาท) 0.31 0.07 0.01 (0.02) 0.05
11.	อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	(%) 7.98 2.85 0.23 (0.85) 2.04
12.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%) 18.29 5.29 0.41 (1.52) 3.55
13.	อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	(%) 23.18 6.66 0.52 (2.07) 5.04

หน่วย์	:	ล่้านบาท

หม�ยเหตุุ 
*		กำาไร	(ขาด้ทุน)	ส่ำาหรับปีหล่ังจากปรับปรุงค่าใชำ้จ่าย์พิเศษัด้ังน้�
	 2565	ค่าเผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมุูล่ค่าส่ินทรัพย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	81	ล่้านบาท	
	 2564	ค่าเผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมุูล่ค่าส่ินทรัพย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	117	ล่้านบาท
	 2563	ตั�งส่ำารอังค่าใชำ้จ่าย์ผู้ล่ประโย์ชำน์พนักงานจากการเปล่ี�ย์นแปล่งกฎหมุาย์แรงงานเกี�ย์วกับค่าชำด้เชำย์	68	ล่้านบาท
	 2561	ขาด้ทุนจากการล่ด้มูุล่ค่าขอังส่ินทรัพย์์ไมุ่หมุุนเวีย์นที�ถ่อัไว้เพ่�อัขาย์	61	ล่้านบาท	

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

0202  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ปริม�ณก�รข�ย
(พันต้น)

ร�ยได้จ�กก�รข�ยเเละบริก�รท่�เก่�ยวข้อง 
(ล่้านบาท)

2564 1,303 2564 22,017

2563 1,201 2563 20,125

2562 1,154 2562 22,222

2561 1,217 2561 22,246

2565 1,333 2565 32,590

EBITDA
(ล่้านบาท)

*กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี 
(ล่้านบาท)

2564 1,320 2564 632

2563 719 2563 47

2562 448 2562 (189)

2561 1,256 2561 454

2565 3,188 2565 2,606

*	2565	ค่าเผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมุูล่ค่าส่ินทรัพย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	81	ล่้านบาท
	 2564	ค่าเผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมุูล่ค่าส่ินทรัพย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	117	ล่้านบาท
	 2563	ตั�งส่ำารอังค่าใชำ้จ่าย์ผู้ล่ประโย์ชำน์พนักงานจากการเปล่ี�ย์นเเปล่งกฏหมุาย์ 
	 เเรงงานเกี�ย์วกับค่าชำด้เชำย์	68	ล่้านบาท

	 2561	ขาด้ทุนจากการล่ด้มูุล่ค่าขอังสิ่นทรัพย์์ไมุ่หมุุนเวีย์นที�ถ่อัไว้เพ่�อัขาย์ 
	 61	ล่้านบาท

หน้�สินตุ่อส่วนของผู้้้ถืือหุ้น 
(เท่า)

อัตุร�ผู้ลตุอบเเทนตุ่อเงินลงทุน 
(%)

2564 8.8

2563 2.2

2562 (0.4)

2561 6.9

2565 24.7

		หน้�ส่ิน															 		ทุน

2564

2563

2562

2561

2565 2,913 12,580

3,120 9,880

1,805 9,059

3,115 9,036

3,448 9,227 0.37

0.34

0.20

0.32

0.23
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รางวัลและความสำาเร็จ

รายช่�อหุ้นยั�งยืน ประจำาปี 2564
TSTH	ได้้รับการประกาศจากตล่าด้หล่ักทรัพย์์ 
แห่งประเทศไทย์ให้อัย์ู่ในราย์ชำ่�อัหุ้นย์ั�งย์่น	
ประจำาปี	2564

รางวัลรายงานความยั�งยืน ประจำาปี 2564
TSTH	ได้้รับรางวัล่	ราย์งานความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2564	ใน
ระด้บั	“รางวลั่เกยี์รตคิณุ์”	(Sustainability	Disclosure	Award	
2021)	 จากส่ถาบันไทย์พัฒน์	 โด้ย์การประเมุินข้อัมุูล่ผู้่าน
ราย์งานการพัฒนาเพ่�อัความุยั์�งย์น่ขอัง	TSTH	ซึ่่�งส่ะทอ้ันถง่
การด้ำาเนินงานขอังอังค์กรต่อัการพัฒนาที�ย์ั�งย์่นในด้้าน 
ส่ิ�งแวด้ล่อ้ัมุ	ส่งัคมุ	แล่ะธิรรมุาภบิาล่	(Environmental,	Social	
and	Governance:	ESG)

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ 
ดีเด่น ประจำาปี 2564
TSTH	 ได้้รับรางวัล่ประกาศเกีย์รติคุณ์จรรย์าบรรณ์ 
ด้ีเด้่น	หอัการค้าไทย์	ประจำาปี	2564	 ในฐานะที�เป็นอังค์กร 
ที�บริหารอัย่์างมีุจริย์ธิรรมุตามุหล่ักจรรย์าบรรณ์จาก
หอัการค้าไทย์	แล่ะส่ภาหอัการค้าแห่งประเทศไทย์
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รางวัลและความสำาเร็จ

รายช่�อหุ้นยั�งยืน ประจำาปี 2564
TSTH	ได้้รับการประกาศจากตล่าด้หล่ักทรัพย์์ 
แห่งประเทศไทย์ให้อัย์ู่ในราย์ชำ่�อัหุ้นย์ั�งย์่น	
ประจำาปี	2564

รางวัลรายงานความยั�งยืน ประจำาปี 2564
TSTH	ได้้รับรางวัล่	ราย์งานความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2564	ใน
ระด้บั	“รางวลั่เกยี์รตคิณุ์”	(Sustainability	Disclosure	Award	
2021)	 จากส่ถาบันไทย์พัฒน์	 โด้ย์การประเมุินข้อัมุูล่ผู้่าน
ราย์งานการพัฒนาเพ่�อัความุยั์�งย์น่ขอัง	TSTH	ซึ่่�งส่ะทอ้ันถง่
การด้ำาเนินงานขอังอังค์กรต่อัการพัฒนาที�ย์ั�งย์่นในด้้าน 
ส่ิ�งแวด้ล่อ้ัมุ	ส่งัคมุ	แล่ะธิรรมุาภบิาล่	(Environmental,	Social	
and	Governance:	ESG)

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ 
ดีเด่น ประจำาปี 2564
TSTH	 ได้้รับรางวัล่ประกาศเกีย์รติคุณ์จรรย์าบรรณ์ 
ด้ีเด้่น	หอัการค้าไทย์	ประจำาปี	2564	 ในฐานะที�เป็นอังค์กร 
ที�บริหารอัย่์างมีุจริย์ธิรรมุตามุหล่ักจรรย์าบรรณ์จาก
หอัการค้าไทย์	แล่ะส่ภาหอัการค้าแห่งประเทศไทย์

0404  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รางวัล CSR - DPIM CONTINUOUS ประจำาป ี2564
TSMT	-	โรงงาน	NTS	ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการเคร่อัข่าย์
ที�มุีการด้ำาเนินงานด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุอัย่์างต่อัเน่�อัง
เป็นปีที�	4	แล่ะโรงงาน	SISCO	ได้้รับต่อัเน่�อังเป็นปีที�	3	ประจำาปี	
2564	 (CSR	 -	 DPIM	 Continuous)	 ประเภทโรงประกอับ 
โล่หกรรมุ	แล่ะ	SCSC	ผู้่านเกณ์ฑ์์การประเมุิน	CSR	-	DPIM	
เป็นปีแรก	 จากกรมุอุัตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่
กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS ประจำาปี 2564
TSMT	-	โรงงาน	SISCO	โรงงาน	SCSC	แล่ะโรงงาน	NTS	ได้้
รับรางวัล่ส่ถานประกอับการรวมุพล่ังส่ร้างความุรับผู้ิด้ชำอับ 
ต่อัส่ังคมุเป็นสุ่ขอัย์่างย์ั�งย์่น	 (CSR	 -	 DIW	 Continuous)	 
ประจำาปี	 2564	 จากกรมุโรงงานอัุตส่าหกรรมุ	 กระทรวง
อัตุส่าหกรรมุ	โด้ย์รางวลั่น้�มุอับใหก้บัโรงงานอัตุส่าหกรรมุที�มุุง่มุั�น
แส่ด้งความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุอัย์่างต่อัเน่�อัง
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TGO CFO FY21-103

TATA Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

Company address verified: 49 Moo 11, Tambon Bangkamode, Amphur Ban Moh, Saraburi 18130 Thailand

Thailand Greenhouse Gas Management Organization certifies that
the quantity of Greenhouse Gas of the above organization has been verified

by Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
and found to be in accordance with the requirements of the standard detailed below.

Verification Period: [01/04/2020 - 31/03/2021]

Total Greenhouse Gas Emission (Scope 1&2): 153,270  tonCO2e/year

Direct GHG emissions 49,579 tonCO2e/year

Energy Indirect GHG emissions 103,691 tonCO2e/year

Other Indirect GHG emissions 131,513 tonCO2e/year

The agreed level of assurance is: Limited, at materiality of 5%

Registration Date: 26 August 2021

Mr.Kiatchai Maitriwong
Executive Director

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขององค์กร ประจำาปี 2564
TSMT	-	โรงงาน	SISCO	ได้ร้บัประกาศนย้์บัตรคารบ์อันฟุตุพริ�นทข์อังอังคก์ร	ประจำาป	ี2564	
ต่อัเน่�อังเป็นปีที�	 5	 จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	 (อังค์การมุหาชำน)	 โด้ย์เป็น
รางวัล่ที�มุอับให้กบัอังค์กรที�มุสี่ว่นร่วมุในการล่ด้การปล่อ่ัย์ก๊าซึ่เรอ่ันกระจกขอังประเทศแล่ะให้
ความุส่ำาคัญ่ต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุอัย์่างจริงจัง

รางวัลสถืานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และรางวัลหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น 
ประจำาปี 2564
TSMT	 -	 โรงงาน	SCSC	แล่ะ	SISCO	 ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการต้นแบบด้ีเด้่นด้้านความุปล่อัด้ภัย์	อัาชำีวอันามุัย์	แล่ะส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุในการทำางานประจำาปี	2564	ในระด้ับประเทศ	แล่ะ	SISCO	ได้้รับรางวัล่หน่วย์งานความุปล่อัด้ภัย์ด้ีเด้่น	จากกรมุส่วัส่ด้ิการ
แล่ะคุ้มุครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำาปี 2564 
TSMT	-	โรงงาน	NTS	แล่ะโรงงาน	SCSC	ได้้รับรางวัล่เหมุ่อัง
แร่ส่ีเขีย์ว	ประจำาปี	2564	ต่อัเน่�อังเป็นปีที�	4	แล่ะโรงงาน	SISCO	
ได้้รับเป็นปีแรก	 จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่
กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	 ในการพัฒนาแล่ะย์กระด้ับกิจการที�เป็น
มุติรต่อัส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ	มีุความุรับผิู้ด้ชำอับต่อัสั่งคมุ	เปน็ที�ย์อัมุรับแล่ะ
ส่ามุารถอัยู่์ร่วมุกับชุำมุชำนได้อ้ัย่์างราบร่�น	กอ่ัให้เกดิ้การพัฒนาทั�ง
ด้้านเศรษัฐกิจ	ส่ังคมุแล่ะประเทศชำาติอัย์่างย์ั�งย์่น

รางวัลธุงขาวดาวเขียว ประจำาปี 2564
TSMT	-	โรงงาน	NTS	แล่ะ	โรงงาน	SCSC	ได้้รับรางวัล่ธิงขาวด้าวเขีย์วประจำาปี	2564	จากการนิคมุอัุตส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์	
โด้ย์รางวัล่น้�มุอับให้กับผูู้้ประกอับการที�มุีการบริหารจัด้การส่ิ�งแวด้ล่้อัมุแล่ะความุปล่อัด้ภัย์ที�ผู้่านการตรวจประเมุินอัย์ู่ในเกณ์ฑ์์ด้ีเย์ี�ย์มุ
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TGO CFO FY21-103

TATA Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

Company address verified: 49 Moo 11, Tambon Bangkamode, Amphur Ban Moh, Saraburi 18130 Thailand

Thailand Greenhouse Gas Management Organization certifies that
the quantity of Greenhouse Gas of the above organization has been verified

by Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
and found to be in accordance with the requirements of the standard detailed below.

Verification Period: [01/04/2020 - 31/03/2021]

Total Greenhouse Gas Emission (Scope 1&2): 153,270  tonCO2e/year

Direct GHG emissions 49,579 tonCO2e/year

Energy Indirect GHG emissions 103,691 tonCO2e/year

Other Indirect GHG emissions 131,513 tonCO2e/year

The agreed level of assurance is: Limited, at materiality of 5%

Registration Date: 26 August 2021

Mr.Kiatchai Maitriwong
Executive Director

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขององค์กร ประจำาปี 2564
TSMT	-	โรงงาน	SISCO	ได้ร้บัประกาศนย้์บัตรคารบ์อันฟุตุพริ�นทข์อังอังคก์ร	ประจำาป	ี2564	
ต่อัเน่�อังเป็นปีที�	 5	 จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	 (อังค์การมุหาชำน)	 โด้ย์เป็น
รางวัล่ที�มุอับให้กบัอังค์กรที�มุสี่ว่นร่วมุในการล่ด้การปล่อ่ัย์ก๊าซึ่เรอ่ันกระจกขอังประเทศแล่ะให้
ความุส่ำาคัญ่ต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุอัย์่างจริงจัง

รางวัลสถืานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และรางวัลหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น 
ประจำาปี 2564
TSMT	 -	 โรงงาน	SCSC	แล่ะ	SISCO	 ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการต้นแบบด้ีเด้่นด้้านความุปล่อัด้ภัย์	อัาชำีวอันามุัย์	แล่ะส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุในการทำางานประจำาปี	2564	ในระด้ับประเทศ	แล่ะ	SISCO	ได้้รับรางวัล่หน่วย์งานความุปล่อัด้ภัย์ด้ีเด้่น	จากกรมุส่วัส่ด้ิการ
แล่ะคุ้มุครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำาปี 2564 
TSMT	-	โรงงาน	NTS	แล่ะโรงงาน	SCSC	ได้้รับรางวัล่เหมุ่อัง
แร่ส่ีเขีย์ว	ประจำาปี	2564	ต่อัเน่�อังเป็นปีที�	4	แล่ะโรงงาน	SISCO	
ได้้รับเป็นปีแรก	 จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่
กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	 ในการพัฒนาแล่ะย์กระด้ับกิจการที�เป็น
มุติรต่อัส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ	มีุความุรับผิู้ด้ชำอับต่อัสั่งคมุ	เปน็ที�ย์อัมุรับแล่ะ
ส่ามุารถอัยู่์ร่วมุกับชุำมุชำนได้อ้ัย่์างราบร่�น	กอ่ัให้เกดิ้การพัฒนาทั�ง
ด้้านเศรษัฐกิจ	ส่ังคมุแล่ะประเทศชำาติอัย์่างย์ั�งย์่น

รางวัลธุงขาวดาวเขียว ประจำาปี 2564
TSMT	-	โรงงาน	NTS	แล่ะ	โรงงาน	SCSC	ได้้รับรางวัล่ธิงขาวด้าวเขีย์วประจำาปี	2564	จากการนิคมุอัุตส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์	
โด้ย์รางวัล่น้�มุอับให้กับผูู้้ประกอับการที�มุีการบริหารจัด้การส่ิ�งแวด้ล่้อัมุแล่ะความุปล่อัด้ภัย์ที�ผู้่านการตรวจประเมุินอัย์ู่ในเกณ์ฑ์์ด้ีเย์ี�ย์มุ
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รางวลัโรงงานอตุสาหกรรม 
เชิงนเิวศที�มคีณุภาพต่อสงัคม 
ประจำาปี 2564
TSMT	-	โรงงาน	NTS	แล่ะ	โรงงาน	SCSC	
ได้้รับประกาศน้ย์บัตร	โรงงานอัุตส่าหกรรมุ
เชำงินเิวศที�มุคีณุ์ภาพต่อัส่งัคมุ	ประจำาปี	 2564	
ระด้ับ	Gold	Plus	Awards	จากกรมุโรงงาน
อัตุส่าหกรรมุ	กระทรวงอัตุส่าหกรรมุ	

การรับรอง ISO 50001:2018 ระบบการจัดการพลังงาน
TSMT	-	โรงงาน	SCSC	ผู่้านการรับรอัง	ISO	50001:2018	ระบบการจัด้การพล่ังงาน	ส่ำาหรับ
ขอับข่าย์การผู้ล่ิตเหล่็กแท่งแล่ะเหล่็กเส่้นเส่ริมุคอันกรีต

0756-1 One Report 2564-2565  
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เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

ผู้มุในฐานะประธิานคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)
จำากัด้	 (มุหาชำน)	รู้ส่่กเป็นเกีย์รติแล่ะมุีความุย์ินด้ีเป็นอัย์่างย์ิ�งที�จะนำา
เส่นอัราย์งานส่ำาหรับปีการเงิน	2564-2565	ต่อัท่านผูู้้ถ่อัหุ้น

เศรษัฐกิจโล่กขย์าย์ตัวร้อัย์ล่ะ	 6.1	 ในปี	 2564	 หล่ังจากเผู้ชำิญ่ความุ
ท้าทาย์ในปี	2563	การเติบโตน้�ส่่บเน่�อังมุาจากความุพร้อัมุขอังวัคซึ่ีน
เพ่�อัป้อังกันการแพร่กระจาย์ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โควิด้-19	 อัย์่างไร
กต็ามุ	การฟุ้�นตวัเปน็ไปอัย์า่งไมุร่าบร่�นนกั	เน่�อังจากพบวา่มุไีวรสั่ส่าย์
พันธิุ์ ใหมุ่ที�ปรากฏเป็นครั�งคราวแล่ะความุไมุ่พร้อัมุขอังวัคซีึ่นใน 
อัีกหล่าย์ส่่วนขอังโล่ก	 ในระหว่างปีประเทศส่่วนใหญ่่ในอัาเซีึ่ย์นมุี 
การบังคับใช้ำการควบคุมุเขตพรมุแด้นอัย่์างเข้มุงวด้แล่ะส่ามุารถ
จัด้การเร่�อังวัคซึ่ีนได้้เฉพาะในชำ่วงคร่�งหล่ังขอังปีเท่านั�น	 ส่่งผู้ล่ให้ 
ในภูมุิภาคน้�มุีผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์มุวล่รวมุขอังประเทศเติบโตข่�นจากปี	 2563	
ร้อัย์ล่ะ	3.1	ซึ่่�งตำ�ากว่าค่าเฉล่ี�ย์ทั�วโล่ก

ตามุข้อัมุูล่จากส่มุาคมุเหล่็กโล่ก	 การผู้ล่ิตเหล่็กด้ิบทั�วโล่กมุีปริมุาณ์ 
1,950	 ล้่านตันในปี	 2564	 สู่งข่�นร้อัย์ล่ะ	 3.7	 เมุ่�อัเทีย์บกับปี	 2563	
ประเทศผูู้้ผู้ล่ิตเหล่็ก	3	อัันด้ับแรก	ได้้แก่	ประเทศจีน	ประเทศอัินเด้ีย์	
แล่ะประเทศญ่ี�ปุ�น	อัตุส่าหกรรมุเหล็่กขอังประเทศจีนกำาล่งัอัย์ูร่ะหว่าง
การเปล่ี�ย์นแปล่งโครงส่ร้างเพ่�อัให้ส่อัด้คล้่อังกบัการมุุง่เน้นขอังรัฐบาล่
ในการล่ด้การปล่อ่ัย์ก๊าซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้แล่ะคัด้เล่อ่ักสิ่นคา้ส่ำาหรบั
การส่่งอัอัก	 ส่่งผู้ล่ให้การผู้ลิ่ตเหล่็กด้ิบขอังจีนล่ด้ล่งร้อัย์ล่ะ	 3	 
จากปีก่อัน	อัย์ู่ที�	1,033	ล้่านตันในปี	2564	แล่ะการส่่งอัอักเหล่็กอัย์ู่ที�	
67	ล่้านตัน	

สารจากคณะกรรมการ

อัุปส่งค์ที�เพิ�มุข่�นพร้อัมุกับการหย์ุด้ชำะงักขอังห่วงโซึ่่อัุปทานส่่งผู้ล่ให้
ราคาเหล่็กในตล่าด้โล่กอัย์ู่ในระด้ับสู่งเก่อับตล่อัด้ปี	 2564	 เน่�อังจาก
อััตราค่าระวางส่ินค้าระหว่างประเทศเพิ�มุข่�นแล่ะความุพร้อัมุขอังเร่อั
บรรทุกส่ินค้าขาด้ความุแน่นอัน	 ผูู้้บริโภคจ่งมีุความุต้อังการวัตถุด้ิบ
จากผูู้ผู้้ล่ติในประเทศมุากกวา่	ความุท้าทาย์ได้ท้วคีวามุรนุแรงข่�นตั�งแต่
เด้่อันกุมุภาพันธิ์	 2565	 เน่�อังจากประเทศรัส่เซึ่ีย์แล่ะประเทศยู์เครน 
ซึ่่�งเป็นผูู้้ส่่งอัอักเหล่็กแล่ะวัตถุด้ิบที�ส่ำาคัญ่ส่ำาหรับการผู้ล่ิตเหล่็ก	ราคา
วตัถดุ้บิ	พล่งังาน	แล่ะราคาเหล่ก็ส่ำาเรจ็รปูพุง่ส่งูข่�นอัย์า่งไมุเ่คย์ปรากฏ
มุาก่อันอัันเน่�อังมุาจากความุขัด้แย์้งระหว่างรัส่เซึ่ีย์-ย์ูเครน

เศรษฐกิจประเทศไทย
ประเทศไทย์ส่ามุารถควบคุมุการแพร่กระจาย์ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่ 
โควิด้-19	ได้้เป็นอัย์่างด้ีในปี	2563	อัย์่างไรก็ตามุ	เชำ่�อัไวรัส่โควิด้-19	 
ส่าย์พันธิุ์ใหมุ่ๆ	 แล่ะความุล่่าช้ำาขอังการจัด้การวัคซึ่ีนส่่งผู้ล่ให้มุีผูู้้ติด้
เชำ่�อัเพิ�มุสู่งข่�นในระหว่างปี	 2564	 ส่ถานที�ก่อัส่ร้างทั�งในแล่ะรอับๆ	
กรงุเทพมุหานครถกูปดิ้กั�นพ่�นที�ในชำว่งเด้อ่ันมุถินุาย์น-ส่งิหาคมุ	2564	
มุกีารปิด้รบันกัทอ่ังเที�ย์วต่างชำาติเกอ่ับตล่อัด้ทั�งป	ีทั�งหมุด้น้�ส่ง่ผู้ล่เสี่ย์
ต่อัด้้านเศรษัฐกิจ	 แล่ะส่่งผู้ล่ให้ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์มุวล่รวมุขอังประเทศไทย์ 
มุีอััตราเติบโตอัย์ู่ที�ร้อัย์ล่ะ	 1.6	 ในปี	 2564	 จากการฟุ้�นตัวขอัง 
การส่่งอัอัก	การล่งทุนภาครัฐ	แล่ะการบริโภค

0808  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

CONTENTS
การประกอบธุุุุรกิจและ

ผลการดำำาเนิินิงานิ
การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ

เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ



เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

ผู้มุในฐานะประธิานคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	ทาทา	ส่ตลี่	(ประเทศไทย์)
จำากัด้	 (มุหาชำน)	รู้ส่่กเป็นเกีย์รติแล่ะมุีความุย์ินด้ีเป็นอัย์่างย์ิ�งที�จะนำา
เส่นอัราย์งานส่ำาหรับปีการเงิน	2564-2565	ต่อัท่านผูู้้ถ่อัหุ้น

เศรษัฐกิจโล่กขย์าย์ตัวร้อัย์ล่ะ	 6.1	 ในปี	 2564	 หล่ังจากเผู้ชำิญ่ความุ
ท้าทาย์ในปี	2563	การเติบโตน้�ส่่บเน่�อังมุาจากความุพร้อัมุขอังวัคซึ่ีน
เพ่�อัป้อังกันการแพร่กระจาย์ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โควิด้-19	 อัย์่างไร
กต็ามุ	การฟุ้�นตวัเปน็ไปอัย์า่งไมุร่าบร่�นนกั	เน่�อังจากพบวา่มุไีวรสั่ส่าย์
พันธิุ์ ใหมุ่ที�ปรากฏเป็นครั�งคราวแล่ะความุไมุ่พร้อัมุขอังวัคซีึ่นใน 
อัีกหล่าย์ส่่วนขอังโล่ก	 ในระหว่างปีประเทศส่่วนใหญ่่ในอัาเซีึ่ย์นมุี 
การบังคับใช้ำการควบคุมุเขตพรมุแด้นอัย่์างเข้มุงวด้แล่ะส่ามุารถ
จัด้การเร่�อังวัคซึ่ีนได้้เฉพาะในชำ่วงคร่�งหล่ังขอังปีเท่านั�น	 ส่่งผู้ล่ให้ 
ในภูมุิภาคน้�มุีผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์มุวล่รวมุขอังประเทศเติบโตข่�นจากปี	 2563	
ร้อัย์ล่ะ	3.1	ซึ่่�งตำ�ากว่าค่าเฉล่ี�ย์ทั�วโล่ก

ตามุข้อัมุูล่จากส่มุาคมุเหล่็กโล่ก	 การผู้ล่ิตเหล่็กด้ิบทั�วโล่กมุีปริมุาณ์ 
1,950	 ล้่านตันในปี	 2564	 สู่งข่�นร้อัย์ล่ะ	 3.7	 เมุ่�อัเทีย์บกับปี	 2563	
ประเทศผูู้้ผู้ล่ิตเหล่็ก	3	อัันด้ับแรก	ได้้แก่	ประเทศจีน	ประเทศอัินเด้ีย์	
แล่ะประเทศญ่ี�ปุ�น	อัตุส่าหกรรมุเหล็่กขอังประเทศจีนกำาล่งัอัย์ูร่ะหว่าง
การเปล่ี�ย์นแปล่งโครงส่ร้างเพ่�อัให้ส่อัด้คล้่อังกบัการมุุง่เน้นขอังรัฐบาล่
ในการล่ด้การปล่อ่ัย์ก๊าซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้แล่ะคัด้เล่อ่ักสิ่นคา้ส่ำาหรบั
การส่่งอัอัก	 ส่่งผู้ล่ให้การผู้ลิ่ตเหล่็กด้ิบขอังจีนล่ด้ล่งร้อัย์ล่ะ	 3	 
จากปีก่อัน	อัย์ู่ที�	1,033	ล้่านตันในปี	2564	แล่ะการส่่งอัอักเหล่็กอัย์ู่ที�	
67	ล่้านตัน	

สารจากคณะกรรมการ

อัุปส่งค์ที�เพิ�มุข่�นพร้อัมุกับการหย์ุด้ชำะงักขอังห่วงโซึ่่อัุปทานส่่งผู้ล่ให้
ราคาเหล่็กในตล่าด้โล่กอัย์ู่ในระด้ับสู่งเก่อับตล่อัด้ปี	 2564	 เน่�อังจาก
อััตราค่าระวางส่ินค้าระหว่างประเทศเพิ�มุข่�นแล่ะความุพร้อัมุขอังเร่อั
บรรทุกส่ินค้าขาด้ความุแน่นอัน	 ผูู้้บริโภคจ่งมีุความุต้อังการวัตถุด้ิบ
จากผูู้ผู้้ล่ติในประเทศมุากกวา่	ความุทา้ทาย์ได้ท้วคีวามุรนุแรงข่�นตั�งแต่
เด้่อันกุมุภาพันธิ์	 2565	 เน่�อังจากประเทศรัส่เซึ่ีย์แล่ะประเทศยู์เครน 
ซึ่่�งเป็นผูู้้ส่่งอัอักเหล่็กแล่ะวัตถุด้ิบที�ส่ำาคัญ่ส่ำาหรับการผู้ล่ิตเหล่็ก	ราคา
วตัถดุ้บิ	พล่งังาน	แล่ะราคาเหล่ก็ส่ำาเรจ็รปูพุง่ส่งูข่�นอัย์า่งไมุเ่คย์ปรากฏ
มุาก่อันอัันเน่�อังมุาจากความุขัด้แย์้งระหว่างรัส่เซึ่ีย์-ย์ูเครน

เศรษฐกิจประเทศไทย
ประเทศไทย์ส่ามุารถควบคุมุการแพร่กระจาย์ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่ 
โควิด้-19	ได้้เป็นอัย์่างด้ีในปี	2563	อัย์่างไรก็ตามุ	เชำ่�อัไวรัส่โควิด้-19	 
ส่าย์พันธิุ์ใหมุ่ๆ	 แล่ะความุล่่าช้ำาขอังการจัด้การวัคซึ่ีนส่่งผู้ล่ให้มุีผูู้้ติด้
เชำ่�อัเพิ�มุสู่งข่�นในระหว่างปี	 2564	 ส่ถานที�ก่อัส่ร้างทั�งในแล่ะรอับๆ	
กรงุเทพมุหานครถกูปดิ้กั�นพ่�นที�ในชำว่งเด้อ่ันมุถินุาย์น-ส่งิหาคมุ	2564	
มุกีารปิด้รบันกัทอ่ังเที�ย์วต่างชำาติเกอ่ับตล่อัด้ทั�งป	ีทั�งหมุด้น้�ส่ง่ผู้ล่เสี่ย์
ต่อัด้้านเศรษัฐกิจ	 แล่ะส่่งผู้ล่ให้ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์มุวล่รวมุขอังประเทศไทย์ 
มุีอััตราเติบโตอัย์ู่ที�ร้อัย์ล่ะ	 1.6	 ในปี	 2564	 จากการฟุ้�นตัวขอัง 
การส่่งอัอัก	การล่งทุนภาครัฐ	แล่ะการบริโภค

0808  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ส่ถาบันเหล่็กแล่ะเหล่็กกล่้าแห่งประเทศไทย์ระบุว่าการบริโภคเหล่็ก 
ในประเทศเพิ�มุข่�นรอ้ัย์ล่ะ	13	ในป	ี2564	เมุ่�อัเทยี์บปีตอ่ัป	ีหล่งัจากการ
ล่ด้ล่งอัย่์างมุากในปี	2563	การฟุ้�นตัวขอังผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์เ์หล่ก็ทรงแบนสู่ง
ข่�น	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์เหล็่กทรงย์าวซ่ึ่�งส่่วนใหญ่่ใช้ำในภาคการก่อัส่ร้างมุ ี
การเติบโตเพีย์งเล่็กน้อัย์ที�ร้อัย์ล่ะ	 2.2	 ต้นทุนในการผู้ล่ิตส่ินค้าสู่งข่�น
ในอัุตส่าหกรรมุเหล่็กอัันเน่�อังมุาจากราคาขอังวัตถุด้ิบ	เชำ่น	กราไฟุท์
อัิเล่็กโทรด้	 เฟุอัร์โร-อััล่ล่อัย์	 (โล่หะเหล่็กผู้ส่มุ)	 แล่ะวัส่ดุ้ทนไฟุมุี 
ราคาสู่งข่�นในตล่าด้ต่างประเทศ	 ผูู้้ประกอับการราย์ใหมุ่แล่ะการเพิ�มุ
กำาลั่งการผู้ลิ่ตโด้ย์ผูู้้ผู้ลิ่ตที�ใช้ำเตาหล่อัมุแบบเหน้�ย์วนำาไฟุฟุ้าได้้เพิ�มุ
ความุท้าทาย์ขอังกำาล่งัการผู้ลิ่ตส่ว่นเกินขอังตล่าด้เหล็่กเส่น้ในประเทศ	
ในทางกล่ับกัน	 ผูู้้ประกอับการเหล่็กล่วด้ในประเทศก็ได้้รับผู้ล่ด้ี 
จากการนำาเข้าจากประเทศจีนที�ล่ด้ล่งแล่ะการหย์ุด้ชำะงักขอังห่วงโซึ่่
อัุปทานในตล่าด้ต่างประเทศ

ผลการดำาเนินงานของบริษัท
ตล่อัด้หล่าย์ปีที�ผู้่านมุา	 บริษััทขอังท่านได้้ริเริ�มุส่ิ�งใหมุ่ๆ	 มุากมุาย์ทั�ว
ทั�งห่วงโซ่ึ่คณุ์ค่าเพ่�อัเส่ริมุความุแข็งแกรง่ให้กบัส่ถานะทางการแข่งขัน	
แล่ะในปนี้�ส่ภาวะตล่าด้ได้ส้่นบัส่นนุใหร้าคาเหล่ก็ส่งูข่�น	ส่ง่ผู้ล่ใหบ้รษัิัท
มุีผู้ล่ประกอับการ	ย์อัด้ขาย์	แล่ะกำาไรสู่งสุ่ด้เป็นล่ำาด้ับที�	2	ในรอับ	15	
ปีที�ผู้่านมุา	 ผู้มุมุีความุยิ์นดี้ที�จะราย์งานว่าบริษััทล่ด้ผู้ล่ขาด้ทุนส่ะส่มุ
จนหมุด้ส่ิ�นในงบการเงินรวมุเป็นที�เรีย์บร้อัย์แล่้ว

ปริมุาณ์การขาย์เหล่็กล่วด้เพิ�มุข่�นอัย่์างมีุนัย์ส่ำาคัญ่จากปีที�ผู้่านมุา	
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงส่่วนผู้ส่มุขอังผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์	 ส่ำาหรับตล่าด้ 
เหล่็กเส่้น	บริษััทได้้มุุ่งเน้นการพัฒนาแล่ะผู้ล่ิตผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ที�ส่ร้างความุ
แตกต่างแล่ะมูุล่ค่าเพิ�มุ	 บริษััทขย์าย์ขอับเขตการส่่งอัอักโด้ย์การขาย์
เหล่็กเส่้นไปย์ังประเทศแคนาด้าเป็นครั�งแรก	 แล่ะได้้จัด้ทำาเว็บไซึ่ต์
อัคีอัมุเมุริซ์ึ่ใหมุ	่www.BaanClickBuild.com	ในระหวา่งป	ีเพ่�อัอัำานวย์
ความุส่ะด้วกในการขาย์ส่ินค้าอัอันไล่น์

เพ่�อัรอังรับความุต้อังการที�เพิ�มุมุากข่�น	 โรงงานได้้ด้ำาเนินการผู้ล่ิตต่อั
เน่�อัง	24	ชำั�วโมุงเกอ่ับตล่อัด้ทั�งป	ีมุรีะบบการตดิ้ตามุส่ภาพการทำางาน
ขอังเคร่�อังจักรอัย์่างต่อัเน่�อังแล่ะมุีการปรับปรุงกระบวนการผู้ล่ิตชำ่วย์
เพิ�มุความุนา่เชำ่�อัถอ่ัขอังการผู้ล่ติ	บรษัิัทใหก้ารส่นบัส่นนุวคัซึ่นีปอ้ังกนั
โควิด้ส่ำาหรับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 ควบคู่ไปกับนโย์บาย์การทำางาน
ที�ย่์ด้หย์ุน่	ทำาใหท้กุคนมุคีวามุเป็นอัย์ูท่ี�ด้แีล่ะธิรุกจิย์งัคงด้ำาเนนิได้อ้ัย่์าง
ราบร่�น	ฝ่�าย์จัด้หาประส่บความุส่ำาเรจ็ในการปอ้ันวตัถดุ้บิอัย่์างตรงเวล่า
ในส่ภาพแวด้ล่้อัมุทางธิุรกิจที�มุีความุผู้ันผู้วนแล่ะไมุแ่น่นอัน	ความุคิด้
ริเริ�มุด้้านด้ิจิทัล่หล่าย์อัย์่าง	เชำ่น	ระบบ	E-RFX	ขอังฝ่�าย์จัด้หา	ระบบ	
HR	Easy	Connect	ขอังฝ่�าย์ทรพัย์ากรบคุคล่	แล่ะการอัอักใบแจง้หน้�
อัิเล่็กทรอันิกส่์	 (E-Invoicing)	ขอังฝ่�าย์การเงินแล่ะบัญ่ชำีได้้เปิด้ตัวใน
ระหว่างปีเพ่�อัเพิ�มุความุคล่่อังตัวขอังอังค์กร

ในส่่วนขอังความุย์ั�งย์่นในระย์ะย์าว	 บริษััทได้้มุุ่งเน้นเพ่�อัล่ด้การใช้ำ
พล่งังาน	ด้งันั�น	จง่ส่ามุารถทำาส่ถติกิารปล่อ่ัย์ก๊าซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้
ที�ตำ�าที�ส่ดุ้ในรอับหล่าย์ปีที�ผู้า่นมุา	ส่อัด้คล้่อังกับปรชัำญ่าขอังกลุ่มุ่บรษัิัท
ทาทาที�จะต้อังดู้แล่ชุำมุชำน	 พนักงานทุกคนมุีส่่วนร่วมุในโครงการ 
พันธิกิจเพ่�อัสั่งคมุที�บริษััทจัด้ข่�นอัย่์างน้อัย์หน่�งโครงการ	 บริษััท
ส่ามุารถทำาคะแนนการกำากับดู้แล่กิจการบริษััทจด้ทะเบีย์น	 ประจำาปี	
2564	ขอังส่มุาคมุส่ง่เส่รมิุส่ถาบนักรรมุการบรษัิัทไทย์	(Thai	Institute	
of	Directors	:	IOD)	ร่วมุกับ	ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ได้้สู่ง
ที�ส่ดุ้เท่าที�เคย์มีุ	แล่ะบริษััทขอังท่านย์งัคงอัย์ู่ในระด้บั	“ย์อัด้เย์ี�ย์มุ”	ขอัง
ด้้านน้�อัีกด้้วย์

ทั�งหมุด้น้�เกิด้ข่�นได้้ด้้วย์ความุพย์าย์ามุแล่ะความุมุุ่งมุั�นอัย่์างไมุ่ล่ด้ล่ะ
ขอังพนักงานทุกคน	 บริษััทได้้รับรางวัล่มุากมุาย์ในระหว่างปี	 โด้ย์
รางวลั่ที�โด้ด้เด้น่ค่อั	ได้ร้บัการประกาศราย์ชำ่�อัหุน้ย์ั�งย์น่	ประจำาป	ี2564	
จากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	โรงงาน	NTS	แล่ะ	SCSC	ได้้
รับการรับรอังเป็นโรงงานอัุตส่าหกรรมุเชำิงนิเวศที�มุีคุณ์ค่าต่อัส่ังคมุใน
ระด้ับ	Gold	Plus	จากกระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	แล่ะโรงงานทั�งส่ามุแห่ง
ได้้รับรางวัล่เหมุ่อังแร่ส่ีเขีย์วจากกรมุอุัตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะ 
การเหมุ่อังแร่

แนวโน้มปีการเงิน 2565-2566
เศรษัฐกิจโล่กย์ังคงถูกท้าทาย์จากปัญ่หาทางภูมุิศาส่ตร์การเมุ่อัง	
ปัญ่หาคอัขวด้ขอังห่วงโซึ่่อัุปทาน	 แล่ะไวรัส่โควิด้-19	 ส่าย์พันธิุ์ใหมุ่	
ในปี	 2565	 คาด้การณ์์การเติบโตขอังเศรษัฐกิจโล่กอัย์ู่ที�ร้อัย์ล่ะ	 3.6	 
แล่ะความุต้อังการเหล่ก็ทั�วโล่กเตบิโตรอ้ัย์ล่ะ	0.4	อัย่์างไรกต็ามุ	ความุ 
ขดั้แย้์งที�ย์ด่้เย์่�อัระหว่างประเทศรัส่เซีึ่ย์แล่ะประเทศยู์เครนก่อัให้เกิด้ภยั์
คุกคามุร้าย์แรงต่อัส่ิ�งน้�	 คาด้ว่าประเทศจีนจะรักษัาการผู้ล่ักด้ันให้มุ ี
การล่ด้การปล่่อัย์ก๊าซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด้์ในประเทศให้ตำ�าล่ง	ซึ่่�งอัาจ
ส่่งผู้ล่ให้การผู้ลิ่ตเหล็่ก	 “ไมุ่เพิ�มุข่�น”	 ในปี	 2565	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีที� 
ผู้่านมุา	 ด้้วย์วัคซีึ่นที�ได้้รับการพัฒนาแล้่ว	 ประเทศในกลุ่่มุอัาเซึ่ีย์น 
คาด้ว่าจะเปิด้พรมุแด้นได้้อัย่์างเต็มุที�	 ซึ่่�งน่าจะส่นับส่นุนการเพิ�มุ 
ราย์ได้้ที�จำาเป็นจากการท่อังเที�ย์วอัย์่างมุากในชำ่วงคร่�งหล่ังขอังปี	

แรงกด้ด้ันด้้านเงินเฟุ้อัจากต้นทุนพล่ังงานที�สู่งมุีแนวโน้มุจะคงอัย์ู่อัีก
ระย์ะหน่�ง	ซ่ึ่�งจะส่ง่ผู้ล่เสี่ย์ต่อัต้นทุนการผู้ลิ่ตในภาคส่ว่นต่างๆ	ประเด็้น
ส่ำาคญั่ที�ตอ้ังจบัตามุอังอัย์า่งใกล่ช้ำดิ้	ค่อั	ผู้ล่กระทบขอังตน้ทนุวสั่ด้ทุี�ส่งู
ข่�นจากความุต้อังการขอังผูู้้บริโภค	 ในด้้านบวก	 ค่อั	 การปล่่อัย์ก๊าซึ่
คารบ์อันได้อัอักไซึ่ด้ท์ี�ตำ�ากวา่อันัเน่�อังมุาจากการผู้ล่ติที�ใชำเ้ศษัเหล่ก็เปน็
หล่ักขอังบริษััท	 มุีแนวโน้มุที�จะส่ร้างความุต้อังการที�มุากข่�นจาก 
ผูู้้บริโภคที�ใส่่ใจต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 รัฐบาล่ไทย์ยั์งคงเด้ินหน้าส่่งเส่ริมุ
โครงการเส่ริมุส่ร้างความุแข็งแกร่งขอังโครงส่ร้างพ่�นฐานในประเทศ
อัย์่างต่อัเน่�อัง	 ด้้วย์ความุเชำ่�อัมุั�นในภาคธิุรกิจที�ด้ีข่�น	 ความุต้อังการ
เหล่ก็ในประเทศคาด้วา่จะส่งูข่�น	โด้ย์รวมุแล่ว้ส่ภาพแวด้ล่อ้ัมุทางธิรุกิจ 
ย์ังคงเอั่�อัต่อัการด้ำาเนินงานขอังบริษััท

ท้าย์ที�สุ่ด้น้�	 ผู้มุขอัถ่อัโอักาส่ขอับคุณ์ท่านผูู้้ถ่อัหุ้นทุกท่านที�ไว้วางใจ 
ในบริษััทมุาโด้ย์ตล่อัด้	 ผู้มุขอัขอับคุณ์หน่วย์งานภาครัฐ	 ลู่กค้า	 
ซึ่ัพพล่าย์เอัอัร์	ผูู้้ให้การส่นับส่นุนทางการเงิน	แล่ะผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อั่�นๆ	
ที�ให้การส่นับส่นุนบริษััทมุาโด้ย์ตล่อัด้	 พนักงาน	 ส่หภาพแรงงาน	 
แล่ะทีมุผูู้้บริหารที�ได้้ทำางานอัย์่างหนักภาย์ใต้เง่�อันไขทางธิุรกิจ 
ที�ท้าทาย์	 แล่ะขอัขอับคุณ์ส่ำาหรับความุมุุ่งมุั�นอัย์่างแรงกล่้าที�มุี 
ต่อับริษััท	 ผู้มุหวังเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าจะได้้รับการส่นับส่นุนที�มุีคุณ์ค่าย์ิ�ง
จากทุกท่านอัย์่างต่อัเน่�อังต่อัไป

ขอัแส่ด้งความุนับถ่อั

ปิยุช กุปตุ้�
ประธ�นคณะกรรมก�ร
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1
ภาพรวมการประกอบธุุรกิจของบริษัท

บริษััท	 ทาทา	 ส่ตีล่	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 เด้ิมุชำ่�อับริษััท	 
มุิล่เล่นเน้ย์มุ	ส่ตีล่	จำากัด้	(มุหาชำน)	จัด้ตั�งข่�นตามุโครงส่ร้างการควบ
รวมุกิจการระหว่าง	บมุจ.	เอั็น.	ที.	เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป	(NTS)	ซึ่่�งถ่อัหุ้น
โด้ย์กลุ่่มุหอัรุ่งเร่อัง	แล่ะ	บจก.	 เหล่็กส่ย์ามุ	 (2001)	 (SISCO)	แล่ะ	
บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	(SCSC)	ซึ่่�งถ่อัหุ้นโด้ย์	บริษััท	ซึ่ิเมุนต์ไทย์
โฮล่ด้ิ�ง	จำากดั้	ในป	ี2549	Tata	Steel	Limited	(TSL)	ถอ่ัหุน้ผู้า่นบรษัิัท	 
Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	(TSGH)	ได้เ้ขา้ถอ่ัหุน้ใหญ่่ใน	
บริษััท	 มุิล่เล่นเน้ย์มุส่ตีล่	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 บริษััทได้้เปล่ี�ย์นชำ่�อัจาก	
บริษััท	มุิล่เล่นเน้ย์มุส่ตีล่	จำากัด้	(มุหาชำน)	เป็น	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	
(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	(TSTH)	

ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่ขอังบริษััทคอ่ั	Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	
(TSGH)	เป็นบริษััทย์่อัย์ที�	TSL	ถ่อัหุ้นอัย์ู่ในส่ัด้ส่่วนร้อัย์ล่ะ	100	เป็น
บรษัิัทล่งทนุ	มุสี่ำานกังานใหญ่ต่ั�งอัย์ู่ในประเทศส่งิคโปร	์ทั�งน้�	TSL	เปน็
บริษััทจด้ทะเบีย์นที�จัด้ตั�งข่�นภาย์ใต้กฎหมุาย์อิันเด้ีย์	 แล่ะเป็น 
บรษัิัทผู้ล่ติเหล่ก็ที�หล่ากหล่าย์ที�ใหญ่่ที�ส่ดุ้ราย์หน่�งขอังประเทศอันิเด้ยี์ 
TSL	ทำาการผู้ล่ิตในประเทศอัินเด้ีย์	อัย์ู่ในธิุรกิจเด้ีย์วกันกับบริษััทที�ตั�ง
อัย์ู่ในประเทศไทย์	แตมุ่ผีู้ล่ติภัณ์ฑ์ท์ี�หล่ากหล่าย์แล่ะส่ามุารถตอับส่นอัง

ความุต้อังการขอังกลุ่มุ่ล่กูคา้ได้อ้ัย์า่งกวา้งขวางกวา่	จง่ส่ามุารถใหก้าร
ส่นบัส่นุนชำว่ย์เหล่่อับรษิัทัอัย์า่งเต็มุที�ในเร่�อังการด้ำาเนินงานทางธิรุกจิ	
ทั�งทางด้้านเทคโนโล่ยี์	 ความุรู้ในเชำิงปฏิบัติการ	 ความุรู้ด้้านการเงิน	
การฝ่ึกอับรมุแล่ะพัฒนาบุคล่ากร	 ความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามุัย์แล่ะ 
ส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ	แล่ะด้้านเทคโนโล่ยี์ส่ารส่นเทศ	โด้ย์การเช่ำ�อัมุต่อัเครอ่ัข่าย์
ระหว่างโรงงานแล่ะส่ำานกังานทั�วโล่ก	TSL	ขับเคล่่�อันกล่ยุ์ทธ์ิผู้ล่ติภณั์ฑ์์
ทรงย์าว	 ในล่ักษัณ์ะขอังการบูรณ์าการในประเทศอิันเดี้ย์แล่ะเอัเชีำย์
ตะวันอัอักเฉ้ย์งใต้เข้าด้้วย์กัน	

ปัจจุบันบริษััทประกอับธุิรกิจโด้ย์มีุราย์ได้้จากการถ่อัหุ้นในบริษััทอ่ั�น	
(Holding	Company)	มีุบริษััทย์่อัย์ค่อั	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	
(ประเทศไทย์)	จำากดั้	(มุหาชำน)	(TSMT)	ซึ่่�งด้ำาเนนิการผู้ล่ติโด้ย์โรงงาน
ส่ามุแห่ง	ได้้แก่	โรงงาน	NTS	โรงงาน	SCSC	แล่ะ	โรงงาน	SISCO	
ทำาการผู้ล่ิตเหล่็กเส่ริมุคอันกรีต	(เหล่็กเส่้นก่อัส่ร้าง)	รวมุทั�งเหล่็กเส่้น
ข่�นรูปพร้อัมุใชำ้	 ตัด้แล่ะด้ัด้	 เหล่็กล่วด้	 เหล่็กรูปพรรณ์ขนาด้เล่็ก	 
แล่ะเหล็่กเพล่า	 ด้้วย์เทคโนโล่ยี์การผู้ลิ่ตที�ทันส่มุัย์แล่ะทีมุผูู้้บริหาร 
ที�พร้อัมุด้้วย์ประส่บการณ์์แล่ะความุรู้ความุเชำี�ย์วชำาญ่ด้้านธิุรกิจเหล่็ก
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เหนือระดับในอาเซีียนในการสร้างคุุณคุ่าต่อผูู้้มีส่วนได้เสีย
และการเป็นบรรษัทพลเมือง

วิสัยทัศน์

คุ่านิยม
คุุณธรรม

ทำาสิ�งที�ถููกต้องและสอดคุล้องกับ
จรรยาบรรณของทาทา

คุวามรับผู้ิดชอบ 
ปฏิิบัติต่อสิ�งแวดล้อมและสังคุมเป็นส่วนสำาคุัญ

ในธุรกิจของเรา

คุวามเป็นหน่�งเดียว
ส่งเสริมบุคุลากรและคุู่คุ้า พร้อมสร้าง 

สัมพันธภาพที�แข็งแกร่ง

คุวามเป็นผูู้้บุกเบิก 
กล้าและเป็นที�หน่�ง พัฒนานวัตกรรมที�ตอบโจทย์

คุวามเป็นเลิศ 
บรรลุมาตรฐานสูงสุดด้านคุุณภาพในทุกสิ�งที�เราทำา

พัฒนาและส่งมอบเหล็กมูลคุ่าเพ่�ม และพร้อมสร้างสัมพันธ 
ภาพระยะยาวกับผูู้้มีส่วนได้เสีย บนพ้�นฐานของคุวามไว้วางใจ
และเอาใจใส่

พันธกิจ

 วัตถูุประสงคุ์ 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มีกระบวนการ
ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และทิศทางการดำาเ นินธุรกิจ 
อย่างเป็นระบบเป็นประจำาทุกปี เพ้�อให้มีคุวามสอดคุล้องกับ
ปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย
ที�จะก้าวข้�นเป็นผูู้้นำาใน 3 ด้าน กล่าวคุือ

ด้านการเติบโต
บริษัทมุ่งมั�นที�จะรักษาสัดส่วนการขายเหล็กเส้น ด้วยการนำา
เสนอผู้ลิตภัณฑ์์และบริการที�แตกต่าง การขยายฐานตลาด
เหล็กลวด อีกทั�งยังเพ่�มคุวามพยายามในตลาดส่งออกเพ้�อ
ปกป้องส่วนแบ่งการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ่มประเทศ
อาเซีียนเพ้�อเป็นมาตรการเสริมเพ้�อลดคุวามผัู้นผู้วนของ 
คุวามต้องการเหล็กในประเทศ

ด้านผู้ลตอบแทนจากการลงทุน 
บริษัทมุ่งมั�นที�จะบรรลุการเติบโตอย่างมีผู้ลกำาไรซี้�งเป็นรากฐาน
ของคุวามยั�งยืน

ด้านคุวามยั�งยืน
บริษัทมุ่งมั�นที�จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยที�ยังสร้าง
คุวามมั�นใจการเติบโตอย่างยั�งยืน และส่งเสริมคุวามสัมพันธ์ที�
แน่นแฟ้้นกับชุมชน
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กลยุทธุ์การดำาเนินงานขององค์กร
วัตถุืประสงค์เชิงกลยุทธุ์
1. ความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม
 บรรลปุรมิาณการผู้ลติเพ้�อตอบสนองคุวามตอ้งการเหลก็ที�เพ่�มข้�นในประเทศไทย

และภูมิภาคุอาเซีียนในส่วนของตลาดที�ถููกคุัดเลือก และเป็นตัวเลือกที�ได้รับ 
การยอมรับและเป็นที�ต้องการของลูกคุ้าที�ตระหนักรู้

2. การสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถืือหุ้น
 เพ้�อสรา้งกลุม่ผู้ลติภณัฑ์แ์ละการบรกิารที�สามารถูทำาใหแ้นวโนม้ของรายไดแ้ละผู้ล

กำาไรเพ่�มข้�น
3. ความเป็นผู้นำาด้านต้นทุน
 บรษิทัปรารถูนาที�จะเป็นมาตรฐานระดับภูมภิาคุในด้านประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

ในกลุม่อตุสาหกรรม การรบัรองคุวามพรอ้มของวตัถูดุบิ และเสริมสรา้งเคุรือขา่ย
โลจิสติกส์ของเรา

4. ความเปน็ผูน้ำาอตุสาหกรรมด้านพันธุกิจเพ่�อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สภาพแวดล้อม และ การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทปรารถูนาที�จะเป็นผูู้้นำาในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั�งยืน เรามุ่งมั�นที�จะดำาเนิน
ธุรกิจของเราด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูงสุด ในฐานะองคุ์กรที�มี
คุวามรับผู้ิดชอบ เรามุ่งมั�นที�จะสร้างและจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำางาน 
ที�ปลอดภัยสำาหรับบุคุลากรของเรา ดำาเนินธุรกิจที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม  
และปรับปรุงคุุณภาพชีวิตของชุมชนที�เราได้ประกอบกิจการอยู่

ปัจจัยสนับสนุนเชิงกลยุทธุ์
5. การใช้กำาลังการผลิตที�สูงข้�น
 การใชก้ำาลังการผู้ลติเพ้�อสรา้งผู้ลติภณัฑ์ท์ี�มมีลูคุา่สงูในขณะที�เพ่�มผู้ลกำาไรสงูสดุ

และเพ่�มประสิทธิภาพของทรัพยากรที�ใช้ได้ตลอดเวลา
6. พนักงานมีความสุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมาย
 บุคุคุลากรเป็นกุญแจสำาคุัญสำาหรับองคุ์กร ในฐานะที�เป็นส่วนสำาคุัญของกลยุทธ์

ของเรา บริษัทมุ่งมั�นที�จะเสริมสร้างคุวามกระตือรือร้น ส่งเสริมให้มีสุขภาพที�ด ี
และให้สวัสดิการเพ้�อยังคุงเป็นองคุ์กรที�ได้รับเลือกเข้าร่วมงานด้วย

7. ระบบนิเวศที�แข็งแกร่งของซััพพลายเออร์และตัวแทนจำาหน่าย 
 เราใช้ประโยชน์จากศักยภาพภายในองค์ุกรของเราและสร้างระบบนิเวศภายนอก

ผู้่านคุวามร่วมมือและการเป็นพันธมิตรที�คุัดสรรมาอย่างดี
8. กระบวนการที�ทันสมัย
 สิ�งสำาคัุญคืุอต้องมุ่งเน้นที�การสร้างวัฒนธรรมองค์ุกรที�เหมาะสมซี้�งส่งเสริม 

คุวามคุล่องตัวและนวัตกรรม การใช้เทคุโนโลยีที�เหมาะสมและ
 ทันสมัยเพ้�อให้ได้ผู้ลประโยชน์สำาหรับผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

• ต้นทุนด้านวัสดุ
• ต้นทุนแปรสภาพ
• ต้นทุนด้านกำาลังคุน

• ส่วนแบง่ธรุกจิในกลุม่ผู้ลติภณัฑ์ม์ลูคุา่เพ่�ม
และตามคุวามต้องการของลูกคุ้า

• ส่วนแบ่งธุรกิจในด้านคุวามพร้อมของ
สินคุ้าเหล็ก

• การทำางานที�คุล่องตัวการใช้ดิจิทัล
• ประโยชน์ของห่วงโซี่คุุณคุ่า

• คุวามต้องการที�มีสมำ�าเสมอ
• คุวามสามารถูในการรักษาสินคุ้าคุงคุลัง
• คุวามยืดหยุ่นของสายการผู้ลิตเหล็กรีด

ความเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมด้าน
พันธุกิจเพ่�อสังคมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และ
การกำากับดูแลกิจการ

พนักงานมีความสุขและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เป้าหมาย

กระบวนการที�ทันสมัยระบบนิเวศที�แข็งแกร่งของซััพพลายเออร ์
และตัวแทนจำาหน่าย
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ความเป็นผู้นำาด้านต้นทุน3

การใช้กำาลังการผลิตที�สูงข้�น5

วิสัยทัศน์
เหนือระดับในอาเซีียนในการสร้าง

คุุณคุ่าต่อผูู้้มีส่วนได้เสีย
และการเป็นบรรษัทพลเมือง

ความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม1

• มูลคุ่าหลักทรัพย์ตามราคุาตลาด
• การจ่ายเงินปันผู้ล

การสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถืือหุ้น2

เป้าหมายในปี 2570
• EBITDA มากกว่า 2,000 ล้านบาท
• สินคุ้าสร้างมูลคุ่าเพ่�มและผู้ลิตภัณฑ์์ตามคุวามต้องการของลูกคุ้า มากกว่าร้อยละ 50 
• การใช้กำาลังการผู้ลิตมากกว่าร้อยละ 90
• การปล่อยก๊าซีคุาร์บอนไดออกไซีด์ น้อยกว่า 0.611 ตันต่อตันนำ�าเหล็กดิบ



• 

ประวัติและพัฒนาการที�สำาคัญ

2545
• บริษััทจด้ทะเบีย์นจัด้ตั�งข่�นเป็นบริษััทมุหาชำนจำากัด้	 

ในชำ่�อั	“บริษััท	มุิล่เล่นเน้ย์มุ	ส่ตีล่	จำากัด้	(มุหาชำน)”	(MS)
• บริษััทควบรวมุกิจการระหว่าง	NTS	กับ	SISCO	 

แล่ะ	SCSC	ซึ่่�งเป็นบริษััทย์่อัย์ขอังบริษััทซึ่ิเมุนต ์
ไทย์โฮล่ด้ิ�ง	จำากัด้	(CHC)

• เป็นบริษััทที�จด้ทะเบีย์นในตล่าด้หล่ักทรัพย์์ภาย์ใต้หมุวด้	
“REHABCO”

2549
• กลุ่่มุ	 Tata	 Steel	 ร่วมุกันย์่�นคำาเส่นอัซึ่่�อัหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท

ทั�งหมุด้โด้ย์ส่มุัครใจ	จากผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์เป็นการทั�วไป
• ผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่ขอังบริษััทเปล่ี�ย์นจาก	“CHC”	เป็น	 

“กลุ่่มุ	Tata	Steel”
• บรษัิัทเปล่ี�ย์นชำ่�อัจาก	“บรษัิัท	มิุล่เล่นเนย้์มุ	ส่ตลี่	จำากัด้	(มุหาชำน)”	 

เป็น	“บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)”
• เปล่ี�ย์นแปล่งชำ่�อัย์่อัหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััทในระบบการซึ่่�อัขาย์ 

จาก	“MS”	เป็น	“TSTH”

2547
• ตล่าด้หล่ักทรัพย์์ฯ	อันุมุัติให้ย์้าย์หมุวด้การซึ่่�อัขาย์ 

หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััทกล่ับสู่่หมุวด้	“CONMAT”

2554
• ตล่าด้หล่ักทรัพย์์ฯ	ประกาศปรับเปล่ี�ย์นหมุวด้

การซึ่่�อัขาย์หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััทมุาอัย์ู่ในหมุวด้	
“STEEL”

• โครงการเตาถลุ่งขนาด้เล่็ก	(MBF)	หย์ุด้การผู้ล่ิต
เป็นการชำั�วคราวในเด้่อันส่ิงหาคมุ	2554	
เน่�อังจากราคาวัตถุด้ิบนำาเข้าที�สู่งข่�น

• บริษััทเปิด้ตัวตราส่ินค้าใหมุ่	“TATA	TISCON”	 
ในเด้่อันส่ิงหาคมุ	2554

2555
• บริษััทก้าวเข้าสู่่ตล่าด้ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ใหมุ่	เป็น	 

“เหล่็กเพล่า”(Special	Bar	Quality)	ซึ่่�งเป็น 
ผูู้้ผู้ล่ิตเพีย์งราย์เด้ีย์วในประเทศไทย์

• บริษััทเปิด้ตัวผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ใหมุ่	“เหล่็กเส่้นต้าน
แรงส่ั�นส่ะเท่อันแผู้่นด้ินไหว”	ครั�งแรกใน
ประเทศไทย์	ส่ำาหรับพ่�นที�ที�มุีแนวโน้มุเร่�อัง
แผู้่นด้ินไหว

2551
• บริษััทจ่าย์เงินปันผู้ล่ประจำาปี	2550	-	2551	 

ให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นบุริมุส่ิทธิิแล่ะหุ้นส่ามุัญ่	ในอััตรา
หุ้นล่ะ	0.076	บาท	(20%	ขอังกำาไรสุ่ทธิิ)

2552
• โครงการเตาถลุ่งขนาด้เล่็ก	(MBF)	ซึ่่�งเป็น

โครงการผู้ล่ิตเหล่็กโด้ย์ใชำ้แร่เหล่็กเป็น
วัตถุด้ิบได้้ก่อัส่ร้างเส่ร็จส่มุบูรณ์์	ถ่อัเป็น
โครงการแรกขอังประเทศไทย์แล่ะเอัเชำีย์
ตะวันอัอักเฉ้ย์งใต้

2548
• CHC	บรรลุ่ข้อัตกล่งที�จะขาย์หุ้น	MS	 

ที�ถ่อัอัย์ู่ในบริษััททั�งหมุด้ให้แก่กลุ่่มุ	Tata	Steel

ประวัติแล่ะพัฒนาการที�ส่ำาคัญ่ที�ผู้่านมุามุีด้ังน้�

2550
• บริษััทจ่าย์เงินปันผู้ล่ประจำาปี	2549	 

ให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นบุริมุส่ิทธิิแล่ะหุ้นส่ามุัญ่ 
ในอััตราหุ้นล่ะ	0.03	บาท	 
(38%	ขอังกำาไรสุ่ทธิิ)

2556
• บริษััทได้้รับรางวัล่	CSRI	Recognition	 

จากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์
• NTS	ได้้รับรางวัล่อัุตส่าหกรรมุด้ีเด้่น	 

ประจำาปี	2556	ประเภทการบริหารความุ
ปล่อัด้ภัย์	จากนาย์กรัฐมุนตรี

2557
• บริษััทได้้รับรางวัล่	CSR	Recognition	แล่ะรางวัล่บริษััท

จด้ทะเบีย์นด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุด้ีเด้่นจาก
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

• NTS	ได้้รับรางวัล่	“อัุตส่าหกรรมุด้ีเด้น่”	ประจำาปี	2557	
ประเภทการบริหารคุณ์ภาพ	จากนาย์กรัฐมุนตรี

1414  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS
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ประวัติและพัฒนาการที�สำาคัญ

2545
• บริษััทจด้ทะเบีย์นจัด้ตั�งข่�นเป็นบริษััทมุหาชำนจำากัด้	 

ในชำ่�อั	“บริษััท	มุิล่เล่นเน้ย์มุ	ส่ตีล่	จำากัด้	(มุหาชำน)”	(MS)
• บริษััทควบรวมุกิจการระหว่าง	NTS	กับ	SISCO	 

แล่ะ	SCSC	ซึ่่�งเป็นบริษััทย์่อัย์ขอังบริษััทซึ่ิเมุนต ์
ไทย์โฮล่ด้ิ�ง	จำากัด้	(CHC)

• เป็นบริษััทที�จด้ทะเบีย์นในตล่าด้หล่ักทรัพย์์ภาย์ใต้หมุวด้	
“REHABCO”

2549
• กลุ่่มุ	 Tata	 Steel	 ร่วมุกันย์่�นคำาเส่นอัซึ่่�อัหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท

ทั�งหมุด้โด้ย์ส่มุัครใจ	จากผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์เป็นการทั�วไป
• ผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่ขอังบริษััทเปล่ี�ย์นจาก	“CHC”	เป็น	 

“กลุ่่มุ	Tata	Steel”
• บรษัิัทเปล่ี�ย์นชำ่�อัจาก	“บรษัิัท	มิุล่เล่นเนย้์มุ	ส่ตลี่	จำากดั้	(มุหาชำน)”	 

เป็น	“บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)”
• เปล่ี�ย์นแปล่งชำ่�อัย์่อัหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััทในระบบการซึ่่�อัขาย์ 

จาก	“MS”	เป็น	“TSTH”

2547
• ตล่าด้หล่ักทรัพย์์ฯ	อันุมุัติให้ย์้าย์หมุวด้การซึ่่�อัขาย์ 

หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััทกล่ับสู่่หมุวด้	“CONMAT”

2554
• ตล่าด้หล่ักทรัพย์์ฯ	ประกาศปรับเปล่ี�ย์นหมุวด้

การซึ่่�อัขาย์หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััทมุาอัย์ู่ในหมุวด้	
“STEEL”

• โครงการเตาถลุ่งขนาด้เล่็ก	(MBF)	หย์ุด้การผู้ล่ิต
เป็นการชำั�วคราวในเด้่อันส่ิงหาคมุ	2554	
เน่�อังจากราคาวัตถุด้ิบนำาเข้าที�สู่งข่�น

• บริษััทเปิด้ตัวตราส่ินค้าใหมุ่	“TATA	TISCON”	 
ในเด้่อันส่ิงหาคมุ	2554

2555
• บริษััทก้าวเข้าสู่่ตล่าด้ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ใหมุ่	เป็น	 

“เหล่็กเพล่า”(Special	Bar	Quality)	ซึ่่�งเป็น 
ผูู้้ผู้ล่ิตเพีย์งราย์เด้ีย์วในประเทศไทย์

• บริษััทเปิด้ตัวผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ใหมุ่	“เหล่็กเส่้นต้าน
แรงส่ั�นส่ะเท่อันแผู้่นด้ินไหว”	ครั�งแรกใน
ประเทศไทย์	ส่ำาหรับพ่�นที�ที�มุีแนวโน้มุเร่�อัง
แผู้่นด้ินไหว

2551
• บริษััทจ่าย์เงินปันผู้ล่ประจำาปี	2550	-	2551	 

ให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นบุริมุส่ิทธิิแล่ะหุ้นส่ามุัญ่	ในอััตรา
หุ้นล่ะ	0.076	บาท	(20%	ขอังกำาไรสุ่ทธิิ)

2552
• โครงการเตาถลุ่งขนาด้เล่็ก	(MBF)	ซึ่่�งเป็น

โครงการผู้ล่ิตเหล่็กโด้ย์ใชำ้แร่เหล่็กเป็น
วัตถุด้ิบได้้ก่อัส่ร้างเส่ร็จส่มุบูรณ์์	ถ่อัเป็น
โครงการแรกขอังประเทศไทย์แล่ะเอัเชำีย์
ตะวันอัอักเฉ้ย์งใต้

2548
• CHC	บรรลุ่ข้อัตกล่งที�จะขาย์หุ้น	MS	 

ที�ถ่อัอัย์ู่ในบริษััททั�งหมุด้ให้แก่กลุ่่มุ	Tata	Steel

ประวัติแล่ะพัฒนาการที�ส่ำาคัญ่ที�ผู้่านมุามุีด้ังน้�

2550
• บริษััทจ่าย์เงินปันผู้ล่ประจำาปี	2549	 

ให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นบุริมุส่ิทธิิแล่ะหุ้นส่ามุัญ่ 
ในอััตราหุ้นล่ะ	0.03	บาท	 
(38%	ขอังกำาไรสุ่ทธิิ)

2556
• บริษััทได้้รับรางวัล่	CSRI	Recognition	 

จากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์
• NTS	ได้้รับรางวัล่อัุตส่าหกรรมุด้ีเด้่น	 

ประจำาปี	2556	ประเภทการบริหารความุ
ปล่อัด้ภัย์	จากนาย์กรัฐมุนตรี

2557
• บริษััทได้้รับรางวัล่	CSR	Recognition	แล่ะรางวัล่บริษััท

จด้ทะเบีย์นด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุด้ีเด้่นจาก
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

• NTS	ได้้รับรางวัล่	“อัุตส่าหกรรมุด้ีเด้น่”	ประจำาปี	2557	
ประเภทการบริหารคุณ์ภาพ	จากนาย์กรัฐมุนตรี

1414  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

• 

2558
• บริษััทได้้รับการคัด้เล่่อัก	ให้อัย์ู่ในราย์ชำ่�อั	“Thailand	

Sustainability	Investment	2015	”	หร่อัราย์ชำ่�อั	 
“หุ้นย์ั�งย์่น”

• บริษััทได้้ร่วมุเป็น	1	ใน	30	บริษััทนำาร่อังในการประกาศ
เจตนารมุณ์์เข้าร่วมุโครงการ	The	Children	
Sustainability	Forum	เพ่�อัส่่งเส่ริมุการด้ำาเนินธิุรกิจที�
เป็นมุิตรแล่ะคำาน่งถ่งส่ิทธิิเด้็ก

• SCSC	ได้้รับรางวัล่	“เหมุ่อังแร่ส่ีเขีย์ว	2558”	 
จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	
กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

2559
• SCSC	 ได้้รับรางวัล่	 “อัุตส่าหกรรมุดี้เด้่น”	 ประเภท 

การบริหารความุปล่อัด้ภัย์	จากนาย์กรัฐมุนตรี
• SCSC	 ได้้รับรางวัล่	 Gold	 Award	 จากการแข่งขันนำา

เส่นอัผู้ล่งานการจัด้การแล่ะควบคุมุคุณ์ภาพในงาน
มุหกรรมุคุณ์ภาพแห่งชำาติ	 ICQCC	 ประจำาปี	 2559	 
(International	Convention	on	Quality	Control	Circle	
2016)	ซึ่่�งจัด้ข่�นในประเทศไทย์	

• SISCO	 ได้้รับรางวัล่จากโครงการส่่งเส่ริมุโรงงาน
อัุตส่าหกรรมุให้มุีความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุแล่ะอัย์ู่ร่วมุ
กับชำุมุชำนได้้อัย์่างย์ั�งย์่น	 ซึ่่�งจัด้ข่�นโด้ย์กรมุโรงงาน
อัุตส่าหกรรมุ	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

• SCSC	ได้ร้บัรางวัล่	“ธิงธิรรมุาภิบาล่ส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ”	ประจำา
ปี	2559	จากการนิคมุอัุตส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์

2560
• บรษัิัทได้ร้บัรางวลั่	Thailand	ICT	Excellence	Award	2017	ในประเภทโครงการพฒันากระบวนการ

หล่ักภาย์ใน
• บริษััทได้้รับรางวัล่	 “หุ้นย์ั�งย์่น”	แล่ะ	 “ราย์งานการพัฒนาเพ่�อัความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	 2560	 ระด้ับ	

Recognition”	จากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์
• NTS	ได้ร้บัรางวลั่	“อัตุส่าหกรรมุดี้เด้น่	ประเภทการบรหิารงานความุปล่อัด้ภัย์”	จากนาย์กรฐัมุนตรี
• NTS	แล่ะ	SCSC	ได้้รบัรางวลั่	“ส่ถานประกอับกจิการด้เีด่้นด้้านความุปล่อัด้ภยั์	อัาชำวีอันามุยั์	แล่ะส่ภาพ

แวด้ล้่อัมุการทำางาน	ระด้บัประเทศ”	จากกรมุส่วัส่ด้กิารแล่ะคุมุ้ครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
• NTS	 ได้้รับประกาศน้ย์บัตรรับรอัง	 “Carbon	 Footprint	 for	 Organization	 (CFO)”	 (คาร์บอัน 

ฟุุตพริ�นท์ขอังอังค์กร)	จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	(อังค์การมุหาชำน)
• SCSC	ได้้รับรางวัล่	“Green	Star	Award”	จากการนิคมุอัุตส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์
• SCSC	 ได้้รบัรางวัล่	 “เหมุอ่ังแร่ส่เีขยี์ว”	 จากกรมุอุัตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุอ่ังแร่	 กระทรวง

อัตุส่าหกรรมุ
• SCSC	 ได้้รับรางวัล่จากโครงการส่่งเส่ริมุโรงงานอัุตส่าหกรรมุให้มุีความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุแล่ะ

อัยู่์รว่มุกบัชำมุุชำนได้อ้ัย่์างย์ั�งย์น่	(CSR-DIW)	แล่ะ	SISCO	ได้รั้บรางวัล่จากโครงการส่ง่เส่รมิุโรงงาน
อัุตส่าหกรรมุให้มุีความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุแล่ะอัย์ู่ร่วมุกับชำุมุชำนได้้อัย่์างย์ั�งย์่น	 (CSR-DIW)	 
ระด้ับต่อัเน่�อัง	

• SCSC	ได้้รับรางวัล่	“ไคเซึ่็นระด้ับเหรีย์ญ่ทอัง”

25632562

2561

2564

• บรษัิัทจดั้มุหกรรมุการแข่งขนัเด้นิ-วิ�ง	“ทาทา	ส่ตลี่	มุนิมิุาราธิอัน	2018	วิ�งเพ่�อัทหารผู่้านศก่”
• คะแนน	Tata	Business	Excellence	Model	(TBEM)	เพิ�มุส่งูข่�นจากระด้บั	“ผู้ล่งานด้”ี	ในปี	2559	เป็น	“ผูู้น้ำาในอัตุส่าหกรรมุที�เปิด้ตวัใหมุ่”
• บรษัิัทได้้รบัรางวลั่	“หุ้นย์ั�งย์น่	ประจำาปี	2561”	แล่ะ	“บรษัิัทจด้ทะเบีย์นด้้านความุย์ั�งย์น่	ประจำาปี	2561	ประเภทดี้เด่้น”	จากตล่าด้หล่กัทรพัย์์แห่งประเทศไทย์
• NTS	ได้้รบัรางวลั่จากโครงการส่่งเส่รมิุโรงงานอัตุส่าหกรรมุให้มุคีวามุรบัผู้ดิ้ชำอับต่อัส่งัคมุแล่ะอัย์ูร่่วมุกบัชำมุุชำนได้้อัย่์างย์ั�งย์น่	(CSR-DIW)	SCSC	แล่ะ	SISCO	ได้้รบัรางวลั่

จากจากโครงการส่่งเส่รมิุโรงงานอัตุส่าหกรรมุให้มุคีวามุรบัผู้ดิ้ชำอับต่อัส่งัคมุแล่ะอัย์ูร่่วมุกบัชำมุุชำนได้้อัย่์างย์ั�งย์น่	(CSR-DIW)	ระด้บัต่อัเน่�อัง		
• SCSC	ได้้รบัประกาศน้ย์บัตรรบัรอัง	“Carbon	Footprint	for	Organization	(CFO)”	จากอังค์การบรหิารจดั้การก๊าซึ่เรอ่ันกระจก	(อังค์การมุหาชำน)
• NTS	แล่ะ	SCSC	ได้้รบัรางวลั่	“เหมุอ่ังแร่ส่เีขยี์ว”	จากกรมุอุัตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุอ่ังแร่	กระทรวงอัตุส่าหกรรมุ
• SISCO	ได้้รบัรางวลั่	“การจดั้การขอังเส่ยี์ที�ด้ตีามุหล่กั	3Rs”	จากกรมุโรงงานอัตุส่าหกรรมุ	กระทรวงอัตุส่าหกรรมุ
• NTS	ได้้รบัรางวลั่	“อัตุส่าหกรรมุดี้เด่้น	ประจำาปี	2561	ประเภทการบริหารงานคณุ์ภาพ”	จากนาย์กรฐัมุนตรี
• SISCO	แล่ะ	SCSC	ได้้รบัรางวลั่อังค์กรต้นแบบ	Happy	Workplace	ประจำาปี	2561	จากส่ำานกังานกอังทนุส่นบัส่นนุการส่ร้างเส่ริมุส่ขุภาพ	(ส่ส่ส่.)
• NTS	 แล่ะ	 SCSC	 ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับกิจการด้ีเด่้นด้้านความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามุัย์	 แล่ะส่ภาพแวด้ล้่อัมุการทำางาน	 ระด้ับประเทศ	 จากกรมุส่วัส่ด้ิการ 

แล่ะคุมุ้ครอังแรง	กระทรวงแรงงาน

• บริษััทได้้รับการพิจารณ์าต่อัอัาย์ุประกาศน้ย์บัตรรับรอังจากคณ์ะกรรมุการแนวร่วมุปฏิบัติขอังภาค
เอักชำนไทย์ในการต่อัต้านการทุจริต	(CAC)	

• บรษัิัทได้รั้บการประกาศจากตล่าด้หลั่กทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	ใหอ้ัย์ู่ในราย์ช่ำ�อัหุน้ย์ั�งย์น่	ประจำาปี	2562
• บริษััทได้้รับรางวัล่การเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่ความุย์ั�งย์่น	 ประจำาปี	 2562	 จากส่มุาคมุบริษััทจด้ทะเบีย์นไทย์	

ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	แล่ะส่ถาบันไทย์พัฒน์		
• SISCO	ได้ร้บัรางวลั่ส่ถานประกอับการเคร่อัขา่ย์ที�มุกีารด้ำาเนนิงานด้า้นความุรบัผู้ดิ้ชำอับตอ่ัส่งัคมุอัย์า่ง

ต่อัเน่�อัง	 (CSR-DPIM	 Continuous)	 ประจำาปี	 2562	 	 ประเภทโรงประกอับโล่หกรรมุ	 จากกรมุ
อัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

• SISCO,	SCSC	แล่ะ	NTS	รบัรางวลั่ส่ง่เส่รมิุส่ถานประกอับการรวมุพล่งัส่รา้งความุรบัผู้ดิ้ชำอับตอ่ัส่งัคมุ
เป็นสุ่ขอัย์่างย์ั�งย์่น	(CSR-DIW	Continuous)	ประจำาปี	2562	จากกรมุโรงงานอัุตส่าหกรรมุ	กระทรวง
อัุตส่าหกรรมุ	

• NTS	 แล่ะ	 SCSC	 ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับกิจการที�มุีระบบบริหารจัด้การด้้านแรงงานย์อัด้เย์ี�ย์มุ	
ประจำาปี	 2561-2562	 ในฐานะต้นแบบขอังการจัด้การด้้านความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามุัย์	 แล่ะส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุการทำางาน	 ระด้ับประเทศ	 แล่ะ	 SISCO	 ได้้รับรางวัล่น้�ในปี	 2562	 จากกรมุส่วัส่ด้ิการแล่ะ
คุ้มุครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	

• SISCO	ได้้รับมุอับประกาศน้ย์บัตรคาร์บอันฟุุตพริ�นท์ขอังอังค์กร	อัย์่างต่อัเน่�อังตั�งแต่ปี	2560	2561	
แล่ะ	2562	จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	(อังค์การมุหาชำน)	

• TSTH	รบัประกาศนย้์บตัรภาคลี่ด้โล่กรอ้ัน	ในฐานะบรษัิัทที�รว่มุมุอ่ักบักรมุป�าไมุ	้อังคก์ารบรหิารจดั้การ
ก๊าซึ่เร่อันกระจก	(อังค์การมุหาชำน)	แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุมุชำนป�าบ้านหินด้าด้	

• NTS	แล่ะ	SCSC	ได้ร้บัรางวลั่เหมุ่อังแรส่่เีขยี์ว	ประจำาป	ี2562	ตอ่ัเน่�อังเปน็ปทีี�	2	จากกรมุอัตุส่าหกรรมุ
พ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

• บริษััท	 เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 ได้้เปล่ี�ย์นชำ่�อั	 เป็น	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	
(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	(TSMT)

• บริษััท	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)	จำากัด้	แล่ะ	บริษััท	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	จำากัด้	ควบรวมุกิจการเข้ากับ
บรษัิัท	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ติ	(ประเทศไทย์)	จำากดั้	(มุหาชำน)	(TSMT)	ด้ว้ย์วิธิกีารโอันกิจการทั�งหมุด้	
(EBT)	ให้	TSMT	โด้ย์บริษััท	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)	จำากัด้	แล่ะ	บริษััท	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	จำากัด้	 
อัย์ู่ภาย์ใต้กระบวนการเล่ิกกิจการ

• บริษััทได้้รับการประกาศจากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 ให้อัย์ู่ในราย์ชำ่�อัหุ้นย์ั�งย์่น	 ประจำาปี	
2563	แล่ะได้้รับรางวัล่การเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่ความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2563	จากส่ถาบันไทย์พัฒน์

• NTS	แล่ะ	SISCO	ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการเคร่อัข่าย์ที�มุีการด้ำาเนินงานด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุอัย์่างต่อัเน่�อัง	(CSR-DPIM	Continuous)	3	ปี	แล่ะ	2	ปีติด้ต่อักัน	(ตามุล่ำาด้ับ)	ประเภท
โรงประกอับโล่หกรรมุ	จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

• SISCO	SCSC	แล่ะ	NTS	ได้ร้บัรางวลั่ส่ง่เส่รมิุส่ถานประกอับการรวมุพล่งัส่รา้งความุรบัผู้ดิ้ชำอับตอ่ั
ส่ังคมุเป็นสุ่ขอัย์่างย์ั�งย์่น	(CSR-DIW	Continuous)	ประจำาปี	2563	จากกรมุโรงงานอัุตส่าหกรรมุ	
กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

• NTS	 ได้้รับรางวัล่	 ส่ถานประกอับการต้นแบบด้ีเด้่นด้้านความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามุัย์	 แล่ะส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุใน	การทำางาน	ประจำาปี	2563	ในระด้ับประเทศ	จากกรมุส่วัส่ด้ิการแล่ะคุ้มุครอังแรงงาน	
กระทรวงแรงงาน

• SISCO	 ได้้รับมุอับประกาศน้ย์บัตร	 คาร์บอันฟุุตพริ�นท์ขอังอังค์กร	 อัย์่างต่อัเน่�อัง	 4	 ปีติด้ต่อักัน	 
จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	(อังค์การมุหาชำน)

• NTS	 แล่ะ	 SCSC	 ได้้รับรางวัล่เหมุ่อังแร่ส่ีเขีย์ว	 อัย่์างต่อัเน่�อัง	 ตั�งแต่ปี	 2561-2563	 จากกรมุ
อัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

• SCSC	 ได้้รับประกาศน้ย์บัตรธิงขาว-ด้าวเขีย์วประจำาปี	 2563	 จากการนิคมุอุัตส่าหกรรมุแห่ง
ประเทศไทย์	(กนอั.)

• NTS	 ได้้รับรางวัล่	 Thailand	 Kaizen	 Award	 ระด้ับเหรีย์ญ่เงินในประเภทนวัตกรรมุไคเซึ่็น	 จาก
ส่มุาคมุส่่งเส่ริมุเทคโนโล่ย์ี	(ไทย์-ญ่ี�ปุ�น)

• บริษััทได้้รับการประกาศจากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ให้อัยู์่ในราย์ช่ำ�อัหุ้นย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2564	แล่ะได้้รับรางวัล่การเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่ความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2564	จากส่ถาบันไทย์พัฒน์
• TSTH	ได้้รับรางวัล่ประกาศเกีย์รติคุณ์จรรย์าบรรณ์ด้ีเด้่น	หอัการค้าไทย์	ประจำาปี	2564	ในฐานะที�เป็นอังค์กรที�บริหารอัย์่างมุีจรรย์าบรรณ์	ตามุหล่ักจรรย์าบรรณ์	จากหอัการค้าไทย์	แล่ะส่ภาหอัการค้า

แห่งประเทศไทย์
• NTS	 แล่ะ	 SISCO	 ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการเคร่อัข่าย์ที�มุีการด้ำาเนินงานด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุอัย์่างต่อัเน่�อัง	 (CSR-DPIM	 Continuous)	 4	 ปี	 แล่ะ	 3	 ปีติด้ต่อักัน	 (ตามุล่ำาด้ับ)	 แล่ะ	 

SCSC	ผู้่านเกณ์ฑ์์การประเมุิน	CSR-DPIM	เป็นปีแรก	ประเภทโรงประกอับโล่หกรรมุ	จากกรมุอุัตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ
• SISCO	 SCSC	 แล่ะ	 NTS	 ได้้รับรางวัล่ส่่งเส่ริมุส่ถานประกอับการรวมุพล่ังส่ร้างความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุเป็นสุ่ขอัย์่างย์ั�งย์่น	 (CSR-DIW	Continuous)	 ประจำาปี	 2564	 จากกรมุโรงงานอัุตส่าหกรรมุ	

กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ
• SCSC	 แล่ะ	 SISCO	 ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการต้นแบบด้ีเด้่นด้้านความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชีำวอันามัุย์	 แล่ะส่ภาพแวด้ล่้อัมุในการทำางาน	 ประจำาปี	 2564	 ในระด้ับประเทศ	 แล่ะ	 SISCO	 ได้้รับรางวัล่ 

หน่วย์งานความุปล่อัด้ภัย์ด้ีเด้่น	จากกรมุส่วัส่ด้ิการแล่ะคุ้มุครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
• SISCO	ได้้รับมุอับประกาศน้ย์บัตร	คาร์บอันฟุุตพริ�นท์ขอังอังค์กร	อัย์่างต่อัเน่�อัง	5	ปีติด้ต่อักัน	จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	(อังค์การมุหาชำน)
• NTS	แล่ะ	SCSC	ได้้รับรางวัล่เหมุ่อังแร่ส่ีเขีย์ว	ประจำาปี	2564	ต่อัเน่�อังเป็นปีที�	4	แล่ะโรงงาน	SISCO	ได้้รับเป็นปีแรก	จากกรมุอุัตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อังแร่	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ
• NTS	แล่ะ	SCSC	ได้้รับประกาศน้ย์บัตรธิงขาว-ด้าวเขีย์วประจำาปี	2564	จากการนิคมุอุัตส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์	(กนอั.)
• NTS	แล่ะ	SCSC	ได้้รับประกาศน้ย์บัตร	โรงงานอัุตส่าหกรรมุเชำิงนิเวศที�มุีคุณ์ภาพต่อัส่ังคมุ	ประจำาปี	2564	ระด้ับ	Gold	Awards	จากกรมุโรงงานอัุตส่าหกรรมุ	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	
• SCSC	ได้้รับการตรวจรับรอังมุาตรฐานระบบการจัด้การพล่ังงานระด้ับส่ากล่	ISO	50001:2018	ส่ำาหรับขอับข่าย์การผู้ล่ิตเหล่็กแท่งแล่ะเหล่็กเส่้นเส่ริมุคอันกรีต
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การแบ่งรายได้

การด้ำาเนินงานขอังกลุ่่มุบริษััทเกี�ย์วข้อังกับส่่วนงานธิุรกิจเด้ีย์วค่อัการผู้ล่ิตแล่ะการขาย์ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์เหล่็กทรงย์าว	 โด้ย์มุีส่ัด้ส่่วนขอังราย์ได้้ 
จากการขาย์ตามุประเภทผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	ซึ่่�งมุีการผู้ล่ิตโด้ย์แต่ล่ะบริษััทย์่อัย์	ด้ังน้�

ประเภทผลิตภัณฑ์
ปีการเงิน 2565 ปีการเงิน 2564 ปีการเงิน 2563

พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ

ภาย์ในประเทศ

เหล่็กเส่้น 682 15,813 48.5 786 12,811 58.2 729 11,864 58.9

เหล่็กล่วด้ 493 12,742 39.1 399 7,093 32.2 317 5,605 27.8

เหล่็กรูปพรรณ์ขนาด้เล่็ก 23 621 1.9 33 610 2.8 32 601 3.0

อั่�นๆ 5 322 1.0 6 178 0.8 4 52 0.3

รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยภ�ยในประเทศ 1,203 29,498 90.5 1,224 20,692 94.0 1,082 18,122 90.0

ส่่งอัอัก

เหล่็กเส่้น 59 1,355 4.2 63 1,033 4.7 97 1,608 8.0

เหล่็กล่วด้ 27 768 2.3 16 292 1.3 22 395 2.0

อั่�นๆ* 44 969 3.0 - - - - - -

รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยส่งออก 130 3,092 9.5 79 1,325 6.0 119 2,003 10.0

รวมร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,333 32,590 100.0 1,303 22,017 100.0 1,201 20,125 100.0

*เป็นการส่่งอัอักบิล่เล่็ต	44,000	ตัน
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ลักษณะผลิตภัณฑ์์

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

1.1	 เหล่็กเส่้นกล่มุมุีเส่้นผู้่าศูนย์์กล่าง	ขนาด้	6-25	มุมุ.	ผู้ล่ิตตามุ
มุาตรฐานผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์อัุตส่าหกรรมุ	 (มุอัก.)	 เล่ขที�	 20-2559	 
ชำั�นคุณ์ภาพ	SR24

1.2	 เหล่็กข้อัอ้ัอัย์มุีเส่้นผู้่าศูนย์์กล่าง	 ขนาด้	 8-40	 มุมุ.	 ผู้ล่ิตตามุ
มุาตรฐานผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์อัุตส่าหกรรมุ	 (มุอัก.)	 เล่ขที�	 24-2559	 
ชำั�นคุณ์ภาพ	SD40	แล่ะ	SD50

เหล็่กเส้่นก่อัส่ร้างจัด้จำาหน่าย์ภาย์ใต้เคร่�อังหมุาย์การค้า	 ทาทา	 
ทิส่คอัน	 ส่ำาหรับใชำ้ในภาคการก่อัส่ร้างด้้านเส่ริมุคอันกรีต	 เชำ่น	 คาน	
เส่า	พ่�นขอังถนน	ส่ะพาน	ส่นามุกีฬา	เข่�อัน	บ้าน	แล่ะอัาคาร	เป็นต้น

นอักจากน้�	 บริษััทได้้พัฒนาเหล่็กข้อัอั้อัย์คุณ์ภาพพิเศษัภาย์ใต้
เคร่�อังหมุาย์การค้า	ทาทา	ทิส่คอัน	บกส่S	ซึ่่�งระบุ	“บกส่	S”	บนเหล่็ก
เส่้น	 เหล่็กข้อัอ้ัอัย์น้�มุีคุณ์ส่มุบัติเหน้ย์วกว่าเหล่็กเส่้นทั�วไป	 ด้ัด้โค้ง 
ได้้ง่าย์	ย์่ด้เกาะปูนได้้ด้ี	รวมุถ่งส่ามุารถต้านทานแรงส่ั�นส่ะเท่อันแผู้่น
ด้ินไหวได้้นานย์ิ�งข่�น	(เมุ่�อัเทีย์บกับเหล็่กเส่้นปกติ)	ผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์น้�มุีเส่้น
ผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	10-40	มุมุ.	แล่ะชำั�นคุณ์ภาพ	SD40	แล่ะ	SD50	

โครงการรถไฟุความุเร็วสู่งไทย์-จีน	 ใชำ้เหล่็กเส่้น	 GB	 ซึ่่�ง	 GB	 เป็น
มุาตรฐานขอังประเทศจนีที�ควบคมุุคณุ์ส่มุบตัเิฉพาะตวับางอัย์า่ง	เชำน่	
ค่าคาร์บอันเทีย์บเท่า	 การทด้ส่อับความุล่้า	 เป็นต้น	บริษััทได้้พัฒนา
ผู้ล่ติภณั์ฑ์น์้�ซึ่่�งส่อัด้คล้่อังกบัมุาตรฐานส่ำาหรบัโครงการรถไฟุความุเร็ว
สู่งไทย์-จีน	 ด้ังนั�น	 จ่งทำาให้ส่ามุารถล่ด้ความุต้อังการในการนำาเข้า
ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	ล่ด้ต้นทุนการก่อัส่ร้าง	แล่ะล่ด้ระย์ะเวล่าในการก่อัส่ร้างล่ง	
นอักจากน้�เหล่็กเส่้นขอังบริษััทย์ังผู้่านการทด้ส่อับความุล่้าที�	 5	 ล่้าน
รอับโด้ย์ไมุ่แตกร้าวซ่ึ่�งเหน่อักว่ามุาตรฐานขอังประเทศจีนที�กำาหนด้
ความุล่้าไว้แค่	2	ล่้านรอับอัีกด้้วย์

บรษัิัทอัย์ูร่ะหวา่งพฒันาเหล่ก็ขอ้ัอัอ้ัย์ชัำ�นคณุ์ภาพ	SD60	ซ่ึ่�งได้น้ำาเส่นอั 
ผูู้้อัอักแบบหร่อัเจ้าขอังโครงการ	 แล่ะได้้รับความุส่นใจที�จะนำาเหล่็กน้�
ไปใชำ้ในโครงการที�กำาล่ังจะเกิด้ข่�นในอันาคต	 โด้ย์เหล่็กข้อัอั้อัย์ชัำ�น
คุณ์ภาพ	 SD60	 น้�จะมุีกำาล่ังสู่ง	 ส่ามุารถรับแรงได้้มุากกว่าเหล่็ก 
ขอ้ัอัอ้ัย์ทั�วไป	ทำาใหผูู้้อ้ัอักแบบส่ามุารถล่ด้ปรมิุาณ์เหล่ก็ขอ้ัอัอ้ัย์ที�ใชำใ้น
การก่อัส่ร้างล่งได้้	 ทำาให้ต้นทุนในการก่อัส่ร้างล่ด้ล่ง	 แล่ะส่ามุารถ
อัอักแบบได้้หล่ากหล่าย์มุากข่�น

2. เหล็กลวด
	 จำาแนกเป็นประเภทหล่ัก	ด้ังน้�

2.1 เหล็กลวดค�ร์บอนตุำ��ชั�นคุณภ�พ	 SWRM6-22	 มีุเส่้นผู้่า
ศูนย์์กล่างขนาด้	 5.5-17	 มุมุ.	 ผู้ลิ่ตตามุมุาตรฐานผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์
อัุตส่าหกรรมุ	(มุอัก.)	เล่ขที�	348-2559	ส่ำาหรับใชำ้เป็นวัตถุด้ิบ
ผู้ล่ติ	เชำน่	ล่วด้ผู้กูเหล่ก็	ตะป	ูตะแกรงเหล่ก็ไวรเ์มุชำ	ล่วด้ตาขา่ย์	
ล่วด้ชำุบส่ังกะส่ี	ล่วด้หนามุ	ล่วด้เบอัร์	แล่ะโซึ่่	เป็นต้น	นอักจาก
น้�	บรษัิัทย์งัได้พ้ฒันาส่นิคา้เหล่ก็ล่วด้คารบ์อันตำ�าที�เหมุาะกบัการ
ผู้ล่ิตขอังลู่กค้าเฉพาะราย์ที�นำาไปใช้ำผู้ล่ิตส่ินค้าที�มุีความุเฉพาะ
ตัวมุากข่�น	 เชำ่น	 ล่วด้ชำุบโครเมุีย์มุส่ำาหรับงานเคร่�อังใชำ้ไฟุฟุ้า	
เป็นต้น

2.2 เหล็กลวดค�ร์บอนสำ�หรับง�นยำ��หัวและง�นทุบข้�นร้ปเย็น 
SWRCH6A-22A	มีุเส่้นผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	5.5-17	มุมุ.	ผู้ล่ิต
ตามุมุาตรฐานผู้ล่ติภณั์ฑ์อ์ัตุส่าหกรรมุ(มุอัก.)	เล่ขที�	2243-2548	
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2
	อัีกด้้วย์
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ผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	5.5-17	มุมุ.	ผู้ล่ิตตามุมุาตรฐานผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์
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แรงกด้	ส่ปริงรับแรงย์่ด้	ส่ปริงรับแรงบิด้	ล่วด้ขอับย์างรถย์นต์	 
แล่ะล่วด้ส่ล่งิ	เปน็ตน้	นอักจากน้�	บรษัิัทย์งัได้พ้ฒันาส่นิคา้เหล่ก็
ล่วด้คาร์บอันสู่งที�เหมุาะกับการผู้ล่ิตขอังลู่กค้าเฉพาะราย์ที� 
นำาไปใช้ำผู้ล่ิตส่ินค้าที�มุีความุเฉพาะตัวมุากข่�นเชำ่นล่วด้ 
ส่ำาหรับงานย์านย์นต์	ล่วด้ส่ล่ิงส่ำาหรับงานล่ิฟุต์	เป็นต้น
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ประกอับด้้วย์เหล่็กฉาก	 แล่ะเหล่็กรางนำ�า	 ชำั�นคุณ์ภาพ	 SM400-570	
แล่ะSS400-540	 โด้ย์ผู้ลิ่ตตามุมุาตรฐานผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์อัุตส่าหกรรมุ	
(มุอัก.)	เล่ขที�	1227-2558	ภาย์ใต้เคร่�อังหมุาย์การค้า	“บกส่”	ส่ำาหรับ
ใชำ้ในการก่อัส่ร้างงาน	โครงส่ร้างต่างๆ	เชำ่น	ป้าย์โฆษัณ์า	โครงหล่ังคา	
เส่าส่่งไฟุฟุ้า	เป็นต้น

5. เหล็กตัด และดัดสำาเร็จรูป
เปน็ผู้ล่ติภณั์ฑ์เ์หล่ก็เส่น้กอ่ัส่รา้งส่ำาเรจ็รปู	พรอ้ัมุใชำง้านตามุที�ผูู้ใ้ชำง้าน
อัอักแบบ	โด้ย์ใช้ำเหล็่กเส้่นกอ่ัส่ร้างที�เป็นเส้่นตรง	หรอ่ัมุ้วนเป็นวตัถดุ้บิ
แล่ะส่ั�งใหบ้รษัิัทด้ำาเนนิการตดั้แล่ะ/หรอ่ัดั้ด้ตามุรูปแบบที�ตอ้ังการใช้ำใน
หน้างานก่อัส่ร้าง	 ซึ่่�งส่่งผู้ล่ด้ีในหล่าย์ด้้าน	 เชำ่น	 ล่ด้ค่าเหล่็กที�เหล่่อั 
จากการตัด้	 ประหย์ัด้พ่�นที�ในการตัด้/ด้ัด้	 ล่ด้การใชำ้คนที�มุีทักษัะใน 
การด้ัด้	 เป็นต้น	 เหล่็กตัด้แล่ะด้ัด้	 ผู้ล่ิตด้้วย์เคร่�อังจักรที�ทันส่มัุย์ที�
โรงงานแล่ะขนส่่งสู่่ส่ถานที�ก่อัส่ร้างตามุเวล่าที�ต้อังการ	 จากข้อัจำากัด้
ขอังพ่�นที�หน้างานก่อัส่ร้างส่ำาหรับการกอังเก็บ	 ตัด้/ด้ัด้	 เหล่็กเส่้น 
ที�มุอีัย่์างจำากัด้	แล่ะความุพรอ้ัมุขอังแรงงานที�มุทีกัษัะ	ส่ง่ผู้ล่ให้ส่ดั้ส่ว่น
ขอังความุต้อังการใชำ้งานเหล่็กตัด้แล่ะด้ัด้ส่ำาเร็จรูปเพิ�มุข่�น

เพ่�อัตอับส่นอังต่อัแนวโน้มุการก่อัส่ร้างในอันาคตที�มุีแนวโน้มุว่าจะ
เผู้ชิำญ่กับความุท้าทาย์	 เชำ่น	 การขาด้แคล่นแรงงานที�มุีฝ่ีมุ่อั	 การ
ก่อัส่ร้างที�ต้อังการความุรวด้เร็ว	 แล่ะความุย์่ด้หย์ุ่นมุากข่�น	 บริษััทย์ัง
คงพัฒนาผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ที�พร้อัมุใชำ้งานอัย์่างต่อัเน่�อัง	เชำ่น

4. เหล็กเพลา
ชำั�นคุณ์ภาพ	SS400-540	มุีเส่้นผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	19-47	มุมุ.	ผู้ล่ิต
ตามุมุาตรฐานผู้ลิ่ตภณั์ฑ์	์JIS	G3101	(2547)	ส่ำาหรับการใช้ำงานทั�วไป	
แล่ะชำั�นคุณ์ภาพ	S10C-S50C	มีุเส่้นผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	19-40	มุมุ.	
ผู้ล่ิตตามุมุาตรฐานผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	JIS	G4051	(2552)	ส่ำาหรับการใชำ้งาน
ด้้านย์านย์นต์	แล่ะวิศวกรรมุ	

5.1	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์เหล่็กปล่อักส่ำาเร็จรูป	 (Stirrup)	 ภาย์ใต้เคร่�อัง 
หมุาย์การค้า	“ทิส่คอัน	ซึุ่ปเปอัร์ล่ิงค์”	ส่ำาหรับใชำ้ในงานก่อัส่ร้าง
ในโครงส่ร้างคอันกรีตเส่ริมุเหล่็ก	เชำ่น	คาน	แล่ะเส่า	เป็นต้น	

5.2	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์เหล่็กเด้่อัย์ส่ำาเร็จรูป	 (Dowel)	 ภาย์ใต้เคร่�อัง 
หมุาย์การค้า	 “ทาทา	 ทิส่คอัน”	 ส่ำาหรับใชำ้ในงานก่อัส่ร้างถนน	
แล่ะล่านคอันกรีต	เป็นต้น

5.3	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์โครงเหล่็กส่ำาหรับงานฐานราก	 (Footing)	 ภาย์ใต้
เคร่�อังหมุาย์การค้า	 “ทิส่คอัน	 ซึุ่ปเปอัร์เบส่”	 เป็นผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์
พร้อัมุใชำ้งานชำนิด้ใหมุ่ที�เปิด้ตัวในตล่าด้	 ส่ำาหรับการใช้ำงาน
ระหว่างการก่อัส่รา้งฐานราก	ผู้ลิ่ตภณั์ฑ์น์้�จะช่ำวย์ให้การก่อัส่รา้ง
ส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็วย์ิ�งข่�น	
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ชำั�นคุณ์ภาพ	SS400-540	มุีเส่้นผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	19-47	มุมุ.	ผู้ล่ิต
ตามุมุาตรฐานผู้ลิ่ตภณั์ฑ์	์JIS	G3101	(2547)	ส่ำาหรับการใช้ำงานทั�วไป	
แล่ะชำั�นคุณ์ภาพ	S10C-S50C	มุีเส่้นผู้่าศูนย์์กล่างขนาด้	19-40	มุมุ.	
ผู้ล่ิตตามุมุาตรฐานผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	JIS	G4051	(2552)	ส่ำาหรับการใชำ้งาน
ด้้านย์านย์นต์	แล่ะวิศวกรรมุ	

5.1	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์เหล่็กปล่อักส่ำาเร็จรูป	 (Stirrup)	 ภาย์ใต้เคร่�อัง 
หมุาย์การค้า	“ทิส่คอัน	ซุึ่ปเปอัร์ล่ิงค์”	ส่ำาหรับใชำ้ในงานก่อัส่ร้าง
ในโครงส่ร้างคอันกรีตเส่ริมุเหล่็ก	เชำ่น	คาน	แล่ะเส่า	เป็นต้น	

5.2	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์เหล่็กเด้่อัย์ส่ำาเร็จรูป	 (Dowel)	 ภาย์ใต้เคร่�อัง 
หมุาย์การค้า	 “ทาทา	 ทิส่คอัน”	 ส่ำาหรับใชำ้ในงานก่อัส่ร้างถนน	
แล่ะล่านคอันกรีต	เป็นต้น

5.3	 ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์โครงเหล่็กส่ำาหรับงานฐานราก	 (Footing)	 ภาย์ใต้
เคร่�อังหมุาย์การค้า	 “ทิส่คอัน	 ซึุ่ปเปอัร์เบส่”	 เป็นผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์
พร้อัมุใชำ้งานชำนิด้ใหมุ่ที�เปิด้ตัวในตล่าด้	 ส่ำาหรับการใช้ำงาน
ระหว่างการก่อัส่รา้งฐานราก	ผู้ลิ่ตภณั์ฑ์น์้�จะช่ำวย์ให้การก่อัส่รา้ง
ส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็วย์ิ�งข่�น	
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-	เหล่็กเส่้น 500,000 - 500,000 1,000,000

-	เหล่็กล่วด้ 300,000 300,000 - 600,000

-	เหล่็กรูปพรรณ์ - 100,000 - 100,000

กำ�ลังก�รผู้ลิตุรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000

ข้อัมุูล่ส่ิ�นรอับระย์ะเวล่าบัญ่ชำี	ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	มุีอััตราการใชำ้กำาล่ังการผู้ล่ิตจากจำานวนผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ส่ำาเร็จรูปรวมุ	1.29	ล่้านตัน	คิด้เป็น
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

โรงงานผู้ลิ่ตทั�งส่ามุแหง่ขอังบรษัิัท	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ติ	(ประเทศไทย์)	
จำากัด้	(มุหาชำน)	(TSMT)	ตั�งอัย์ู่ที�จังหวัด้ชำล่บุรี	จังหวัด้ส่ระบุรี	แล่ะ
จังหวัด้ระย์อัง	โรงงานทั�งส่ามุแห่งได้้รับมุาตรฐานในระด้ับส่ากล่	โด้ย์
ได้้รับการรับรอังมุาตรฐานระบบบริหารงานคุณ์ภาพ	 ตามุมุาตรฐาน	
ISO	 9001:2015	 /	 มุอัก.	 9001-2559	 ตล่อัด้จนได้้รับการรับรอัง
มุาตรฐานข้อักำาหนด้ทั�วไปว่าด้้วย์ความุส่ามุารถขอังห้อังปฏิบัติการ
ทด้ส่อับ	 แล่ะห้อังปฎิบัติการส่อับเทีย์บ	 ตามุมุาตรฐานผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์
อัุตส่าหกรรมุ	ISO/IEC	17025:2017	/	มุอัก.	17025-2561

นอักจากน้�	บริษััทย์ังตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ขอังการดู้แล่ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	
โด้ย์โรงงานทั�งส่ามุแห่งได้้รับการรับรอังมุาตรฐานส่ากล่ส่ำาหรับ 
ระบบการจัด้การส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 ตามุมุาตรฐาน	 ISO	 14001:2015	 / 
มุอัก.	14001-2559	แล่ะโรงงานส่ระบุรีย์ังได้้รับการรับรอังมุาตรฐาน 
“Carbon	Footprint	for	Organization	(CFO)”	(คาร์บอันฟุุตพริ�นท์ 
ขอังอังค์กร)	 จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	 (อังค์การ
มุหาชำน)	เป็นระย์ะเวล่าต่อัเน่�อังถ่ง	5	ปี

บรษัิัทยั์งได้ใ้ห้ความุส่ำาคญั่ส่งูส่ดุ้ตอ่ัมุาตรการความุปล่อัด้ภัย์แล่ะส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุในการทำางานเพ่�อัสุ่ขอันามุัย์ขอังพนักงานทุกคน	 โรงงาน 
ทั�งส่ามุแหง่	ได้ร้บัการรบัรอังมุาตรฐานส่ากล่ส่ำาหรบัระบบบรหิารงาน
อัาชำวีอันามุยั์แล่ะความุปล่อัด้ภยั์	ตามุมุาตรฐาน	ISO	45001:	2018	/	
มุอัก.	45001-2561	

บริษััทตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ขอังการเปล่ี�ย์นแปล่งส่ภาพภูมุิอัากาศ
แล่ะการใชำ้พล่ังงานเพ่�อัให้เกิด้ความุคุ้มุทุนแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพสู่งสุ่ด้	
โรงงานระย์อังได้้รับการตรวจรับรอังมุาตรฐานระบบการจัด้การ
พล่ังงานระด้ับส่ากล่	ISO	50001:2018

ทั�งน้�	 ฝ่�าย์การตล่าด้แล่ะการขาย์	 แล่ะฝ่�าย์จัด้หา	 ได้้รับการรับรอัง
มุาตรฐานส่ากล่ขอังระบบบริหารงานคุณ์ภาพ	 ตามุมุาตรฐาน	 ISO	
9001:2015	/	มุอัก.	9001-2559	ด้้วย์เชำ่นกัน
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มุาตรฐานข้อักำาหนด้ทั�วไปว่าด้้วย์ความุส่ามุารถขอังห้อังปฏิบัติการ
ทด้ส่อับ	 แล่ะห้อังปฎิบัติการส่อับเทีย์บ	 ตามุมุาตรฐานผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์
อัุตส่าหกรรมุ	ISO/IEC	17025:2017	/	มุอัก.	17025-2561

นอักจากน้�	บริษััทย์ังตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ขอังการดู้แล่ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	
โด้ย์โรงงานทั�งส่ามุแห่งได้้รับการรับรอังมุาตรฐานส่ากล่ส่ำาหรับ 
ระบบการจัด้การส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 ตามุมุาตรฐาน	 ISO	 14001:2015	 / 
มุอัก.	14001-2559	แล่ะโรงงานส่ระบุรีย์ังได้้รับการรับรอังมุาตรฐาน 
“Carbon	Footprint	for	Organization	(CFO)”	(คาร์บอันฟุุตพริ�นท์ 
ขอังอังค์กร)	 จากอังค์การบริหารจัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	 (อังค์การ
มุหาชำน)	เป็นระย์ะเวล่าต่อัเน่�อังถ่ง	5	ปี
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มุอัก.	45001-2561	

บริษััทตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ขอังการเปล่ี�ย์นแปล่งส่ภาพภูมุิอัากาศ
แล่ะการใชำ้พล่ังงานเพ่�อัให้เกิด้ความุคุ้มุทุนแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพสู่งสุ่ด้	
โรงงานระย์อังได้้รับการตรวจรับรอังมุาตรฐานระบบการจัด้การ
พล่ังงานระด้ับส่ากล่	ISO	50001:2018
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ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

ตลาดภายในประเทศ

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง
บริษััทจำาหน่าย์ผู่้านตัวแทนจำาหน่าย์ในกรุงเทพแล่ะจังหวัด้ต่างๆ	 
ทุกภูมุิภาค	 รวมุถ่งผูู้้รับเหมุาก่อัส่ร้าง	 แล่ะเจ้าขอังโครงการ	 ภาย์ใต้
เคร่�อังหมุาย์การค้า	 ทาทา	 ทิส่คอัน	 ซึ่่�งเป็นที�รู้จักแล่ะย์อัมุรับทั�งใน
ประเทศไทย์แล่ะประเทศเพ่�อันบ้าน	 บริษััทย์ังคงมุีการพิจารณ์าเพิ�มุ
ตัวแทนจำาหน่าย์ราย์ใหมุ่ในจังหวัด้ต่างๆ	ทุกภูมุิภาค	รวมุถ่งการร่วมุ
จดั้ทำาโครงการพนัธิมิุตรทางธิรุกจิ	(Business	Partnership	Program)	
กับตัวแทนจำาหน่าย์ในภูมุิภาค	 โด้ย์การประเมิุนตามุการเข้าถ่ง 
แล่ะศกัย์ภาพในพ่�นที�นั�นๆ	เพ่�อัขย์าย์ฐานรา้นคา้ปล่กีแล่ะเพิ�มุส่ว่นแบง่
ตล่าด้ในร้านค้าปล่ีกมุากย์ิ�งข่�น	โด้ย์ปจัจุบนัมุีตัวแทนจำาหน่าย์เขา้ร่วมุ
โครงการน้�ทั�งหมุด้	11	ร้านค้ากระจาย์อัย์ู่ทั�วประเทศ

บริษััทมีุการจัด้ตั�งทีมุพัฒนาตล่าด้เพ่�อัให้ความุรู้ทางด้้านเทคนิคแล่ะ
จุด้ขาย์ขอังผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ใหมุ่	 อัาทิ	 เชำ่น	 เหล่็กเส่้นเหน้ย์วพิเศษั	 เหล่็ก
เส่น้แรงด้ง่ส่งู	SD50	แล่ะ	SD60	เหล่ก็เส่น้	GB	ส่ำาหรบัโครงการรถไฟุ
ความุเร็วสู่งไทย์-จีน	 เหล่็กตัด้แล่ะด้ัด้ส่ำาเร็จรูป	 เหล่็กปล่อักส่ำาเร็จรูป	
เหล่็กเด้่อัย์ส่ำาเร็จรูป	 แล่ะเหล่็กฐานรากส่ำาเร็จรูป	 กับผูู้้อัอักแบบ	
เจ้าขอังโครงการ	หน่วย์งานราชำการ	ผูู้้ควบคุมุงานก่อัส่ร้าง	ผูู้้รับเหมุา
ก่อัส่ร้าง	 แล่ะตัวแทนจำาหน่าย์	 อัย์่างส่มุำ�าเส่มุอั	 นอักจากน้�	 บริษััทมุี
การส่นับส่นุนกิจกรรมุแล่ะการส่่�อัส่ารทางการตล่าด้ในกลุ่่มุผูู้้แทน
จำาหนา่ย์ราย์หลั่ก	อักีทั�งมุกีารขาย์สิ่นคา้ผู้า่นทางเครอ่ัข่าย์รา้นคา้วสั่ดุ้
ก่อัส่ร้างส่มัุย์ใหมุ่	 (Modern	 Trade)	 อัาทิเชำ่น	 ส่ย์ามุโกล่บอัล่เฮ้าส่์	 
ไทวัส่ดุ้	เมุกาโฮมุ	โฮมุโปร	แล่ะดู้โฮมุ	เป็นต้น

2. เหล็กลวด
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5. เหล็กตัด และดัดสำาเร็จรูป
บริษััทจำาหน่าย์ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์มุูล่ค่าเพิ�มุน้�ผู้่านตัวแทนจำาหน่าย์ทั�งใน
กรุงเทพแล่ะทุกภูมุิภาค	 รวมุทั�งจำาหน่าย์โด้ย์ตรงไปยั์งผูู้้รับเหมุา
โครงการแล่ะเจ้าขอังโครงการ

บริษััทได้้จัด้ตั�งทีมุบริหารงานโครงการเพ่�อัประส่านงานกับเจ้าขอัง
โครงการในด้้านการวางแผู้นผู้ล่ิต	 แล่ะกำาหนด้การส่่งมุอับผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์
ใหส้่อัด้คล่อ้ังกบัความุต้อังการใชำข้อังล่กูคา้ในแตล่่ะโครงการ	นอักจาก
น้�บริษััทได้้ริเริ�มุ	 “ระบบส่่งราย์งานเหล่็กตัด้ดั้ด้อัอันไล่น์”	 (CAB	 
web	ordering)	แล่ะ	“บริการถอัด้ราย์การเหล่็กตัด้ด้ัด้”	(Bar-Cut-List	 
service)	 เพ่�อัชำ่วย์ลู่กค้าในการปรับปรุงกระบวนการวางแผู้นแล่ะ 
ล่ด้ภาระงานอัีกด้้วย์

บริษััทมุีการประชำาส่ัมุพันธิ์ทุกผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	ผู้่านส่่�อัส่ังคมุอัอันไล่น์	เชำ่น	
เฟุส่บุ๊ค	ไล่น์	สิ่�งพิมุพ์	ป้าย์โฆษัณ์า	ทั�งในกรุงเทพแล่ะต่างจังหวัด้		อีัก
ทั�งจัด้กิจกรรมุทางการตล่าด้ในรูปแบบต่างๆ	 เพ่�อัส่ร้างความุส่ัมุพันธิ์
กับลู่กค้าแล่ะผูู้้แทนจำาหน่าย์อัย์่างต่อัเน่�อัง

ส่ำาหรับทางด้า้นบริการบริษััทได้มีุ้เพิ�มุช่ำอังทางการจัด้จำาหน่าย์ผู่้านทาง
อัอันไล่น์	 (บ้านคล่ิกบิ�ว)	 เพ่�อัเข้าถ่งกลุ่่มุผูู้้บริโภคปล่าย์ทางมุากข่�น	 
แล่ะยั์งพัฒนาแอัปพลิ่เคชำั�นส่ำาหรับตัวแทนจำาหน่าย์แล่ะลู่กค้า	 เพ่�อั
ติด้ตามุส่ถานะคำาส่ั�งซึ่่�อัแล่ะบริการข้อัมุูล่ในด้้านต่างๆ

ตลาดส่งออก

บรษัิัทส่ง่อัอักเหล่ก็เส่น้กอ่ัส่รา้งแล่ะเหล่ก็ล่วด้ไปย์งัประเทศตา่งๆ	เชำน่	
ล่าว	กัมุพูชำา	มุาเล่เซึ่ีย์	เวีย์ด้นามุ	อิันโด้น้เซึ่ีย์	อัินเด้ีย์	แล่ะ	ตล่าด้ใหมุ่
อัย์า่งประเทศแคนาด้า	ฮอ่ังกง	แล่ะเกาหลี่ใต	้นอักจากน้�	ปทีี�แล่ว้บรษัิัท
ย์ังได้้ส่่งอัอักบิล่เล็่ตในช่ำวงที�ย์อัด้ขาย์ในประเทศได้้รับผู้ล่กระทบจาก 
การปดิ้ไซึ่ตง์านกอ่ัส่รา้งตามุมุาตรการควบคมุุโรคตดิ้เชำ่�อัไวรสั่โคโรนา	
(COVID-19)	ย์อัด้ขาย์ส่่งอัอักทั�งปีประมุาณ์ร้อัย์ล่ะ	10	ขอังย์อัด้ขาย์รวมุ

บรษัิัทได้รั้บใบอันุญ่าตผู้ล่ติตามุมุาตรฐานต่างประเทศ	ได้แ้ก	่มุาตรฐาน	
BIS	(ประเทศอัินเด้ีย์)	มุาตรฐาน	SIRIM	(ประเทศมุาเล่เซึ่ีย์)	

สัดส่วนของช่องทางการจัดจำาหน่าย 

ช่องทางจำาหน่าย
ปีการเงิน (ร้อยละ)

ปี 2564-2565 ปี 2563-2564 ปี 2562-2563 ปี2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560

ขาย์ตรง 56 51 43 45 46 39

ตัวแทนจำาหน่าย์ส่่วนภูมุิภาค 20 21 22 21 18 18

ตัวแทนจำาหน่าย์ในกรุงเทพฯ	แล่ะปริมุณ์ฑ์ล่ 24 28 35 34 36 43

รวมข�ยในประเทศ 100 100 100 100 100 100

สภาพแวดล้อมทางธุุรกิจ
อัา้งอังิจากส่ถาบนัเหล่ก็แล่ะเหล่ก็กล่า้แหง่ประเทศไทย์	ความุตอ้ังการ
ใชำ้เหล่็กขอังประเทศไทย์ในปี	 2564	 อัย์ู่ที�	 18.64	 ล่้านตัน	 เพิ�มุข่�น 
ร้อัย์ล่ะ	13.3	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	โด้ย์มุีปริมุาณ์การนำาเข้าอัย์ู่ที�	12.4	 
ล่า้นตนั	คดิ้เปน็รอ้ัย์ล่ะ	67	ขอังความุตอ้ังการใชำเ้หล่ก็ขอังประเทศไทย์	 
เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	19.1	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน

โด้ย์ความุต้อังการใชำ้เหล่็กทรงย์าวขอังประเทศไทย์อัย์ู่ที�	6.5	ล้่านตัน
เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	 3.1	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 โด้ย์มุีปริมุาณ์การนำาเข้า 
อัย์ู่ที�	 2.6	 ล้่านตัน	 คิด้เป็นร้อัย์ล่ะ	 40.2	 ขอังความุต้อังการใช้ำเหล็่ก 
ทรงย์าวขอังประเทศไทย์	เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	11.8	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ปี ปริมาณการผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส้่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ความต้องการใช้
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้า
(ร้อยละของความ

ต้องการใช้)
2564 7.63 6.7 12.40 19.1 1.39 25.6 18.64 13.3 66.5
2563 7.16 -8.2 10.40 -15.0 1.11 -19.6 16.45 -11.7 63.3
2562 7.80 -13.7 12.23 1.4 1.38 -21.1 18.64 -3.6 65.6
2561 9.03 -3.1 12.05 6.54 1.75 12.9 19.33 1.3 62.4
2560 9.32 -2.4 11.33 -10.2 1.55 20.0 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

ที�มุา:	ส่ถาบันเหล่็กแล่ะเหล่็กกล่้าแห่งประเทศไทย์

2222  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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รวมข�ยในประเทศ 100 100 100 100 100 100

สภาพแวดล้อมทางธุุรกิจ
อัา้งอังิจากส่ถาบนัเหล่ก็แล่ะเหล่ก็กล่า้แหง่ประเทศไทย์	ความุตอ้ังการ
ใชำ้เหล่็กขอังประเทศไทย์ในปี	 2564	 อัย์ู่ที�	 18.64	 ล่้านตัน	 เพิ�มุข่�น 
ร้อัย์ล่ะ	13.3	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	โด้ย์มุีปริมุาณ์การนำาเข้าอัย์ู่ที�	12.4	 
ล่า้นตนั	คิด้เปน็รอ้ัย์ล่ะ	67	ขอังความุตอ้ังการใชำเ้หล่ก็ขอังประเทศไทย์	 
เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	19.1	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน

โด้ย์ความุต้อังการใชำ้เหล่็กทรงย์าวขอังประเทศไทย์อัย์ู่ที�	6.5	ล่้านตัน
เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	 3.1	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 โด้ย์มีุปริมุาณ์การนำาเข้า 
อัย์ู่ที�	 2.6	 ล้่านตัน	 คิด้เป็นร้อัย์ล่ะ	 40.2	 ขอังความุต้อังการใช้ำเหล็่ก 
ทรงย์าวขอังประเทศไทย์	เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	11.8	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ปี ปริมาณการผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส้่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ความต้องการใช้
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้า
(ร้อยละของความ

ต้องการใช้)
2564 7.63 6.7 12.40 19.1 1.39 25.6 18.64 13.3 66.5
2563 7.16 -8.2 10.40 -15.0 1.11 -19.6 16.45 -11.7 63.3
2562 7.80 -13.7 12.23 1.4 1.38 -21.1 18.64 -3.6 65.6
2561 9.03 -3.1 12.05 6.54 1.75 12.9 19.33 1.3 62.4
2560 9.32 -2.4 11.33 -10.2 1.55 20.0 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

ที�มุา:	ส่ถาบันเหล่็กแล่ะเหล่็กกล่้าแห่งประเทศไทย์

2222  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ภาวะการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งขอังบริษััทส่ามุารถแบ่งอัอักได้้เป็น	4	ประเภท	กล่่าวค่อั

1.	 ผูู้้ผู้ลิ่ตที�มุีเตาหล่อัมุแบบอัาร์คไฟุฟุ้า	 (EAF	 หร่อั	 Electric	 
Arc	Furnace)	โด้ย์ใชำเ้ศษัเหล่ก็ทั�งจากภาย์ในประเทศแล่ะนำาเขา้
จากต่างประเทศเพ่�อัใชำ้เป็นวัตถุด้ิบ	 ในการผู้ล่ิตผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ 
ก่�งส่ำาเร็จรูปที�เรีย์กว่า	 เหล่็กแท่ง	 เพ่�อันำาไปผู้ลิ่ตผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์
ส่ำาเร็จรูป	เชำ่น	เหล่็กเส่้น	เหล่็กล่วด้	เหล่็กรูปพรรณ์	แล่ะเหล่็ก
พิเศษั	 วิธิีการน้�ส่ามุารถกำาจัด้ส่ารมุล่ทินได้้เก่อับร้อัย์ล่ะ	 100	
ทำาให้ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์มุีคุณ์ภาพส่มุำ�าเส่มุอัตล่อัด้ทั�งเส่้น	 เหล่็กเส่้น 
ที�ผู้ล่ิตจาก	 EAF	 จะถูกทำาเคร่�อังหมุาย์	 EF	 เพ่�อัให้ข้อัมูุล่แก่ 
ผูู้้บริโภค

2.	 ผูู้้ผู้ล่ิตที�มุีเตาหล่อัมุแบบเหน้�ย์วนำาไฟุฟุ้า	 (IF	 หร่อั	 Induction	
Furnace)	 โด้ย์ใชำ้เศษัเหล็่กภาย์ในประเทศ	 เพ่�อัใชำ้เป็นวัตถุด้ิบ
ในการผู้ล่ิตผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ก่�งส่ำาเร็จรูปที�เรีย์กว่า	เหล่็กแท่ง	วิธิีการน้�
ต้อังใช้ำเศษัเหล็่กที�มุีคุณ์ภาพสู่งกว่า	 แล่ะการควบคุมุการผู้ลิ่ต
อัย์่างเข้มุงวด้ตั�งแต่ขั�นตอันการคัด้แย์กเศษัเหล็่กเน่�อังจากไมุ่มุี
การปรุงนำ�าเหล่็กในขั�นตอันที�ส่อัง	 คุณ์ภาพขอังผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์แล่ะ
ความุส่มุำ�าเส่มุอัตล่อัด้ทั�งเส่น้ไมุด่้เีทา่เหล่ก็ที�มุาจากกระบวนการ	
EAF	เน่�อังจากอัาจมุสี่ารมุล่ทนิหล่งเหล่อ่ัอัยู่์ในผู้ล่ติภณั์ฑ์	์เหล่ก็
แท่งจะถูกนำาไปผู้ลิ่ตผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ส่ำาเร็จรูป	 เชำ่น	 เหล่็กเส่้น	 แล่ะ
เหล่็กรูปพรรณ์	 เหล่็กเส่้นที�ผู้ล่ิตจาก	 IF	 จะถูกทำาเคร่�อังหมุาย์	
IF	เพ่�อัให้ข้อัมุูล่แก่ผูู้้บริโภค

3.	 ผูู้้ผู้ล่ิตที�ไมุ่มุีเตาหล่อัมุ	(Re-rollers)	จัด้หาเหล่็กแท่งทั�งภาย์ใน
ประเทศ	 แล่ะนำาเข้าจากต่างประเทศ	 ซ่ึ่�งจะถูกนำาไปผู้ล่ิต
ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ส่ำาเร็จรูป	เชำ่น	เหล่็กเส่้น	เหล่็กล่วด้	เหล่็กรูปพรรณ์	
แล่ะเหล่็กพิเศษั

4.	 ผูู้้นำาเข้าผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ส่ำาเร็จรูป	 เชำ่น	 เหล่็กเส่้น	 เหล่็กล่วด้	 เหล่็ก 
รูปพรรณ์	 แล่ะเหล่็กพิเศษั	 ทั�งที�เป็นผูู้้ใช้ำ	 แล่ะผูู้้นำาเข้ามุาจัด้
จำาหน่าย์

เมุ่�อัพิจารณ์ากำาล่งัการผู้ลิ่ตผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์เ์หล็่กเส่น้กอ่ัส่ร้าง	เหล็่กล่วด้	แล่ะ
เหล่ก็รปูพรรณ์รดี้รอ้ันภาย์ในประเทศที�มุโีด้ย์รวมุมุากกวา่	15	ล่า้นตนั	
กบัความุตอ้ังการใชำเ้หล่ก็ทรงย์าวภาย์ในประเทศในป	ี2564	ที�	6.5	ล่า้น
ตัน	 จะเห็นได้้ว่าย์ังคงมีุกำาล่ังการผู้ลิ่ตเหล่่อัเพีย์งพอัที�จะรอังรับกับ
ความุต้อังการใช้ำในอันาคตได้้อัีกมุาก	 โด้ย์ไมุ่จำาเป็นต้อังมุีการนำาเข้า
แต่อัย์่างใด้

ในปี	2564	เศรษัฐกิจขอังไทย์มุีการฟุ้�นตัวมุากข่�นจากปีก่อันหน้า	แต่
ก็ไมุ่มุากเน่�อังจากการระบาด้ต่อัเน่�อังขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โคโรนา	
(COVID-19)	 ซึ่่�งยั์งส่่งผู้ล่กระทบต่อัธิุรกิจ	 โด้ย์เฉพาะการล่งทุนด้้าน
การก่อัส่ร้างภาคเอักชำน	 การระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โคโรนา 
(COVID-19)	 ยั์งทำาให้การจับจ่าย์ภาคเอักชำนชำะล่อั	 ขณ์ะที�หน้�ส่ิน 
ภาคเอักชำนที�อัย์ู่ในระด้ับสู่งจะเป็นอัุปส่รรคต่อัการฟุ้�นตัวขอังอัุปส่งค์
ภาย์ในประเทศอัีกด้้วย์		แต่อัย์่างไรก็ตามุ	งานก่อัส่ร้างโครงการภาค
รัฐย์ังเป็นตัวส่นับส่นุนหล่ักความุต้อังการขอังธุิรกิจเหล็่กในประเทศ	
นอักจากน้�	ผูู้ผู้้ล่ติในประเทศย์งัมุกีารปรบัปรงุความุส่ามุารถในการผู้ล่ติ
เพ่�อัผู้ล่ิตเหล่็กคุณ์ภาพที�สู่งข่�น	 แล่ะการผู้ล่ิตส่ินค้าเกรด้พิเศษัใหมุ่ๆ	
เพ่�อัจำาหน่าย์ในตล่าด้แล่ะโครงการขอังภาครัฐโด้ย์เฉพาะ	 ในขณ์ะ

เด้ยี์วกนั	ในตล่าด้ได้มุ้ผีูู้ผู้้ล่ติราย์ใหมุ่ในแบบเตาหล่อัมุเหน้�ย์วนำาไฟุฟุา้ 
(Induction	Furnace)	ที�มุีราคาตำ�ากว่าเข้ามุาผู้ล่ิตแล่ะจำาหน่าย์ส่ินค้า	
รวมุถ่งพัฒนาเกรด้ส่ินค้าส่ำาหรับโครงการภาครัฐมุากข่�น

ความุค่บหน้าในการฉ้ด้วัคซีึ่นทั�วโล่กช่ำวย์บรรเทาข้อัจำากัด้ขอังโควิด้	
แล่ะการเปิด้พรมุแด้นใหมุ่ทั�วโล่ก	ทำาให้เศรษัฐกิจโล่กมุีการฟุ้�นตัวจาก
ปี	 2563	มุากข่�นใน	 โด้ย์เฉพาะในกลุ่่มุประเทศพัฒนาแล่้ว	 ส่่งผู้ล่ให้
ความุต้อังการใชำ้เหล่็กค่อัย์ๆ	 กล่ับสู่่ส่ภาวะปกติในประเทศที�ใชำ้เหล่็ก
ราย์ใหญ่่ในชำ่วงคร่�งปีแรกขอัง	 2564	 แมุ้ว่าการระบาด้ในชำ่วงที�เล่ว 
ร้าย์ที�สุ่ด้จะผู้่านไป	 แต่ก็ย์ังมุีความุไมุ่แน่นอันอัย์ู่มุาก	 จากการกล่าย์
พันธิ์ขอังไวรัส่แล่ะความุค่บหน้าขอังการฉ้ด้วัคซึ่ีน	 การถอันนโย์บาย์
การคล่ังแล่ะการเงินที�ส่นับส่นุน	 ภูมุิศาส่ตร์การเมุ่อัง	 แล่ะความุ
ต่งเครีย์ด้ทางการค้าล่้วนส่่งผู้ล่กระทบต่อัการฟุ้�นตัวขอังการบริโภค
เหล่็ก	 นอักจากน้�	 ปัญ่หาด้้านการขนส่่ง	 มุีความุเส่ี�ย์งในด้้าน 
การขาด้แคล่นขอังส่ินค้านำาเข้า	 การนำาเข้าเหล่็กล่วด้จากประเทศ
เวีย์ด้นามุแล่ะมุาเล่เซึ่ีย์ล่ด้ล่ง	จากส่ถานการณ์์ขอังการระบาด้ขอังโรค
ตดิ้เชำ่�อัไวรสั่โคโรนา	(COVID-19)	ในขณ์ะที�การส่ง่อัอักจากประเทศจนี
ก็ล่ด้ล่ง	 เน่�อังจากการย์กเล่ิกการค่นภาษัีส่ำาหรับการส่่งอัอักเหล่็ก	 
ทำาให้ราคาส่่งอัอักสู่งข่�นแล่ะความุส่ามุารถด้้านการแข่งขันล่ด้ล่ง 
เมุ่�อัเทีย์บกับประเทศอั่�น	แต่อัย์่างไรก็ตามุ	ผูู้้นำาเข้าก็ได้้เส่าะหาส่ินค้า
นำาเข้าจากประเทศใหมุ่ๆมุาทด้แทน	 เชำ่น	 จากประเทศอัินเด้ีย์	 แล่ะ
ส่หรัฐอัาหรับเอัมุิเรตส่์	โด้ย์บริษััทย์ังคงติด้ตามุส่ถานการณ์์การนำาเข้า
เหล่็กล่วด้มุาในประเทศไทย์อัย์่างใกล่้ชำิด้ต่อัไป

ส่่วนแบ่งทางการตล่าด้ขอังบริษััทในรอับ	5	ปีที�ผู้่านมุา	
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การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษััทได้้กำาหนด้ให้มุีการส่ำารวจความุพ่งพอัใจขอังลู่กค้าทุกส่อัง 
ปีส่ำาหรับทุกกลุ่่มุลู่กค้า	การส่ำารวจครอับคลุ่มุใน	6	ด้้านค่อั	คุณ์ภาพ
ขอังผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	 ความุพร้อัมุขอังผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	 ทีมุขาย์	 การขนส่่ง	 
การเงินแล่ะกิจกรรมุทางการตล่าด้	 ซึ่่�งบริษััทได้้ด้ำาเนินการให้มุีการ
ส่ำารวจความุพง่พอัใจขอังลู่กคา้ประจำาป	ี2564	โด้ย์บุคคล่ที�ส่ามุ	ส่ำาหรับ
การประเมุนิครั�งล่า่ส่ดุ้ซึ่่�งด้ำาเนนิการเมุ่�อัป	ี2563-2564ได้ร้บัผู้ล่คะแนน
ความุพ่งพอัใจอัย์ู่ที�ระด้ับ	 86	 คะแนน	 เพิ�มุข่�นจากปีก่อันหน้าซ่ึ่�งอัย์ู ่
ที�ระด้บั	84	คะแนน	โด้ย์คณุ์ภาพขอังผู้ล่ติภณั์ฑ์ข์อังบรษัิัทได้ร้บัคะแนน
ความุพ่งพอัใจสู่งสุ่ด้เมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับคู่แข่งขันราย์อั่�นๆ	
 
ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก
บริษััทย์ังคงมุุ่งเน้นการส่่งอัอักไปย์ังต่างประเทศ	 ได้้แก่ล่าว	 กัมุพูชำา	
อัินโด้น้เซึ่ีย์	แล่ะประเทศมุาเล่เซึ่ีย์	ซึ่่�งอัย์ู่ในกลุ่่มุประเทศอัาเซึ่ีย์น	อัีก
ทั�งย์ังมุุ่งมุั�นในการหาตล่าด้ใหมุ่ๆ	เพ่�อักระจาย์ส่ินค้าได้้มุากข่�น	ได้้แก่	
ประเทศแคนาด้า	เกาหล่ีใต้	แล่ะฮ่อังกง	โด้ย์คู่แข่งขันหล่ักในประเทศ
ล่าวแล่ะประเทศกัมุพูชำาค่อัผูู้้ผู้ล่ิตจากประเทศเวีย์ด้นามุ	 ส่่วนใน
ประเทศเมุีย์นมุาร์ค่อัผูู้้ผู้ล่ิตจากประเทศจีน	แต่อัย์่างไรก็ตามุ	ส่ินค้าที�
ผู้ล่ิตจากประเทศไทย์แล่ะตราส่ินค้า	ทาทา	ทิส่คอัน	ที�มุีชำ่�อัเส่ีย์งอัย์่าง
ด้ีในกลุ่่มุประเทศเพ่�อันบ้านเป็นที�ย์อัมุรับในเร่�อังคุณ์ภาพที�เหน่อักว่า	
ด้ังนั�น	 บริษััทจ่งมุุ่งมุั�นเส่ริมุส่ร้างเคร่อัข่าย์อัันแข็งแกร่งในประเทศ 
เหล่่าน้�	 นอักจากนั�นบริษััทย์ังมีุการส่่งอัอักบิล่เล่็ตไปย์ังต่างประเทศ	
เพ่�อัส่ร้างส่มุดุ้ล่ย์อัด้ขาย์ในประเทศระหว่างที�มุีการปิด้เมุ่อังตามุ
มุาตรการควบคุมุโรคโควิด้

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2565
ในป	ี2565	คาด้วา่การเตบิโตขอังเศรษัฐกจิโล่กจะอัย์ูท่ี�	3.6%	เทยี์บกบั	
6.1%	ในปี	2564	ความุขัด้แย์้งรัส่เซึ่ีย์-ย์ูเครนที�ย์่ด้เย์่�อั	ราคาพล่ังงาน
ที�สู่งข่�น	 แล่ะการขาด้แคล่นอุัปทานอัย่์างต่อัเน่�อังส่่งผู้ล่ให้เกิด้อััตรา
เงินเฟุ้อัในวงกว้างแล่ะสู่งกว่าที�คาด้การณ์์ไว้	 โด้ย์เฉพาะในประเทศ
ส่หรัฐอัเมุริกาแล่ะกลุ่่มุตล่าด้ขอังประเทศกำาล่ังพัฒนา	นอักจากน้�ภาค
อัส่ังหาริมุทรัพย์์ขอังประเทศจีนมุีการถด้ถอัย์อัย์่างต่อัเน่�อัง	 แล่ะการ
ฟุ้�นตัวขอังการบริโภคภาคเอักชำนก็อั่อันตัวล่งกว่าที�คาด้การณ์์ไว้ก่อัน
หน้าน้�	 โด้ย์ประเทศจีนประมุาณ์การเจริญ่เติบโตทางเศรษัฐกิจใน 
ปี	 2565	 อัย์ู่ที�ร้อัย์ล่ะ	 5.5	 ซึ่่�งล่ด้ล่งจากปี	 2564	 ที�ร้อัย์ล่ะ	 8.1	 ใน 
ขณ์ะที�ส่ถานการณ์ท์างเศรษัฐกจิคล่ี�คล่าย์	ธินาคารกล่างเริ�มุใชำน้โย์บาย์
การเงินเพ่�อัควบคุมุเงินเฟุ้อั	 รัฐบาล่ท้อังถิ�นได้้เร่งการใชำ้จ่าย์ด้้าน
โครงส่ร้างพ่�นฐานแล่ะการล่ด้หย์่อันภาษัี

จากการคาด้การณ์์ขอังส่ำานักงานส่ภาพัฒนาการเศรษัฐกิจแล่ะส่ังคมุ
แห่งชำาติคาด้การณ์์ว่าในปี	2565	เศรษัฐกิจไทย์จะเติบโตในระด้ับร้อัย์
ล่ะ	 3.5-4.5	 จากปีก่อันที�ขย์าย์ตัวร้อัย์ล่ะ	 1.9	 โด้ย์มุีปัจจัย์ส่นับส่นุน
ส่ำาคญั่จากการปรับตวัด้ขี่�นขอังอัปุส่งคภ์าย์ในประเทศมุาจากการผู่้อัน
คล่าย์มุาตรการควบคุมุการแพร่ระบาด้ขอังโรคโควดิ้	19	อัย์า่งตอ่ัเน่�อัง	
ควบคู่ไปกับความุค่บหน้าในการกระจาย์วัคซึ่ีน	 การฟุ้�นตัวขอังภาค 
การท่อังเที�ย์วหลั่งจากมีุการด้ำาเนินมุาตรการเปิด้ประเทศ	 การขย์าย์
ตัวอัย่์างต่อัเน่�อังขอังการส่่งอัอัก	 อีักทั�งแรงขับเคล่่�อันจากการใช้ำจ่าย์
แล่ะการล่งทุนภาครัฐในโครงส่ร้างพ่�นฐาน	

ส่ถาบันเหล่็กโล่ก	ประมุาณ์ความุต้อังการใชำ้เหล่็กขอังโล่กในปี	 2565	
เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	0.4	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	ความุต้อังการใชำ้เหล่็กขอังจีน
คาด้วา่จะทรงตวัในป	ี2565	โด้ย์ภาคอัส่งัหารมิุทรพัย์์ย์งัคงซึ่บเซึ่าตามุ
นโย์บาย์ขอังรัฐบาล่เกี�ย์วกับการปรับส่มุดุ้ล่แล่ะรักษัาส่ิ�งแวด้ล่้อัมุที� 
ส่ั�งให้ล่ด้การผู้ลิ่ตแล่ะล่ด้การปล่่อัย์ก๊าซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้	 (CO

2
)	 

รวมุถ่งการแทรกแซึ่งราคาไมุ่ให้สู่งข่�น	 กว่าที�รัฐบาล่กำาหนด้	 ซึ่่�งส่่ง 
ผู้ล่กระทบต่อัความุต้อังการเหล่็กในประเทศ

ส่ำาหรับประเทศไทย์	 ส่ถาบันเหล่็กแล่ะเหล่็กกล่้าแห่งประเทศไทย์ 
คาด้วา่ความุต้อังการเหล่ก็ในประเทศในปี	2565	จะเพิ�มุข่�น	4.9%	เป็น	
18.9-20.2	 ล้่านตัน	 ปัจจัย์หลั่กค่อัการขย์าย์ตัวขอังอุัตส่าหกรรมุ 
ปล่าย์นำ�า	เชำ่น	ภาคก่อัส่ร้างจากโครงการภาครัฐ	โด้ย์เฉพาะโครงการ
โครงส่รา้งพ่�นฐานในเขตระเบยี์งเศรษัฐกจิพเิศษัภาคตะวนัอัอัก	(EEC)	
รถไฟุความุเร็วสู่งไทย์-จีน	 โครงการขอังการรถไฟุฟุ้าขนส่่งมุวล่ชำน 
แห่งประเทศไทย์	 แล่ะมุอัเตอัร์เวย์์	 ภาคย์านย์นต์	 รวมุถ่งภาค 
อัุตส่าหกรรมุอั่�นๆ	 ที�เริ�มุฟุ้�นตัวจากความุต้อังการทั�งในประเทศแล่ะ 
ต่างประเทศ	อัย์่างไรก็ตามุ	ส่ถานการณ์์	COVID-19	ในประเทศอัาจ
ส่่งผู้ล่ต่อัความุล่่าชำ้าในการก่อัส่ร้างแล่ะการขาด้แคล่นแรงงาน 
ในตล่าด้
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การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษััทได้้กำาหนด้ให้มุีการส่ำารวจความุพ่งพอัใจขอังลู่กค้าทุกส่อัง 
ปีส่ำาหรับทุกกลุ่่มุลู่กค้า	การส่ำารวจครอับคลุ่มุใน	6	ด้้านค่อั	คุณ์ภาพ
ขอังผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	 ความุพร้อัมุขอังผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	 ทีมุขาย์	 การขนส่่ง	 
การเงินแล่ะกิจกรรมุทางการตล่าด้	 ซึ่่�งบริษััทได้้ด้ำาเนินการให้มุีการ
ส่ำารวจความุพง่พอัใจขอังลู่กคา้ประจำาป	ี2564	โด้ย์บุคคล่ที�ส่ามุ	ส่ำาหรับ
การประเมุนิครั�งล่า่ส่ดุ้ซึ่่�งด้ำาเนนิการเมุ่�อัป	ี2563-2564ได้ร้บัผู้ล่คะแนน
ความุพ่งพอัใจอัย์ู่ที�ระด้ับ	 86	 คะแนน	 เพิ�มุข่�นจากปีก่อันหน้าซ่ึ่�งอัย์ู ่
ที�ระด้บั	84	คะแนน	โด้ย์คณุ์ภาพขอังผู้ล่ติภณั์ฑ์ข์อังบรษัิัทได้ร้บัคะแนน
ความุพ่งพอัใจสู่งสุ่ด้เมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับคู่แข่งขันราย์อั่�นๆ	
 
ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก
บริษััทย์ังคงมุุ่งเน้นการส่่งอัอักไปย์ังต่างประเทศ	 ได้้แก่ล่าว	 กัมุพูชำา	
อัินโด้น้เซึ่ีย์	แล่ะประเทศมุาเล่เซึ่ีย์	ซึ่่�งอัย์ู่ในกลุ่่มุประเทศอัาเซึ่ีย์น	อัีก
ทั�งย์ังมุุ่งมุั�นในการหาตล่าด้ใหมุ่ๆ	เพ่�อักระจาย์ส่ินค้าได้้มุากข่�น	ได้้แก่	
ประเทศแคนาด้า	เกาหล่ีใต้	แล่ะฮ่อังกง	โด้ย์คู่แข่งขันหล่ักในประเทศ
ล่าวแล่ะประเทศกัมุพูชำาค่อัผูู้้ผู้ล่ิตจากประเทศเวีย์ด้นามุ	 ส่่วนใน
ประเทศเมุีย์นมุาร์ค่อัผูู้้ผู้ล่ิตจากประเทศจีน	แต่อัย์่างไรก็ตามุ	ส่ินค้าที�
ผู้ล่ิตจากประเทศไทย์แล่ะตราส่ินค้า	ทาทา	ทิส่คอัน	ที�มุีชำ่�อัเส่ีย์งอัย์่าง
ด้ีในกลุ่่มุประเทศเพ่�อันบ้านเป็นที�ย์อัมุรับในเร่�อังคุณ์ภาพที�เหน่อักว่า	
ด้ังนั�น	 บริษััทจ่งมุุ่งมุั�นเส่ริมุส่ร้างเคร่อัข่าย์อัันแข็งแกร่งในประเทศ 
เหล่่าน้�	 นอักจากนั�นบริษััทย์ังมีุการส่่งอัอักบิล่เล่็ตไปย์ังต่างประเทศ	
เพ่�อัส่ร้างส่มุดุ้ล่ย์อัด้ขาย์ในประเทศระหว่างที�มุีการปิด้เมุ่อังตามุ
มุาตรการควบคุมุโรคโควิด้

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2565
ในป	ี2565	คาด้วา่การเตบิโตขอังเศรษัฐกจิโล่กจะอัย์ูท่ี�	3.6%	เทยี์บกบั	
6.1%	ในปี	2564	ความุขัด้แย์้งรัส่เซึ่ีย์-ย์ูเครนที�ย์่ด้เย์่�อั	ราคาพล่ังงาน
ที�สู่งข่�น	 แล่ะการขาด้แคล่นอุัปทานอัย่์างต่อัเน่�อังส่่งผู้ล่ให้เกิด้อััตรา
เงินเฟุ้อัในวงกว้างแล่ะสู่งกว่าที�คาด้การณ์์ไว้	 โด้ย์เฉพาะในประเทศ
ส่หรัฐอัเมุริกาแล่ะกลุ่่มุตล่าด้ขอังประเทศกำาล่ังพัฒนา	นอักจากน้�ภาค
อัส่ังหาริมุทรัพย์์ขอังประเทศจีนมุีการถด้ถอัย์อัย์่างต่อัเน่�อัง	 แล่ะการ
ฟุ้�นตัวขอังการบริโภคภาคเอักชำนก็อั่อันตัวล่งกว่าที�คาด้การณ์์ไว้ก่อัน
หน้าน้�	 โด้ย์ประเทศจีนประมุาณ์การเจริญ่เติบโตทางเศรษัฐกิจใน 
ปี	 2565	 อัย์ู่ที�ร้อัย์ล่ะ	 5.5	 ซึ่่�งล่ด้ล่งจากปี	 2564	 ที�ร้อัย์ล่ะ	 8.1	 ใน 
ขณ์ะที�ส่ถานการณ์ท์างเศรษัฐกจิคล่ี�คล่าย์	ธินาคารกล่างเริ�มุใชำน้โย์บาย์
การเงินเพ่�อัควบคุมุเงินเฟุ้อั	 รัฐบาล่ท้อังถิ�นได้้เร่งการใชำ้จ่าย์ด้้าน
โครงส่ร้างพ่�นฐานแล่ะการล่ด้หย์่อันภาษัี

จากการคาด้การณ์์ขอังส่ำานักงานส่ภาพัฒนาการเศรษัฐกิจแล่ะส่ังคมุ
แห่งชำาติคาด้การณ์์ว่าในปี	2565	เศรษัฐกิจไทย์จะเติบโตในระด้ับร้อัย์
ล่ะ	 3.5-4.5	 จากปีก่อันที�ขย์าย์ตัวร้อัย์ล่ะ	 1.9	 โด้ย์มุีปัจจัย์ส่นับส่นุน
ส่ำาคญั่จากการปรับตวัด้ขี่�นขอังอัปุส่งคภ์าย์ในประเทศมุาจากการผู่้อัน
คล่าย์มุาตรการควบคุมุการแพร่ระบาด้ขอังโรคโควดิ้	19	อัย่์างตอ่ัเน่�อัง	
ควบคู่ไปกับความุค่บหน้าในการกระจาย์วัคซึ่ีน	 การฟุ้�นตัวขอังภาค 
การท่อังเที�ย์วหลั่งจากมีุการด้ำาเนินมุาตรการเปิด้ประเทศ	 การขย์าย์
ตัวอัย่์างต่อัเน่�อังขอังการส่่งอัอัก	 อีักทั�งแรงขับเคล่่�อันจากการใช้ำจ่าย์
แล่ะการล่งทุนภาครัฐในโครงส่ร้างพ่�นฐาน	

ส่ถาบันเหล่็กโล่ก	ประมุาณ์ความุต้อังการใชำ้เหล่็กขอังโล่กในปี	 2565	
เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	0.4	เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	ความุต้อังการใชำ้เหล่็กขอังจีน
คาด้วา่จะทรงตวัในป	ี2565	โด้ย์ภาคอัส่งัหารมิุทรพัย์์ย์งัคงซึ่บเซึ่าตามุ
นโย์บาย์ขอังรัฐบาล่เกี�ย์วกับการปรับส่มุดุ้ล่แล่ะรักษัาส่ิ�งแวด้ล่้อัมุที� 
ส่ั�งให้ล่ด้การผู้ลิ่ตแล่ะล่ด้การปล่่อัย์ก๊าซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้	 (CO

2
)	 

รวมุถ่งการแทรกแซึ่งราคาไมุ่ให้สู่งข่�น	 กว่าที�รัฐบาล่กำาหนด้	 ซึ่่�งส่่ง 
ผู้ล่กระทบต่อัความุต้อังการเหล่็กในประเทศ

ส่ำาหรับประเทศไทย์	 ส่ถาบันเหล่็กแล่ะเหล่็กกล่้าแห่งประเทศไทย์ 
คาด้วา่ความุต้อังการเหล่ก็ในประเทศในปี	2565	จะเพิ�มุข่�น	4.9%	เป็น	
18.9-20.2	 ล้่านตัน	 ปัจจัย์หลั่กค่อัการขย์าย์ตัวขอังอุัตส่าหกรรมุ 
ปล่าย์นำ�า	เชำ่น	ภาคก่อัส่ร้างจากโครงการภาครัฐ	โด้ย์เฉพาะโครงการ
โครงส่รา้งพ่�นฐานในเขตระเบยี์งเศรษัฐกจิพเิศษัภาคตะวนัอัอัก	(EEC)	
รถไฟุความุเร็วสู่งไทย์-จีน	 โครงการขอังการรถไฟุฟุ้าขนส่่งมุวล่ชำน 
แห่งประเทศไทย์	 แล่ะมุอัเตอัร์เวย์์	 ภาคย์านย์นต์	 รวมุถ่งภาค 
อัุตส่าหกรรมุอั่�นๆ	 ที�เริ�มุฟุ้�นตัวจากความุต้อังการทั�งในประเทศแล่ะ 
ต่างประเทศ	อัย์่างไรก็ตามุ	ส่ถานการณ์์	COVID-19	ในประเทศอัาจ
ส่่งผู้ล่ต่อัความุล่่าชำ้าในการก่อัส่ร้างแล่ะการขาด้แคล่นแรงงาน 
ในตล่าด้

2424  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์์

บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	มีุความุมุุ่งมุั�นใน
การด้ำาเนินการจัด้หาแบบย์ั�งย์่น	 โด้ย์ได้้ด้ำาเนินการพัฒนานโย์บาย์ที�
ครอับคลุ่มุในหล่ากหล่าย์มุิติได้้แก่	 ด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 สั่งคมุ	 แล่ะ 
หล่กัธิรรมุาภบิาล่	รวมุถง่ส่ง่เส่รมิุใหคู้ค่า้นำาหล่กัปฏบิตัดิ้งักล่า่วไปปรบั 
ใชำ้ในการด้ำาเนินธิุรกิจขอังตน	 เพ่�อับรรลุ่การจัด้หาในด้้านความุย์ั�งย์่น	
รวมุถ่งการบูรณ์าการอัย์่างเป็นระบบเข้ากับกล่ย์ุทธิ์ห่วงโซึ่่อัุปทาน

ขอับเขตขอังหน่วย์งานจัด้หาประกอับด้้วย์การจัด้หาเศษัเหล่็ก	 เหล่็ก
แท่ง	 วัตถุด้ิบแล่ะวัส่ดุ้ในการผู้ล่ิต	 วัส่ดุ้อัะไหล่่	 ส่ำาหรับการซึ่่อัมุบำารุง
แล่ะผู้ล่ิต	 ส่ินค้าอัุปโภคบริโภค	 บริการ	 โล่จิส่ติกส่์ขาเข้าแล่ะขาอัอัก	
แล่ะการจัด้การอุัปทาน	 ฝ่�าย์วางแผู้นกล่ยุ์ทธ์ิการจัด้หาทั�งส่ินค้าแล่ะ
บริการโด้ย์มีุเป้าหมุาย์เพ่�อัเพิ�มุมูุล่ค่าในการใช้ำงานสู่งสุ่ด้	 ส่่งมุอับ 
ตรงเวล่าตามุปรมิุาณ์ที�ตอ้ังการซ่ึ่�งส่อัด้คล่อ้ังกบัเงนิทนุหมุุนเวยี์นขอัง
อังค์กร	 แล่ะรอังรับแผู้นการผู้ลิ่ตเพ่�อัให้มุั�นใจว่าส่ินค้าส่ำาเร็จรูปจะ 
ถูกส่่งมุอับไปย์ังลู่กค้าได้้ตรงเวล่า

กล่ยุ์ทธิ์การจัด้หาแล่ะกระบวนการจัด้หาจะส่อัด้คล้่อังกับกล่ยุ์ทธิ์ขอัง
กลุ่่มุบริษััท	ทาทาส่ตีล่ที�มุีการแบ่งปันข้อัมุูล่	แล่ะการใชำ้ผูู้้ขาย์ร่วมุกัน

ในรอับปทีี�ผู้า่นมุา	ส่ดั้ส่ว่นขอังการจัด้หาภาย์ในประเทศคิด้เป็นร้อัย์ล่ะ	
83	แล่ะการนำาเข้าจากต่างประเทศร้อัย์ล่ะ	17	 โด้ย์ฝ่�าย์จัด้หาประส่บ
ความุท้าทาย์ในการบริหารจัด้การทั�งด้้านจัด้หาให้ได้้ตามุปริมุาณ์ที�
ต้อังการ	แล่ะระย์ะเวล่าในการส่่งมุอับ	 เน่�อังจาก	 (1)	การกล่าย์พันธิุ์
ขอังเชำ่�อัไวรสั่โคโรนา	(COVID-19)	(2)	การขาด้แคล่นตูค้อันเทนเนอัร์
ในการขนส่่งทางทะเล่	 (3)	ความุขัด้แย์้งระหว่างประเทศรัส่เซึ่ีย์	แล่ะ
ย์เูครน	ทั�งหมุด้น้�ส่ง่ผู้ล่กระทบถง่ห่วงโซ่ึ่อัปุทานทั�วโล่ก	การล่อ็ัคด้าวน์
ในประเทศต่าง	ๆ	รวมุถ่งการแอัอััด้ที�ท่าเร่อั	ราคาค่าขนส่่งทางทะเล่ 
ที�ปรับตัวสู่งข่�นอัย์่างมุาก	การขาด้แคล่นวัตถุด้ิบเน่�อังจากรัส่เซึ่ีย์	แล่ะ
ย์ูเครนเป็นผูู้้ส่่งอัอักวัตถุด้ิบราย์ใหญ่่ในอัุตส่าหกรรมุเหล่็ก	การบริหาร
ความุเส่ี�ย์งในกระบวนการจัด้หา	 แล่ะความุฉับไวในการปรับเปล่ี�ย์น	 
ถ่อัเป็นหัวใจหลั่กในการทำาให้บริษััทส่ามุารถด้ำาเนินการผู่้าน
วิกฤตการณ์์ด้ังกล่่าวมุาได้้

การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการจัดหา
การนำาเทคโนโล่ยี์มุาใชำใ้นธิรุกจิในย์คุด้จิทิลั่นั�นถอ่ัเปน็วถิปีกต	ิเพ่�อัเพิ�มุ
ประส่ิทธิิภาพแล่ะความุส่ามุารถในการแข่งขันในการปฏิบัติงาน	 
ฝ่�าย์จัด้หาเล่็งเห็นถ่งความุส่ำาคัญ่ด้ังกล่่าว	 จ่งนำาเอัาเทคโนโล่ย์ีเข้ามุา
ประย์กุต์ใชำใ้นการจดั้หาผู้า่นระบบอิัเล่ก็ทรอันกิส่์ในด้า้นตา่ง	ๆ 	รวมุถง่
การส่่บราคาผู้่านระบบ	e-RFX

e-RFX	เปน็ระบบคำารอ้ังขอัส่ำาหรับข้อัเส่นอั	คำารอ้ังขอัส่ำาหรับใบเส่นอั
ราคา	คำาร้อังขอัส่ำาหรับขอัข้อัมูุล่	หรอ่ัคำาร้อังขอัประกวด้ราคา	ซ่ึ่�งคำาร้อัง 
ขอัดั้งกล่่าวนั�นจะด้ำาเนินการผู่้านระบบอิัเล็่กทรอันิกส่์	 ซ่ึ่�งจากการ 
ใชำ้ระบบด้ังกล่่าว	 จะชำ่วย์เพิ�มุความุโปร่งใส่แล่ะ	 เพิ�มุความุรวด้เร็วใน
กระบวนการจัด้หา	รวมุถง่เชำ่�อัมุโย์งข้อัมูุล่	การตดิ้ตอ่ัส่่�อัส่ารทั�งภาย์ใน	
แล่ะภาย์นอักอังค์กร	 E-Auction	 หร่อัระบบการประมุูล่ผู้่านระบบ
อัิเล่็กทรอันิกส์่	 โด้ย์เปิด้โอักาส่ให้คู่ค้าทางธิุรกิจได้้เส่นอัราคา	 แล่ะ
แขง่ขันกันอัย่์างเปน็ธิรรมุ	แล่ะโปรง่ใส่	นอักจากน้�	ย์งัช่ำวย์ล่ด้ระย์ะเวล่า
ในกระบวนการจัด้หาซ่ึ่�งจะช่ำวย์เพิ�มุความุคล่่อังตัวขอังอังค์กร	 
ขั�นตอันการเส่นอัราคาแล่ะการต่อัรอังราคาใช้ำเวล่าล่ด้ล่งถง่รอ้ัย์ล่ะ	40 
ส่่งผู้ล่ถ่งการชำ่วย์เพิ�มุประส่ิทธิิภาพขอังหน่วย์งานจัด้หา	 แล่ะการนำา
ระบบการประมุูล่ผู้่านระบบอัิเล่็กทรอันิกส่์มุาใชำ้ย์ังส่่งผู้ล่ด้ีต่อับริษััทใน
ส่่วนขอังการล่ด้ต้นทุนขอังวัตถุด้ิบอัีกด้้วย์

การจัดหาเศษเหล็ก และเหล็กแท่ง
บริษััท	ผู้ล่ิตเหล่็กโด้ย์ใชำ้เตาหล่อัมุไฟุฟุ้า	ซึ่่�งเศษัเหล่็กถ่อัเป็นวัตถุด้ิบ
หล่กัที�ส่ำาคัญ่	โด้ย์การจดั้หาเศษัเหล่ก็ส่ว่นใหญ่่มุาจากผูู้้ขาย์ในประเทศ	
ในระหว่างปีการจัด้หามุีส่ภาวะการแข่งขันในประเทศสู่ง	 โด้ย์เกิด้จาก
การเข้ามุาในตล่าด้ขอังผูู้้ผู้ล่ิตเหล่็กราย์ใหมุ่	 บริษััทได้้มุีการใชำ้เคร่�อัง
มุ่อัวิเคราะห์โด้ย์ล่ะเอัีย์ด้ที�เรีย์กว่า	Value	in	Use	ด้้วย์การทด้ล่อังใชำ้
เศษัเหล่็กประเภทต่างๆ	 เพ่�อัให้ได้้ผู้ล่ผู้ลิ่ตที� เหมุาะส่มุที�สุ่ด้ใน
กระบวนการผู้ล่ติเหล่ก็	แล่ะเพ่�อัเพิ�มุปรมิุาณ์รบัซึ่่�อัเศษัเหล่ก็ในประเทศ	
หน่วย์งานจัด้หาได้้ขย์าย์ศูนย์์รับซึ่่�อัเศษัเหล่็กไปย์ังภูมุิภาคต่างๆ	 
รวมุทั�งประเทศเพ่�อันบ้าน	นอักจากน้�	บรษัิัทย์งัมีุการประเมุนิทางเล่อ่ัก
ในการจัด้หาเหล็่กแท่งจากตล่าด้อัย่์างส่มุำ�าเส่มุอัเมุ่�อัต้นทุนไมุ่สู่งกว่า 
ที�ผู้ล่ิตเอังในชำ่วงที�ทำาการผู้ล่ิตตล่อัด้	24	ชำั�วโมุง	ส่ิ�งน้�จ่งชำ่วย์ให้บริษััท
ส่ามุารถเพิ�มุประส่ิทธิิภาพขอังต้นทุนการด้ำาเนินงานทั�งหมุด้แล่ะให้
ความุย์่ด้หย์ุ่นในระบบ

การจัดหาวัตถืุดิบ และวัสดุการผลิต
ในส่ถานการณ์์หย์ุด้ชำะงักขอังห่วงโซึ่่อัุปทานทั�วโล่กอัันเน่�อังมุาจาก
เหตุการณ์ต่์างๆ	ตามุที�ได้ก้ล่า่วมุาแล้่ว	บรษัิัทได้พิ้จารณ์าแล่ะให้ความุ
ส่ำาคัญ่กับการกระจาย์คำาส่ั�งซึ่่�อัไปยั์งแหล่่งต่างๆ	 ในหล่าย์ประเทศ	 
เพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์งที�อัาจจะเกิด้การหยุ์ด้ชำะงักในการส่่งสิ่นค้า	 สิ่นค้า
คงคล่ังได้้รับการตรวจส่อับแล่ะรักษัาระด้ับอัย์่างต่อัเน่�อังเพ่�อัให้การ
ด้ำาเนนิงานราบร่�นด้ว้ย์ด้	ีในระหวา่งป	ีบรษัิัทได้ด้้ำาเนนิการประมุลู่ผู้า่น
ระบบอัิเล่็กทรอันิกส่์เพ่�อัจัด้หาวัตถุด้ิบที�มุีมุูล่ค่าสู่ง

การจัดหางานบริการ
บริษััทได้้ริเริ�มุนำามุาตรฐานรหัส่งานบริการเข้ามุาประย์ุกต์ใชำ้	 เพ่�อัให้
ส่ามุารถกำาหนด้มุาตรฐานในการด้ำาเนินงานบริการแต่ล่ะราย์การได้้
อัย์า่งชำดั้เจน	เพ่�อัส่รา้งฐานขอ้ัมุลู่ขอังงานบรกิารในพ่�นที�ตา่งๆ	รวมุถง่
ส่ามุารถนำาขอ้ัมูุล่มุาวิเคราะห์ในการปรับปรุงงานต่อัไปในอันาคต	แล่ะ
บริษััทย์ังได้้ให้ความุส่ำาคัญ่ต่อัประเด้็นด้้านสุ่ขภาพ	 โด้ย์ส่นับส่นุน 
คา่ใชำจ้า่ย์ในการฉ้ด้วคัซึ่นีปอ้ังกนัโรค	Covid-19	แกผูู่้ใ้หบ้รกิารแรงงาน
กับบริษััทอัีกด้้วย์

การคำานึงถืึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	ด้ำาเนินการจัด้ซึ่่�อั
จัด้จ้างที�เป็นมุิตรต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 ตั�งแต่ขั�นตอันจัด้หาโด้ย์ตระหนักถ่ง
ผู้ล่กระทบต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุที�เกิด้จากคู่ค้าที�จัด้หาวัตถุด้ิบให้แก่บริษััท	
เชำ่น	 การปล่่อัย์อัากาศ	 การจัด้การขอังเส่ีย์	 รวมุถ่งการใชำ้พล่ังงาน 
ในปริมุาณ์สู่ง	 ด้้วย์เจตนารมุณ์์ในการด้ำาเนินธิุรกิจอัย์่างย์ั�งย์่น	 บริษััท	
แล่ะคูค่า้พนัธิมุติรทางธิรุกจิมุั�นใจวา่ได้ป้ฏบิตัติามุกฎหมุาย์ที�เกี�ย์วขอ้ัง
กับส่ิ�งแวด้ล้่อัมุในไทย์ทุกกระบวนการ	 โด้ย์ในปัจจุบันบริษััทไมุ่มุีข้อั
พพิาททางกฎหมุาย์หรอ่ัถูกฟุ้อังร้อังด้ว้ย์เร่�อังใด้ๆ	เกี�ย์วกับปญั่หาด้า้น 
ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ

บรษัิัทใหค้วามุส่ำาคญั่กบัการอันุรกัษัพ์ล่งังานเพ่�อัใหเ้กดิ้ความุส่ามุารถ
ในการแข่งขันขอังอัุตส่าหกรรมุแล่ะเพ่�อัล่ด้ผู้ล่กระทบต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	
เชำ่น	 การปล่่อัย์ก๊าซึ่เร่อันกระจก	 มีุการเจรจากับพันธิมิุตรทางธุิรกิจ 
เพ่�อัติด้ตั�งระบบพล่ังงานแส่งอัาทิตย์์ในโรงงานทั�งส่ามุแห่งเพ่�อัเป็น 
แหล่่งพล่ังงานทางเล่่อัก	ล่ด้การปล่่อัย์ก๊าซึ่เร่อันกระจก	(GHGs)	แล่ะ
ล่ด้การทำาล่าย์ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุในอันาคต
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ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุุรกิจ

สินทรัพย์ถืาวรที�ใช้ในการประกอบธุุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	ส่ินทรัพย์์ถาวรที�ใชำ้ในการประกอับธิุรกิจ	ส่รุปได้้ด้ังน้�

ประเภททรัพย์ส้ิน ลักษณะกรรมส้ิทธิ์ ราคาตามบัญชี
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1.	 ที�ด้ิน เป็นเจ้าขอัง	 802.31 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

2.	 ส่่วนปรับปรุงที�ด้ิน	อัาคารแล่ะส่ิ�งปลู่กส่ร้าง เป็นเจ้าขอัง	 316.44 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

3.	 เคร่�อังจักรแล่ะอัุปกรณ์์ เป็นเจ้าขอัง	 1,086.08 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

4.	 อัุปกรณ์์ส่ำานักงาน	เคร่�อังตกแต่งแล่ะย์านพาหนะ เป็นเจ้าขอัง	 42.05 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

5.	 ส่ินทรัพย์์ระหว่างด้ำาเนินการ เป็นเจ้าขอัง	 130.98 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

รวม 2,377.86

ราย์ล่ะเอัีย์ด้แย์กตามุบริษััทแต่ล่ะบริษััทด้ังน้�

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“TSTH”)

ประเภททรัพย์ส้ิน ลักษณะกรรมส้ิทธิ์ ราคาตามบัญชี
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1.	 ส่่วนปรับปรุงอัาคาร เป็นเจ้าขอัง 0.53 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

2.	 อัุปกรณ์์ส่ำานักงาน	เคร่�อังตกแต่งแล่ะย์านพาหนะ เป็นเจ้าขอัง	 4.69 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

รวม 5.22

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)  จำากัด (มหาชน) (“TSMT”)

ประเภททรัพย์ส้ิน ลักษณะกรรมส้ิทธิ์ ราคาตามบัญชี
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1.	ที�ด้ิน เป็นเจ้าขอัง	 802.31 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

2.	ส่่วนปรับปรุงที�ด้ิน	อัาคารแล่ะส่ิ�งปลู่กส่ร้าง เป็นเจ้าขอัง	 315.91 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

3.	เคร่�อังจักรแล่ะอัุปกรณ์์ เป็นเจ้าขอัง	 1,086.07 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

4.	อัุปกรณ์์ส่ำานักงาน	เคร่�อังตกแต่งแล่ะย์านพาหนะ เป็นเจ้าขอัง	 37.40 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

5.	ส่ินทรัพย์์ระหว่างด้ำาเนินการ เป็นเจ้าขอัง	 130.98 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

รวม  2,372.67  

สิทธุิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษััทจะใช้ำส่ิทธิิประโย์ชำน์ส่ำาหรับข้อัย์กเว้นทางภาษัีที�ได้้รับจากส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการส่่งเส่ริมุการล่งทุน	 (BOI)	 ที�บริษััทย์่อัย์	 มีุอัย์ู่	 
ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	ซึ่่�งส่ิทธิิประโย์ชำน์ด้ังกล่่าว	ส่ามุารถส่รุปได้้ด้ังน้�

ปริมาณการผลิต 
(ตันต่อปี) ส้ิทธิประโยชน์ที�ได้รับ

TSMT
MBF* 500,000

• ได้้รับย์กเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคล่ส่ำาหรับกำาไรสุ่ทธิิเป็นเวล่า	8	ปี	 
ตั�งแต่วันที�เริ�มุมุีราย์ได้้	(พฤศจกิาย์น	2552	-	พฤศจิกาย์น	2560)

• ผู้ล่ขาด้ทุนที�เกิด้ข่�นตั�งแต่ปีที�	1	ถ่งปีที�	8	ส่ามุารถนำามุาหักกำาไรที�ต้อังเส่ีย์ภาษัี
ใน	5	ปีถัด้ไป

*	Mini	Blast	Furnace	Project	หร่อั	โครงการเตาหล่อัมุเหล่็กขนาด้เล่็ก	
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ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุุรกิจ

สินทรัพย์ถืาวรที�ใช้ในการประกอบธุุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	ส่ินทรัพย์์ถาวรที�ใชำ้ในการประกอับธิุรกิจ	ส่รุปได้้ด้ังน้�

ประเภททรัพย์ส้ิน ลักษณะกรรมส้ิทธิ์ ราคาตามบัญชี
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1.	 ที�ด้ิน เป็นเจ้าขอัง	 802.31 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

2.	 ส่่วนปรับปรุงที�ด้ิน	อัาคารแล่ะส่ิ�งปลู่กส่ร้าง เป็นเจ้าขอัง	 316.44 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

3.	 เคร่�อังจักรแล่ะอัุปกรณ์์ เป็นเจ้าขอัง	 1,086.08 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

4.	 อัุปกรณ์์ส่ำานักงาน	เคร่�อังตกแต่งแล่ะย์านพาหนะ เป็นเจ้าขอัง	 42.05 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

5.	 ส่ินทรัพย์์ระหว่างด้ำาเนินการ เป็นเจ้าขอัง	 130.98 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

รวม 2,377.86

ราย์ล่ะเอัีย์ด้แย์กตามุบริษััทแต่ล่ะบริษััทด้ังน้�

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“TSTH”)

ประเภททรัพย์ส้ิน ลักษณะกรรมส้ิทธิ์ ราคาตามบัญชี
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1.	 ส่่วนปรับปรุงอัาคาร เป็นเจ้าขอัง 0.53 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

2.	 อัุปกรณ์์ส่ำานักงาน	เคร่�อังตกแต่งแล่ะย์านพาหนะ เป็นเจ้าขอัง	 4.69 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

รวม 5.22

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)  จำากัด (มหาชน) (“TSMT”)

ประเภททรัพย์ส้ิน ลักษณะกรรมส้ิทธิ์ ราคาตามบัญชี
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1.	ที�ด้ิน เป็นเจ้าขอัง	 802.31 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

2.	ส่่วนปรับปรุงที�ด้ิน	อัาคารแล่ะส่ิ�งปลู่กส่ร้าง เป็นเจ้าขอัง	 315.91 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

3.	เคร่�อังจักรแล่ะอัุปกรณ์์ เป็นเจ้าขอัง	 1,086.07 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

4.	อัุปกรณ์์ส่ำานักงาน	เคร่�อังตกแต่งแล่ะย์านพาหนะ เป็นเจ้าขอัง	 37.40 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

5.	ส่ินทรัพย์์ระหว่างด้ำาเนินการ เป็นเจ้าขอัง	 130.98 ไมุ่มุีภาระผูู้กพัน

รวม  2,372.67  

สิทธุิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษััทจะใช้ำส่ิทธิิประโย์ชำน์ส่ำาหรับข้อัย์กเว้นทางภาษัีที�ได้้รับจากส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการส่่งเส่ริมุการล่งทุน	 (BOI)	 ที�บริษััทย์่อัย์	 มีุอัย์ู่	 
ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	ซึ่่�งส่ิทธิิประโย์ชำน์ด้ังกล่่าว	ส่ามุารถส่รุปได้้ด้ังน้�

ปริมาณการผลิต 
(ตันต่อปี) ส้ิทธิประโยชน์ที�ได้รับ

TSMT
MBF* 500,000

• ได้้รับย์กเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคล่ส่ำาหรับกำาไรสุ่ทธิิเป็นเวล่า	8	ปี	 
ตั�งแต่วันที�เริ�มุมุีราย์ได้้	(พฤศจกิาย์น	2552	-	พฤศจิกาย์น	2560)

• ผู้ล่ขาด้ทุนที�เกิด้ข่�นตั�งแต่ปีที�	1	ถ่งปีที�	8	ส่ามุารถนำามุาหักกำาไรที�ต้อังเส่ีย์ภาษัี
ใน	5	ปีถัด้ไป

*	Mini	Blast	Furnace	Project	หร่อั	โครงการเตาหล่อัมุเหล่็กขนาด้เล่็ก	

2626  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถืือหุ้น

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(TSTH)

บมจ. ทาทา สตีล การผลิต
(ประเทศไทย) (TSMT)

99.90%

บริษััท	ทาทา	 ส่ตีล่	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	ทำาการรวมุกิจการขอังบริษััทย์่อัย์	 2	 แห่งค่อั	 บริษััท	 เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	 จำากัด้	 แล่ะ	 
บริษััท	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)	จำากัด้	เข้ากับ	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	เพ่�อัจัด้ตั�งเป็นบริษััทย์่อัย์เพีย์งแห่งเด้ีย์ว
ด้้วย์วิธิีการโอันกิจการทั�งหมุด้	 (Entire	 Business	 Transfer)	 กระบวนการโอันกิจการทั�งหมุด้ได้้เส่ร็จส่ิ�นเมุ่�อัวันที�	 31	 ธัินวาคมุ	 2563	 แล่ะ 
บริษััทย์่อัย์ทั�งส่อังแห่งอัย์ู่ระหว่างกระบวนการเล่ิกกิจการ	

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

การด้ำาเนินงานขอังบริษััทเป็นการด้ำาเนินงานในภาพรวมุขอังกลุ่่มุ
บริษััท	โด้ย์มุีบริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	เป็น
ผูู้้กำาหนด้นโย์บาย์การบริหารระด้ับสู่งสุ่ด้	 แล่ะโรงงานทั�งส่ามุแห่ง	 
จะดู้แล่ด้้านการด้ำาเนินงานให้เป็นไปตามุนโย์บาย์การบริหารที�บริษััท
กำาหนด้ไว้	ทั�งด้้านการตล่าด้แล่ะการขาย์	การผู้ล่ิต	การจัด้หาวัตถุด้ิบ
แล่ะบริการ	การเงิน	การบริหารทรัพย์ากรบุคคล่	แล่ะการบริหารงาน
ด้้านอั่�นๆ

บริษััทมีุนโย์บาย์ในการจัด้ส่รรกำาล่ังการผู้ลิ่ตส่ำาหรับแต่ล่ะโรงงานด้้วย์
เป้าหมุาย์ที�จะทำาให้เกิด้ผู้ล่กำาไรสู่งสุ่ด้แก่บริษััทโด้ย์รวมุ	 ด้้วย์ความุ
ชำำานาญ่เฉพาะแล่ะความุส่ามุารถในการผู้ล่ิตขอังแต่ล่ะโรงงาน	 แล่ะ 
การตัด้ส่ินใจอัย์่างมุ่อัอัาชำีพส่ามุารถผู้ล่ิตส่ินค้าได้้หล่ากหล่าย์	 จ่ง
ส่ามุารถส่นอังตอับต่อัความุต้อังการเฉพาะขอังตล่าด้แล่ะลู่กค้าได้้
อัย์่างเต็มุที�

2756-1 One Report 2564-2565  
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ผู้ถืือหุ้น

ราย์ชำ่�อัผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่	10	ราย์แรกจากจำานวนผูู้้ถ่อัหุ้นทั�งหมุด้	16,157	ราย์	ณ์	วันปิด้ส่มุุด้ทะเบีย์นล่่าสุ่ด้	23	พฤษัภาคมุ	2565	เพ่�อัส่ิทธิิ 
ในการเข้าร่วมุประชำุมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นครั�งที�	21	มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ     รายชื�อผู้ถ่อหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.	 T	S	Global	Holding	PTE	Limited	(ก) 5,718,472,083 67.90

2.	 กอังมุรด้กนาย์วีระพันธิุ์	ทีปสุ่วรรณ์ 428,855,000 5.09

3.	 บมุจ.	ธินาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4.	 นาย์วิโรจน์	อั่�งไพบูล่ย์์ 273,002,901 3.24

5.	 นาย์ธิีระชำัย์	กีรติเตชำากร 118,133,700 1.40

6.	 PERSHING	LLC	 95,120,908 1.13

7.		 บริษััท	ไทย์เอั็นวีด้ีอัาร์	จำากัด้	(ข)  80,516,792 0.96

8.		 นาย์อัำาพล่	วิโรจน์เวชำภัณ์ฑ์์ 65,091,000 0.77

9.		 นาย์ส่มุหวัง	มุิตรส่ันติสุ่ข 31,400,000 0.37

10.		EAST	FOURTEEN	LIMITED	(ค) 26,793,600 0.32

รวม 7,133,436,780 84.70

11.	 ผูู้้ถ่อัหุ้นอั่�น	ๆ	(16,139	ราย์) 1,288,104,068 15.30

รวมทั�งสิ�น 8,421,540,848 100.00

หม�ยเหตุุ :
(ก)	 เป็นบริษััทย์่อัย์ขอัง	Tata	Steel	Limited	(“TSL”)	โด้ย์	TSL	ถ่อัหุ้นอัย์ู่ส่ัด้ส่่วนร้อัย์ล่ะ	100	Tata	Steel	Global	Holding	Pte.	Ltd	(“TSGH”)	ด้ำาเนินเนินธิุรกิจเป็นบริษััทล่งทุน	จัด้

ตั�งข่�นเมุ่�อัปี	2551	ในประเทศส่ิงคโปร์	แล่ะเน่�อังด้้วย์	TSGH	ซึ่่�งเป็นผูู้้ถ่อัหุ้นใหญ่่ขอังบริษััท	ได้้ถ่อัหุ้นในบริษััทมุากกว่าร้อัย์ล่ะ	50	จง่ทำาให้ส่ามุารถควบคุมุมุติที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น
ได้้เก่อับทั�งหมุด้	เชำ่น	การแต่งตั�งกรรมุการ	หร่อัการขอัมุติในเร่�อังอั่�นที�ต้อังใชำ้เส่ีย์งส่่วนใหญ่่ขอังที�ประชำุมุ	เป็นต้น

(ข)	 บรษัิัท	ไทย์เอัน็วดี้อีัาร	์จำากัด้	เปน็บรษัิัทย์อ่ัย์ขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์แ์หง่ประเทศไทย์	ผูู้ล้่งทุนที�ถอ่ัเอัน็วดี้อีัารส์่ามุารถรับส่ทิธิปิระโย์ชำนท์างการเงนิได้เ้ส่มุ่อันล่งทุนในหุน้ขอัง	บรษัิัท
จด้ทะเบีย์นทุกประการ	ย์กเว้นไมุ่มุีส่ิทธิิในการอัอักเส่ีย์งในที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	ส่ามุารถหาข้อัมุูล่นักล่งทุนในบริษััท	ไทย์เอั็นวีด้ีอัาร์	จำากัด้	ได้้ในเว็บไซึ่ต์	www.set.or.th

(ค)	 East	Fourteen	Limited	ประกอับด้้วย์	:
1.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DIMENSIONAL	WORLD	EX	U.S.CORE	EQUITY	2	ETF	OF	DIMENSIONAL	ETF	TRUST
2.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DFA	EMERG	MARKET	CORE	EQ	PORT
3.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DFA	EMERG	MKTS	SOCIAL	CORE	PORT
4.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DIMENSIONAL	EMER	MKTS	VALUE	FD
5.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-EMERGING	MARKETS	SMALL	CAP	SERIES
6.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-JOHN	HANCOCK	FUNDS
7.	EAST	FOURTEEN	LTD-WORLD	EX	U.S.	TARGETED	VALUE	PORTFOLIO	OF	DFA	INVESTMENT	DIMENSIONS	GROUP	INC.
8.	EAST	FOURTEEN	LTD-WORLD	EX	US	CORE	EQUITY	PORTFOLIO	OF	DFA	INVESTMENT	DIMENSIONS	GROUP
9.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-EMERGING	MARKETS	TARGETED	VALUE	PORTFOLIO

ณ์	วันที�	23	พฤษัภาคมุ	2565	บริษััทมุีผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุัญ่ราย์ย์่อัย์ทั�งส่ิ�น	16,154	ราย์	คิด้เป็นจำานวนหุ้นส่ามุัญ่	2,273,993,765	หุ้น	จากจำานวน
หุ้นส่ามุัญ่ทั�งหมุด้	8,421,540,848	หุ้น	หร่อัอััตราร้อัย์ล่ะ	27	ขอังหุ้นส่ามุัญ่ที�ชำำาระแล่้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	บริษััทมุีทุนจด้ทะเบีย์นเท่ากับ	8,421,540,848	บาท	ประกอับด้้วย์	หุ้นส่ามุัญ่จำานวนทั�งส่ิ�น	8,421,540,848	หุ้น	
มุูล่ค่าที�ตราไว้หุ้นล่ะ	1.00	บาท	จำาานวนทุนชำำาระแล่้วค่อั	8,421,540,848	บาท

การออกหลักทรัพย์อื�น
-	ไมุ่มุี	-

2828  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



ผู้ถืือหุ้น

ราย์ชำ่�อัผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่	10	ราย์แรกจากจำานวนผูู้้ถ่อัหุ้นทั�งหมุด้	16,157	ราย์	ณ์	วันปิด้ส่มุุด้ทะเบีย์นล่่าสุ่ด้	23	พฤษัภาคมุ	2565	เพ่�อัส่ิทธิิ 
ในการเข้าร่วมุประชำุมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นครั�งที�	21	มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้ด้ังน้�

ลำาดับ     รายชื�อผู้ถ่อหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.	 T	S	Global	Holding	PTE	Limited	(ก) 5,718,472,083 67.90

2.	 กอังมุรด้กนาย์วีระพันธิุ์	ทีปสุ่วรรณ์ 428,855,000 5.09

3.	 บมุจ.	ธินาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4.	 นาย์วิโรจน์	อั่�งไพบูล่ย์์ 273,002,901 3.24

5.	 นาย์ธิีระชำัย์	กีรติเตชำากร 118,133,700 1.40

6.	 PERSHING	LLC	 95,120,908 1.13

7.		 บริษััท	ไทย์เอั็นวีด้ีอัาร์	จำากัด้	(ข)  80,516,792 0.96

8.		 นาย์อัำาพล่	วิโรจน์เวชำภัณ์ฑ์์ 65,091,000 0.77

9.		 นาย์ส่มุหวัง	มุิตรส่ันติสุ่ข 31,400,000 0.37

10.		EAST	FOURTEEN	LIMITED	(ค) 26,793,600 0.32

รวม 7,133,436,780 84.70

11.	 ผูู้้ถ่อัหุ้นอั่�น	ๆ	(16,139	ราย์) 1,288,104,068 15.30

รวมทั�งสิ�น 8,421,540,848 100.00

หม�ยเหตุุ :
(ก)	 เป็นบริษััทย์่อัย์ขอัง	Tata	Steel	Limited	(“TSL”)	โด้ย์	TSL	ถ่อัหุ้นอัย์ู่ส่ัด้ส่่วนร้อัย์ล่ะ	100	Tata	Steel	Global	Holding	Pte.	Ltd	(“TSGH”)	ด้ำาเนินเนินธิุรกิจเป็นบริษััทล่งทุน	จัด้

ตั�งข่�นเมุ่�อัปี	2551	ในประเทศส่ิงคโปร์	แล่ะเน่�อังด้้วย์	TSGH	ซึ่่�งเป็นผูู้้ถ่อัหุ้นใหญ่่ขอังบริษััท	ได้้ถ่อัหุ้นในบริษััทมุากกว่าร้อัย์ล่ะ	50	จ่งทำาให้ส่ามุารถควบคุมุมุติที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น
ได้้เก่อับทั�งหมุด้	เชำ่น	การแต่งตั�งกรรมุการ	หร่อัการขอัมุติในเร่�อังอั่�นที�ต้อังใชำ้เส่ีย์งส่่วนใหญ่่ขอังที�ประชำุมุ	เป็นต้น

(ข)	 บรษัิัท	ไทย์เอัน็วดี้อีัาร	์จำากัด้	เปน็บรษัิัทย์อ่ัย์ขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์แ์หง่ประเทศไทย์	ผูู้ล้่งทุนที�ถอ่ัเอัน็วดี้อีัารส์่ามุารถรับส่ทิธิปิระโย์ชำนท์างการเงนิได้เ้ส่มุ่อันล่งทุนในหุน้ขอัง	บรษัิัท
จด้ทะเบีย์นทุกประการ	ย์กเว้นไมุ่มุีส่ิทธิิในการอัอักเส่ีย์งในที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	ส่ามุารถหาข้อัมุูล่นักล่งทุนในบริษััท	ไทย์เอั็นวีด้ีอัาร์	จำากัด้	ได้้ในเว็บไซึ่ต์	www.set.or.th

(ค)	 East	Fourteen	Limited	ประกอับด้้วย์	:
1.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DIMENSIONAL	WORLD	EX	U.S.CORE	EQUITY	2	ETF	OF	DIMENSIONAL	ETF	TRUST
2.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DFA	EMERG	MARKET	CORE	EQ	PORT
3.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DFA	EMERG	MKTS	SOCIAL	CORE	PORT
4.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-DIMENSIONAL	EMER	MKTS	VALUE	FD
5.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-EMERGING	MARKETS	SMALL	CAP	SERIES
6.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-JOHN	HANCOCK	FUNDS
7.	EAST	FOURTEEN	LTD-WORLD	EX	U.S.	TARGETED	VALUE	PORTFOLIO	OF	DFA	INVESTMENT	DIMENSIONS	GROUP	INC.
8.	EAST	FOURTEEN	LTD-WORLD	EX	US	CORE	EQUITY	PORTFOLIO	OF	DFA	INVESTMENT	DIMENSIONS	GROUP
9.	EAST	FOURTEEN	LIMITED-EMERGING	MARKETS	TARGETED	VALUE	PORTFOLIO

ณ์	วันที�	23	พฤษัภาคมุ	2565	บริษััทมุีผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุัญ่ราย์ย์่อัย์ทั�งส่ิ�น	16,154	ราย์	คิด้เป็นจำานวนหุ้นส่ามุัญ่	2,273,993,765	หุ้น	จากจำานวน
หุ้นส่ามุัญ่ทั�งหมุด้	8,421,540,848	หุ้น	หร่อัอััตราร้อัย์ล่ะ	27	ขอังหุ้นส่ามุัญ่ที�ชำำาระแล่้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	บริษััทมุีทุนจด้ทะเบีย์นเท่ากับ	8,421,540,848	บาท	ประกอับด้้วย์	หุ้นส่ามุัญ่จำานวนทั�งส่ิ�น	8,421,540,848	หุ้น	
มุูล่ค่าที�ตราไว้หุ้นล่ะ	1.00	บาท	จำาานวนทุนชำำาระแล่้วค่อั	8,421,540,848	บาท

การออกหลักทรัพย์อื�น
-	ไมุ่มุี	-

2828  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บรษัิัทมุนีโย์บาย์ที�จะจา่ย์เงนิปันผู้ล่ให้แก่ผูู้ถ้อ่ัหุน้จากกำาไรสุ่ทธิหิล่งัหัก
ภาษัี	แล่ะหล่ังจากหักเงินทุนส่ำารอังตามุกฎหมุาย์	ซึ่่�งจะพิจารณ์าจาก
ปจัจยั์ตา่งๆ	ที�จะไมุท่ำาใหมุ้ผีู้ล่กระทบตอ่ัการด้ำาเนนิธิรุกจิตามุปกตขิอัง
บรษัิัทอัย์า่งมุนียั์ส่ำาคญั่	ปจัจยั์ด้งักล่า่วประกอับด้ว้ย์	ผู้ล่การด้ำาเนนิงาน	
ฐานะการเงนิ	ความุส่ามุารถในการชำำาระหน้�ขอังบรษัิัท	การขย์าย์ธิรุกจิ	
ภาระหน้าที�ที�ต้อังชำำาระหน้�ให้เส่ร็จส่ิ�นตามุส่ัญ่ญ่ากู้ย์่มุใด้ๆ	 ขอัง 

บริษััท	 รวมุถ่งปัจจัย์อ่ั�นๆ	 ที�เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินธุิรกิจขอังบริษััท	
โด้ย์การคำาน่งถ่งผู้ล่ประโย์ชำน์สู่งสุ่ด้ในระย์ะย์าวขอังผูู้้ถ่อัหุ้นเป็น 
หล่ักส่ำาคัญ่	

ส่ำาหรับนโย์บาย์การจ่าย์เงินปันผู้ล่ขอังบริษััทย์่อัย์	จะข่�นอัย์ู่กับผู้ล่การ
ด้ำาเนินงานขอังบริษััทย่์อัย์	 ซ่ึ่�งจะต้อังมุีกำาไรสุ่ทธิิเพีย์งพอัที�จะจ่าย์ได้้
แล่ะไมุ่มุีผู้ล่ขาด้ทุนส่ะส่มุ	ทั�งน้�	ต้อังพิจารณ์าจากปัจจัย์ต่างๆ	ข้างต้น
ด้้วย์

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี�

รายละเอียด กำาไรสุ้ทธิ 
(ล้านบาท)

กำาไรสุ้ทธิต่อหุ้น 
(บาท)

จำานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น)

เงินปันผลต่อหุ้น 
(บาท)

ส้ัดส้่วนการจ่ายเงินปันผล 
(ร้อยละ)

ปี	2564	-2565(3) 24 0.00 8,421.54 0.05 > 100

ปี	2563-2564 24 0.00 8,421.54 0 0

ปี	2562-2563 70 0.01 8,421.54 0 0

ปี	2561-2562 64 0.01 8,421.54 0 0

ปี	2560-2561 44 0.01 8,421.54 0 0

ปี	2559-2560 528 0.06 8,421.54 0 0

ปี	2558-2559 54 0.01 8,421.54 0 0

ปี	2557-2558 15 0.00 8,421.54 0 0

ปี	2556-2557 130 0.00 8,421.54 0 0

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

ปี	2554-2555 805 0.00 8,421.54 0 0

ปี	2553-2554 35 0.00 8,421.54 0 0

ปี	2552-2553 41 0.00 8,421.54 0 0

ปี	2551-2552 130 0.02 8,421.54 0 0

ปี	2550-2551 3,391 0.40 8,421.54 0.076 20

ปี	2550(2) 44 0.01 8,421.54 0 0

ปี	2549(1) 708 0.09 8,421.54 0.03 38

หม�ยเหตุุ :	(1)	 ณ์	วนัที�	1	มุกราคมุ	2550	บรษัิัทเปล่ี�ย์นนโย์บาย์บญั่ชำสี่ำาหรบัเงนิล่งทนุในบรษัิัท	จากวธิิสี่ว่นได้เ้ส่ยี์มุาเปน็วธิิรีาคาทนุ	ทำาใหก้ำาไรในงบการเงนิเฉพาะกจิการไมุเ่ทา่กบั 
	 กำาไรในงบการเงินรวมุ

	 (2)	 ผู้ล่การด้ำาเนินงาน	3	เด้่อัน	(มุกราคมุ	–	มุีนาคมุ)
	 (3)	 ในการประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััท	เมุ่�อัวันที�	20	เมุษัาย์น	พ.ศ.	2565	คณ์ะกรรมุการมุีมุติให้เส่นอัการจ่าย์เงินปันผู้ล่ประจำาปี	พ.ศ.	2564-2565	ใน	อััตราหุ้นล่ะ	 
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ความเสี�ยงของธุุรกิจ

เพ่�อัส่ร้างความุมุั�นใจในการด้ำาเนินงานทางธุิรกิจอัย่์างย์ั�งย์่นแล่ะส่ร้าง
มุูล่ค่าเพิ�มุต่อัผูู้้ถ่อัหุ้น	 บริษััทได้้นำากระบวนการบริหารความุเส่ี�ย์งใน
ระด้ับอังค์กร	 (Enterprise	 Risk	 Management	 -	 ERM)	 เพ่�อัชำ่วย์
วิเคราะห์ความุเส่ี�ย์งแบบอังค์รวมุตล่อัด้จนส่นับส่นุนกระบวนการ 
ตดั้ส่นิใจซ่ึ่�งจะชำว่ย์ปรบัปรงุประส่ทิธิภิาพการทำางานให้ด้ยี์ิ�งข่�น	บรษัิัทฯ 
ใชำ้กรอับกระบวนการบริหารความุเส่ี�ย์งระดั้บอังค์กรแบบบูรณ์าการ	 
ที�ได้้รับการพัฒนาแล่ะส่อัด้คล่้อังกับบริษััทในกลุ่่มุทาทา	ส่ตีล่	ซึ่่�งเป็น 
ไปตามุหล่ักมุาตรฐานส่ากล่จากแนวทางปฏิบัติที�ด้ีที�สุ่ด้ขอังบริษััทชำั�น
นำาในอัุตส่าหกรรมุต่างๆ	บริษััทฯ	ปฏิบัติตามุแนวทาง	5	ขั�นตอันขอัง
กระบวนการบริหารความุเส่ี�ย์ง	 เพ่�อัจัด้การกับความุเส่ี�ย์งทางธิุรกิจ 
ที�เกี�ย์วข้อังในหล่ากหล่าย์ด้้าน	 อัาทิเชำ่น	 ด้้านธิุรกิจ	 ด้้านการผู้ล่ิต	 
ด้า้นความุปล่อัด้ภัย์	ด้า้นทรพัย์ากรบุคคล่	ด้า้นขอ้ัปฏบิตัติามุกฎหมุาย์	
แล่ะส่ถานการณ์์ทางภูมุิศาส่ตร์การเมุ่อัง	เป็นต้น

การระบุความุเส่ี�ย์งเป็นกระบวนการประเมุินแบบส่อังทาง	 (บนล่งล่่าง	
ล่่างข่�นบน)	แล่ะพิจารณ์าจากปัจจยั์ความุเส่ี�ย์งทั�งหมุด้ขอังบริษััทด้้วย์
ผู้ล่วิเคราะห์อัย์่างล่ะเอีัย์ด้ขอังส่ภาพแวด้ล้่อัมุทางธุิรกิจแล่ะส่ภาวะ
ทางการตล่าด้	

โด้ย์จำาแนกความุเส่ี�ย์งตามุความุเป็นไปได้้ที�จะเกิด้	แล่ะผู้ล่กระทบที�มุี
ต่อัธุิรกิจ	 นอักจากน้�บริษััทย์ังมุุ่งเน้นการพัฒนากล่ย์ุทธิ์การบริหาร
ความุเส่ี�ย์งระย์ะย์าวอัย์า่งย์ั�งย์น่เพ่�อัใหมุ้ั�นใจวา่ธิรุกจิจะด้ำาเนนิตอ่ัไปได้้
อัย์า่งตอ่ัเน่�อังแล่ะส่ร้างความุคุมุ้กันเพ่�อัรบัมุอ่ักับเหตุการณ์ค์วามุเส่ี�ย์ง
ที�อัาจเกิด้ข่�นในอันาคต	 แผู้นที�ความุเส่ี�ย์งขอังบริษััทจะได้้รับการ
พจิารณ์าทบทวนอัย่์างเปน็ประจำาโด้ย์ผูู้้บรหิารขอังแต่ล่ะฝ่�าย์งาน	แล่ะ
โด้ย์คณ์ะจัด้การบริหารความุเส่ี�ย์งบริษััท	 ซึ่่�งมุีกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่
เปน็ประธิาน	เพ่�อัหล่กีเล่ี�ย์งผู้ล่การด้ำาเนนิงานที�ไมุเ่ปน็ไปตามุแผู้นงาน
หร่อัเหตุการณ์์ในทางล่บอั่�น	 ด้้วย์การกำาหนด้มุาตรการล่ด้ผู้ล่กระทบ
เชำิงรุกอัย์่างเหมุาะส่มุ	

คณ์ะจัด้การบริหารความุเส่ี�ย์งบริษััทจัด้ตั�งข่�นเพ่�อัขับเคล่่�อันกระบวน 
การบรหิารความุเส่ี�ย์งในระด้บัอังคก์ร	แล่ะทำาการทบทวนมุาตรการล่ด้
ผู้ล่กระทบอัย์า่งเปน็ประจำา	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุ
เส่ี�ย์งได้้รับมุอับหมุาย์จากคณ์ะกรรมุการบริษััทให้ทำาหน้าที�ส่อับทาน
ระบบการบริหารความุเส่ี�ย์งแล่ะติด้ตามุกรอับการบริหารความุเส่ี�ย์ง 
โด้ย์รวมุขอังบริษััท

3030  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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ราย์ล่ะเอัีย์ด้ความุเส่ี�ย์งประเภทต่างๆ	แล่ะมุาตรการล่ด้ผู้ล่กระทบปรากฏอัย์ู่ในราย์งานด้ังต่อัไปน้�

ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและความเสี�ยงของตลาดเหล็ก

รัฐบาลเปลี�ยนการจัดสรรงบประมาณ เพ่�อ
ช่วยเหลือรายได้ของผู้ที�ได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-19 และอัตราเงินเฟุ้อที�สูง ส่งผลให ้
การใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการโครงสร้าง
พ่�นฐานลดลง การใช้จ่ายของภาคเอกชนลด
ลงจากความอ่อนไหวทางธุุรกิจที�ไม่ดี และ
กำาลังการซั่�อลดลง

มาตรการลดความเสี�ยง
บรษัิัทได้เ้พิ�มุการเข้าถง่แล่ะส่ว่นแบ่งการตล่าด้ในช่ำอังทางค้าปลี่กให้มุากข่�น	มุุง่เน้น
ขย์าย์ตล่าด้เหล็่กเส้่น	 เชำ่น	 เหล็่กเส้่นข้อัอ้ัอัย์ที�ไมุ่ผู้่านกรรมุวิธิีล่ด้ความุร้อันด้้วย์ 
นำ�าแรงดั้นสู่งในระหวา่งการผู้ล่ติ	ตล่าด้กอ่ัส่ร้างส่ำาเรจ็รปู	(Precast)	แล่ะตล่าด้เหล่ก็
เส่้นแบบมุ้วน	อัีกทั�งย์ังคงขย์าย์ตล่าด้เหล่็กเส่้นข้อัอั้อัย์ที�มุีคุณ์ส่มุบัติส่อัด้คล่้อังกับ
มุาตรฐานรถไฟุความุเร็วสู่งขอังประเทศจีน	 ขย์าย์ตล่าด้ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ส่ำาเร็จรูปอัย์่าง
เหล่็กเด้่อัย์แล่ะเหล็่กปล่อัก	 แล่ะบริการตัด้แล่ะด้ัด้อัย่์างต่อัเน่�อัง	 โด้ย์ทั�งหมุด้เป็น
ส่ินค้ามุูล่ค่าเพิ�มุที�มุีแนวโน้มุเติบโตโด้ย์รวมุเพิ�มุข่�นจากปีที�ผู้่านมุา	 บริษััทมุีการ
พัฒนาแล่ะขย์าย์ตล่าด้เหล็่กล่วด้เพ่�อัทด้แทนการนำาเข้าสิ่นค้าจากต่างประเทศ	 
โด้ย์การปรับปรุงคุณ์ภาพ	 นำาเส่นอัสิ่นค้าที�เหมุาะกับความุต้อังการขอังลู่กค้า 
แตล่่ะราย์	นอักจากนั�นย์งัมุกีารส่รา้งแบรนด้ท์าทา	ทสิ่คอันผู้า่นทางส่งัคมุอัอันไล่น์	
โครงการพันธิมุิตรกับผูู้้แทนจำาหน่าย์แล่ะกิจกรรมุทางการตล่าด้ต่างๆ	ได้้ชำ่วย์ส่ร้าง
ความุสั่มุพันธิ์กับลู่กค้าแล่ะผูู้้ใชำ้งานปล่าย์ทางอีักด้้วย์	 รวมุถ่งเพิ�มุช่ำอังทางการจัด้
จำาหน่าย์อัอันไล่น์อัย์่าง	 บ้านคล่ิกบิ�วด้อัทคอัมุ	 ที�ชำ่วย์ให้ลู่กค้าราย์ย์่อัย์ส่ามุารถ 
ส่ั�งส่ินค้ากับทางบริษััทได้้ง่าย์ข่�น

บริษััทย์ังให้ความุส่ำาคัญ่ต่อัตล่าด้ส่่งอัอักต่างประเทศ	 เพ่�อัเป็นอัีกหน่�งมุาตรการใน
การล่ด้ความุผู้ันผู้วนขอังความุต้อังการเหล่็กภาย์ในประเทศ	

ความเสี�ยงด้านการจัดหาวัตถืุดิบ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซัีย และ
ยูเครน เป็นปัจจัยหลักที�ทำาให้เกิดความเสี�ยง
ในการจัดหาวัตถืุดิบ

การปิดประเทศของประเทศจีนจากนโยบาย
โควิดเป็นศูนย์ ส่งผลกระทบให้วัตถุืดิบที�มี 
ต้นกำาเนิดมาจากประเทศจีนขาดแคลน

การขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นเหตุ
ให้ราคาค่าขนส่งปรับตัวสูงข้�นอย่างเห็นได้ชัด 
และส่งผลต่อความพร้อมของเร่อขนส่งสินค้า
ทางทะเล

มาตรการลดความเสี�ยง
บริษััทมุีการด้ำาเนินการวิเคราะห์ความุเส่ี�ย์งจากปัจจัย์ภาย์นอักผู้่านตัวชำี�วัด้ต่าง	 ๆ	
เชำ่น	 ด้ัชำน้ราคาวัตถุด้ิบ	 ดั้ชำน้ราคาค่าขนส่่ง	 ข่าวส่ารส่ถานการณ์์ตล่าด้โล่ก	 
รวมุถง่มุกีารกำาหนด้แผู้นการด้ำาเนนิการล่ด้ความุเส่ี�ย์ง	ที�ประกอับไปด้ว้ย์	การรกัษัา
ระด้ับส่ินค้าคงคล่ังในระด้ับที�สู่งข่�น	 การจัด้ตั�งทีมุข้ามุส่าย์งานในด้้านต่าง	 ๆ	 
เพ่�อัพัฒนาแหล่่งทางเล่่อักในการจัด้หาวัตถุด้ิบ
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มาตรการลดความเสี�ยง
โครงการริเริ�มุที�ส่ำาคัญ่ที�ด้ำาเนินการในรอับปีที�ผู้่านมุาประกอับไปด้้วย์	 การปรับใชำ้ 
ใบอันุญ่าตเข้าทำางานแบบอัอันไล่น์	 การจัด้ทำาระบบการจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ใน
กระบวนการผู้ล่ิต	แล่ะเพิ�มุความุเข้มุแข็งด้้านการจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ขอังผูู้้รับเหมุา
อัย่์างต่อัเน่�อัง	 ในแต่ล่ะไตรมุาส่	 บริษััทได้้ส่่�อัส่ารการรณ์รงค์เร่�อังความุปล่อัด้ภัย์ที�
ครอับคลุ่มุเร่�อัง	การทำางานบนที�สู่ง	การทำางานในที�อัับอัากาศ	ระมุัด้ระวังอัุบัติการณ์์
จากการล่่�น	ส่ะดุ้ด้	หกล่้มุ	แล่ะข้อัปฏิบัติส่ำาหรับงานที�ไมุ่ใชำ่งานประจำา	 โด้ย์บริษััทย์ัง 
มุุ่งเน้นไปที�การติด้ตามุตัวชำี�นำา	เชำ่น	อัุบัติเหตุถ่งขั�นเส่ีย์ชำีวิต	อััตราความุถี�การบาด้เจ็บ
ถ่งขั�นหย์ุด้งาน	 รวมุถ่งกรณ์้ที�มุีการบาด้เจ็บถ่งขั�นรักษัาโด้ย์แพทย์์	 การปฐมุพย์าบาล่	
แล่ะทรัพย์์สิ่นเส่ีย์หาย์	 เป็นต้น	 อีักทั�งยั์งส่ร้างแรงจูงใจให้พนักงานราย์งานเหตุการณ์์
เฉ้ย์ด้เกิด้อับุตัเิหต	ุการส่งัเกตกุารณ์ด์้า้นความุปล่อัด้ภัย์	แล่ะโครงการควบคุมุอัันตราย์
ถ่งขั�นเส่ีย์ชำีวิต	

บรษัิัทนำาระบบดั้ชำนด้้า้นสุ่ขภาพมุาใช้ำในการวัด้ผู้ล่ด้า้นสุ่ขภาพขอังพนักงาน	บรษัิัทยั์ง
คงด้ำาเนินการมุาตรการป้อังกันการแพร่กระจาย์ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โคโรนา	 
(COVID-19)	 อัย์่างจริงจังเพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์งจากการติด้เชำ่�อัระหว่างพนักงานแล่ะ 
ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อั่�น	จัด้ให้มุีการฉ้ด้วัคซึ่ีนโควิด้-19	ให้กับพนักงาน	ครอับครัวพนักงาน	
แล่ะผูู้้รับเหมุา	 ส่นับส่นุนให้มุีการฉ้ด้วัคซึ่ีนเข็มุกระตุ้น	 แล่ะจัด้ให้มุีการตรวจคัด้กรอัง
โด้ย์	ATK	ก่อันเข้าปฏิบัติงานในพ่�นที�	บริษััทย์ังจัด้ส่ถานที�ทำางานให้มุีส่ภาพแวด้ล่้อัมุ
ที�ด้ี	 มีุการตรวจปัจจัย์ส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางานต่างๆ	 อัย์ู่เส่มุอั	 เชำ่น	 ฝุ่�น	 เส่ีย์ง	 
ส่ารเคมุี	แล่ะความุร้อัน	อัีกทั�งย์ังมุีการตรวจสุ่ขภาพพนักงาน	แล่ะติด้ตามุ	ส่นับส่นุน
การรักษัาหากมุผีู้ล่ผู้ิด้ปกติจากปัจจัย์ในการทำางาน	

ในเร่�อังส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ	 บริษััทได้้กำาหนด้ล่ำาดั้บความุส่ำาคัญ่เพ่�อัให้การบริหารจัด้การแล่ะ
การใชำ้ทรัพย์ากรเกิด้ประโย์ชำน์อัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพแล่ะมุีประส่ิทธิิผู้ล่	ด้้วย์การกำาหนด้
กฎระเบีย์บในการจัด้การเกี�ย์วกับส่ิ�งแวด้ล่้อัมุอัย์่างเหมุาะส่มุ	เพ่�อัล่ด้ผู้ล่กระทบเชำิงล่บ
ต่อัชำุมุชำน	 วัตถุด้ิบหล่ักที�นำามุาใชำ้ในการผู้ลิ่ตขอังทั�งส่ามุโรงงาน	 ได้้แก่	 เศษัเหล่็กที� 
นำากล่ับมุาหมุุนเวีย์นใชำ้ใหมุ่ได้้ทั�งหมุด้	 บริษััทย์ังให้ความุส่ำาคัญ่ด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ 
โด้ย์ใชำด้้ชัำนชี้ำ�วดั้การปล่อ่ัย์กา๊ซึ่คารบ์อันได้อัอักไซึ่ด้	์ในการวดั้ผู้ล่แล่ะควบคมุุการปล่อ่ัย์
ก๊าซึ่เร่อันกระจก	 แล่ะย์ังมุีการติด้ตามุมุาตรการล่ด้ผู้ล่กระทบด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 (EIA)	
โด้ย์มุีการตรวจวัด้การปล่่อัย์มุล่ภาวะทางอัากาศ	 เชำ่น	 ก๊าซึ่ไนโตรเจนอัอักไซึ่ด์้	 
กา๊ซึ่ซึ่ลั่เฟุอัร์ได้อัอักไซึ่ด้	์กา๊ซึ่คารบ์อันมุอันอักไซึ่ด้	์แล่ะฝุ่�นขอังทกุโรงงาน	โด้ย์ปฏบิตัิ
ตามุกฎหมุาย์ทุกเร่�อัง	รวมุถง่การใช้ำทรัพย์ากรนำ�าอัย่์างมีุประสิ่ทธิภิาพ	โด้ย์ใช้ำหล่กัการ
ในการจดั้การนำ�า	ทิ�งอัอักนอักโรงงานเปน็ศนูย์์	ส่ำาหรบัการจดั้การขย์ะแล่ะกากขอังเส่ยี์
ได้้ใชำ้หล่ักการ	 3R	 ในการรีไซึ่เคิล่ขอังเส่ีย์ให้ได้้มุากที�สุ่ด้	 โด้ย์มุีเป้าหมุาย์ให้นำากาก 
ขอังเส่ีย์มุาใช้ำในกระบวนการผู้ลิ่ตได้้ร้อัย์ล่ะ	 99	 พร้อัมุทั�งบริษััทย์ังอับรมุให้ความุรู้
จิตส่ำาน่กน่กในการจัด้การด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 แล่ะการจัด้การขอังเส่ีย์อัย์่างถูกต้อังกับ
พนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา

ความเสี�ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทได้เริ�มใช้แพลตฟุอร์มดิจิทัลกับลูกค้า  
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังคงพยายาม
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และโครงสร้างพ่�นฐานที�เสี�ยงต่อการถูืกโจมตี
ทางไซัเบอร์ 

การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลเนื�องจาก
การถูืกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต  การไม่ปฏิิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสารสนเทศ 
อาจนำาไปสู่การหยุดชะงักทางธุุรกิจและม ี
บทลงลงโทษตามกฎหมาย

มาตรการลดความเสี�ยง
บรษัิัทตระหนกัถง่ความุเส่ี�ย์งแล่ะด้ำาเนนิการปอ้ังกนัในเครอ่ัขา่ย์ส่ารส่นเทศอัย์า่งจรงิจงั	
โด้ย์มุกีล่ไกในการด้กัจบัการแจง้เตอ่ันจากแหล่ง่ภาย์นอักแล่ะเหตกุารณ์ท์ี�เกี�ย์วขอ้ังกบั
ความุปล่อัด้ภัย์ขอังขอ้ัมุลู่	ในส่ถานการณ์์การรกัษัาความุปล่อัด้ภัย์ทางไซึ่เบอัร์ที�มุกีาร
เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ูเ่ส่มุอั	นำาไปสู่่ความุเปล่ี�ย์นแปล่งด้้านการปอ้ังกันการรั�วไหล่ขอังขอ้ัมุูล่	
โด้ย์เดิ้มุมุุ่งเน้นป้อังกันที�ศูนย์์กล่างข้อัมูุล่แล่ะเคร่อัข่าย์ขอังอังค์กร	 เป็นการป้อังกัน
ขอับเขตความุเส่ีย์หาย์ที�เกิด้จากจากการนำาอุัปกรณ์์ไอัทีส่่วนตัวมุาทำางาน	 (BYOD)	
แอัปพล่เิคชำนับนคล่าวด้แ์ล่ะ	Internet	of	Things	(IoT)	ตล่อัด้จนเล่อ่ักใชำก้ารอัอักแบบ
โครงส่ร้างพ่�นฐานความุปล่อัด้ภัย์ทางไซึ่เบอัร์	 ด้้วย์หล่ักการขอัง	 zero	 trust	 ที�มุี 
การตรวจส่อับตล่อัด้เวล่า	 ไมุ่ว่าคำาขอันั�นจะมุาจากภาย์ในหร่อัภาย์นอักขอับเขต	 
ระบบป้อังกันข้อัมูุล่รั�วไหล่บนอิันเตอัร์เน็ตจากการติด้ต่อับนคล่าวด์้หรอ่ัการทำางานจาก
ที�พักอัาศัย์

บริษััทได้้เล่่อักใชำ้แพล่ตฟุอัร์มุหร่อัเคร่อัข่าย์ที�ได้้รับความุเชำ่�อัถ่อั	 แล่ะแอัปพล่ิเคชำั�น 
บนคล่าวด้์ที�มุีชำ่�อัเส่ีย์ง	เชำ่น	GEP	Smart	Procurement	(โครงการ	E-RFX),	People	
Strong	System	(โครงการHR	Easy	Connect)	บรษัิัทได้ก้ำาหนด้นโย์บาย์แล่ะขั�นตอัน
เชำิงรุกต่างๆ	 เพ่�อัเพิ�มุความุตระหนักแก่พนักงานในเร่�อังความุปล่อัด้ภัย์ทางไซึ่เบอัร์	
ความุปล่อัด้ภัย์ขอังขอ้ัมุลู่แล่ะการปฏบิตัติามุพระราชำบญั่ญ่ตัคิุมุ้ครอังขอ้ัมุลู่ส่ว่นบคุคล่
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มาตรการลดความเสี�ยง
โครงการริเริ�มุที�ส่ำาคัญ่ที�ด้ำาเนินการในรอับปีที�ผู้่านมุาประกอับไปด้้วย์	 การปรับใชำ้ 
ใบอันุญ่าตเข้าทำางานแบบอัอันไล่น์	 การจัด้ทำาระบบการจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ใน
กระบวนการผู้ล่ิต	แล่ะเพิ�มุความุเข้มุแข็งด้้านการจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ขอังผูู้้รับเหมุา
อัย่์างต่อัเน่�อัง	 ในแต่ล่ะไตรมุาส่	 บริษััทได้้ส่่�อัส่ารการรณ์รงค์เร่�อังความุปล่อัด้ภัย์ที�
ครอับคลุ่มุเร่�อัง	การทำางานบนที�สู่ง	การทำางานในที�อัับอัากาศ	ระมุัด้ระวังอัุบัติการณ์์
จากการล่่�น	ส่ะดุ้ด้	หกล่้มุ	แล่ะข้อัปฏิบัติส่ำาหรับงานที�ไมุ่ใชำ่งานประจำา	 โด้ย์บริษััทย์ัง 
มุุ่งเน้นไปที�การติด้ตามุตัวชำี�นำา	เชำ่น	อัุบัติเหตุถ่งขั�นเส่ีย์ชำีวิต	อััตราความุถี�การบาด้เจ็บ
ถ่งขั�นหย์ุด้งาน	 รวมุถ่งกรณ์้ที�มุีการบาด้เจ็บถ่งขั�นรักษัาโด้ย์แพทย์์	 การปฐมุพย์าบาล่	
แล่ะทรัพย์์สิ่นเส่ีย์หาย์	 เป็นต้น	 อีักทั�งยั์งส่ร้างแรงจูงใจให้พนักงานราย์งานเหตุการณ์์
เฉ้ย์ด้เกิด้อับุตัเิหต	ุการส่งัเกตกุารณ์ด์้า้นความุปล่อัด้ภัย์	แล่ะโครงการควบคุมุอัันตราย์
ถ่งขั�นเส่ีย์ชำีวิต	

บรษัิัทนำาระบบดั้ชำนด้้า้นสุ่ขภาพมุาใช้ำในการวัด้ผู้ล่ด้า้นสุ่ขภาพขอังพนักงาน	บรษัิัทยั์ง
คงด้ำาเนินการมุาตรการป้อังกันการแพร่กระจาย์ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โคโรนา	 
(COVID-19)	 อัย์่างจริงจังเพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์งจากการติด้เชำ่�อัระหว่างพนักงานแล่ะ 
ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อั่�น	จัด้ให้มุีการฉ้ด้วัคซึ่ีนโควิด้-19	ให้กับพนักงาน	ครอับครัวพนักงาน	
แล่ะผูู้้รับเหมุา	 ส่นับส่นุนให้มุีการฉ้ด้วัคซึ่ีนเข็มุกระตุ้น	 แล่ะจัด้ให้มุีการตรวจคัด้กรอัง
โด้ย์	ATK	ก่อันเข้าปฏิบัติงานในพ่�นที�	บริษััทย์ังจัด้ส่ถานที�ทำางานให้มุีส่ภาพแวด้ล่้อัมุ
ที�ด้ี	 มีุการตรวจปัจจัย์ส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางานต่างๆ	 อัย์ู่เส่มุอั	 เชำ่น	 ฝุ่�น	 เส่ีย์ง	 
ส่ารเคมุี	แล่ะความุร้อัน	อัีกทั�งย์ังมุีการตรวจสุ่ขภาพพนักงาน	แล่ะติด้ตามุ	ส่นับส่นุน
การรักษัาหากมุผีู้ล่ผู้ิด้ปกติจากปัจจัย์ในการทำางาน	

ในเร่�อังส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ	 บริษััทได้้กำาหนด้ล่ำาดั้บความุส่ำาคัญ่เพ่�อัให้การบริหารจัด้การแล่ะ
การใชำ้ทรัพย์ากรเกิด้ประโย์ชำน์อัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพแล่ะมุีประส่ิทธิิผู้ล่	ด้้วย์การกำาหนด้
กฎระเบีย์บในการจัด้การเกี�ย์วกับส่ิ�งแวด้ล่้อัมุอัย์่างเหมุาะส่มุ	เพ่�อัล่ด้ผู้ล่กระทบเชำิงล่บ
ต่อัชำุมุชำน	 วัตถุด้ิบหล่ักที�นำามุาใชำ้ในการผู้ลิ่ตขอังทั�งส่ามุโรงงาน	 ได้้แก่	 เศษัเหล่็กที� 
นำากล่ับมุาหมุุนเวีย์นใชำ้ใหมุ่ได้้ทั�งหมุด้	 บริษััทย์ังให้ความุส่ำาคัญ่ด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ 
โด้ย์ใชำด้้ชัำนชี้ำ�วดั้การปล่อ่ัย์กา๊ซึ่คารบ์อันได้อัอักไซึ่ด้	์ในการวดั้ผู้ล่แล่ะควบคมุุการปล่อ่ัย์
ก๊าซึ่เร่อันกระจก	 แล่ะย์ังมุีการติด้ตามุมุาตรการล่ด้ผู้ล่กระทบด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 (EIA)	
โด้ย์มุีการตรวจวัด้การปล่่อัย์มุล่ภาวะทางอัากาศ	 เชำ่น	 ก๊าซึ่ไนโตรเจนอัอักไซึ่ด์้	 
กา๊ซึ่ซึ่ลั่เฟุอัร์ได้อัอักไซึ่ด้	์กา๊ซึ่คารบ์อันมุอันอักไซึ่ด้	์แล่ะฝุ่�นขอังทกุโรงงาน	โด้ย์ปฏบิตัิ
ตามุกฎหมุาย์ทุกเร่�อัง	รวมุถง่การใช้ำทรัพย์ากรนำ�าอัย่์างมีุประสิ่ทธิภิาพ	โด้ย์ใช้ำหล่กัการ
ในการจดั้การนำ�า	ทิ�งอัอักนอักโรงงานเปน็ศนูย์์	ส่ำาหรบัการจดั้การขย์ะแล่ะกากขอังเส่ยี์
ได้้ใชำ้หล่ักการ	 3R	 ในการรีไซึ่เคิล่ขอังเส่ีย์ให้ได้้มุากที�สุ่ด้	 โด้ย์มุีเป้าหมุาย์ให้นำากาก 
ขอังเส่ีย์มุาใช้ำในกระบวนการผู้ลิ่ตได้้ร้อัย์ล่ะ	 99	 พร้อัมุทั�งบริษััทย์ังอับรมุให้ความุรู้
จิตส่ำาน่กน่กในการจัด้การด้้านส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ	 แล่ะการจัด้การขอังเส่ีย์อัย์่างถูกต้อังกับ
พนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา

ความเสี�ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทได้เริ�มใช้แพลตฟุอร์มดิจิทัลกับลูกค้า  
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังคงพยายาม
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และโครงสร้างพ่�นฐานที�เสี�ยงต่อการถูืกโจมตี
ทางไซัเบอร์ 

การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลเนื�องจาก
การถูืกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต  การไม่ปฏิิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสารสนเทศ 
อาจนำาไปสู่การหยุดชะงักทางธุุรกิจและม ี
บทลงลงโทษตามกฎหมาย

มาตรการลดความเสี�ยง
บรษัิัทตระหนกัถง่ความุเส่ี�ย์งแล่ะด้ำาเนนิการปอ้ังกนัในเครอ่ัขา่ย์ส่ารส่นเทศอัย์า่งจรงิจงั	
โด้ย์มุกีล่ไกในการด้กัจบัการแจง้เตอ่ันจากแหล่ง่ภาย์นอักแล่ะเหตกุารณ์ท์ี�เกี�ย์วขอ้ังกบั
ความุปล่อัด้ภัย์ขอังขอ้ัมุลู่	ในส่ถานการณ์์การรกัษัาความุปล่อัด้ภัย์ทางไซึ่เบอัร์ที�มุกีาร
เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ูเ่ส่มุอั	นำาไปสู่่ความุเปล่ี�ย์นแปล่งด้้านการปอ้ังกันการรั�วไหล่ขอังขอ้ัมุูล่	
โด้ย์เดิ้มุมุุ่งเน้นป้อังกันที�ศูนย์์กล่างข้อัมูุล่แล่ะเคร่อัข่าย์ขอังอังค์กร	 เป็นการป้อังกัน
ขอับเขตความุเส่ีย์หาย์ที�เกิด้จากจากการนำาอุัปกรณ์์ไอัทีส่่วนตัวมุาทำางาน	 (BYOD)	
แอัปพล่เิคชำนับนคล่าวด้แ์ล่ะ	Internet	of	Things	(IoT)	ตล่อัด้จนเล่อ่ักใชำก้ารอัอักแบบ
โครงส่ร้างพ่�นฐานความุปล่อัด้ภัย์ทางไซึ่เบอัร์	 ด้้วย์หล่ักการขอัง	 zero	 trust	 ที�มุี 
การตรวจส่อับตล่อัด้เวล่า	 ไมุ่ว่าคำาขอันั�นจะมุาจากภาย์ในหร่อัภาย์นอักขอับเขต	 
ระบบป้อังกันข้อัมูุล่รั�วไหล่บนอิันเตอัร์เน็ตจากการติด้ต่อับนคล่าวด์้หรอ่ัการทำางานจาก
ที�พักอัาศัย์

บริษััทได้้เล่่อักใชำ้แพล่ตฟุอัร์มุหร่อัเคร่อัข่าย์ที�ได้้รับความุเชำ่�อัถ่อั	 แล่ะแอัปพล่ิเคชำั�น 
บนคล่าวด้์ที�มุีชำ่�อัเส่ีย์ง	เชำ่น	GEP	Smart	Procurement	(โครงการ	E-RFX),	People	
Strong	System	(โครงการHR	Easy	Connect)	บรษัิัทได้ก้ำาหนด้นโย์บาย์แล่ะขั�นตอัน
เชำิงรุกต่างๆ	 เพ่�อัเพิ�มุความุตระหนักแก่พนักงานในเร่�อังความุปล่อัด้ภัย์ทางไซึ่เบอัร์	
ความุปล่อัด้ภัย์ขอังขอ้ัมุลู่แล่ะการปฏบิตัติามุพระราชำบัญ่ญ่ตัคิุมุ้ครอังขอ้ัมุลู่ส่ว่นบคุคล่

3232  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเสี�ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การระบาดครั�งใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุุ์
ใหม่หร่อโควิด-19 ก่อให้เกิดความไม่แน่นอน
ต่างๆ ตั�งแต่ปีที�ผ่านมาและยังคงเป็นความ
ท้าทายที�สำาคัญ เนื�องจากมีผู้ป่วยเพ่�มข้�น
อย่างมากและขยายเป็นวงกว้างในประเทศไทย 
พนักงานทุกระดับมีความวิตกกังวลเกี�ยวกับ
สุขภาพของตนเองรวมถึืงความเป็นอยู่ของ
บริษัท 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลายาว 
นานอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุุรกิจ
หากต้องมีการหยุดผลิต หร่อหยุดงานใน
สำานักงาน ตลอดจนส่งผลต่อขวัญและกำาลังใจ 
ของพนักงานเนื�องจากการทำางานหยุดชะงัก

มาตรการลดความเสี�ยง
การบริหารงานด้้านทรัพย์ากรบุคคล่มุีบทบาทส่ำาคัญ่ในการตอับส่นอังแล่ะรับมุ่อัต่อั
ความุเส่ี�ย์งในเร่�อังโควิด้-19	ในการส่ร้างความุเชำ่�อัมุั�นให้แก่พนักงานในอังค์กร	บริษััท
จัด้ให้มุีการด้ำาเนินการด้้านแรงงานสั่มุพันธ์ิเชำิงรุกแล่ะการส่่�อัส่ารทางเด้ีย์วแล่ะทั�งส่อัง
ทางกับกลุ่่มุพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 ส่ิ�งที�ส่ำาคัญ่ค่อัพนักงานจะต้อังได้้รับการชำี�แจง 
เกี�ย์วกับส่ถานการณ์์ทางธุิรกิจ	 การเปล่ี�ย์นแปล่งขอังบริษััท	 ทิศทาง	 นโย์บาย์	 
แล่ะมุาตรการที�เกี�ย์วข้อังเพ่�อัฟุ้�นฟุูขวัญ่กำาล่ังใจแล่ะความุเช่ำ�อัมุั�นต่อับริษััท	 บริษััทมีุ 
การรบัฟัุงความุคดิ้เหน็ขอังพนกังานแล่ะมุกีารส่่�อัส่ารส่อังทางอัย์า่งตอ่ัเน่�อังเปน็ประจำา
ผู้่านส่่�อัประชำาส่ัมุพันธิ์แล่ะกิจกรรมุต่างๆ	เชำ่น	กิจกรรมุกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	/ผูู้้ชำ่วย์
กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่พบพนักงาน	เป็นต้น

บรษัิัทให้ความุส่ำาคญั่กับการวางแผู้นแล่ะบรหิารจัด้การวิกฤตทั�งในเชำงิการป้อังกนัแล่ะ
การแก้ไข	มีุการกำาหนด้แล่ะทบทวนมุาตรการป้อังกันโรคโควิด้-19	อัย่์างส่มุำ�าเส่มุอัให้
ส่อัด้คล่้อังกับภาครัฐแล่ะเหมุาะส่มุกับส่ถานการณ์์	 มีุการจัด้หาแล่ะเร่งด้ำาเนินการ 
ด้้านวัคซึ่ีนซ่ึ่�งครอับคลุ่มุกลุ่่มุพนักงาน	 พนักงานรับเหมุา	 รวมุไปถ่งครอับครัวขอัง
พนักงาน	 ตล่อัด้จนด้ำาเนินนโย์บาย์การปฏิบัติงานประจำาวันนอักส่ำานักงานหร่อั	 
Work	From	Home	ซึ่่�งมุาจากความุคิด้เหน็ขอังพนกังานในคณ์ะทำางานเพ่�อัตอับส่นอัง
วิถีการทำางานแบบใหมุ่ในอันาคต	

ความเสี�ยงด้านการเงิน
ความไม่แน่นอนที�เกิดจากสถืานการณ์โรค
ระบาดอย่างต่อเนื�องทั�วโลกส่งผลให้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจที�ตกตำ�าในประเทศไทย สถืาบันการ
เงินบางแห่งอาจมีปัญหาทางด้านสภาพคล่อง 
ซั้�งส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องและ
ต้นทุนของเงินทุน บริษัทยังเผชิญกับความ
ผันผวนของค่าเงินตามสินค้านำาเข้าอีกด้วย

มาตรการลดความเสี�ยง
การบริหารเงินทุนหมุุนเวีย์นแล่ะการประมุาณ์การกระแส่เงินส่ด้	 ได้้ถูกรวมุเข้ากับ 
การทำาแผู้นธิุรกิจร่วมุกันระหว่างฝ่�าย์การเงิน	 ฝ่�าย์การตล่าด้แล่ะขาย์	 แล่ะฝ่�าย์จัด้หา	 
เพ่�อัรักษัาระด้ับกระแส่เงินส่ด้ให้เพีย์งพอัแล่ะส่ามุารถควบคุมุต้นทุนทางการเงินได้้	

ความุผัู้นผู้วนขอังอััตราแล่กเปล่ี�ย์นเงินตราต่างประเทศได้้รับการแก้ไขโด้ย์ใช้ำกล่ไก
ป้อังกันความุเส่ี�ย์งจากอััตราแล่กเปล่ี�ย์นที�เหมุาะส่มุซึ่่�งส่อัด้คล้่อังกับโครงส่ร้างขอัง
นโย์บาย์การป้อังกันความุเส่ี�ย์งด้้านอััตราแล่กเปล่ี�ย์น
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) (“TSTH”) เปิดเผยข้้อมูลกัาริพััฒนาเพั่�อความยั�งย่นข้้�นเป็นปริะจำำาทุกัปี เพั่�อนำาเสนอ 
ผลกัาริบริหิาริจัำดกัาริความยั�งยน่ที�คริอบคลุมกัาริดำาเนนิงานด้านเศริษัฐกิัจำ สงัคม และสิ�งแวดลอ้มข้อง บริษัิัท ทาทา สตีลี (ปริะเทศไทย) จำำากัดั 
(มหาชน) และบริิษััทย่อย ได้แกั่ บริิษััท ทาทา สตีีล กัาริผลิตี (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) (“TSMT”) ซึ่้�งปริะกัอบด้วย โริงงาน NTS โริงงาน 
SISCO และ โริงงาน SCSC สำาหริับริอบปีกัาริเงิน 2565 วันที� 1 เมษัายน 2564 ถึ้งวันที� 31 มีนาคม 2565 ให้แกั่ผู้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่ม  
โดยได้พัิจำาริณาสาริะสำาคัญและนำาเสนอผลกัาริดำาเนินงานอ่�นๆ ตีามแนวทางสากัล ดังน้�

การขัับเคล่ื่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั่ั�งยั่่น

กัาริริายงานด้านความยั�งย่นตีามกัริอบ
ข้อง Global Reporting Initiative (GRI) 
Sustainability Reporting Standards 
และแนวทางกัาริเปดิเผยข้อ้มลูข้องธุรุิกัจิำ 
โดยมคีวามสมบรูิณ์ข้องเน้�อหาสอดคล้อง 
ตีามหลักัเกัณฑ์์ “In accordance” ตีาม
ตีัวชี�วัดหลักั (Core)

กัาริริายงานผลกัาริดำาเนินงานด้านกัาริ
เปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากัาศข้องธุุริกิัจำ 
โดยปริะยุกัตี์ ใช้ CDP Disclosure 
Programs เพั่�อเปน็กัริอบในกัาริริายงาน 
ทั�งน้� ได้เปิดเผยข้้อมูลผ่าน CDP - 
Climate Change ภายใตี้บริิษััท ทาทา 
สตีีล จำำากััด ซึ่้�งเป็นบริิษััทแม่ โดยข้้อมูล
ข้องกัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล ปริะกัอบ
ด้วยบริิษััทจำากัปริะเทศอินเดีย ยุโริป 
เ อ เ ชี ย ตี ะ วั น อ อกั เ ฉ้ี ย ง ใ ตี้  แ ล ะ
ปริะเทศไทย

กัาริริายงานความกั้าวหน้าข้องกัาริ
ดำาเนินงานที�สนับสนุนเป้าหมายกัาริ
พัฒันาที�ยั�งยน่ข้ององค์กัาริสหปริะชาชาตีิ  
(Sustainable Development Goals: 
SDGs) โดยมีตีัวชี�วัดเพัิ�มเติีมที�เป็นไป
ตีามแนวทางกัาริพัฒันาเพั่�อความยั�งยน่
ข้องบริิษััท ทาทา สตีีล จำำากััด โดย
สามาริถึดาวน์โหลด ริายงานปริะจำำาปีแบบ 
บูริณากัาริ (แบบ 56-1 One Report) 
ปริะจำำาปี 2564-2565 ข้องบริิษััทและ
ริายงานปริะจำำาปีฉีบับย้อนหลังได้ที� 
https://www.tatasteelthailand.com/ 
th/investor-relations/#annual-report 
และสามาริถึดาวน์โหลดเอกัสาริริายงาน
กัาริพััฒนาเพั่�อความยั�งยน่ฉีบับยอ้นหลงั
ได้ที� https://www.tatasteelthailand.
com/th/sustainability/ 

กัาริข้ับเคล่�อนธุุริกัิจำเพั่�อความยั�งย่นในริายงานฉีบับน้�ได้มีกัาริทบทวน และอนุมัตีิเน้�อหาโดยคณะกัริริมกัาริพัันธุกัิจำเพั่�อสังคมและความยั�งย่น 
และมีกัริะบวนกัาริทวนสอบข้้อมูลผลกัาริดำาเนินงานที�เกัี�ยวข้้องในด้านเศริษัฐกิัจำ สิ�งแวดล้อม และสังคม เพ่ั�อให้มั�นใจำว่าบริิษััท ทาทา สตีีล 
(ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) นำาเสนอข้้อมูลอย่างคริบถึ้วน ถึูกัตี้อง และเช่�อถึ่อได้

SDGsGRI CDP

ความยั่ั�งยั่่นขัองเรา
คืือการมุ่่�งมุ่่�นสร้างคืวามุ่ยั่่�งยั่ืนของผู้้้มุ่ีส�วนได้้เสียั่
ทั้่�งด้้านเศรษฐกิจ สิ�งแวด้ล้้อมุ่แล้ะส่งคืมุ่
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34  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัิัท ทาทา สตีลี (ปริะเทศไทย) จำำากัดั (มหาชน) (TSTH) ไดป้ริะเมนิ
ปริะเด็นที�เป็นสาริะสำาคัญด้านความยั�งย่นข้องธุุริกัิจำข้้�นเป็นคริั�งแริกั 
เม่�อปีกัาริเงิน 2561 และกัำาหนดข้ั�นตีอนและปริะเมินคริั�งที�สองเม่�อ 
ปีกัาริเงิน 2563 โดยดำาเนินกัาริแล้วเสริ็จำ และนำาผลกัาริปริะเมินน้�ไป
ปฏิิบัตีิในปีกัาริเงิน 2564 เป็นตี้นไป

1.  การระบุประเด็น็ที่่�เป็นสาระสำาคญัขัองธุรุกิจแลื่ะผู้้�มส่่วนได็�เส่ยั่
บริษัิัทไดร้ิวบริวมข้้อมลูปริะเดน็ที�เปน็สาริะสำาคญัดา้นความยั�งยน่ข้อง
ธุุริกัิจำจำากักัลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั�งภายในและภายนอกัองค์กัริผ่าน 
ช่องทางและวิธุีกัาริตี่างๆ ที�เหมาะสมกัับผู้มีส่วนได้เสียแตี่ละกัลุ่ม 
เช่น กัาริปริะชุม กัาริสัมภาษัณ์แบบเป็นทางกัาริและไม่เป็นทางกัาริ 
แบบสอบถึาม ฯลฯ นอกัจำากันั�นบริษัิัทได้สริปุปริะเด็นที�เปน็สาริะสำาคญั
ตี่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำจำากัความเห็นข้องผู้บริิหาริข้องบริิษััทโดยอ้างอิง
จำากัวิสัยทัศน์ข้องทาทา สตีีล ความท้าทายที�บริิษััทได้เผชิญในช่วง 
ปทีี�ผา่นมา แผนริะยะยาวข้องบริษัิัท ความเสี�ยงข้ององคก์ัริ และปจัำจำยั
ภายนอกัอ่�นๆ ที�มผีลกัริะทบทั�งเชงิบวกัและเชงิลบตีอ่ธุรุิกัจิำข้องบริษัิัท
แนวโนม้ทศิทางดา้นความยั�งยน่ริะดบัสากัล มาตีริฐานข้้อกัำาหนดตีา่งๆ 
ที� เกัี�ยวข้้อง แผนยุทธุศาสตีริ์ข้องภาคริัฐ ความตี้องกัาริและ 
ความคาดหวังข้องกัลุ่มผู้มีส่วนได้เสียข้ององค์กัริ ทั�งน้� ได้มีกัาริ
ทบทวนปริะเด็นข้องปีที�ผ่านมาและริะบุข้อบเข้ตีข้องความสำาคัญ 
ที�มีตี่อผู้มีส่วนได้เสียในแตี่ละปริะเด็นด้วย 

2.  การประเมนิลื่ำาด็บัความสำาคญัขัองประเด็็นที่่�เป็นสาระสำาคัญ
ขัองธุุรกิจ

คณะกัริริมกัาริหลักัเพั่�อกัาริพััฒนาอย่างยั�งย่นได้ริ่วมกัันพิัจำาริณา 
จำัดกัลุ่มและจำัดลำาดับความสำาคัญข้องกัลุ่มปริะเด็นที�เป็นสาริะสำาคัญ
ข้องธุุริกิัจำ โดยพิัจำาริณาให้คะแนนริะดับผลกัริะทบต่ีอกัาริดำาเนินงาน
และสร้ิางคณุค่าตีอ่บริษัิัท ซ้ึ่�งคริอบคลุมทั�งด้านเศริษัฐกัจิำ สิ�งแวดล้อม
และสังคม ตีลอดจำนพิัจำาริณาถ้ึงริะดับอิทธุิพัลตี่อกัาริปริะเมินและ
ตีดัสนิใจำข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีในปริะเดน็ตีา่งๆ ตีามมาตีริฐานที�กัำาหนดไว้

3.  การที่บที่วนผู้ลื่การประเมินประเด็็นที่่� เป็นสาระสำาคัญ 
ขัองธุุรกิจ

คณะผูบ้ริหิาริข้องบริษัิัทพัจิำาริณาทบทวนผลกัาริปริะเมนิปริะเดน็ที�เปน็
สาริะสำาคัญข้องธุุริกิัจำเพั่�อย่นยันว่าปริะเด็นตี่างๆ ได้ถึูกัจำัดลำาดับ 
โดยสะท้อนถึ้งเริ่�องที�มีความสำาคัญตี่อบริิษััทและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สมดลุกัอ่นเสนอใหก้ับัคณะกัริริมกัาริพันัธุกัจิำเพั่�อสงัคมและความยั�งยน่
เพั่�อริับทริาบ

4.  การรับรองแลื่ะเห็็นชอบผู้ลื่การประเมินประเด็็นที่่� เป็น 
สาระสำาคัญขัองธุุรกิจ

คณะกัริริมกัาริพัันธุกัิจำเพั่�อสังคมและความยั�งย่นทบทวนและริับทริาบ
ปริะเด็นที�เป็นสาริะสำาคัญด้านความยั�งย่นข้องธุุริกิัจำและกัาริจำัดลำาดับ
ความสำาคญั ดชันช้ี�วดักัาริดำาเนนิงานและเปา้หมายข้องแตีล่ะปริะเดน็
ที�เป็นสาริะสำาคัญข้องธุุริกิัจำ เพั่�อใช้ในกัาริปริะเมินผลลัพัธุ์ข้อง 
กัาริดำาเนนิงานทั�งริะดบัองค์กัริ ริะดบัฝ่่าย และริะดบัส่วน และเช่�อมโยง 
เข้้ากัับกัาริปริะเมินผลกัาริปฏิิบัตีิงานข้องผู้บริิหาริและพันักังาน 
ที�เกัี�ยวข้้อง

3

2

1

มุ่ิติิเศรษฐกิจ
  นโยบายและวิธุีปฏิิบัตีิเกัี�ยวกัับกัาริจำัดซึ่่�อจำัดจำ้าง
  กัาริบริิหาริความเสี�ยง
  กัาริสริ้างความพั้งพัอใจำสูงสุดให้กัับลูกัค้า
  นวัตีกัริริมสินค้าและบริิกัาริ
  แบรินด์สินค้าและกัาริโฆษัณา
  กัาริกัำากับัดแูลกิัจำกัาริที�ดแีละกัาริสง่เสริมิให้มกีัาริดำาเนนิ 
 ธุุริกัิจำบนพั่�นฐานจำริิยธุริริม
  กัาริปฏิิบัตีิตีามกัฎหมายและกัฎริะเบียบริาชกัาริ
  ห่วงโซึ่่อุปทานที�ยั�งย่น

มุ่ิติิสิ�งแวด้ล้้อมุ่
  กัาริบริิหาริจำัดกัาริพัลังงาน
  กัาริบริิหาริจำัดกัาริทริัพัยากัรินำ�า
  กัาริบริิหาริจำัดกัาริข้องเสีย
  กัาริปล่อยกั๊าซึ่จำากักัาริดำาเนินงานข้องบริิษััท

มุ่ิติิส่งคืมุ่
  กัาริสริ้างความผูกัพัันกัับชุมชนและสังคม
  กัาริบริิหาริจำัดกัาริและส่งเสริิมพันักังานสัมพัันธุ์
  สุข้ภาวะและความปลอดภัยในกัาริทำางาน
  กัาริพััฒนาข้ีดความสามาริถึข้องพันักังาน
  กัาริริักัษัาพันักังานที�เป็นคนเกั่งและคนดี

ลื่ำาด็ับความสำาคัญขัองประเด็็นที่่�ม่ความสำาคัญ 
ด็�านความยั่ั�งยั่่นปีการเงิน 2565
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การสนับสนุนเป้าห็มายั่การพื่ัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น
บริิษััทมีความมุ่งมั�นในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำบนเส้นทาง “กัาริพััฒนาอย่างยั�งย่น” ด้วยกัาริกัำาหนดทิศทางกัลยุทธุ์องค์กัริที�คำาน้งถึ้งความท้าทายและ 
แนวโน้มตี่างๆ ทั�งในริะดับสากัลและริะดับปริะเทศ โดยกัาริเช่�อมโยงและสอดปริะสานเพั่�อตีอบสนองตี่อเป้าหมายกัาริพััฒนาที�ยั�งย่น  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ข้ององค์กัาริสหปริะชาชาตีิซึ่้�งคริอบคลุมทั�งมิตีิเศริษัฐกัิจำ สิ�งแวดล้อม และสังคม โดยในริอบ 
ปีกัาริเงิน 2564 - 2565 บริิษััทได้มีกัาริพัิจำาริณาเป้าหมายที�สำาคัญจำำานวน 15 เป้าหมาย โดยมีเป้าปริะสงค์ที�เกัี�ยวข้้อง ดังน้�

เป้าห็มายั่ที่่� 1 
ขัจัด็ความยั่ากจนทีุ่กร้ปแบบ
เป้้าป้ระสงคื์
1.1  ข้จำัดความยากัจำนข้ั�นริุนแริงทั�งหมด

เป้าห็มายั่ที่่� 3 
สุขัภาพื่แลื่ะความเป็นอยั่้่ที่่�ด็่
เป้้าป้ระสงคื์
3.4 ลดอัตีริากัาริเสียชีวิตีกั่อนวัยอันควริจำากัโริค 

ไม่ตีิดตี่อผ่านทางกัาริป้องกัันและกัาริริักัษัา
โริคและสนบัสนนุสขุ้ภาพัจำติีและความเปน็อยู่
ที�ดี

3.5 เสริิมกัาริป้องกัันและกัาริริักัษัากัาริใช้สาริ 
ในทางที�ผดิ ซ้ึ่�งริวมถ้ึงกัาริใช้ยาเสพัติีดในทาง
ที�ผิดและกัาริใช้แอลกัอฮอล์ในทางอันตีริาย

3.6  ลดอตัีริากัาริเสยีชวีติีและบาดเจำบ็จำากัอบุตัีเิหตีุ
ทางถึนน

3.8  บริริลุกัาริมีหลักัปริะกัันสุข้ภาพัถึ้วนหน้า  
ริวมถึ้งกัาริเข้้าถึ้งกัาริบริิกัาริสาธุาริณสุข้
จำำาเป็นที�มีคุณภาพัและเข้้าถึ้งยาและวัคซึ่ีน
จำำาเป็นที�ปลอดภัยมีปริะสิทธุิผล มีคุณภาพั 
และมีริาคาที�สามาริถึซึ่่�อหาได้

3.9  ลดอตัีริากัาริเสยีชวีติีและกัาริป่วยจำากัสาริเคมี
อนัตีริาย และจำากักัาริปนเป้�อนและมลพิัษัทาง
อากัาศ นำ�าและดนิ

เป้าห็มายั่ที่่� 4 
การศึึกษาที่่�ม่คุณภาพื่แลื่ะเที่่าเที่่ยั่ม
เป้้าป้ระสงคื์
4.6  เยาวชนทุกัคนและผู้ใหญ่ทั�งชายและหญิง

สามาริถึอ่านออกัเข้ียนได้และคำานวณได้
 

เป้าห็มายั่ที่่� 5 
ความเที่่าเที่่ยั่มที่างเพื่ศึ
เป้้าป้ระสงคื์
5.1  ยุตีิกัาริเล่อกัปฏิิบัตีิทุกัริูปแบบที�มีตี่อผู้หญิง

และเด็กัหญิงในทุกัที�
5.2  ข้จำัดความริุนแริงทุกัรูิปแบบที�มีตี่อผู้หญิงและ

เด็กัหญิงทั�งในที�สาธุาริณะและที�ริโหฐาน  
ริวมถึ้งกัาริค้ามนุษัย์กัาริกัริะทำาทางเพัศและ
กัาริแสวงหาปริะโยชน์ในริูปแบบอ่�น

5.5  ผู้หญิงมีส่วนริ่วมอย่างเตี็มที�และมีโอกัาส 
ที�เทา่เทยีมในกัาริเปน็ผูน้ำาในทกุัริะดบัข้องกัาริ
ตีัดสินใจำ

เป้าห็มายั่ที่่� 6 
การจัด็การนำ�าแลื่ะสุขัาภิบาลื่
เป้้าป้ระสงคื์
6.3  ยกัริะดับคุณภาพันำ�า โดยลดมลพัิษั ข้จำัดกัาริ 

ทิ�งข้ยะและลดกัาริปล่อยสาริเคมีและวัสดุ
อั นตีริาย  ลดสั ดส่ วนนำ�า เ สี ยที� ไ ม่ ผ่ าน
กัริะบวนกัาริและเพัิ�มกัารินำากัลับมาใช้ใหม่

6.6  ปกัป้องและฟื้้�นฟูื้ริะบบนิเวศที�เกัี�ยวข้้องกัับ
แหล่งนำ�า ริวมถ้ึงภเูข้า ป่าไม้ พั่�นที�ชุ่มนำ�า แม่นำ�า  
ชั�นหินอุ้มนำ�าและทะเลสาบ

เป้าห็มายั่ที่่� 7 
พื่ลื่ังงานสะอาด็ที่่�ทีุ่กคนเขั�าถึึงได็�
เป้้าป้ระสงคื์
7.2  เพัิ�มสัดส่วนข้องพัลังงานทดแทนในกัาริ 

ผสมผสานใช้พัลังงานข้องโลกั
7.3 เพัิ�มอัตีริากัาริปริับปริุงปริะสิทธุิภาพักัาริใช้

พัลังงานข้องโลกั

เป้าห็มายั่ที่่�� 8 
การจ�างงานที่่�ม่คุณค่าแลื่ะการเติิบโติ 
ที่างเศึรษฐกิจ
เป้้าป้ระสงคื์
8.1  กัาริเติีบโตีทางเศริษัฐกิัจำตี่อหัวปริะชากัริ 

มีความยั�งย่นตีามบริิบทข้องปริะเทศ
8.2  บริริลุกัาริมีผลิตีภาพัทางเศริษัฐกัิจำในริะดับที� 

สูงข้้�น กัาริยกัริะดับเทคโนโลยีและนวัตีกัริริม 
ริวมถ้ึงกัาริมุง่เน้นในภาคส่วนที�มมีลูคา่เพัิ�มสูง

8.4  พััฒนาความมีปริะ สิทธุิภาพัในกัาริ ใช้
ทริัพัยากัริข้องโลกัในกัาริบริิโภคและกัาริผลิตี

8.5  บริริลุกัาริจำ้างงานเตี็มที�และมีผลิตีภาพั และ
กัาริมงีานที�สมควริสำาหริบัหญงิและชายทกุัคน
ริวมถึ้งเยาวชนและผู้มีภาวะทุพัพัลภาพั และ
ให้มีกัาริจำ่ายค่าจำ้างเท่าเทียมกััน สำาหริับงาน 
ที�มีคุณค่าเท่าเทียมกััน

8.7  ดำาเนินมาตีริกัาริโดยทันทีและมีปริะสิทธุิภาพั
เพั่�อข้จำัดแริงงานบังคับ ยุตีิความเป็นทาส 
สมัยใหม่และกัาริค้ามนุษัย์ ยับยั�ง กัำาจำัด และ
ยุตีิกัาริใช้แริงงานเด็กัในทุกัรูิปแบบ

8.8  ปกัป้องสิทธุิแริงงานและส่งเสริิมสภาพั
แวดล้อมในกัาริทำางานที�ปลอดภัยและมั�นคง
สำาหริบัผูท้ำางานทกุัคนริวมถึง้ผูท้ำางานตีา่งดา้ว 
โดยเฉีพัาะหญิงต่ีางด้าว และผู้ที�ทำางาน 
เสี�ยงอันตีริาย

36  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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การสนับสนุนเป้าห็มายั่การพื่ัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น
บริิษััทมีความมุ่งมั�นในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำบนเส้นทาง “กัาริพััฒนาอย่างยั�งย่น” ด้วยกัาริกัำาหนดทิศทางกัลยุทธุ์องค์กัริที�คำาน้งถึ้งความท้าทายและ 
แนวโน้มตี่างๆ ทั�งในริะดับสากัลและริะดับปริะเทศ โดยกัาริเช่�อมโยงและสอดปริะสานเพั่�อตีอบสนองตี่อเป้าหมายกัาริพััฒนาที�ยั�งย่น  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ข้ององค์กัาริสหปริะชาชาตีิซึ่้�งคริอบคลุมทั�งมิตีิเศริษัฐกัิจำ สิ�งแวดล้อม และสังคม โดยในริอบ 
ปีกัาริเงิน 2564 - 2565 บริิษััทได้มีกัาริพัิจำาริณาเป้าหมายที�สำาคัญจำำานวน 15 เป้าหมาย โดยมีเป้าปริะสงค์ที�เกัี�ยวข้้อง ดังน้�

เป้าห็มายั่ที่่� 1 
ขัจัด็ความยั่ากจนทีุ่กร้ปแบบ
เป้้าป้ระสงคื์
1.1  ข้จำัดความยากัจำนข้ั�นริุนแริงทั�งหมด

เป้าห็มายั่ที่่� 3 
สุขัภาพื่แลื่ะความเป็นอยั่้่ที่่�ด็่
เป้้าป้ระสงคื์
3.4 ลดอัตีริากัาริเสียชีวิตีกั่อนวัยอันควริจำากัโริค 

ไม่ตีิดตี่อผ่านทางกัาริป้องกัันและกัาริริักัษัา
โริคและสนบัสนนุสขุ้ภาพัจำติีและความเปน็อยู่
ที�ดี

3.5 เสริิมกัาริป้องกัันและกัาริริักัษัากัาริใช้สาริ 
ในทางที�ผดิ ซ้ึ่�งริวมถ้ึงกัาริใช้ยาเสพัติีดในทาง
ที�ผิดและกัาริใช้แอลกัอฮอล์ในทางอันตีริาย

3.6  ลดอตัีริากัาริเสยีชวีติีและบาดเจำบ็จำากัอบุตัีเิหตีุ
ทางถึนน

3.8  บริริลุกัาริมีหลักัปริะกัันสุข้ภาพัถึ้วนหน้า  
ริวมถึ้งกัาริเข้้าถึ้งกัาริบริิกัาริสาธุาริณสุข้
จำำาเป็นที�มีคุณภาพัและเข้้าถึ้งยาและวัคซึ่ีน
จำำาเป็นที�ปลอดภัยมีปริะสิทธุิผล มีคุณภาพั 
และมีริาคาที�สามาริถึซึ่่�อหาได้

3.9  ลดอตัีริากัาริเสยีชวีติีและกัาริปว่ยจำากัสาริเคมี
อนัตีริาย และจำากักัาริปนเป้�อนและมลพิัษัทาง
อากัาศ นำ�าและดนิ

เป้าห็มายั่ที่่� 4 
การศึึกษาที่่�ม่คุณภาพื่แลื่ะเที่่าเที่่ยั่ม
เป้้าป้ระสงคื์
4.6  เยาวชนทุกัคนและผู้ใหญ่ทั�งชายและหญิง

สามาริถึอ่านออกัเข้ียนได้และคำานวณได้
 

เป้าห็มายั่ที่่� 5 
ความเที่่าเที่่ยั่มที่างเพื่ศึ
เป้้าป้ระสงคื์
5.1  ยุตีิกัาริเล่อกัปฏิิบัตีิทุกัริูปแบบที�มีตี่อผู้หญิง

และเด็กัหญิงในทุกัที�
5.2  ข้จำัดความริุนแริงทุกัรูิปแบบที�มีตี่อผู้หญิงและ

เด็กัหญิงทั�งในที�สาธุาริณะและที�ริโหฐาน  
ริวมถึ้งกัาริค้ามนุษัย์กัาริกัริะทำาทางเพัศและ
กัาริแสวงหาปริะโยชน์ในริูปแบบอ่�น

5.5  ผู้หญิงมีส่วนริ่วมอย่างเตี็มที�และมีโอกัาส 
ที�เทา่เทยีมในกัาริเปน็ผูน้ำาในทกุัริะดบัข้องกัาริ
ตีัดสินใจำ

เป้าห็มายั่ที่่� 6 
การจัด็การนำ�าแลื่ะสุขัาภิบาลื่
เป้้าป้ระสงคื์
6.3  ยกัริะดับคุณภาพันำ�า โดยลดมลพัิษั ข้จำัดกัาริ 

ทิ�งข้ยะและลดกัาริปล่อยสาริเคมีและวัสดุ
อั นตีริาย  ลดสั ดส่ วนนำ�า เ สี ยที� ไ ม่ ผ่ าน
กัริะบวนกัาริและเพัิ�มกัารินำากัลับมาใช้ใหม่

6.6  ปกัป้องและฟ้ื้�นฟูื้ริะบบนิเวศที�เกัี�ยวข้้องกัับ
แหล่งนำ�า ริวมถ้ึงภเูข้า ป่าไม้ พั่�นที�ชุ่มนำ�า แม่นำ�า  
ชั�นหินอุ้มนำ�าและทะเลสาบ

เป้าห็มายั่ที่่� 7 
พื่ลื่ังงานสะอาด็ที่่�ทีุ่กคนเขั�าถึึงได็�
เป้้าป้ระสงคื์
7.2  เพัิ�มสัดส่วนข้องพัลังงานทดแทนในกัาริ 

ผสมผสานใช้พัลังงานข้องโลกั
7.3 เพัิ�มอัตีริากัาริปริับปริุงปริะสิทธุิภาพักัาริใช้

พัลังงานข้องโลกั

เป้าห็มายั่ที่่�� 8 
การจ�างงานที่่�ม่คุณค่าแลื่ะการเติิบโติ 
ที่างเศึรษฐกิจ
เป้้าป้ระสงคื์
8.1  กัาริเติีบโตีทางเศริษัฐกิัจำตี่อหัวปริะชากัริ 

มีความยั�งย่นตีามบริิบทข้องปริะเทศ
8.2  บริริลุกัาริมีผลิตีภาพัทางเศริษัฐกัิจำในริะดับที� 

สูงข้้�น กัาริยกัริะดับเทคโนโลยีและนวัตีกัริริม 
ริวมถ้ึงกัาริมุง่เน้นในภาคส่วนที�มมีลูคา่เพัิ�มสูง

8.4  พััฒนาความมีปริะ สิทธุิภาพัในกัาริ ใช้
ทริัพัยากัริข้องโลกัในกัาริบริิโภคและกัาริผลิตี

8.5  บริริลุกัาริจำ้างงานเตี็มที�และมีผลิตีภาพั และ
กัาริมงีานที�สมควริสำาหริบัหญงิและชายทกุัคน
ริวมถึ้งเยาวชนและผู้มีภาวะทุพัพัลภาพั และ
ให้มีกัาริจ่ำายค่าจำ้างเท่าเทียมกััน สำาหริับงาน 
ที�มีคุณค่าเท่าเทียมกััน

8.7  ดำาเนินมาตีริกัาริโดยทันทีและมีปริะสิทธุิภาพั
เพั่�อข้จัำดแริงงานบังคับ ยุตีิความเป็นทาส 
สมัยใหม่และกัาริค้ามนุษัย์ ยับยั�ง กัำาจำัด และ
ยุติีกัาริใช้แริงงานเด็กัในทุกัรูิปแบบ

8.8  ปกัป้องสิทธุิแริงงานและส่งเสริิมสภาพั
แวดล้อมในกัาริทำางานที�ปลอดภัยและมั�นคง
สำาหริบัผูท้ำางานทกุัคนริวมถึง้ผูท้ำางานตีา่งดา้ว 
โดยเฉีพัาะหญิงต่ีางด้าว และผู้ที�ทำางาน 
เสี�ยงอันตีริาย

36  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เป้าห็มายั่ที่่�� 9 
นวัติกรรมแลื่ะโครงสร�างพื่่�นฐาน
เป้้าป้ระสงคื์
9.1  พัฒันาโคริงสร้ิางพั่�นฐานที�มคีณุภาพัเช่�อถึอ่ได้ 

ยั�งย่นและมีความทนทานเพั่�อสนับสนุนกัาริ
พัฒันาทางเศริษัฐกัจิำและความเปน็อยูท่ี�ดขี้อง
มนุษัย์

9.4  ยกัริะดับโคริงสร้ิางพั่�นฐานและปรัิบปริุง
อุตีสาหกัริริมเพั่�อให้เกัิดความยั�งย่น โดยเพัิ�ม
ปริะสิทธุิภาพักัาริใช้ทริัพัยากัริ กัาริใช้
เทคโนโลยีและกัริะบวนกัาริทางอุตีสาหกัริริม
ที�สะอาดและเป็นมิตีริตี่อสิ�งแวดล้อมมากัข้้�น

เป้าห็มายั่ที่่� 10 
ลื่ด็ความเห็ลื่่�อมลื่ำ�า
เป้้าป้ระสงคื์
10.3  มีโอกัาสที�เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาค

ข้องผลลัพัธุ์  ริวมถ้ึงกัาริข้จัำดกัฎหมาย 
นโยบายและแนวปฏิิบัตีิที�เล่อกัปฏิิบัตีิและ 
ส่งเสริิมกัาริออกักัฎหมาย นโยบายและ 
กัาริกัริะทำาที�เหมาะสมในเริ่�องน้�

เป้าห็มายั่ที่่� 11 
เม่องแลื่ะชุมชนที่่�ยั่ั�งยั่่น
เป้้าป้ระสงคื์
11.1  มกีัาริเข้้าถึง้ที�อยู่อาศยัและกัาริบริกิัาริพั่�นฐานที� 

พัอเพีัยง ปลอดภัยและในริาคาที�สามาริถึจ่ำายได้
11.2  จำดัให้มกีัาริเข้า้ถ้ึงริะบบคมนาคมข้นสง่ที�ยั�งยน่ 

เข้้าถึ้งได้และปลอดภัย
11.6  ลดผลกัริะทบทางลบข้องเม่องตี่อสิ�งแวดล้อม

ตี่อหัวปริะชากัริ โดยริวมถึ้งกัาริให้ความสนใจำ
เป็นพัิเศษัตี่อคุณภาพัอากัาศและกัาริจำัดกัาริ
ข้องเสีย

11.7  จำัดให้มีกัาริเข้้าถึ้งพั่�นที�สาธุาริณะสีเข้ียวที�
ปลอดภัยคริอบคลุมและเข้้าถ้ึงไดโ้ดยถ้ึวนหนา้

เป้าห็มายั่ที่่�� 12 
การบริโภคแลื่ะการผู้ลื่ิติที่่�ยั่ั�งยั่่น
เป้้าป้ระสงคื์
12.2  กัาริจำัดกัาริที�ยั�งย่นและกัาริใช้ทริัพัยากัริทาง

ธุริริมชาตีิอย่างมีปริะสิทธุิภาพั
12.4  กัาริจำัดกัาริสาริเคมีและข้องเสียทุกัชนิด 

ในวิธุีที�เป็นมิตีริต่ีอสิ�งแวดล้อมตีลอดทั�งวงจำริ
ชีวิตี และลดกัาริปล่อยข้องเสียเหล่านั�น 
ออกัสู่อากัาศ นำ�า และดินอย่างมีนัยสำาคัญ

12.5  ลดกัาริผลิตีข้องเสีย โดยกัาริป้องกััน กัาริลด
กัาริแปริริูปเพั่�อกัลับมาใช้ใหม่ และกัารินำามา
ใช้ซึ่ำ�าอย่างยั�งย่น

12.6  สนับสนุนให้บริิษััทริับแนวปฏิิบัตีิที�ยั�งย่นไปใช้
และผนวกัข้้อมูลด้านความยั�งย่นลงในวงจำริ
กัาริริายงานข้องบริิษััท

เป้าห็มายั่ที่่� 13 
การรับม่อกับการเปลื่่�ยั่นแปลื่งสภาพื่ 
ภ้มิอากาศึ
เป้้าป้ระสงคื์
13.1  เสริมิภูมติีา้นทานและขี้ดความสามาริถึในกัาริ

ปริบัตีวัตีอ่อนัตีริายและภยัพับิตัีทิางธุริริมชาตีิ
ที�เกัี�ยวข้้องกัับภูมิอากัาศ

13.2  บูริณากัาริมาตีริกัาริด้านกัาริเปลี�ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศในนโยบาย ยุทธุศาสตีร์ิและ
กัาริวางแผนริะดับชาตีิ

13.3  พััฒนากัาริศ้กัษัา กัาริสริ้างความตีริะหนักัริู้ 
และขี้ดความสามาริถึข้องมนุษัย์และข้อง
สถึาบนัในเริ่�องกัาริลดปญัหากัาริเปลี�ยนแปลง
สภาพัภูมิอากัาศ กัาริปริับตีัว กัาริลด 
ผลกัริะทบและกัาริเตี่อนภัยล่วงหน้า

เป้าห็มายั่ที่่�� 14 
การใช�ประโยั่ชน์จากมห็าสมุที่ร  
แลื่ะที่รัพื่ยั่ากรที่างที่ะเลื่
เป้้าป้ระสงคื์
14.2  บริหิาริจัำดกัาริและปกัป้องริะบบนิเวศทางทะเล

และชายฝ่ั�งเพั่�อหลีกัเลี�ยงผลกัริะทบทางลบที�
มีนัยสำาคัญ ริวมถึ้งกัาริเสริิมภูมิตี้านทาน 
และปฏิิบัตีิกัาริเพ่ั�อฟื้้�นฟูื้ เพ่ั�อบริริลุกัาริมี
มหาสมุทริที�มีสุข้ภาพัดีและมีผลิตีภาพั

เป้าห็มายั่ที่่� 15 
การใช�ประโยั่ชน์จากระบบนิเวศึบนบก
เป้้าป้ระสงคื์
15.1  กัาริอนุริักัษั์ กัาริฟื้้�นฟืู้ และกัาริใช้ริะบบนิเวศ

บนบกัและในนำ�าจำ่ดในแผ่นดินริวมทั�งบริิกัาริ
ทางริะบบนิเวศอย่างยั�งยน่ โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง
ป่าไม้ พั่�นที�ชุ่มนำ�า ภูเข้าและเข้ตีแห้งแล้ง

15.2  ส่งเสริมิกัาริดำาเนนิกัาริดา้นกัาริบริหิาริจัำดกัาริ
ป่าไม้ทุกัปริะเภทอย่างยั�งย่น หยุดยั�งกัาริ 
ตีัดไม้ทำาลายป่า ฟื้้�นฟูื้ป่าที�เส่�อมโทริมและ 
เพัิ�มกัาริปลูกัป่าและฟื้้�นฟืู้ป่า

เป้าห็มายั่ที่่� 16  
สังคมสงบสุขัแลื่ะยัุ่ติิธุรรม
เป้้าป้ระสงคื์
16.1  ยตุีกิัาริข่้มเหง กัาริหาปริะโยชน์อย่างไม่ถึกูัต้ีอง  

กัาริค้ามนุษัย์ ความริุนแริงและกัาริทริมาน 
ทุกัริูปแบบที�มีตี่อเด็กั

16.5  ลดกัาริทุจำริิตีในตีำาแหน่งหน้าที� และกัาริ 
ริับสินบนทุกัริูปแบบ

16.7  มีกัริะบวนกัาริตัีดสินใจำที�มีความริับผิดชอบ
คริอบคลมุ มสีว่นริว่มและมคีวามเปน็ตีวัแทน
ที�ดีในทุกัริะดับกัาริตีัดสินใจำ
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สินค้าจำากัตี่างปริะเทศ เหล็กัปลอกัข้้ออ้อยสำาเริ็จำริูปใช้เสริิมความ
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วัตีถึุดิบที�ใช้ในกัาริผลิตีเส้นใยเหล็กัเสริิมยางริถึยนต์ี (Tire Cord) 
จำากัตี่างปริะเทศลงได้และช่วยให้บริิษััทผลิตียางริถึยนตี์ ใน
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กั่อสริ้างลงได้ริวมทั�งสามาริถึออกัแบบได้หลากัหลายมากัยิ�งข้้�น

-  ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา บริิษััทได้ข้ยายช่องทางกัาริเข้้าถึ้งตีัวสินค้า
ผ่านโคริงกัาริ พัันธุมิตีริกัาริค้าปลีกัซึ่้�งช่วยสริ้างความสัมพัันธุ์ 
ที�แนน่แฟื้น้กับัชอ่งทางกัาริคา้ปลกีัแบบดั�งเดมิและกัาริคา้สมยัใหม่ 
สำาหริับผู้บริิโภคจำะสะดวกัในกัาริเข้้าถึ้งและซึ่่�อสินค้าข้องเริา 
ได้ง่ายกัว่า

-  บริิษััทได้กัำาหนดให้มีกัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าทุกัสองปี
โดยกัาริปริะเมินคริั� งล่าสุดซึ่้� งดำาเนินกัาริโดยบุคคลที�สาม 
เม่�อปี 2563-2564 ได้ริับผลคะแนนอยู่ที�ริะดับ 86 คะแนน  
เพัิ�มข้้�นจำากัปีกั่อนหน้าซึ่้�งอยู่ที�ริะดับ 84 คะแนน โดยคุณภาพัข้อง
ผลิตีภัณฑ์์ข้องบริิษััทได้ริับคะแนนความพั้งพัอใจำสูงสุดเม่�อ 
เปริียบเทียบกัับคู่แข้่งข้ันริายอ่�นๆ

-  บริิษััทได้ใช้เทคโนโลยีดิจำิทัลสนับสนุนกัาริให้บริิกัาริแก่ัลูกัค้า 
โดยผูแ้ทนข้ายข้องบริษัิัทจำะใช้แอปพัลิเคชนัไลน ์(Line application) 
อีเมล และโปริแกัริมริายงานกัาริตีิดตี่อลูกัค้า (Customer Visit 
Report) ในกัาริติีดต่ีอและริับฟื้ังผลตีอบรัิบข้องลูกัค้าและนำาไป
ปริับปรุิงและพััฒนาริะบบเพ่ั�อตีอบสนองความต้ีองกัาริข้องลูกัค้า 
ได้ทันที และมีกัารินำาเทคโนโลยีเพั่�อช่วยให้กัาริบริิกัาริเป็นไปอย่าง
ริวดเริว็ยิ�งข้้�น เชน่ กัาริจำดัทำาแอปพัลิเคชนัสำาหริบัลกูัคา้เพั่�อตีดิตีาม
สถึานะคำาสั�งซึ่่�อ กัาริทำาคิวอาร์ิโค้ดบนป้ายสินค้า ริะบบใบรัิบริอง
สินค้าออนไลน์ กัาริสั�งซึ่่�อสินค้าเหล็กัเส้นตีัดและดัดออนไลน์  
ริ วมทั� ง เ พัิ� ม ช่ อ งท า งกัา ริตีิ ดตี่ อ กัั บ ลู กั ค้ า ไ ด้ ง่ า ย ยิ� ง ข้้� น 
ผ่านทางเว็บไซึ่ต์ีข้องบริิษััท แอปพัลิเคชันไลน์ เฟื้สบุ๊ค ฯลฯ  
และ เพัิ� มช่องทางจำัดจำำาหน่ ายทางออนไลน์ผ่ าน เว็บไซึ่ตี์  
www.BaanClickBuild.com เพ่ั�อให้ลูกัค้าเข้้าถ้ึงกัาริซึ่่�อสินค้า 
ได้สะดวกัและริวดเริ็วยิ�งข้้�น
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ผ่านทางเว็บไซึ่ต์ีข้องบริิษััท แอปพัลิเคชันไลน์ เฟื้สบุ๊ค ฯลฯ  
และ เพัิ� มช่องทางจำัดจำำาหน่ ายทางออนไลน์ผ่ าน เว็บไซึ่ตี์  
www.BaanClickBuild.com เพ่ั�อให้ลูกัค้าเข้้าถ้ึงกัาริซึ่่�อสินค้า 
ได้สะดวกัและริวดเริ็วยิ�งข้้�น

ประเด็็นที่่�เป็นสาระสำาคัญด็�านความยั่ั�งยั่่นขัองธุุรกิจกับเป้าห็มายั่การพื่ัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่่น

38  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การกำากับด็้แลื่กิจการที่่�ด็่แลื่ะการส่งเสริมให็�ม่การด็ำาเนินธุุรกิจ
บนพื่่�นฐานจริยั่ธุรรม

-  กำาหนด้โคืรงสร้างการบริหารงานจรรยั่าบรรณอยั่�างเป้็นร้ป้ธรรมุ่ 
โดยมีคณะกัริริมกัาริจำริริยาบริริณสูงสุดและคณะอนุกัริริมกัาริ 
จำริริยาบริริณข้องสำานักังานใหญ่ และทั�งสามโริงงาน ซึ่้�งมีตีัวแทน
ข้องพันักังานบริิษััทและพันักังานข้องผู้ รัิบเหมาร่ิวมอยู่ ด้วย 
ตีลอดจำนมีที�ปริ้กัษัาจำริริยาบริริณ ผู้ปริะสานงานจำริริยาบริริณ 
ในแตี่ละพั่�นที�เป็นชายสองคนและหญิงหน้�งคน ทำาหน้าที�เป็น
เลข้านกุัาริข้องแต่ีละคณะอนุกัริริมกัาริ โดยมีอตัีริาส่วนผูป้ริะสานงาน 
จำริริยาบริริณต่ีอจำำานวนพันักังานทั�งหมดอยู่ที� 1 ตี่อ 91 และ
อัตีริาส่วนผู้ปริะสานงานจำริริยาบริริณสตีรีิตี่อจำำานวนพันักังานสตีรีิ 
ทั�งหมดอยู่ที� 1 ตี่อ 47

-  คืณะกรรมุ่การสติรี ดูแลให้พันักังานสตีริีและผู้ริับเหมาที�เข้้ามา
ปฏิบิตัีงิานในแต่ีละบริษัิัทได้ริบักัาริปฏิบัิตีติีามหลักัจำริริยาบริริณข้อง
ทาทาอย่างถึูกัตี้อง กัำาหนดแผนงานในกัาริดูแลพันักังานและ 
ผูร้ิบัเหมาสตีริีในเริ่�องตีา่งๆ อาท ิกัาริพัฒันาสมริริถึนะและศกััยภาพั
ข้องพันักังานสตีรีิ กัาริแสวงหาแนวทางในกัาริข้จัำดหริอ่แก้ัไข้ปัญหา
ที�อาจำเป็นอุปสริริคตี่อกัาริปฏิิบัตีิงาน เป็นตี้น

-  โอกาสการจ้างงานทั้ี�เทั้�าเทีั้ยั่มุ่ บริิษััทให้โอกัาสที�เท่าเทียมกััน 
แกั่พันักังานและผู้สมัคริที�มีคุณสมบัตีิตีามข้้อกัำาหนดโดยไม่มีกัาริ
กัีดกัันอย่างไม่เป็นธุริริมในคุณสมบัตีิพั่�นฐาน ซ้ึ่�งริวมถึ้งสถึานะ 
ทางด้านเช่�อชาติี วริริณะ ศาสนา สผีวิ ตีริะกูัล สถึานภาพักัาริสมริส 
เพัศ ริสนิยมทางเพัศ อายุ สัญชาตีิ ชนชาตีิ ความพัิกัาริ หริ่อด้าน
อ่�นใดที�กัฎหมายให้ความคุ้มคริอง

-  สิทั้ธิมุ่น่ษยั่ชน บริิษััทกัำาหนดนโยบายด้านสิทธุิมนุษัยชนในกัาริ
ปฏิิบัตีิตี่อผู้มีส่วนได้เสียกัลุ่มตี่างๆ ไว้อย่างชัดเจำน ซึ่้�งริวมถึ้ง
นโยบายที�จำะไม่ว่าจำ้างแริงงานเด็กั และแริงงานที�มาจำากักัาริบังคับ
ขู้่เข้็ญหริ่อไม่สมัคริใจำในริูปแบบใดๆ โดยมุ่งมั�นดำาเนินกัาริให้
พันักังาน บริิษััทคู่ค้าและผู้ริับเหมาที�ปฏิิบัตีิงานในนามข้องบริิษััท
ย้ดมั�นในหลักักัาริเดียวกัันและให้ความสำาคัญในกัารินำาหลักัสิทธุิ
มนุษัยชนไปปฏิิบัตีิเป็นแนวทางกัาริดำาเนินธุุริกัิจำอย่างคริบถึ้วน 
ในทุกัด้าน

-  การติ�อติ้านการติิด้สินบนแล้ะการทั้่จริติคือร์ร่ป้ช่�น แล้ะนโยั่บายั่ 
ทั้ี�เกี�ยั่วข้องก่บการด้ำาเนินธ่รกิจอยั่�างมุ่ีจริยั่ธรรมุ่ บริิษััทกัำาหนด
นโยบายในกัาริตี่อตี้านกัาริตีิดสินบนและกัาริตี่อตี้านกัาริทุจำริิตี
คอริร์ิปัชั�นในทกุัริปูแบบไวอ้ยา่งชดัเจำนพัริอ้มทั�งม ีกัาริจำดัฝ่กึัอบริม
และส่�อสาริให้คณะกัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ และพันักังานทุกัคนได้ริับ
ทริาบและย้ดถึ่อปฏิิบัตีิ ซ้ึ่�งริวมถ้ึงนโยบายต่ีางๆ ที�เกัี�ยวเน้�องกัับ 
กัาริส่งเสริิมกัาริดำาเนินธุุริกิัจำอย่างมีจำริิยธุริริม อาทิ นโยบายกัาริ 
ไมร่ิบัข้องข้วญัหริอ่กัาริริบัริองจำากัคูค่า้ นโยบายกัาริใหข้้องข้วญักับั
หนว่ยงานริาชกัาริ นโยบายกัาริริอ้งเริยีนกัาริกัริะทำาผดิจำริริยาบริริณ
นโยบายและแนวปฏิิบัตีิในกัาริป้องกัันกัาริคุกัคามหริ่อล่วงละเมิด
ทางเพัศในสถึานที�ทำางาน เป็นตี้น

-  บริิษััทได้ริับกัาริริับริองกัาริเป็นสมาชิกัแนวริ่วมตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�น 
ข้องภาคเอกัชนไทย (Thai Private Sector Collective Action 
against Corruption: CAC) มาตีั�งแตี่ปี 2559 ได้ริับกัาริตี่ออายุ

สมาชกิัข้อง CAC คริั�งที� 2 เม่�อปี 2562 และเชญิบริษัิัทคูค้่าเข้้าร่ิวม 
ปริะกัาศเจำตีนาริมณ์และข้อริับกัาริริับริองกัาริเป็นภาคีเคริ่อข้่าย 
แนวริ่วมตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกัชนไทย (Thai Private 
Sector Collective Action against Corruption หริ่อ CAC)  
ในปี 2565 บริิษััทจำะดำาเนินกัาริตี่ออายุกัาริริับริองเป็นสมาชิกั 
คริั�งที� 3 นอกัจำากัน้� บริษัิัทยงัไดเ้ข้า้ริว่มเคริอ่ข้า่ยหุน้สว่นตีา้นทจุำริติี
เพั่�อปริะเทศไทย (PACT) และเป็นบริิษััทนำาริ่องในกัาริปริะกัาศ
เจำตีนาริมณ์เข้้าริ่วม UNICEF ในโคริงกัาริ Child-Friendly 
Business: “The Children Sustainability Forum” เพั่�อส่งเสริิม
กัาริดำาเนินธุุริกัิจำที�เป็นมิตีริและคำาน้งถึ้งสิทธุิเด็กั

มิติิสิ�งแวด็ลื่�อม
การปลื่่อยั่ก๊าซจากการด็ำาเนินงานขัองบริษัที่  

-  บริษัิัทไดก้ัำาหนดนโยบายกัาริเปลี�ยนแปลงข้องสภาพัภมูอิากัาศและ
นโยบายด้านสิ�งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที�กัริะบวนกัาริผลิตี (Green 
Process) ใช้เทคโนโลยีที�กั่อมลพิัษัตีำ�าและใช้พัลังงานทดแทน/
พัลังงานทางเล่อกัเพ่ั�อลดกัาริปล่อยกั๊าซึ่เริ่อนกัริะจำกั อาทิเช่น  
กัาริใชก้ัา๊ซึ่ธุริริมชาตีแิทนนำ�ามันเตีา กัาริตีดิตีั�งริะบบผลติีไฟื้ฟ้ื้าจำากั
พัลงังานแสงอาทติีย์บนหลงัคา (Solar Roof) ข้นาด 1.4 เมกัะวตัีตี์
ที�โริงงาน SCSC เพั่�อทดแทนกัาริใช้พัลังงานไฟื้ฟื้้าจำากัเช่�อเพัลิง
ฟื้อสซึ่ิล ซึ่้� ง ได้ ริับผลสำา เริ็จำ เป็นอย่างดี  และได้ข้ยายผล 
โดยตีิดตีั�งเพัิ�มที�โริงงานทั�งสามแห่ง ซึ่้�งคาดว่าจำะแล้วเสริ็จำในเด่อน
ตีุลาคม พั.ศ. 2565

-  โริงงาน SCSC ไดเ้ริิ�มจำดัทำาริะบบกัาริบริหิาริพัลังงาน ISO 50001 
และได้ริับกัาริริับริอง

-  บริิษััทได้กัำาหนดค่ากัาริใช้พัลังงานและทริัพัยากัริที�กั่อให้เกัิดกั๊าซึ่
คาริ์บอนไดออกัไซึ่ด์ (CO2 Emission) ริวมทั�งจำัดทำาแผนงาน 
ในกัาริปริบัปริงุกัริะบวนกัาริผลติีใหใ้ชพ้ัลงังานและทริพััยากัริลดลง
อยู่เสมอ

-  บริิษััทได้ดำาเนินกัาริวิ เคริาะห์ปัจำจำัยที�กั่อให้เกัิดมลสาริจำากั
กัริะบวนกัาริผลิตีและกัิจำกัริริมสนับสนุนตี่างๆ วิเคริาะห์หาสาเหตีุ
เพั่�อลดมลสาริที�จำะเกัดิข้้�นใหน้อ้ยที�สดุ ในข้ณะเดยีวกันัไดศ้ก้ัษัาและ
สริริหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพั่�อใช้ในกัาริจำัดกัาริมลภาวะทางอากัาศ 
เช่น ฝุ่่น NOx SOx CO เป็นตี้น

-  บริิษััทได้จำัดกัิจำกัริริมปลูกัตี้นไม้ย่นตี้นริอบพั่�นที�โริงงานและบริิเวณ
ชุมชนริอบโริงงาน เพัิ�มพั่�นที�สีเข้ียวเพั่�อช่วยลดภาวะโลกัริ้อน

-  บริิษััทมีกัาริควบคุมกัาริปล่อยก๊ัาซึ่เริ่อนกัริะจำกัโดยกัาริควบคุม 
เปา้หมายปริมิาณกัาริปลอ่ยก๊ัาซึ่คาร์ิบอนไดออกัไซึ่ด์ข้องกัลุม่บริษัิัท
ให้ไม่เกัิน 0.611 ตีันตี่อตีันนำ�าเหล็กัดิบ โดยในปีกัาริเงิน 2565  
กัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) สามาริถึจำำากััดปริิมาณกั๊าซึ่
คาริบ์อนไดออกัไซึ่ดท์ี�ปลอ่ยออกัมาสูช่ั�นบริริยากัาศไดท้ี� 0.606 ตีนั
ตี่อตีันนำ�าเหล็กัดิบ ซึ่้�งดีกัว่ากัับเป้าหมายที�ได้กัำาหนดไว้

 (หมายเหตุี: มีกัาริปรัิบตีัวเลข้ตีามสูตีริคำานวณข้อง World Steel Association  
ตีาม Version 25 Guide 10.0 ในปี 2564) 3956-1 One Report 2564-2565  
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มิติิสังคม
การสร�างความผู้้กพื่ันกับชุมชนแลื่ะสังคม 

-  บริษัิัทมีเป้าปริะสงค์ในกัาริพัฒันาความเจำริญิ ข้จำดัความยากัจำนและ
เพัิ�มริายไดใ้หก้ับัชมุชน ชว่ยใหช้มุชนมคีวามเข้้มแข้ง็ สามาริถึดแูล
ตีนเองและคริอบคริัวได้ ดำาเนินกัาริพััฒนาสินค้าท้องถึิ�นตีาม
โคริงกัาริข้องคณะกัริริมกัาริส่งเสริิมกัาริลงทุนไทย (CSR-BOI) 
จำำานวนทั�งสิ�น 3 โคริงกัาริ ได้แกั่ โคริงกัาริกัะหริี�ปั�บข้นาดพัอดีคำา 
โดยโริงงาน SISCO ริ่วมกัับวิสาหกัิจำชุมชนกัะหริี�ปั�บบ้านหมอ 
อำาเภอบ้านหมอ จำังหวัดสริะบุริี มียอดข้ายเพัิ�มข้้�น ริ้อยละ 5  
จำากัปีกั่อน โคริงกัาริผลิตีกัุนเชียงและบะหมี�ไข้่ โดยโริงงาน NTS 
ริ่วมกัับวิสาหกัิจำชุมชนกัลุ่มแม่บ้านเนินกัริะบกั อำาเภอศริีริาชา 
จำงัหวดัชลบรุิ ีมยีอดข้ายเพัิ�มข้้�น ร้ิอยละ 59 จำากัปีก่ัอน และโคริงกัาริ
พััฒนาข้นมธุัญพั่ชข้้าวไริซ์ึ่เบอริี�เคล่อบช็อคโกัแลตี โดยโริงงาน 
SCSC ร่ิวมกับักัลุม่วสิาหกัจิำชมุชนเกัาะกักั อำาเภอเมอ่ง จำงัหวดัริะยอง

-  บริิษััทได้ดำาเนินกัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องชุมชนริอบโริงงาน 
ตี่อกัาริดำาเนินงานด้านกัิจำกัริริมเพั่�อสังคมข้องบริิษััท เพั่�อให้ทริาบ
ถึ้งปัญหาและความตี้องกัาริข้องชุมชนที�แท้จำริิง ซึ่้�งจำะนำาไปสู่กัาริ
วิเคริาะห์และกัาริพััฒนากัิจำกัริริมเพั่�อสังคมข้องบริิษััท โดยชุมชน
ได้ริับทริาบถึ้งปริะโยชน์และเห็นถึ้งความสำาคัญข้องกัิจำกัริริมเพั่�อ
สังคมในด้านตี่างๆ ได้แกั่ กัาริสริ้างริายได้ให้กัับชุมชนกัาริส่งเสริิม
สาธุาริณูปโภคให้ดีข้้�น กัาริสนับสนุนด้านกัาริศ้กัษัากัาริจำัดกัาริข้ยะ 
กัาริส่งเสริิมด้านความปลอดภัย กัาริสนับสนุนกัิจำกัริริมชุมชน 
กัิจำกัริริมอนุริักัษั์ธุริริมชาตีิ กัาริสนับสนุนอาชีพัชุมชนซึ่้�งมีความ 
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-  บริิษััทให้ความสำาคัญกัับเสียงข้องชุมชน และน้อมริับคำาแนะนำา
ตี่างๆ เพั่�อปริับปริุงริะบบกัาริดำาเนินงานข้องบริิษััท และบริิหาริ
ปริะเด็นสาธุาริณะ ในปีที�ผ่านมาไม่เกัิดข้้อริ้องเริียนจำากัชุมชน

สุขัภาวะแลื่ะความปลื่อด็ภัยั่ในการที่ำางาน

- บริิษััทมีความมุ่งมั�นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพัแวดล้อมในกัาริทำางานสำาหริับพันักังาน 
และพันกัังานผูร้ิบัเหมา โดยถึอ่วา่เริ่�องดงักัลา่วเปน็สิ�งสำาคญัอนัดบั
แริกัในกัาริปฏิบัิตีงิานควบคูไ่ปกับักัาริดำาเนนิธุรุิกิัจำและถึอ่เป็นหนา้ที�
ความริับผิดชอบข้องผู้บริิหาริและพันักังานทุกัริะดับ

- บริิษััทมีเป้าหมายที�จำะลดกัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�นหยุดงานให้เป็นศูนย์  
และลดกัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�นตี้องพับแพัทย์หริ่อกัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�น
ปฐมพัยาบาลลง 50% ในแตีล่ะป ีโดยในปกีัาริเงนิ 2565 กัลุม่บริษัิัท 
ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) มีอัตีริากัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�นหยุดงาน 
เป็น 0.63 คริั�งตี่อหน้�งล้านชั�วโมงกัาริทำางาน

40  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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มิติิสังคม
การสร�างความผู้้กพื่ันกับชุมชนแลื่ะสังคม 

-  บริษัิัทมีเป้าปริะสงค์ในกัาริพัฒันาความเจำริญิ ข้จำดัความยากัจำนและ
เพัิ�มริายไดใ้หก้ับัชมุชน ชว่ยใหช้มุชนมคีวามเข้้มแข้ง็ สามาริถึดแูล
ตีนเองและคริอบคริัวได้ ดำาเนินกัาริพััฒนาสินค้าท้องถึิ�นตีาม
โคริงกัาริข้องคณะกัริริมกัาริส่งเสริิมกัาริลงทุนไทย (CSR-BOI) 
จำำานวนทั�งสิ�น 3 โคริงกัาริ ได้แกั่ โคริงกัาริกัะหริี�ปั�บข้นาดพัอดีคำา 
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จำงัหวดัชลบรุิ ีมยีอดข้ายเพัิ�มข้้�น ร้ิอยละ 59 จำากัปีก่ัอน และโคริงกัาริ
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-  บริิษััทได้ดำาเนินกัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องชุมชนริอบโริงงาน 
ตี่อกัาริดำาเนินงานด้านกัิจำกัริริมเพั่�อสังคมข้องบริิษััท เพั่�อให้ทริาบ
ถึ้งปัญหาและความตี้องกัาริข้องชุมชนที�แท้จำริิง ซึ่้�งจำะนำาไปสู่กัาริ
วิเคริาะห์และกัาริพััฒนากัิจำกัริริมเพั่�อสังคมข้องบริิษััท โดยชุมชน
ได้ริับทริาบถึ้งปริะโยชน์และเห็นถึ้งความสำาคัญข้องกัิจำกัริริมเพั่�อ
สังคมในด้านตี่างๆ ได้แกั่ กัาริสริ้างริายได้ให้กัับชุมชนกัาริส่งเสริิม
สาธุาริณูปโภคให้ดีข้้�น กัาริสนับสนุนด้านกัาริศ้กัษัากัาริจำัดกัาริข้ยะ 
กัาริส่งเสริิมด้านความปลอดภัย กัาริสนับสนุนกัิจำกัริริมชุมชน 
กัิจำกัริริมอนุริักัษั์ธุริริมชาตีิ กัาริสนับสนุนอาชีพัชุมชนซึ่้�งมีความ 
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สุขัภาวะแลื่ะความปลื่อด็ภัยั่ในการที่ำางาน

- บริิษััทมีความมุ่งมั�นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพัแวดล้อมในกัาริทำางานสำาหริับพันักังาน 
และพันกัังานผูร้ิบัเหมา โดยถึอ่วา่เริ่�องดงักัล่าวเปน็สิ�งสำาคญัอนัดบั
แริกัในกัาริปฏิบัิตีงิานควบคูไ่ปกับักัาริดำาเนนิธุรุิกิัจำและถึอ่เป็นหนา้ที�
ความริับผิดชอบข้องผู้บริิหาริและพันักังานทุกัริะดับ

- บริิษััทมีเป้าหมายที�จำะลดกัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�นหยุดงานให้เป็นศูนย์  
และลดกัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�นตี้องพับแพัทย์หริ่อกัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�น
ปฐมพัยาบาลลง 50% ในแตีล่ะป ีโดยในปกีัาริเงนิ 2565 กัลุม่บริษัิัท 
ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) มีอัตีริากัาริบาดเจำ็บถึ้งข้ั�นหยุดงาน 
เป็น 0.63 คริั�งตี่อหน้�งล้านชั�วโมงกัาริทำางาน
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ในปีกัาริเงิน 2565 บริิษััทได้นำาปริะเด็นด้านความยั�งย่นที�ได้ริับกัาริปริะเมินให้อยู่ในริะดับ “มุ่งเน้น” จำัดทำาเป็นแผนกัลยุทธุ์และตีั�งเป้าหมาย 
ตีามแผนริะยะยาว (เป้าหมายปีกัาริเงิน 2569) โดยมีริายละเอียดดังน้�

ประเด็นสำ�คัญ คว�มสำ�คัญต่อองค์กร วัตถุประสงค์ระยะย�ว
(ปีก�รเงิน 2569)

ดัชนีช้ีวัดผลง�นท่ีสำ�คัญและเป้�หม�ย 
(ปีก�รเงิน 2569)

กัาริสริ้างความพั้งพัอใจำสูงสุด
ให้กัับลูกัค้า

เพั่�อให้มั�นใจำว่าบริิษััทจำะสามาริถึ 
สง่มอบสนิคา้และบริกิัาริที�มคีณุภาพั
ตีามความคาดหวังหริ่อสูงกัว่าความ
คาดหวังข้องลูกัค้าและสามาริถึนำา 
ข้้อเสนอแนะไปปริับปริุงเพั่�อให้เกัิด
ความพั้งพัอใจำสูงสุดตี่อลูกัค้าใน
อนาคตี

กัาริเป็นคู่ค้าแห่งทางเล่อกั • คะแนนความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้า 
> 88

• จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องลูกัค้า
ตี่อปี < 10

กัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริที�ดีและ
กัาริส่งเสริิมให้มีกัาริดำาเนิน
ธุุริกัิจำบนพั่�นฐานจำริิยธุริริม

เพั่�อสริ้างองค์กัริที�มีความโปริ่งใส
สุจำริิตีและลดความเสี�ยงในกัาริเกัิด
กัาริทุจำริิตีคอร์ิริัปชั�น ซึ่้�งอาจำส่งผล 
กัริะทบตี่อธุุริกัิจำริวมถึ้งช่�อเสียงข้อง
บริิษััท

กัาริปลูกัฝ่ังวัฒนธุริริมกัาริ
ดำาเนินธุุริกัิจำภายใตี้จำริิยธุริริม
ทั�วทั�งองค์กัริ

• จำำานวนเริ่�องที�ได้ริับกัาริริ้องเริียน
ผ่านช่องทางกัาริริ้องเริียนข้อง
บริิษััท > 10

• จำำานวนพันักังานที�ได้ริับกัาริ
อบริมจำริริยาบริริณ ริ้อยละ 100

• คะแนนกัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริ  
> 93

กัาริปล่อยกั๊าซึ่จำากักัาริดำาเนิน
งานข้องบริิษััท

เน้�องจำากักัาริผลิตีเหล็กันั�นมีกัาริ
ปล่อยกั๊าซึ่เริ่อนกัริะจำกัและอากัาศ 
ที�ไม่บริิสุทธุิ� ซึ่้�งกัาริปล่อยอากัาศ 
ที�ไม่บริิสุทธุิ� อาจำส่งผลกัริะทบตี่อ
ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

กัาริบริริเทาภาวะโลกัริ้อน • อัตีริากัาริปล่อยกั๊าซึ่ 
คาริ์บอนไดออกัไซึ่ด์  
(ตีันตี่อตีันนำ�าเหล็กัดิบ) 0.611* 

• อัตีริากัาริใช้พัลังงาน 9.4  
กัิกัะจำูลตี่อตีันนำ�าเหล็กัดิบ

• อุตีสาหกัริริมสีเข้ียวริะดับ 5

กัาริสริ้ า งความผูกัพัันกัับ
ชุมชนและสังคม

เพั่�อสร้ิางกัาริยอมรัิบทางสังคมซ้ึ่�งจำะ
ส่งผลให้กัาริดำาเนินงานข้องบริิษััท
เป็นไปได้อย่างริาบริ่�นริวมถึ้งสริ้าง
ความผูกัพัันตี่อชุ มชนโดยเฉีพัาะ
เยาวชน ซึ่้�งอาจำเปน็ลกูัคา้ คูค่า้ หริอ่
พันักังานข้องบริิษััทในอนาคตี

เพั่�อให้ชุมชนสามาริถึพั้�งพัา
ตีนเองไดใ้นริะยะยาว ผา่นกัาริ
ให้กัาริศ้กัษัาแกั่เยาวชนใน
ชุมชนริวมถึ้งโคริงกัาริพััฒนา
ชุมชนในริูปแบบตี่างๆ

• จำำานวนพันักังานริ่วมในพัันธุกัิจำ
เพั่�อสังคม ริ้อยละ 100

• จำำานวนชั�วโมง ตี่อคนตี่อปี 
ที�พันักังานริ่วมในพัันธุกัิจำ 
เพั่�อสังคม > 10

• จำำานวนคนในชุมชนที�ได้ริับ
ปริะโยชน์จำากัโคริงกัาริข้อง
บริิษััท > 60,000

สขุ้ภาวะและความปลอดภัยใน
กัาริทำางาน

เน้�องจำากัอตุีสาหกัริริมเหลก็ัมโีอกัาส
และความเสี�ยงที�จำะเกิัดกัาริบาดเจ็ำบ
จำากักัาริทำางาน อุบัตีิกัาริณ์และ
สุข้ภาพัพัลานามัยข้องพันักังานและ
ผู้ริับเหมา

ความเป็นเลิศในกัาริบริิหาริ
จำัดกัาริสุข้ภาวะและความ
ปลอดภัยในกัาริทำางาน

• กัาริบาดเจำ็บจำากักัาริทำางาน 
ถึ้งข้ั�นหยุดงานเป็น 0

• ดัชน้สุข้ภาพั > 12

* สมาคมเหล็กัโลกั (WSA) เปลี�ยนวิธุีกัาริคำานวณใหม่

กลื่ยัุ่ที่ธุ์แลื่ะเป้าห็มายั่ระยั่ะยั่าว
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บริิษััทให้ความสำาคัญกัับกัาริมีส่วนร่ิวมข้องผู้มีส่วนได้เสียที�มีตี่อกัาริดำาเนินงานข้องบริิษััททั�งภายในและภายนอกั โดยนำาเอาข้้อเสนอแนะ 
ข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีมาใชใ้นกัาริปริบัปริงุกัริะบวนกัาริตีา่งๆ ริวมถึง้กัาริปริะเมนิปริะเดน็ที�มคีวามสำาคัญตีอ่ความยั�งยน่ ซ้ึ่�งไดแ้บง่ความริบัผดิชอบ
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•  กัาริตีิดตี่อส่�อสาริผ่านส่�ออิ เล็กัทริอนิกัส ์

และโทริศัพัท์

•  สริ้างความเช่�อมั�นให้กัับเจ้ำาหน้�ว่าจำะได้ริับ 
ชำาริะหน้�คริบถึ้วนและตีริงเวลา

4356-1 One Report 2564-2565  
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เคร่อขั่ายั่พื่ันธุมิติรเพื่่�อความยั่ั�งยั่่น

ตีั�งแตี่ปี 2559 เป็นตี้นมา บริิษััทเป็นสมาชิกัในโคริงกัาริแนวริ่วม 
ตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกัชนไทย (CAC) โดยได้ริบักัาริต่ีออายุ
ปริะกัาศน้ยบตัีริรัิบริองจำากัคณะกัริริมกัาริแนวร่ิวมตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�น 
ข้องภาคเอกัชนไทย (CAC) ให้เป็นบริิษััทที�ผ่านกัริะบวนกัาริปริะเมิน
ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิิบัตีิในกัาริป้องกัันกัาริทุจำริิตีภายในองค์กัริ
คริบถึ้วนตีามเกัณฑ์์ที�กัำาหนดตี่อเน้�องเป็นคริั�งที� 2 ในปี 2562 และ 
เข้้าริ่วมเคริ่อข้่ายหุ้นส่วนตี้านทุจำริิตีเพั่�อปริะเทศไทย (PACT)

ในปี 2564 บริิษััทได้เข้้าริ่วมกัับสภาอุตีสาหกัริริมแห่งปริะเทศไทย 
ในกัาริข้อกัาริริับริองสินค้าข้องบริิษััทเป็นสินค้าที�ผลิตีในปริะเทศไทย 
(Made in Thailand หริ่อ MiT) ซึ่้�งเป็นกัาริริ่วมม่อริะหว่างภาคริัฐ 
และสภาอุตีสาหกัริริมแห่งปริะเทศไทย ในกัาริผลักัดันกัาริใช้สินค้า 
ที�ผลิตีในปริะเทศในโคริงกัาริภาคริัฐตี่างๆ เพั่�อลดกัารินำาเข้้า และ 
ช่วยให้เศริษัฐกัิจำในปริะเทศเกิัดกัาริหมุนเวียนอันจำะนำาไปสู่กัาริเติีบโตี
ข้องปริะเทศอย่างยั�งย่น

บริษัิัทเข้า้ริว่มเปน็สมาชกิัในสมาคมผูผ้ลิตีเหลก็ัทริงยาวด้วยเตีาอาริค์
ไฟื้ฟื้้า สมาคมกัาริค้าเหล็กัลวดไทย สมาคมผู้ผลิตีเหล็กัโคริงสริ้าง 
ริูปพัริริณรีิดร้ิอน และสมาคมกัาริค้าเหล็กัทริงยาวมาตีริฐาน ซ้ึ่�งทำา
หน้าที� ในกัาริเป็นตีัวแทนผู้ผลิตีในกัาริปริะสานงานกัับภาครัิฐ 
ในด้านต่ีางๆ เช่น กัาริจำัดทำามาตีริฐานอุตีสาหกัริริม ฯลฯ โดยมี  
นายวันเลิศ กัาริวิวัฒน์ ริองกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่ - กัาริผลิตี บริิษััท 
ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) เป็นนายกัสมาคม 
ผู้ผลิตีเหล็กัทริงยาวด้วยเตีาอาร์ิคไฟื้ฟ้ื้าและสมาคมกัาริค้าเหล็กั 
ทริงยาวมาตีริฐาน

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) และบริิษััทย่อย 
ซึ่้�งปริะกัอบด้วยโริงงานทั�งสามแห่ง ได้แกั่ โริงงาน NTS โริงงาน 
SISCO และ โริงงาน SCSC ริ่วมกัับ 49 บริิษััทผู้ผลิตีเหล็กัเส้น 
เสริิมคอนกัริีตีในปริะเทศไทย ริ่วมลงนามให้สัตียาบันไม่ผลิตีเหล็กั 
ที�ไม่ได้มาตีริฐาน

ตีั�งแต่ีปี 2558 เป็นต้ีนมา บริษัิัทร่ิวมเป็น 1 ใน 30 บริษัิัทนำาร่ิองในกัาริ 
ปริะกัาศเจำตีนาริมณเ์ข้้าริว่มกับั UNICEF ในโคริงกัาริ Child-Friendly 
Business: “The Children Sustainability Forum” เพั่�อส่งเสริิมกัาริ
ดำาเนินธุุริกัิจำที�เป็นมิตีริและคำาน้งถึ้งสิทธุิเด็กั

ห็่วงโซ่คุณค่า

หว่งโซึ่อ่ปุทานข้องบริษัิัทเริิ�มตีน้จำากัผูข้้ายเศษัเหลก็ัซึ่้�งมอียูท่ั�งในและตีา่งปริะเทศ ผูข้้ายวตัีถึดุบิ และผูใ้หบ้ริกิัาริ หนว่ยงานจำดัหาจำะตีดิตีอ่กัลุม่
ผู้ข้ายและผู้ให้บริิกัาริเหล่าน้� เพั่�อจำัดหาสินค้าและบริิกัาริในหมวดหมู่ตี่างๆ เพั่�อสนับสนุนกัาริผลิตีข้องแตี่ละโริงงาน ทำากัาริผลิตีเป็นสินค้า
สำาเริ็จำริูปปริะเภทตี่างๆ โดยสินค้าสำาเริ็จำริูปดังกัล่าวจำะได้ริับกัาริจำัดส่งและกัริะจำายสินค้าไปยังลูกัค้าโดยหน่วยงานกัาริตีลาดและกัาริข้ายตี่อไป

ห็่วงโซ่อุปที่านภายั่ในองค์กร

• ผู้ข้ายเศษัเหล็กั 
• ผู้ข้ายวัตีถึุดิบอ่�นๆ 
• ผู้ให้บริิกัาริ

ลูกัค้าหน่วยงานจำัดหา หน่วยงานผลิตี หน่วยงาน 
กัาริข้าย กัาริตีลาด 
(บริิกัาริลูกัค้าและ
กัริะจำายสินค้า)

44  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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เคร่อขั่ายั่พื่ันธุมิติรเพื่่�อความยั่ั�งยั่่น

ตีั�งแตี่ปี 2559 เป็นตี้นมา บริิษััทเป็นสมาชิกัในโคริงกัาริแนวริ่วม 
ตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกัชนไทย (CAC) โดยได้ริบักัาริต่ีออายุ
ปริะกัาศน้ยบตัีริรัิบริองจำากัคณะกัริริมกัาริแนวร่ิวมตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�น 
ข้องภาคเอกัชนไทย (CAC) ให้เป็นบริิษััทที�ผ่านกัริะบวนกัาริปริะเมิน
ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิิบัตีิในกัาริป้องกัันกัาริทุจำริิตีภายในองค์กัริ
คริบถึ้วนตีามเกัณฑ์์ที�กัำาหนดตี่อเน้�องเป็นคริั�งที� 2 ในปี 2562 และ 
เข้้าริ่วมเคริ่อข้่ายหุ้นส่วนตี้านทุจำริิตีเพั่�อปริะเทศไทย (PACT)

ในปี 2564 บริิษััทได้เข้้าริ่วมกัับสภาอุตีสาหกัริริมแห่งปริะเทศไทย 
ในกัาริข้อกัาริริับริองสินค้าข้องบริิษััทเป็นสินค้าที�ผลิตีในปริะเทศไทย 
(Made in Thailand หริ่อ MiT) ซึ่้�งเป็นกัาริริ่วมม่อริะหว่างภาคริัฐ 
และสภาอุตีสาหกัริริมแห่งปริะเทศไทย ในกัาริผลักัดันกัาริใช้สินค้า 
ที�ผลิตีในปริะเทศในโคริงกัาริภาคริัฐตี่างๆ เพั่�อลดกัารินำาเข้้า และ 
ช่วยให้เศริษัฐกัิจำในปริะเทศเกิัดกัาริหมุนเวียนอันจำะนำาไปสู่กัาริเติีบโตี
ข้องปริะเทศอย่างยั�งย่น

บริษัิัทเข้า้ริว่มเปน็สมาชกิัในสมาคมผูผ้ลิตีเหลก็ัทริงยาวด้วยเตีาอาริค์
ไฟื้ฟื้้า สมาคมกัาริค้าเหล็กัลวดไทย สมาคมผู้ผลิตีเหล็กัโคริงสริ้าง 
ริูปพัริริณรีิดร้ิอน และสมาคมกัาริค้าเหล็กัทริงยาวมาตีริฐาน ซ้ึ่�งทำา
หน้าที� ในกัาริเป็นตีัวแทนผู้ผลิตีในกัาริปริะสานงานกัับภาครัิฐ 
ในด้านต่ีางๆ เช่น กัาริจำัดทำามาตีริฐานอุตีสาหกัริริม ฯลฯ โดยมี  
นายวันเลิศ กัาริวิวัฒน์ ริองกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่ - กัาริผลิตี บริิษััท 
ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) เป็นนายกัสมาคม 
ผู้ผลิตีเหล็กัทริงยาวด้วยเตีาอาร์ิคไฟื้ฟ้ื้าและสมาคมกัาริค้าเหล็กั 
ทริงยาวมาตีริฐาน

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) และบริิษััทย่อย 
ซึ่้�งปริะกัอบด้วยโริงงานทั�งสามแห่ง ได้แกั่ โริงงาน NTS โริงงาน 
SISCO และ โริงงาน SCSC ริ่วมกัับ 49 บริิษััทผู้ผลิตีเหล็กัเส้น 
เสริิมคอนกัริีตีในปริะเทศไทย ริ่วมลงนามให้สัตียาบันไม่ผลิตีเหล็กั 
ที�ไม่ได้มาตีริฐาน

ตีั�งแต่ีปี 2558 เป็นต้ีนมา บริษัิัทร่ิวมเป็น 1 ใน 30 บริษัิัทนำาร่ิองในกัาริ 
ปริะกัาศเจำตีนาริมณเ์ข้้าริว่มกับั UNICEF ในโคริงกัาริ Child-Friendly 
Business: “The Children Sustainability Forum” เพั่�อส่งเสริิมกัาริ
ดำาเนินธุุริกัิจำที�เป็นมิตีริและคำาน้งถึ้งสิทธุิเด็กั

ห็่วงโซ่คุณค่า

หว่งโซึ่อ่ปุทานข้องบริษัิัทเริิ�มตีน้จำากัผูข้้ายเศษัเหลก็ัซึ่้�งมอียูท่ั�งในและตีา่งปริะเทศ ผูข้้ายวตัีถึดุบิ และผูใ้หบ้ริกิัาริ หนว่ยงานจำดัหาจำะตีดิตีอ่กัลุม่
ผู้ข้ายและผู้ให้บริิกัาริเหล่าน้� เพั่�อจำัดหาสินค้าและบริิกัาริในหมวดหมู่ตี่างๆ เพั่�อสนับสนุนกัาริผลิตีข้องแตี่ละโริงงาน ทำากัาริผลิตีเป็นสินค้า
สำาเริ็จำริูปปริะเภทตี่างๆ โดยสินค้าสำาเริ็จำริูปดังกัล่าวจำะได้ริับกัาริจำัดส่งและกัริะจำายสินค้าไปยังลูกัค้าโดยหน่วยงานกัาริตีลาดและกัาริข้ายตี่อไป

ห็่วงโซ่อุปที่านภายั่ในองค์กร

• ผู้ข้ายเศษัเหล็กั 
• ผู้ข้ายวัตีถึุดิบอ่�นๆ 
• ผู้ให้บริิกัาริ

ลูกัค้าหน่วยงานจำัดหา หน่วยงานผลิตี หน่วยงาน 
กัาริข้าย กัาริตีลาด 
(บริิกัาริลูกัค้าและ
กัริะจำายสินค้า)

44  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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การจััดการส่ิ่�งแวดล้้อมแล้ะการใช้้ทรัพยากรอย่างยั �งยืน

การจััดการฝุ่่�น
กิิจกิรรมที่่�กิ่อให้้เกิิดฝุ่่�น (Dust) ในกิระบวนกิารผลิิตน้�น เริ�มต้นต้�งแต่
ว้ตถุ่ดิบ กิารขนส่่ง กิารเผาไห้ม้แลิะกิารกิองเกิ็บ บริษั้ที่จึงได้นำา
เที่คโนโลิยี่ต่างๆ เข้ามาใช้้เพื่่�อกิารบำาบ้ด โดยีพิื่จารณาจากิช้นิดแลิะ
ประเภที่ของฝุ่่�นที่่�เกิิดขึ�นในกิิจกิรรมต่างๆ อาที่ิ

•  ฝุ่่�นจากการเผาไหม้้ในกระบวนการผลิิต: ส่่วนให้ญ่่จะเป็นฝุ่่�นที่่�ม่
ความร้อนสู่ง ความช้่�นตำ�าซึ่ึ�งจะถุูกิส่่งไปท่ี่�โรงกิรองฝุ่่�น (Fume 
Plant) เพื่่�อเริ�มต้นกิระบวนกิารกิรอง โดยีฝุ่่�นจะถุูกิดูดผ่านห้้องด้กิ
ฝุ่่�นเพื่่�อลิดความร้อนแลิะด้กิฝุ่่�นขนาดให้ญ่่ ฝุ่่�นที่่�ม่ขนาดเล็ิกิจะถุูกิ
ส่่งผ่านเข้าไปท่ี่�ถุ่งกิรองฝุ่่�น (Filter Bag) เพื่่�อผ่านกิระบวนกิาร 
กิรองฝุ่่�น ซึึ่�งว้ดในค่า TSP (Total Suspended Particulate)  
ให้้อยีู่ในค่าท่ี่�ควบค่ม ตามเกิณฑ์์ที่่�กิฎห้มายีกิำาห้นดแลิะส่ามารถุ 
นำามาใช้้ซึ่ำ�าเป็นว้ตถุ่ดิบได้

 ในปีกิารเงิน 2563-64 บริษั้ที่ได้ลิงที่่นในกิารปร้บปร่งที่่อ Cooler 
Duct เพื่่�อพื่้ฒนาประส่ิที่ธิิภาพื่ Fume Plant ในกิารดูดฝุ่่�น รวมถุึง
ปรบ้ปรง่โครงห้ลิง้คาโรงผลิติเห้ลิก็ิแที่ง่ เพื่่�อลิดกิารปลิอ่ยีฝุ่่�นออกิสู่่
ภายีนอกิที่่�โรงงาน NTS

•  ฝุ่่�นจากการกองเกบ็: บรษ้ิัที่ให้้ความส่ำาคญ้่กิบ้กิารป้องกิน้ปัญ่ห้าจากิ
ฝุ่่�นด้งกิลิ่าวที่่�ส่ามารถุส่่งผลิกิระที่บต่อช้่มช้นโดยีรอบ จึงได้จ้ดให้้ม่
มาตรกิารป้องกิ้น อาที่ิ กิารฉีีดนำ�าบริเวณที่่�กิองเกิ็บอยี่างส่มำ�าเส่มอ
กิารจ้ดผ้าใบคลิ่มอยี่างมิดช้ิด แลิะกิารที่ำาตาข่ายีติดต้�งในที่ิศที่าง 
ที่่�เห้มาะส่ม โดยีม่กิารศึกิษัาถุึงที่ิศที่างความเร็วลิม แลิะลิ้กิษัณะ 
กิารต้�งบ้านเร่อน ของช้่มช้นโดยีรอบ ตลิอดจนม่กิารปลิูกิต้นไม ้
ลิ้อมรอบพื่่�นที่่� เพื่่�อเป็นพื่่�นที่่�แนวกิ้นช้น (Buffer Zone) ค้ดกิรอง
ฝุ่่�นที่่�อาจเลิ็ดลิอดออกิไปอ่กิช้้�นห้นึ�ง แลิะยี้งที่ำาให้้เกิิดที่้ศนียีภาพื่ที่่�
ส่วยีงามอ่กิด้วยี

การกำาหนดนโยบายด้านสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความยั�งยืน
ด้วยีวิส่้ยีที่้ศน์ของบริษั้ที่ ที่าที่า ส่ต่ลิ (ประเที่ศไที่ยี) จำากิ้ด (มห้าช้น) 
ที่่�ม่่งเน้นกิารดำาเนินธิ่รกิิจท่ี่�เป็นเลิิศด้วยีมาตรฐานสู่งส่่ดของกิารเป็น
บรรษั้ที่พื่ลิเม่องที่่�ด่ บริษั้ที่จึงได้กิำาห้นดนโยีบายีด้านความยี้�งยี่น 
นโยีบายีกิารเปล่ิ�ยีนแปลิงของส่ภาพื่ภูมิอากิาศ แลิะนโยีบายีด้าน 
ส่ิ�งแวดลิ้อม

ส่ำาห้รบ้กิลิย่ีที่ธ์ิ แนวที่างกิารจด้กิารแนวปฏิบ้ิติ แลิะแผนกิารดำาเนนิงาน 
เพื่่�อม่่งไปสู่่กิารดำาเนินธิ่รกิิจที่่�เป็นมิตรต่อส่ิ�งแวดลิ้อม ได้ม่่งเน้น 
ที่่�กิระบวนกิารผลิิตส่่เข่ยีว (Green Process) อาที่ิ กิารบริห้ารจ้ดกิาร
ที่ร้พื่ยีากิร กิารจ้ดกิารนำ�า กิารควบค่มกิารเปลิ่�ยีนแปลิงของส่ภาพื่ 
ภูมิอากิาศโลิกิ โดยีกิารควบค่มกิารปลิ่อยีกิ๊าซึ่คาร์บอนไดออกิไซึ่ด์ 
เป็นต้น

บรษิัท้ี่คำานงึถุงึผลิกิระที่บท่ี่�เกิดิจากิกิารตด้สิ่นใจแลิะกิารดำาเนินงานของ
บริษ้ัที่ ที่้�งกิารใช้้ที่ร้พื่ยีากิรต่างๆ (เช้่น กิารใช้้พื่ลิ้งงานไฟฟ้า  
กิ๊าซึ่ธิรรมช้าติ เศษัเห้ลิ็กิ นำ�า) ถุิ�นที่่�ต้�งของโรงงาน มลิภาวะแลิะ 
ของเส่ย่ี รวมถึุงผลิกิระที่บที่่�มต่่อท่ี่�อยีูอ่าศย้ีตามธิรรมช้าติของพื่ช่้แลิะ
ส่ิ�งม่ช้่วิตต่างๆ ตลิอดจนม่กิารบำาบ้ดนำ�าเส่่ยีแลิะนำากิลิ้บมาใช้้ให้ม่ 
ในกิระบวนกิารผลิิตแลิะใช้้ประโยีช้น์ด้านอ่�นๆ 

บริษั้ที่รณรงค์ให้้พื่น้กิงานที่่กิคนตระห้น้กิถุึงความส่ำาค้ญ่ของกิาร
ประห้ยี้ดพื่ลิ้งงาน โดยีเน้นกิารม่ส่่วนร่วมของพื่น้กิงานแลิะส่อดคลิ้อง
กิ้บลิ้กิษัณะของงาน อาทิี่ กิารประห้ยี้ดไฟฟ้าในอาคารส่ำาน้กิงาน  
อ่กิท้ี่�งยี้งม่กิารให้้ความรู้แลิะใช้้ส่่�อต่างๆ เพ่ื่�อคอยีกิระต่้นเต่อนแลิะ 
ปลิูกิจิตส่ำานึกิในกิารประห้ยี้ดพื่ลิ้งงานอยีู่เส่มอ

การจััดการด้านมล้ภาวะทางอากาศ
บริษั้ที่ได้ดำาเนินกิารวิเคราะห้์ปัจจ้ยีที่่�กิ่อให้้เกิิดมลิส่ารจากิกิระบวน 
กิารผลิติ แลิะกิจิกิรรมส่น้บส่นน่ต่างๆ วเิคราะห์้ห้าส่าเห้ตเ่พื่่�อลิดมลิส่าร 
ท่ี่�จะเกิิดขึ�นให้้น้อยีที่่�ส่่ด จากิน้�นเร่งดำาเนินกิารบำาบ้ดอากิาศเส่่ยีที่่� 
เกิิดขึ�น เพื่่�อให้้ได้อากิาศที่่�ม่ค่ณภาพื่ก่ิอนปลิ่อยีออกิสู่่ส่ิ�งแวดลิ้อม
ภายีนอกิ ในขณะเดย่ีวกิน้กิ็ไดศ้กึิษัาแลิะส่รรห้าเที่คโนโลิยี่ให้ม ่เพื่่�อใช้้
ในกิารจ้ดกิารมลิภาวะที่างอากิาศ เช้่น NOx SOx CO เป็นต้น
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การจััดการส่ิ่�งแวดล้้อมแล้ะการใช้้ทรัพยากรอย่างยั �งยืน

การจััดการฝุ่่�น
กิิจกิรรมที่่�กิ่อให้้เกิิดฝุ่่�น (Dust) ในกิระบวนกิารผลิิตน้�น เริ�มต้นต้�งแต่
ว้ตถุ่ดิบ กิารขนส่่ง กิารเผาไห้ม้แลิะกิารกิองเกิ็บ บริษั้ที่จึงได้นำา
เที่คโนโลิยี่ต่างๆ เข้ามาใช้้เพื่่�อกิารบำาบ้ด โดยีพิื่จารณาจากิช้นิดแลิะ
ประเภที่ของฝุ่่�นที่่�เกิิดขึ�นในกิิจกิรรมต่างๆ อาที่ิ

•  ฝุ่่�นจากการเผาไหม้้ในกระบวนการผลิิต: ส่่วนให้ญ่่จะเป็นฝุ่่�นที่่�ม่
ความร้อนสู่ง ความช้่�นตำ�าซึ่ึ�งจะถุูกิส่่งไปท่ี่�โรงกิรองฝุ่่�น (Fume 
Plant) เพื่่�อเริ�มต้นกิระบวนกิารกิรอง โดยีฝุ่่�นจะถุูกิดูดผ่านห้้องด้กิ
ฝุ่่�นเพื่่�อลิดความร้อนแลิะด้กิฝุ่่�นขนาดให้ญ่่ ฝุ่่�นที่่�ม่ขนาดเล็ิกิจะถุูกิ
ส่่งผ่านเข้าไปท่ี่�ถุ่งกิรองฝุ่่�น (Filter Bag) เพื่่�อผ่านกิระบวนกิาร 
กิรองฝุ่่�น ซึึ่�งว้ดในค่า TSP (Total Suspended Particulate)  
ให้้อยีู่ในค่าท่ี่�ควบค่ม ตามเกิณฑ์์ที่่�กิฎห้มายีกิำาห้นดแลิะส่ามารถุ 
นำามาใช้้ซึ่ำ�าเป็นว้ตถุ่ดิบได้

 ในปีกิารเงิน 2563-64 บริษั้ที่ได้ลิงที่่นในกิารปร้บปร่งที่่อ Cooler 
Duct เพื่่�อพื่้ฒนาประส่ิที่ธิิภาพื่ Fume Plant ในกิารดูดฝุ่่�น รวมถุึง
ปรบ้ปรง่โครงห้ลิง้คาโรงผลิติเห้ลิก็ิแที่ง่ เพื่่�อลิดกิารปลิอ่ยีฝุ่่�นออกิสู่่
ภายีนอกิที่่�โรงงาน NTS

•  ฝุ่่�นจากการกองเกบ็: บรษ้ิัที่ให้้ความส่ำาคญ้่กิบ้กิารป้องกิน้ปัญ่ห้าจากิ
ฝุ่่�นด้งกิลิ่าวที่่�ส่ามารถุส่่งผลิกิระที่บต่อช้่มช้นโดยีรอบ จึงได้จ้ดให้้ม่
มาตรกิารป้องกิ้น อาที่ิ กิารฉีีดนำ�าบริเวณที่่�กิองเกิ็บอยี่างส่มำ�าเส่มอ
กิารจ้ดผ้าใบคลิ่มอยี่างมิดช้ิด แลิะกิารที่ำาตาข่ายีติดต้�งในที่ิศที่าง 
ที่่�เห้มาะส่ม โดยีม่กิารศึกิษัาถุึงที่ิศที่างความเร็วลิม แลิะลิ้กิษัณะ 
กิารต้�งบ้านเร่อน ของช้่มช้นโดยีรอบ ตลิอดจนม่กิารปลิูกิต้นไม ้
ลิ้อมรอบพื่่�นที่่� เพื่่�อเป็นพื่่�นที่่�แนวกิ้นช้น (Buffer Zone) ค้ดกิรอง
ฝุ่่�นที่่�อาจเลิ็ดลิอดออกิไปอ่กิช้้�นห้นึ�ง แลิะยี้งที่ำาให้้เกิิดที่้ศนียีภาพื่ที่่�
ส่วยีงามอ่กิด้วยี

การกำาหนดนโยบายด้านสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความยั�งยืน
ด้วยีวิส่้ยีที่้ศน์ของบริษั้ที่ ที่าที่า ส่ต่ลิ (ประเที่ศไที่ยี) จำากิ้ด (มห้าช้น) 
ที่่�ม่่งเน้นกิารดำาเนินธิ่รกิิจท่ี่�เป็นเลิิศด้วยีมาตรฐานสู่งส่่ดของกิารเป็น
บรรษั้ที่พื่ลิเม่องที่่�ด่ บริษั้ที่จึงได้กิำาห้นดนโยีบายีด้านความยี้�งยี่น 
นโยีบายีกิารเปล่ิ�ยีนแปลิงของส่ภาพื่ภูมิอากิาศ แลิะนโยีบายีด้าน 
ส่ิ�งแวดลิ้อม

ส่ำาห้รบ้กิลิย่ีที่ธ์ิ แนวที่างกิารจด้กิารแนวปฏิบ้ิติ แลิะแผนกิารดำาเนนิงาน 
เพื่่�อม่่งไปสู่่กิารดำาเนินธิ่รกิิจที่่�เป็นมิตรต่อส่ิ�งแวดลิ้อม ได้ม่่งเน้น 
ที่่�กิระบวนกิารผลิิตส่่เข่ยีว (Green Process) อาที่ิ กิารบริห้ารจ้ดกิาร
ที่ร้พื่ยีากิร กิารจ้ดกิารนำ�า กิารควบค่มกิารเปลิ่�ยีนแปลิงของส่ภาพื่ 
ภูมิอากิาศโลิกิ โดยีกิารควบค่มกิารปลิ่อยีกิ๊าซึ่คาร์บอนไดออกิไซึ่ด์ 
เป็นต้น

บรษ้ิัที่คำานงึถุงึผลิกิระที่บท่ี่�เกิดิจากิกิารตด้สิ่นใจแลิะกิารดำาเนินงานของ
บริษ้ัที่ ที่้�งกิารใช้้ที่ร้พื่ยีากิรต่างๆ (เช้่น กิารใช้้พื่ลิ้งงานไฟฟ้า  
กิ๊าซึ่ธิรรมช้าติ เศษัเห้ลิ็กิ นำ�า) ถุิ�นที่่�ต้�งของโรงงาน มลิภาวะแลิะ 
ของเส่ย่ี รวมถึุงผลิกิระที่บที่่�มต่่อท่ี่�อยีูอ่าศย้ีตามธิรรมช้าติของพื่ช่้แลิะ
ส่ิ�งม่ช้่วิตต่างๆ ตลิอดจนม่กิารบำาบ้ดนำ�าเส่่ยีแลิะนำากิลิ้บมาใช้้ให้ม่ 
ในกิระบวนกิารผลิิตแลิะใช้้ประโยีช้น์ด้านอ่�นๆ 

บริษ้ัที่รณรงค์ให้้พื่น้กิงานที่่กิคนตระห้น้กิถุึงความส่ำาค้ญ่ของกิาร
ประห้ยี้ดพื่ลิ้งงาน โดยีเน้นกิารม่ส่่วนร่วมของพื่น้กิงานแลิะส่อดคลิ้อง
กิ้บลิ้กิษัณะของงาน อาทิี่ กิารประห้ยี้ดไฟฟ้าในอาคารส่ำาน้กิงาน  
อ่กิท้ี่�งยี้งม่กิารให้้ความรู้แลิะใช้้ส่่�อต่างๆ เพื่่�อคอยีกิระต่้นเต่อนแลิะ 
ปลิูกิจิตส่ำานึกิในกิารประห้ยี้ดพื่ลิ้งงานอยีู่เส่มอ

การจััดการด้านมล้ภาวะทางอากาศ
บริษั้ที่ได้ดำาเนินกิารวิเคราะห้์ปัจจ้ยีที่่�กิ่อให้้เกิิดมลิส่ารจากิกิระบวน 
กิารผลิติ แลิะกิจิกิรรมส่นบ้ส่นน่ต่างๆ วเิคราะห์้ห้าส่าเห้ตเ่พื่่�อลิดมลิส่าร 
ท่ี่�จะเกิิดขึ�นให้้น้อยีที่่�ส่่ด จากิน้�นเร่งดำาเนินกิารบำาบ้ดอากิาศเส่่ยีที่่� 
เกิิดขึ�น เพื่่�อให้้ได้อากิาศที่่�ม่ค่ณภาพื่ก่ิอนปลิ่อยีออกิสู่่ส่ิ�งแวดลิ้อม
ภายีนอกิ ในขณะเดย่ีวกิน้กิ็ไดศ้กึิษัาแลิะส่รรห้าเที่คโนโลิยี่ให้ม ่เพื่่�อใช้้
ในกิารจ้ดกิารมลิภาวะที่างอากิาศ เช้่น NOx SOx CO เป็นต้น
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การบรรเที่าการเปล่ื่�ยั่นแปลื่งขัองสภาพื่ภ้มิอากาศึ การจัด็การ
แลื่ะลื่ด็การปล่ื่อยั่ก๊าซเรอ่นกระจก (GREENHOUSE GAS, GHG)
บริิษััทดำาเนินกัาริเพั่�อบริริเทาผลกัริะทบจำากักัาริเปลี�ยนแปลงข้อง
สภาพัภูมิอากัาศที�เกัี�ยวข้้องกัับกัิจำกัริริม ผลิตีภัณฑ์์ และกัาริบริิกัาริ 
เพั่�อลดกัาริปล่อยก๊ัาซึ่เริ่อนกัริะจำกัภายใต้ีข้อบเข้ตีที�บริิษััทควบคุมได้
โดยใช้เทคโนโลยีที�กั่อมลพัิษัตีำ�า และใช้พัลังงานทดแทนเพั่�อลดกัาริ
ปล่อยกั๊าซึ่เริ่อนกัริะจำกั ตีลอดจำนเปิดโอกัาสให้ชุมชนมีส่วนริ่วม  
แสดงความคิดเห็น ริวมถ้ึงได้จำัดกัิจำกัริริมปลูกัตี้นไม้ย่นตี้นริอบพั่�นที�
โริงงานและบริิเวณชุมชนริอบโริงงาน พัริ้อมทั�งปลูกัไม้ปริะดับบริิเวณ
พั่�นที�วา่งเปล่าภายในโริงงานเพ่ั�อให้เกิัดความสวยงาม เพัิ�มพั่�นที�สเีขี้ยว
และช่วยลดภาวะโลกัร้ิอนอีกัด้วย บริิษััทได้กัำาหนดค่ากัาริใช้พัลังงาน
และทริัพัยากัริที�กั่อให้เกัิดกั๊าซึ่คาริ์บอนไดออกัไซึ่ด์ (CO

2
 Emission) 

ในทุกัริูปแบบ ริวมทั�งจำัดทำาแผนงานในกัาริปริับปริุงกัริะบวนกัาริผลิตี
ให้ใช้พัลังงานและทริัพัยากัริลดลงอยู่เสมอ

บริิษััทมีกัาริควบคุมกัาริปล่อยกั๊าซึ่เริ่อนกัริะจำกั โดยกัาริควบคุม 
เป้าหมายปริิมาณกัาริปล่อยกั๊าซึ่คาริ์บอนไดออกัไซึ่ด์ข้องกัลุ่มบริิษััท 
ในปีกัาริเงิน 2565 กัลุ่มบริิ ษััทฯสามาริถึจำำากััดปริิมาณก๊ัาซึ่
คาร์ิบอนไดออกัไซึ่ด์ที�ปล่อยออกัมาสูช่ั�นบริริยากัาศได้ที� 0.606 ตีนัต่ีอตีนันำ�า 
เหล็กัดิบ เทียบกัับปีกั่อนที� 0.637 ตีันตี่อตีันนำ�าเหล็กัดิบ

หมุ่ายั่เหติ่: มีกัาริปริับตีัวเลข้โดยใช้วิธุีกัาริคำานวณอ้างอิงตีามสมาคมเหล็กัโลกั ซึ่้�งเป็น
เวอริ์ชั�น 25 ในปี 2564

นอกัจำากัน้� บริิษััทยังมุ่งเพัิ�มพั่�นที�สีเข้ียวในโริงงานซึ่้�งสามาริถึช่วยลด
กัาริปลอ่ยกัา๊ซึ่เริอ่นกัริะจำกั โดย ในปีกัาริเงนิ 2565 บริษัิัทไดป้ลกูัตีน้ไม้
ริวม 1,030 ตี้น ในโริงงานทั�ง 3 แห่ง

การป้องกันมลื่พื่ิษ
บริิษััทบริิหาริจัำดกัาริกัาริผลิตี โดยมีกัาริบริิหาริความเสี�ยงคริอบคลุม
เริ่�องสิ�งแวดลอ้มที�เกัี�ยวข้้องและมกีัาริจำดักัาริปอ้งกันัมลพัษิัและข้องเสยี
อย่างคริบถึ้วน ทั�งในเริ่�องกัาริริับข้้อริ้องเริียนด้านสิ�งแวดล้อม  
กัาริป้องกัันมลพัิษั และข้องเสียจำากัแหล่งกัำาเนิดข้องเสียตีลอด 
ทั�งวงจำริชีวิตีข้องผลิตีภัณฑ์์ กัาริข้ออนุญาตีนำาสิ�งปฏิิกัูลออกันอกั
โริงงาน มีริะบบกัาริตีริวจำวัดปริะสิทธุิภาพักัาริเผาไหม้แบบอัตีโนมัตี ิ
อย่างตี่อเน้�อง กัาริให้ความริู้และเผยแพัร่ิชุมชนให้ตีริะหนักัถึ้ง 
สิ�งแวดล้อมและแผนฉุีกัเฉีินด้านสิ�งแวดล้อมหากัเกัิดเหตีุกัาริณ์ที� 
ไม่คาดคิดที�ส่งผลกัริะทบกัับสิ�งแวดล้อมข้้�นมาเพั่�อลดความสูญเสีย  
ที�อาจำจำะบานปลายตี่อไปในอนาคตี มีกัาริซึ่้อมแผนฉีุกัเฉีิน  
กัาริตีอบสนองตี่อภาวะฉีุกัเฉีิน มีกัาริอบริมพันักังานและดำาเนินกัาริ 
จำัดทำาแผนงานด้านสิ�งแวดล้อม ตีลอดจำนส่งเอกัสาริ ด้านสิ�งแวดล้อม
ให้แก่ัหน่วยงานริาชกัาริ ริวมถ้ึงกัาริส่�อสารินโยบายไปยังผู้เกัี�ยวข้้อง
ทุกักัลุ่มด้วย
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การจัด็การด็�านมลื่ภาวะกากขัองเส่ยั่
บริิษััทได้ดำาเนินกัาริบริิหาริและจำัดกัาริวัสดุที�ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตีามนโยบายสิ�งแวดล้อมข้องบริิษััทและสอดคล้องกัับกัฎหมายด้านสิ�งแวดล้อม
ที�เกัี�ยวข้้อง สำาหรัิบกัากัอุตีสาหกัริริมต่ีางๆ ได้มีกัาริข้ออนุญาตีนำาสิ�งปฏิิกูัลหริ่อวัสดุที�ไม่ใช้แล้วออกันอกัโริงงานต่ีอกัริมโริงงานอุตีสาหกัริริม
โดยตี้องได้ริับใบอนุญาตีในกัาริกัำาจำัดข้องเสียที�ริะบุปริะเภทข้องวัสดุและวิธุีกัาริกัำาจำัด นอกัจำากันั�น บริิษััทยังได้จำัดให้มีกัาริฝ่ึกัอบริมให้ความริู้
เกัี�ยวกัับมลภาวะและกัากัข้องเสีย และกัาริกัำาจำัดที�ถึูกัตี้องให้แกั่พันักังานอีกัด้วย โดยบริิษััทตีั�งเป้าหมายในกัาริบริิหาริจำัดกัาริกัากัข้องเสียให้มี 
กัารินำากัลับมาใช้ใหม่ได้ (Waste Recovery) ริ้อยละ 99 โดยปริะมาณ

วัสด็ุไม่ใช�แลื่�ว

ขัยั่ะไม่อันติรายั่

สถึานที่่�จัด็เก็บขัยั่ะ

ขัยั่ะอันติรายั่ ขัยั่ะม้ลื่ฝุ่อยั่

การจัด็การนำ�า
บริิษััทได้ใช้ทริัพัยากัรินำ�าอย่างมีปริะสิทธุิภาพัและมีกัาริบำาบัดอย่าง
เหมาะสม โดยย้ดหลักักัาริปล่อยนำ�าทิ�งเป็นศูนย์ (Zero discharge)  
ในกัริะบวนกัาริผลติี โดยนำ�าทิ�งจำะไดร้ิบักัาริบำาบัดและนำากัลบัมาใชใ้หม่ 
เพั่�อให้กัาริดำาเนินธุุริกิัจำอยู่ภายใต้ีกัริะบวนกัาริอุตีสาหกัริริมสะอาด 
อย่างแท้จำริิง

การจัด็การวัติถึุปนเป้�อนกัมมันติภาพื่รังส่
บริษัิัทไดจ้ำดัใหม้เีคริ่�องตีริวจำวดักัมัมนัตีภาพัริงัสทีี�ปะปนกับัวตัีถึดุบิเศษั
เหลก็ัเข้้ามาในกัาริผลติี ซึ่้�งอาจำจำะปนเป้�อนไปในผลติีภณัฑ์แ์ละอาจำเปน็
อันตีริายตี่อผู้บริิโภค บริิษััทจำ้งได้มีกัาริตีริวจำสอบตีั�งแตี่กัาริข้นส่ง
วัตีถึุดิบเข้้ามาโดยริถึบริริทุกักั่อนจำะริับวัตีถึุดิบ

การใช�ที่รัพื่ยั่ากรอยั่่างยั่ั�งยั่่น
บริษัิัทมแีผนกัาริใชท้ริพััยากัริอยา่งมปีริะสทิธุภิาพัเพั่�อลดกัาริใชน้ำ�าและ
พัลังงาน มีกัาริส่งเสริิมและเปิดโอกัาสให้พันักังานแสดงความคิดเห็น
และถึา่ยทอดองคค์วามริูเ้พั่�อกัาริใชท้ริพััยากัริตีา่งๆ อยา่งยั�งยน่ มกีัาริ
ตีริวจำวัด บันท้กั และจำัดทำาริายงานกัาริใช้ทริัพัยากัริอย่างมี
ปริะสิทธุิภาพัมากัข้้�น มีกัาริใช้ทริัพัยากัริหมุนเวียนนำากัลับมาใช้ใหม่ 
กัาริใช้วัสดุอุปกัริณ์ พัลังงาน นำ�า ไฟื้ฟื้้า หริ่อทรัิพัยากัริที�มีอยู ่

ในท้องถึิ�นให้เกัิดปริะโยชน์สูงสุด ทำาให้บริิษััทไม่ตี้องสิ�นเปล่อง 
งบปริะมาณจำัดซึ่่�อวัสดุจำากัตี่างปริะเทศและมีกัาริซึ่่�อผ้ายูสซึ่้�งผลิตีโดย
ชุมชนในท้องถึิ�นแทนด้วย

การใช�พื่ลื่ังงาน
บริิษััทได้ดำาเนินโคริงกัาริบำาริุงริักัษัาทวีผลเพั่�อปริับปริุงพััฒนา 
และเพัิ�มปริะสิทธุิภาพัในกัาริใช้พัลังงานอย่างตี่อเน้�อง ตีลอดจำนได้
ลงทนุเพั่�อใชพ้ัลงังานที�มปีริะสทิธุภิาพัสงู หริอ่เปน็มติีริกับัสิ�งแวดลอ้ม
มากักัว่า อาทิเช่น กัาริใช้กั๊าซึ่ธุริริมชาตีิแทนนำ�ามันเตีา กัาริปริับปริุง
กัริะบวนกัาริผลิตีทั�งที�ส่วนผลิตีเหล็กัแท่งและส่วนผลิตีเหล็กัริีดให้มี
ปริะสิทธุิภาพักัาริผลิตีสูงข้้�น ริวมถึ้งกัาริจำัดหาแหล่งพัลังงานทดแทน 
และพัลังงานทางเล่อกั โดยกัาริติีดตีั�งริะบบผลิตีไฟื้ฟื้้าจำากัพัลังงาน 
แสงอาทิตีย์บนหลังคา (Solar Roof) ข้นาด 1.4 เมกัะวัตีตี์ ที�โริงงาน 
SCSC เพั่�อทดแทนกัาริใช้พัลังงานไฟื้ฟื้้าจำากัเช่�อเพัลิงฟื้อสซึ่ิล 
ซึ่้�งได้ริับผลสำาเริ็จำเป็นอย่างดี และได้ข้ยายผลโดยตีิดตีั�งเพัิ�มที�โริงงาน 
ทั�งสามแห่ง ซึ่้�งคาดว่าจำะแล้วเสริ็จำในเด่อนตีุลาคม พั.ศ. 2565

โริงงาน SCSC ได้เริิ�มจำัดทำาริะบบกัาริบริิหาริพัลังงาน ISO 50001 
และได้ริับกัาริริับริองเริียบริ้อย

ส่งกำาจัด็ภายั่นอก กำาจัด็เองภายั่ในโรงงาน

การจัด็การวัสด็ุไม่ใช�แลื่�ว
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กัาริใช้วัสดุอุปกัริณ์ พัลังงาน นำ�า ไฟื้ฟื้้า หริ่อทรัิพัยากัริที�มีอยู ่

ในท้องถึิ�นให้เกัิดปริะโยชน์สูงสุด ทำาให้บริิษััทไม่ตี้องสิ�นเปล่อง 
งบปริะมาณจำัดซึ่่�อวัสดุจำากัตี่างปริะเทศและมีกัาริซึ่่�อผ้ายูสซึ่้�งผลิตีโดย
ชุมชนในท้องถึิ�นแทนด้วย

การใช�พื่ลื่ังงาน
บริิษััทได้ดำาเนินโคริงกัาริบำาริุงริักัษัาทวีผลเพั่�อปริับปริุงพััฒนา 
และเพัิ�มปริะสิทธุิภาพัในกัาริใช้พัลังงานอย่างตี่อเน้�อง ตีลอดจำนได้
ลงทนุเพั่�อใชพ้ัลงังานที�มปีริะสทิธุภิาพัสงู หริอ่เปน็มติีริกับัสิ�งแวดลอ้ม
มากักัว่า อาทิเช่น กัาริใช้กั๊าซึ่ธุริริมชาตีิแทนนำ�ามันเตีา กัาริปริับปริุง
กัริะบวนกัาริผลิตีทั�งที�ส่วนผลิตีเหล็กัแท่งและส่วนผลิตีเหล็กัริีดให้มี
ปริะสิทธุิภาพักัาริผลิตีสูงข้้�น ริวมถึ้งกัาริจำัดหาแหล่งพัลังงานทดแทน 
และพัลังงานทางเล่อกั โดยกัาริตีิดตีั�งริะบบผลิตีไฟื้ฟื้้าจำากัพัลังงาน 
แสงอาทิตีย์บนหลังคา (Solar Roof) ข้นาด 1.4 เมกัะวัตีตี์ ที�โริงงาน 
SCSC เพั่�อทดแทนกัาริใช้พัลังงานไฟื้ฟื้้าจำากัเช่�อเพัลิงฟื้อสซึ่ิล 
ซึ่้�งได้ริับผลสำาเริ็จำเป็นอย่างดี และได้ข้ยายผลโดยตีิดตีั�งเพัิ�มที�โริงงาน 
ทั�งสามแห่ง ซึ่้�งคาดว่าจำะแล้วเสริ็จำในเด่อนตีุลาคม พั.ศ. 2565

โริงงาน SCSC ได้เริิ�มจำัดทำาริะบบกัาริบริิหาริพัลังงาน ISO 50001 
และได้ริับกัาริริับริองเริียบริ้อย

ส่งกำาจัด็ภายั่นอก กำาจัด็เองภายั่ในโรงงาน

การจัด็การวัสด็ุไม่ใช�แลื่�ว

Paper Glass Plastic

48  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การช่วยั่ฟื้้�นฟื้้สภาพื่แวด็ลื่�อมที่างธุรรมชาติิ
บริษัิัทมมีาตีริกัาริฟื้้�นฟูื้สภาพัแวดลอ้มทางธุริริมชาตี ิริวมถึง้ปริะโยชน์
ใชส้อยและคณุค่าข้องริะบบนเิวศที�เกัี�ยวกับัพัช่ สตัีว์ ดนิ นำ�า และมกีัาริ
วัดผลจำากักัารินำามาตีริกัาริฟื้้�นฟูื้ที�เกัี�ยวกัับพั่ช สัตีว์ ดิน นำ�า ไปใช้  
โดยไดด้ำาเนนิกิัจำกัริริมความริบัผดิชอบตีอ่สงัคมที�เกัี�ยวกับัสิ�งแวดล้อม
และมาตีริกัาริฟื้้�นฟูื้สิ�งแวดล้อม เช่น กัาริปล่อยพัันธุุ์สัตีว์นำ�าลงทะเล 
กัาริปลูกัป่าชายเลน กัาริจำัดค่ายอนุริักัษั์สิ�งแวดล้อมให้กัับเยาวชน 
ในชุมชนริอบโริงงาน กัาริส่งเสริิมให้คนในชุมชนร่ิวมกัันอนุริักัษ์ัและ 
ฟื้้�นฟูื้ความหลากัหลายทางชีวภาพัข้องพัช่ และสัตีว ์ในพั่�นที�ปา่ชุมชน
ข้องตีนเอง ซ้ึ่�งตีั�งอยู่ในชมุชนใกัล้เคยีงโริงงาน ริวมถ้ึงเปน็กัาริสง่เสริมิ 
ให้เยาวชนคนริุ่นใหม่หันมาริ่วมกัันริักัษัาทริัพัยากัริป่าไม้ในชุมชน 
ข้องตีนเองอีกัด้วย ฯลฯ

การประพื่ฤติิปฏิิบัติิติามระเบ่ยั่บขั�อบังคับ แลื่ะกฎห็มายั่
บริษัิัทกัำาหนดใหม้กีัาริตีดิตีามและตีริวจำวดัในปริะเดน็ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
โดยมกีัาริริายงานผลไปยงัหนว่ยงานริาชกัาริที�เกัี�ยวข้อ้ง เชน่ ริายงาน
อัตีริากัาริปล่อยมลภาวะจำากัโริงกัำาจำัดฝุ่่น อัตีริากัาริปล่อยกั๊าซึ่
คาร์ิบอนไดออกัไซึ่ด์ และกัากัข้องเสีย ซ้ึ่�งมีผลดีกัว่าที�มาตีริฐาน 
ที�กัำาหนดไว้ ผูบ้ริหิาริมีกัาริปริะชุมริว่มกับัตัีวแทนข้องชุมชนและบริษัิัท
เพั่�อนบ้านเพั่�อรัิบข้้อริ้องเรีิยน ข้้อเสนอแนะ ข้้อห่วงกัังวล มีกัาริ 
ตีิดตีามผล และ มีกัาริปริะเมินผลกัริะทบด้านสิ�งแวดล้อม (EIA) เป็น
ปริะจำำา โดยได้มีกัาริลงทุนเพั่�อปริับปริุงริะบบ เช่น กัาริปริับปริุงริะบบ
ดดูฝุ่น่ที�เตีาหลอม (Fume Plant) ที�โริงงาน SISCO เพั่�อใหฝุ้่น่บริเิวณ
หน้าเตีาหลอมลดลง กัาริตีิดตีั�งริะบบวัดมลพัิษัออนไลน์ (CEMS)  
จำากัปลอ่งที� โริงงาน SCSC เพั่�อใหท้ริาบทนัทกีัริณมี้กัาริปลอ่ยมลพัษิั
เกัินค่ามาตีริฐาน เป็นตี้น มีกัาริจำัดตีั�งคณะกัริริมกัาริบริิหาริพัลังงาน
ให้เป็นไปตีามนโยบายเกัี�ยวกัับพัลังงานที�ได้ปริะกัาศใช้ และมีกัาริ
ส่�อสาริไปยังพันักังานข้องบริิษััท ซึ่้�งได้ริ่วมทำากัาริค้นหาและแกั้ไข้ 
จำุดที�เกัิดความบกัพัริ่อง ลดกัาริริั�วไหลและหลีกัเลี�ยงกัาริใช้พัลังงาน
เกัินความจำำาเป็น โดยกัาริพััฒนาปริะสิทธุิภาพัข้องเคร่ิ�องจัำกัริผ่าน
โคริงกัาริบำาริุงริักัษัาทวีผล ตีลอดจำนยังมีกัาริวางแผนกัาริผลิตี 
ให้สอดคล้องกัับภาวะตีลาด เพ่ั�อให้กัาริใช้พัลังงานและกัาริบริิหาริ
ตี้นทุนเป็นไปอย่างมีปริะสิทธุิภาพัสูงสุด

การจดั็ที่ำารายั่งานการวเิคราะห็ผ์ู้ลื่กระที่บด็�านสิ�งแวด็ลื่�อม (EIA)
โริงงานทั�ง 3 แห่งข้องบริิษััทได้จำัดทำาริายงานกัาริวิเคริาะห์ผลกัริะทบ
ด้านสิ�งแวดล้อม (EIA) พัริ้อมทั�งเปิดเผยข้้อมูลกัาริบริริเทาผลกัริะทบ
ด้านสิ�งแวดล้อมส่งให้สำานักังานนโยบายและแผนทริัพัยากัริธุริริมชาตีิ
และสิ�งแวดล้อม และมกีัาริเปิดให้ผูส้นใจำและตีวัแทนชมุชนเข้้าเยี�ยมชม 
โริงงาน ตีลอดจำนมีกัาริจำัดทำาบันท้กัข้้อริ้องเริียนด้านสิ�งแวดล้อมข้อง
บริิษััท (ถึ้ามี) ซึ่้�งจำะมีกัาริชี�แจำงให้หน่วยงานริาชกัาริที�เกัี�ยวข้้อง 
ได้ริับทริาบถึ้งมาตีริกัาริแกั้ไข้อย่างสมำ�าเสมอ

การม่ส่วนร่วมขัองพื่นักงานแลื่ะผู้้�ร่วมธุุรกิจ
เพั่�อใหก้ัาริดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเปน็ไปอยา่ง
มีปริะสิทธุิภาพั บริิษััทจำ้งเปิดโอกัาสให้พันักังานทุกัริะดับมีส่วนริ่วมใน
กัาริปริับปริุงสภาพักัาริทำางาน และวิธุีปฏิิบัตีิงานที�ปลอดภัย กัาริดูแล
และพััฒนาคุณภาพัชีวิตีโดยจำัดให้มี “คณะกัริริมกัาริความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพัแวดล้อมในกัาริทำางาน” ให้เป็นไปตีามที�
กัฎหมายกัำาหนด ซ้ึ่�งนบัเป็นกัลไกัสำาคญัที�ทำาให้ผูบ้ริหิาริและพันักังาน
ได้ริ่วมกัันกัำาหนดนโยบายเป้าหมายแผนงานตีลอดจำนมาตีริกัาริทาง
ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพัแวดลอ้มในกัาริทำางานข้อง
แตี่ละพั่�นที�ได้อย่างเหมาะสม อีกัทั�งบริิษััทได้มีกัาริว่าจำ้างเจำ้าหน้าที�
ความปลอดภัยเพั่�อให้เป็นไปตีามกัฎหมายและเพัิ�มปริะสิทธุิภาพัข้อง
กัาริดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกัด้วย

ในป ี2555 บริษัิัทไดก้ัำาหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพัแวดล้อมในกัาริทำางานสำาหริับพันักังานผู้ริับเหมา และ 
ผูเ้กัี�ยวข้้อง เพั่�อนำาไปสูก่ัาริปฏิบิตัีอิย่างจำริงิจัำงข้องผูบ้ริหิาริและพันกัังาน 
ทุกัริะดับ  พันักังานและผู้ริับเหมาที�เข้้ามาปฏิิบัตีิบัตีิงาน จำะได้ริับกัาริ
อบริมชี�แจำงเบ่�องตี้น ที�เกัี�ยวกัับสิ�งแวดล้อม เช่น กัาริคัดแยกัข้ยะ 
บริิษััทยังได้อบริมสิ�งแวดล้อมเพั่�อสริ้างจำิตีสำาน้กัด้านสิ�งแวดล้อ ม  
ตีามริะบบกัาริจำดักัาริสิ�งแวดลอ้ม ISO14001 และบริษัิัทยงัสง่เสริมิให้
ผูร้ิว่มธุุริกัิจำใหป้ฏิิบตัีิตีามนโยบายและมาตีริฐานกัาริจำัดกัาริข้องบริษิัทั

การม่ส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในปีกัาริเงิน 2565 โริงงาน SISCO ข้องกัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล 
(ปริะเทศไทย) ได้ริับกัาริริับริองกัาริจำัดกัาริคาร์ิบอนฟุื้ตีพัริิ�นท์จำากั
องคก์ัาริบริหิาริจำดักัาริกัา๊ซึ่เริอ่นกัริะจำกั (องค์กัาริมหาชน) โดยโริงงาน 
NTS และ SCSC ได้ริับริางวัลเหม่องแริ่สีเข้ียว จำากักัริมอุตีสาหกัริริม
พั่�นฐานและกัาริเหม่องแริ่ กัริะทริวงอุตีสาหกัริริม 

นอกัจำากัน้�โริงงาน NTS และโริงงาน SCSC ได้ริับริางวัลธุงข้าวดาว
เข้ียวจำากักัารินิคมอุตีสาหกัริริมแห่งปริะเทศไทย โดยในกัาริเข้้าริ่วม
โคริงกัาริดงักัลา่วบริษัิัทไดเ้ปดิโอกัาสใหต้ีวัแทนชมุชนเข้้าเยี�ยมชมและ
ตีริวจำสอบกัาริทำางานข้องบริิษััทด้านสิ�งแวดล้อมและความริับผิดชอบ
ตี่อสังคม 

สำาหริบักัาริริบัริองอตุีสาหกัริริมสเีข้ยีวจำากักัริมโริงงานอุตีสาหกัริริมนั�น 
โริงงานทั�ง 3 แห่งได้ริับกัาริริับริองอุตีสาหกัริริมสีเข้ียวริะดับ 4 
(วัฒนธุริริมสีเข้ียว) และกัำาลังมุ่งสู่อุตีสาหกัริริมสีเข้ียวริะดับ 5  
เคริ่อข้่ายสีเข้ียว ซึ่้�งเป็นริะดับสูงสุดตี่อไป
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มิิติิสัังคมิ
การเคารพื่สิที่ธุิมนุษยั่ชนแลื่ะปฏิิบัติิติ่อแรงงาน 
อยั่่างเป็นธุรรม
บริิษััทได้กัำาหนดนโยบายด้านสิทธุิมนุษัยชนในกัาริปฏิิบัตีิตี่อผู้มีส่วน
ได้เสียกัลุ่มตี่างๆ ไว้อย่างชัดเจำนตีามที�ปริากัฏิอยู่ในเว็บไซึ่ตี์ข้อง
บริิษััท ด้วยตีริะหนักัดีว่าสิทธุิมนุษัยชนนั�นเป็นสิทธุิและเสริีภาพั 
ข้ั�นพั่�นฐานที�บุคคลพั้งมี บุคคลในที�น้�คริอบคลุมถึ้งสังคมชุมชน 
ตีลอดจำนคู่ค้าในห่วงโซึ่่อุปทานข้องธุุริกัิจำ กัาริเคาริพัสิทธุิมนุษัยชนยัง
ถึ่อเป็นหลักักัาริสำาคัญที�กัำาหนดไว้ในจำริริยาบริริณข้องทาทา (Tata 
Code of Conduct, “TCoC”) อนัเปน็คา่นยิมองคก์ัริและหลกัักัาริสำาคญั
ที�กัำาหนดทิศทางในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องบริิษััท ทั�งน้�บริิษััทได้ดำาเนิน
กัาริชี�แจำงเริ่�องจำริริยาบริริณข้องทาทาใหก้ับัพันกัังานทกุัคนริบัทริาบใน
วันแริกัข้องกัาริทำางานซ้ึ่�งถึ่อเป็นหลักัสูตีริภาคบังคับมีกัาริจำัดทำาส่�อ 
ปริะชาสัมพัันธุ์ จำัดหลักัสูตีริอบริมเพ่ั�อเน้นยำ�าริายละเอียดให้กัับ 
พันักังาน มีกัาริชี�แจำงตี่อคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียข้องบริิษััทบริิษััทคู่ค้า 
และผู้ริับเหมาที�ปฏิิบัตีิงานในนามข้องบริิษััทจำะย้ดมั�นในหลักักัาริ
เดยีวกันัและให้ความสำาคญัในกัารินำาหลกััสิทธุมินษุัยชนไปปฏิบัิตี ิทั�งน้� 
บริิษััทมีนโยบายที�จำะไม่ว่าจำ้างแริงงานเด็กั และแริงงานที�มาจำากักัาริ
บังคับขู้่เข้็ญหริ่อไม่สมัคริใจำในริูปแบบใดๆ ด้วย

พันักังานทุกัคนจำะได้ริับกัาริปฏิิบัตีิอย่างให้เกัียริติีในศักัดิ�ศริี มีสภาพั
แวดล้อมในกัาริทำางานที�ยอมริับความคิดเห็นข้องผู้อ่�นและเคาริพั 
ในสิทธุิส่วนบุคคลข้องพันักังาน โดยบริิษััทจำะไม่ยอมผ่อนปรินตี่อกัาริ
คุกัคามหริ่อล่วงละเมิดในริูปแบบใดๆ ไม่ว่าจำะเป็นกัาริคุกัคามหริ่อ 
ล่วงละเมิดทางเพัศ ทางกัาย วาจำาหริ่อจิำตีใจำ บริิษััทไม่ข้ัดข้วางกัาริ 
กั่อตีั�งหริ่อกัาริริวมกัลุ่มกัันเพั่�อจำัดตีั�งสหภาพัแริงงานและพัริ้อมที�จำะ
ปฏิิบัตีิตีามกัฎหมายที�เกัี�ยวข้้อง เช่น กัาริตีั�งสหภาพัแริงงานข้อง
โริงงาน SCSC ในอดีตี ซ้ึ่�งปัจำจำุบันได้เปลี�ยนแปลงไปในริูปแบบข้อง 
คณะกัริริมกัาริลูกัจำา้งเพ่ั�อเสนอแนะหัวข้้อทางด้านแริงงานต่ีอผูบ้ริหิาริ 
มีกัาริจัำดตีั�งคณะกัริริมกัาริสตีรีิข้องแต่ีละโริงงานและที�สำานักังานใหญ่
เพั่�อสนับสนุนและดูแลให้พันักังานสตีรีิข้องบริิษััทและผู้ริับเหมาที� 
เข้้ามาปฏิิบัตีิงานในบริิษััทได้ริับกัาริปฏิิบัตีิตีามจำริริยาบริริณข้อง 
ทาทาอย่างถึูกัตี้อง คริบถึ้วน และเคริ่งคริัด

บริิษััทได้กัำาหนดหลักัเกัณฑ์์เริ่�องโอกัาสกัาริว่าจำ้างงานที�เท่าเทียมกััน 
โดยมุ่งสริริหาและคัดเล่อกัพันักังานที�เป็น “คนเกั่ง” และ “คนดี”  
เข้้ามาริว่มงานกับัองคก์ัริ กัาริสริริหาวา่จำา้งพันักังานใหมท่ั�งจำากัภายใน
และภายนอกัจำะมุ่งเน้นตีามริะบบคุณธุริริมและใช้เคริ่�องม่อในกัาริ 
คัดเล่อกัตี่างๆ เพ่ั�อให้ได้ผู้ที�มีความเหมาะสมมากัที�สุดเข้้ามา 
ปฏิิบัตีิงานผ่านคณะกัริริมกัาริสัมภาษัณ์ เพั่�อปริะเมินความริู้ความ
สามาริถึและปริะเมินพัฤติีกัริริมที�สอดคล้องกัับวัฒนธุริริมองค์กัริ 
โดยไม่มีกัาริกัีดกัันอย่างไม่เป็นธุริริมในคุณสมบัตีิพั่�นฐาน ซ้ึ่�งริวมถ้ึง
สถึานะทางด้านเช่�อชาตีิ วริริณะ ศาสนา สีผิว ตีริะกัูล สถึานภาพักัาริ
สมริส เพัศ ริสนิยมทางเพัศ อายุ สัญชาตีิ ชนชาตีิ ความพัิกัาริ หริ่อ 
ด้านอ่�นใดที�กัฎหมายให้ความคุ้มคริอง ตีลอดจำนมีกัาริจำ้างงาน

พันักังานในท้องถึิ�นและจำังหวัดอ่�นๆ มีกัาริจำ้างงานลูกัจำ้างทุพัพัลภาพั
จำำานวน 4 คน พัริ้อมจำัดหาอุปกัริณ์อำานวยความสะดวกัและสวัสดิกัาริ
ที�เหมาะสมให้แกั่ลูกัจำ้างที�ทุพัพัลภาพั จำัดโต๊ีะทำางานที�เหมาะสมและ
อปุกัริณค์วามปลอดภยัตีา่งๆ มกีัาริจำา้งแริงงานตีา่งดา้วตีามกัฎหมาย
แริงงานไทย โดยดูแลเริ่�องริะบบความปลอดภัย กัาริปริะกัันอุบัตีิเหตีุ
กัลุ่ม กัาริตีริวจำสุข้ภาพัปริะจำำาปีเช่นเดียวกัับพันักังานคนไทย และ 
จำัดสาธุาริณูปโภคพั่�นฐานให้กัับพันักังานตี่างด้าว

นอกัจำากัน้� เพั่�อใหเ้กัดิความเปน็ธุริริมตีอ่พันกัังาน บริษัิัทจำง้มกีัาริดแูล
พันักังานโดยใช้คณะกัริริมกัาริทริัพัยากัริบุคคล (Human Resources 
Committee, “HRC”) ซึ่้�งปริะกัอบด้วยผู้บริิหาริริะดับสูง ผู้จำัดกัาริจำากั
สายงานต่ีางๆ ปริะชุมร่ิวมกัันเพ่ั�อพิัจำาริณาอนุมัตีิ ให้ความเห็น 
ข้้อแนะนำาต่ีางๆ ในเริ่�องที�เกัี�ยวกัับกัาริบริิหาริทริัพัยากัริบุคคล
คริอบคลุมพันักังานในทุกัริะดับโดยไม่เล่อกัปฏิิบัตีิตี่อบุคคลหน้�ง 
บุคคลใดริวมทั�งได้มีกัาริจำัดตีั�งคณะกัริริมกัาริสวัสดิกัาริในสถึาน
ปริะกัอบกัาริโดยคัดเลอ่กัจำากัตัีวแทนพันักังาน เพ่ั�อมีสว่นร่ิวมกับับริษัิัท
ในกัาริบริิหาริจำัดกัาริสวัสดิกัาริข้องกัลุ่มบริิษััทให้สอดคล้องกัับความ
ตี้องกัาริข้องพันักังานอย่างแท้จำริิง

บริิษััทไม่มีนโยบายในกัาริเลิกัจำ้างพันักังาน ในกัริณ้ที�มีความจำำาเป็น
ตี้องลดจำำานวนบุคลากัริ บริิษััทจำะดำาเนินกัาริจำัดสริริพันักังาน 
ที�เกัินความตี้องกัาริให้แกั่หน่วยงานอ่�นๆ ในกัลุ่มบริิษััทที�มีความ
ตี้องกัาริกัำาลังพัลเพัิ�มและจำัดฝึ่กัอบริมเพัิ�มเตีิมเพั่�อให้สามาริถึ 
ไปปฏิิบัตีิงานอ่�นได้ เป็นตี้น.

ทั�งน้� ในส่วนที�เกัี�ยวข้้องกัับความเสี�ยงในด้านสิทธุิมนุษัยชนในกัลุ่ม
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) และในห่วงโซึ่่
คุณค่า ภายในริอบปีกัาริเงิน 5 ปี ที�ผ่านมา ตีั�งแตี่ 2560 - 2565 
บริษัิัทไมม่คีวามเสี�ยงในเริ่�องดงักัลา่ว อยา่งไริกัต็ีาม บริษัิัทไดก้ัำาหนด
แนวทางกัาริบริิหาริจัำดกัาริความเสี�ยงดังกัล่าว โดยมอบหมาย 
ใหส้ำานกัังานตีริวจำสอบภายใน เปน็ผูด้ำาเนนิกัาริตีริวจำสอบ และกัำาหนด
ให้ถึ่อเป็นส่วนหน้�งข้องหน้าที�ความริับชอบข้องคณะกัริริมกัาริ 
ในดา้นตีา่งๆ อาทิเชน่ คณะกัริริมกัาริทรัิพัยากัริบุคคล (ดา้นกัาริปฏิบัิตีิ
ตี่อแริงงานอย่างเป็นธุริริม) คณะกัริริมกัาริความปลอดภัยสูงสุด  
(ด้านความปลอดภัย สภาพักัาริทำางาน) เป็นตี้น
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บริิษััทได้นำาริะบบกัาริจำัดกัาริด้านความปลอดภัย Safety Excellence 
Journey (SEJ) ซึ่้�งเป็นริะบบข้องบริิษััท ทาทา สตีีล จำำากััด (อินเดีย
และเอเชียตีะวันออกัเฉี้ยงใตี้) มาใช้ในกัาริบริิหาริความปลอดภัย และ
สขุ้ภาพั ในกัาริป้องกันักัาริบาดเจำบ็หริอ่ปริะสบอบุตัีเิหตุีจำากักัาริทำางาน
สำาหรัิบพันักังานและผูรั้ิบเหมา ริวมถ้ึงกัาริจัำดกัาริด้านสภาพักัาริทำางาน
ให้กัับคนในองค์กัริ โดยมีกัาริจำัดองค์กัริด้านความปลอดภัยที�มี 
คณะกัริริมกัาริความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council: ASC)  
ซึ่้�งมีกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่เป็นปริะธุาน และผู้ช่วยกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริ
ใหญ่ทั�งหมดเป็นกัริริมกัาริ และมีคณะอนุกัริริมกัาริ (ASSC)  
อีกั 6 คณะ ได้แก่ั 1) คณะอนุกัริริมกัาริมาตีริฐานความปลอดภัย  
2 )  คณะอนุกัริริมกัาริสุข้ภาพั กัาริอบริมและกัาริส่� อสาริ  
3) คณะอนุกัริริมกัาริจำัดกัาริความปลอดภัยผู้ริับเหมา 4) คณะ
อนกุัริริมกัาริสงัเกัตีกัาริณ์ด้านความปลอดภัยและกัาริสอบสวนอุบตัีเิหตุี  
5) คณะอนุกัริริมกัาริความปลอดภัยบนถึนน 6) คณะอนุกัริริมกัาริ
ความปลอดภัยในกัริะบวนกัาริผลิตี เพ่ั�อทำาหน้าที�ในกัาริกัำาหนด
นโยบาย นอกัจำากันั�น ยังได้กัำาหนดให้มีคณะกัริริมกัาริในกัารินำาไป
ปฏิิบัตีิข้องแตี่ละโริงงาน (Plant  Implementation Committee: PIC) 
และคณะกัริริมกัาริในกัารินำาไปปฏิิบัตีิข้องแตี่ละส่วน (Department 
Implementation Committee: DIC) ริว่มปฏิบัิตีกิัาริกับัคณะกัริริมกัาริ
ความปลอดภยั อาชวีอนานยัและสภาพัแวดลอ้มในกัาริทำางาน (คปอ.) 
ข้องแตี่ละโริงงานและสำานักังานใหญ่ตีามกัฎหมายอีกัด้วย โดยบริิษััท
ได้กัำาหนดวัฒนธุริริมความปลอดภัย 4 ปริะกัาริ ดังน้�

1. พูัดคุยเริ่�องความปลอดภัย (Safety Pause) 3-5 นาที กั่อนเริิ�ม
ปริะชุมทุกัคริั�ง

2. จัำบริาวบันไดข้ณะข้้�น-ลงทุกัคริั�ง
3. สวมอุปกัริณ์ป้องกัันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตีามที�กัำาหนด ในกัาริ

ปฏิิบัตีิงาน
4. สวมหมวกักันันอ็คข้ณะข้บัข้ี�ริถึจำกััริยานยนตี ์และคาดเข้ม็ข้ดันริิภยั

ข้ณะข้ับริถึยนตี์ทุกัคริั�ง

บริิษััทจำัดให้มีกัาริอบริมด้านความปลอดภัยกั่อนปฏิิบัตีิงานให้กัับ
พันักังานข้องบริิษััทและพันักังานข้องผู้ริับเหมา และมีกัาริพัูดคุย
ส่�อสาริด้านความปลอดภัยเป็นปริะจำำา ตีลอดจำนได้มีกัาริจำัดอุปกัริณ์
ป้องกัันส่วนบุคคลในกัาริทำางานอย่างเหมาะสมโดยกัำาหนดเป็น 
ภาคบังคับ ได้แกั่ หมวกันิริภัย ริองเท้านิริภัย แว่นตีานิริภัย และอ่�นๆ 
ตีามปัจำจัำยเสี�ยง เชน่ เส่�อสะท้อนแสง อปุกัริณ์ปอ้งกันัเสียงดงั อปุกัริณ์
ป้องกัันริะบบหายใจำ ถึุงม่อ อุปกัริณ์ป้องกัันกัาริตีกั ฯลฯ 

นอกัจำากัน้� บริิษััทจำัดสภาพัแวดล้อมและสวัสดิกัาริอย่างเหมาะสม 
ไมน่อ้ยกัว่าที�กัฎหมายกัำาหนด และยังพัยายามปรัิบปรุิงสาธุาริณูปโภค
พั่�นฐานภายในโริงงานและสำานกัังานอยา่งตีอ่เน้�อง ในปทีี�ผา่นมาบริษัิัท
ได้ลงทุนปริับปริุงโริงอาหาริ ห้องนำ�า และที�พัักัผ่อนสำาหริับพันักังาน 
ให้กัับทั�ง 3 โริงงาน ริวมถึ้งกัำาหนดให้มีกัาริริายงานความปลอดภัย 
โดยกัาริสังเกัตีด้านความปลอดภัย (Safety Observation) โปริแกัริม
กัาริควบคุมความเสี�ยงที�อาจำมีอันตีริายริะดับเสียชีวิตี (Fatal Risk 
Control Program: FRCP) กัริณเ้กัอ่บเกัดิอบุตัีเิหตี ุ(Near Miss) ผา่น
ริะบบ Safety Excellence 

ผลกัาริดำาเนินงานที�สำาคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพัแวดล้อมในกัาริทำางาน ในปีกัาริเงิน 2565 มีดังน้�

1. ริณริงคเ์พั่�อความปลอดภยั 4 คริั�ง ไดแ้กั ่กัาริทำางานในที�อบัอากัาศ 
อันตีริายจำากักัาริล่�น สะดุด หกัล้ม งานที�ไม่ใช่งานปริะจำำา และกัาริ
ทำางานบนที�สูง 

2. ริิเริิ�มกัาริใช้งานริะบบข้ออนุญาตีกัาริทำางานแบบออนไลน์ 
3. ด้านสุข้ภาพั บริิษััทได้กัำาหนดและกัาริดำาเนินมาตีริกัาริป้องกััน 

กัาริแพัริ่ริะบาดข้องโริคตีิดเช่�อไวริัสโควิด-19 ทั�ง 3 โริงงานและ 
ที�สำานักังานใหญ่ พัริ้อมทั�งริณริงค์ให้ฉี้ดวัคซึ่ีนเข็้มกัริะตีุ้น และ
กัำาหนดมาตีริกัาริตีริวจำ Antigen Test Kit (ATK) บริิษิััทัมุ่่งส่่งเสริิมิ 
สุข้ภาพัที�ดีถึ้วนหน้าให้กัับพันักังานตีามโคริงกัาริ “สุข้ภาพัเริาตี้อง
ดีข้้�นกัว่าแต่ีกั่อน’’ ด้วยกัาริกัริะตีุ้นให้พันักังานมีส่วนร่ิวมและ
ปริับปริุงดัชน้สุข้ภาพัข้องแตี่ละคนในสี�ปจัำจำัย ได้แกั่ ดัชน้ มวลกัาย 
ความดันโลหิตี ริะดับนำ�าตีาลในเล่อด และริะดับไข้มันในเล่อด

4. ด้านกัาริจำัดกัาริความปลอดภัยผู้รัิบเหมา (Contractor Safety 
Management: CSM) บริิษััทได้กัำาหนดให้มีกัาริปริะเมินผู้ริับเหมา 
ตีามริะบบ Star Rating และมีกัาริเชิญเจำ้าข้องบริิษััทหริ่อตีัวแทน
บริิษััทผู้รัิบเหมาเข้้าร่ิวมกัาริปริะชุมผู้ริับเหมาปริะจำำาปีกัับผู้บริิหาริ
ข้องบริิษััท พัริ้อมทั�งมีกัาริมอบริางวัล

5. บริษัิัทไดจ้ำดัทำาริะบบกัาริจำดักัาริความปลอดภยัในกัริะบวนกัาริผลติี 
(Process Safety Management: PSM) ตีามข้้อกัำาหนดข้องกัาริ
นคิมอตุีสาหกัริริมแหง่ปริะเทศไทย ที�โริงงาน SCSC และข้ยายกัาริ
ดำาเนินงานไปยังโริงงาน NTS/SISCO
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บริิษััทได้นำาริะบบกัาริจำัดกัาริด้านความปลอดภัย Safety Excellence 
Journey (SEJ) ซึ่้�งเป็นริะบบข้องบริิษััท ทาทา สตีีล จำำากััด (อินเดีย
และเอเชียตีะวันออกัเฉี้ยงใตี้) มาใช้ในกัาริบริิหาริความปลอดภัย และ
สขุ้ภาพั ในกัาริป้องกันักัาริบาดเจำบ็หริอ่ปริะสบอบุตัีเิหตุีจำากักัาริทำางาน
สำาหรัิบพันักังานและผูรั้ิบเหมา ริวมถ้ึงกัาริจัำดกัาริด้านสภาพักัาริทำางาน
ให้กัับคนในองค์กัริ โดยมีกัาริจำัดองค์กัริด้านความปลอดภัยที�มี 
คณะกัริริมกัาริความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council: ASC)  
ซึ่้�งมีกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่เป็นปริะธุาน และผู้ช่วยกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริ
ใหญ่ทั�งหมดเป็นกัริริมกัาริ และมีคณะอนุกัริริมกัาริ (ASSC)  
อีกั 6 คณะ ได้แก่ั 1) คณะอนุกัริริมกัาริมาตีริฐานความปลอดภัย  
2 )  คณะอนุกัริริมกัาริสุข้ภาพั กัาริอบริมและกัาริส่� อสาริ  
3) คณะอนุกัริริมกัาริจำัดกัาริความปลอดภัยผู้ริับเหมา 4) คณะ
อนกุัริริมกัาริสงัเกัตีกัาริณ์ด้านความปลอดภัยและกัาริสอบสวนอุบตัีเิหตุี  
5) คณะอนุกัริริมกัาริความปลอดภัยบนถึนน 6) คณะอนุกัริริมกัาริ
ความปลอดภัยในกัริะบวนกัาริผลิตี เพ่ั�อทำาหน้าที�ในกัาริกัำาหนด
นโยบาย นอกัจำากันั�น ยังได้กัำาหนดให้มีคณะกัริริมกัาริในกัารินำาไป
ปฏิิบัตีิข้องแตี่ละโริงงาน (Plant  Implementation Committee: PIC) 
และคณะกัริริมกัาริในกัารินำาไปปฏิิบัตีิข้องแตี่ละส่วน (Department 
Implementation Committee: DIC) ริว่มปฏิบัิตีกิัาริกับัคณะกัริริมกัาริ
ความปลอดภยั อาชวีอนานยัและสภาพัแวดลอ้มในกัาริทำางาน (คปอ.) 
ข้องแตี่ละโริงงานและสำานักังานใหญ่ตีามกัฎหมายอีกัด้วย โดยบริิษััท
ได้กัำาหนดวัฒนธุริริมความปลอดภัย 4 ปริะกัาริ ดังน้�

1. พูัดคุยเริ่�องความปลอดภัย (Safety Pause) 3-5 นาที กั่อนเริิ�ม
ปริะชุมทุกัคริั�ง

2. จำับริาวบันไดข้ณะข้้�น-ลงทุกัคริั�ง
3. สวมอุปกัริณ์ป้องกัันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตีามที�กัำาหนด ในกัาริ

ปฏิิบัตีิงาน
4. สวมหมวกักันันอ็คข้ณะข้บัข้ี�ริถึจำกััริยานยนตี ์และคาดเข้ม็ข้ดันริิภยั

ข้ณะข้ับริถึยนตี์ทุกัคริั�ง

บริิษััทจำัดให้มีกัาริอบริมด้านความปลอดภัยกั่อนปฏิิบัตีิงานให้กัับ
พันักังานข้องบริิษััทและพันักังานข้องผู้ริับเหมา และมีกัาริพัูดคุย
ส่�อสาริด้านความปลอดภัยเป็นปริะจำำา ตีลอดจำนได้มีกัาริจำัดอุปกัริณ์
ป้องกัันส่วนบุคคลในกัาริทำางานอย่างเหมาะสมโดยกัำาหนดเป็น 
ภาคบังคับ ได้แกั่ หมวกันิริภัย ริองเท้านิริภัย แว่นตีานิริภัย และอ่�นๆ 
ตีามปัจำจัำยเสี�ยง เชน่ เส่�อสะท้อนแสง อปุกัริณป์อ้งกันัเสียงดงั อปุกัริณ์
ป้องกัันริะบบหายใจำ ถึุงม่อ อุปกัริณ์ป้องกัันกัาริตีกั ฯลฯ 

นอกัจำากัน้� บริิษััทจำัดสภาพัแวดล้อมและสวัสดิกัาริอย่างเหมาะสม 
ไมน่อ้ยกัว่าที�กัฎหมายกัำาหนด และยังพัยายามปรัิบปรุิงสาธุาริณูปโภค
พั่�นฐานภายในโริงงานและสำานักังานอยา่งตีอ่เน้�อง ในปทีี�ผา่นมาบริษัิัท
ได้ลงทุนปริับปริุงโริงอาหาริ ห้องนำ�า และที�พัักัผ่อนสำาหริับพันักังาน 
ให้กัับทั�ง 3 โริงงาน ริวมถึ้งกัำาหนดให้มีกัาริริายงานความปลอดภัย 
โดยกัาริสังเกัตีด้านความปลอดภัย (Safety Observation) โปริแกัริม
กัาริควบคุมความเสี�ยงที�อาจำมีอันตีริายริะดับเสียชีวิตี (Fatal Risk 
Control Program: FRCP) กัริณเ้กัอ่บเกัดิอบุตัีเิหตี ุ(Near Miss) ผา่น
ริะบบ Safety Excellence 

ผลกัาริดำาเนินงานที�สำาคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพัแวดล้อมในกัาริทำางาน ในปีกัาริเงิน 2565 มีดังน้�

1. ริณริงคเ์พั่�อความปลอดภยั 4 คริั�ง ไดแ้กั ่กัาริทำางานในที�อบัอากัาศ 
อันตีริายจำากักัาริล่�น สะดุด หกัล้ม งานที�ไม่ใช่งานปริะจำำา และกัาริ
ทำางานบนที�สูง 

2. ริิเริิ�มกัาริใช้งานริะบบข้ออนุญาตีกัาริทำางานแบบออนไลน์ 
3. ด้านสุข้ภาพั บริิษััทได้กัำาหนดและกัาริดำาเนินมาตีริกัาริป้องกััน 

กัาริแพัริ่ริะบาดข้องโริคตีิดเช่�อไวริัสโควิด-19 ทั�ง 3 โริงงานและ 
ที�สำานักังานใหญ่ พัริ้อมทั�งริณริงค์ให้ฉ้ีดวัคซึ่ีนเข็้มกัริะตีุ้น และ
กัำาหนดมาตีริกัาริตีริวจำ Antigen Test Kit (ATK) บริิษิััทัมุ่่งส่่งเสริิมิ 
สุข้ภาพัที�ดีถึ้วนหน้าให้กัับพันักังานตีามโคริงกัาริ “สุข้ภาพัเริาตี้อง
ดีข้้�นกัว่าแต่ีกั่อน’’ ด้วยกัาริกัริะตีุ้นให้พันักังานมีส่วนร่ิวมและ
ปริับปริุงดัชน้สุข้ภาพัข้องแตี่ละคนในสี�ปจัำจำัย ได้แกั่ ดัชน้ มวลกัาย 
ความดันโลหิตี ริะดับนำ�าตีาลในเล่อด และริะดับไข้มันในเล่อด

4. ด้านกัาริจำัดกัาริความปลอดภัยผู้รัิบเหมา (Contractor Safety 
Management: CSM) บริิษััทได้กัำาหนดให้มีกัาริปริะเมินผู้ริับเหมา 
ตีามริะบบ Star Rating และมีกัาริเชิญเจำ้าข้องบริิษััทหริ่อตีัวแทน
บริิษััทผู้รัิบเหมาเข้้าร่ิวมกัาริปริะชุมผู้ริับเหมาปริะจำำาปีกัับผู้บริิหาริ
ข้องบริิษััท พัริ้อมทั�งมีกัาริมอบริางวัล

5. บริษัิัทไดจ้ำดัทำาริะบบกัาริจำดักัาริความปลอดภยัในกัริะบวนกัาริผลติี 
(Process Safety Management: PSM) ตีามข้้อกัำาหนดข้องกัาริ
นคิมอตุีสาหกัริริมแหง่ปริะเทศไทย ที�โริงงาน SCSC และข้ยายกัาริ
ดำาเนินงานไปยังโริงงาน NTS/SISCO
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บริษัิัทให้ความสำาคัญตีอ่กัาริพัฒันาบคุลากัริทกุัริะดบัอยา่งต่ีอเน้�องและ
สอดคลอ้งกับักัาริเตีบิโตีในวชิาชพีัข้องพันักังาน โดยมุง่เนน้กัาริพัฒันา
ใน 4 ส่วนด้วยกััน ค่อ

1. ความริู้พั่�นฐานสำาหริับกัาริปฏิิบัตีิงานข้องพันักังานในทุกัสายงาน
ความปลอดภัยในกัาริทำางาน จำริริยาบริริณในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ  
คา่นยิมข้องกัลุม่ทาทา ความริูเ้กัี�ยวกับัสนิคา้และบริกิัาริข้องบริษัิัท 
กัาริบริหิาริคณุภาพัทั�วทั�งองคก์ัริ กัาริบำาริงุริกััษัาทวผีล กัาริมุง่เนน้
ลูกัค้าเป็นศูนย์กัลาง

2. ความริู ้ทกััษัะ และคณุลกััษัณะที�เกัี�ยวข้อ้งกับักัาริปฏิบิตัีงิานในแตีล่ะ
สายงาน (Functional Development)

3. กัาริพััฒนาความริู้ด้านธุุริกัิจำ (Business Development)
4. กัาริพััฒนาความริู้และทักัษัะด้านกัาริจำัดกัาริและภาวะผู้นำา 

(Leadership Development)

ซึ่้�งกัาริพััฒนาด้านตี่างๆ อยู่บนหลักักัาริข้อง 70-20-10 ค่อ
•  ส่ด้ส�วน 70 เป็นกัาริพััฒนาจำากักัาริปฏิิบัตีิงานจำริิงทั�งในลักัษัณะ 

ข้องกัาริมอบหมายงานพัเิศษั กัาริเข้้าร่ิวมในคณะทำางาน กัาริสบัเปลี�ยน 
หมุนเวียนงาน

•  ส่ด้ส�วน 20 เป็นกัาริพััฒนาจำากักัาริเริียนริู้จำากับุคคลอ่�นผ่าน
กัริะบวนกัาริสอนงานจำากัผู้บังคับบัญชา กัาริแบ่งปันข้้อมูลและ
ความริู้จำากัเพ่ั�อนริ่วมงานทั�งในหน่วยงานเดียวกัันและภายนอกั
หน่วยงานข้องตีน

•  ส่ด้ส�วน 10 เป็นกัาริเริียนริู้ผ่านกัาริฝ่ึกัอบริมในชั�นเริียนและอบริม
ภายนอกั ซ้ึ่�งหน่วยงานทริัพัยากัริบุคคลริ่วมกัับผู้บังคับบัญชา 
จำัดเตีริียมแผนพััฒนาริายบุคคลให้กัับผู้ใตี้บังคับบัญชาข้องตีน 
โดยพัจิำาริณาจำากัข้้อมูลตีา่งๆ ไดแ้กั ่ความจำำาเปน็ทางธุรุิกิัจำ นโยบาย
และกัลยุทธุข์้ององค์กัริ แบบกัำาหนดลักัษัณะงาน แผนกัาริฝ่กึัอบริม
และผลกัาริปริะเมินกัาริปฏิิบัตีิงาน

นอกัเหน้อจำากักัาริพััฒนาพันักังานให้มีความริู้และเพัิ�มทักัษัะโดยตีริง
ตี่อกัาริปฏิิบัตีิงานในสัดส่วน 70 แล้ว บริิษััทส่งเสริิมและมุ่งเน้นเริ่�อง
กัาริเพัิ�มผลผลิตีข้องกัำาลงัพัล (Manpower Productivity) เพ่ั�อเพัิ�มพันู
ทักัษัะในกัาริทำางาน สามาริถึนำาเอาเทคโนโลยีใหม่มาปรัิบปริุง
กัริะบวนกัาริทำางานให้มีปริะสิทธุิภาพั ริวมถ้ึงกัาริผลักัดันเริ่�องกัาริ 
มุ่งเน้นลูกัค้าเป็นศูนย์กัลาง (Customer Centricity) เพั่�อกัาริพััฒนา
ผลิตีภัณฑ์์และบริิกัาริให้ตีริงกัับความตี้องกัาริข้องลูกัค้ามากัข้้�น

การส่งเสริมการแบ่งปันความร้�ในองค์กร แลื่ะการเรย่ั่นร้� ได็�ที่กุที่่� 
ทีุ่กเวลื่า
บริิษััทส่งเสริิมโคริงกัาริ “One Dept. One Share (หน้�งส่วนงาน  
หน้�งแบ่งปันความรู้ิ)’’ อย่างต่ีอเน้�อง เพ่ั�อผลกััดนักัาริแลกัเปลี�ยนความริู้ 
ภายในองค์กัริริะหว่างส่วนงานต่ีางๆ โดยกัารินำาความริู้ที�ได้จำากักัาริ
ทดลองทำา ทกััษัะที�เกัดิจำากักัาริฝึ่กัฝ่น นำามาถ่ึายทอดและแบ่งปันให้กับั 
ผูท้ี�สนใจำ ไม่เพัยีงเฉีพัาะในหนว่ยงานข้องตีนเองเทา่นั�น แต่ียงัถ่ึายทอด
ให้กัับบุคคลที�สนใจำนอกัหน่วยงานอีกัด้วย ผู้สอนหริ่อผู้ที�ถึ่ายทอด 
มกีัาริเตีริยีมตีวั ทบทวนความริู ้เกัดิกัาริเริยีนริู ้ศ้กัษัาเพัิ�มเตีมิอยูเ่สมอ
ส่วนผู้เริียนกั็สามาริถึเล่อกัหัวข้้อที�สนใจำและมีความปริาริถึนาที�จำะ 
เริียนริู้ นอกัจำากัน้� ปีที�ผ่านมาบริิษััทมุ่งเน้นกัาริฝ่ึกัอบริมและพััฒนา
ผ่านช่องทางออนไลน์เพั่�อให้พันักังานสามาริถึศ้กัษัาได้ทุกัที� ทุกัเวลา
ซึ่้�งเป็นไปตีามเป้าหมายที�ได้วางไว้ ริวมถึ้งสอดริับกัับสถึานกัาริณ์กัาริ
แพัริ่ริะบาดข้องโริคโควิด-19 ด้วย ทั�งน้�จำำานวนชั�วโมงฝ่ึกัอบริมเฉีลี�ย
ข้องพันักังานทุกัริะดับในปีกัาริเงิน 2564-65 เท่ากัับ 6.8 วันตี่อคน 
ตี่อปี ซึ่้�งเป็นอัตีริาที�เพัิ�มสูงข้้�นเม่�อเทียบกัับปีที�ผ่านมา

การพื่ัฒนาขัีด็ความสามารถึแลื่ะศัึกยั่ภาพื่ขัองพื่นักงาน
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บริิษััทเช่�อมั�นว่าความสำาเริ็จำข้ององค์กัรินั�น กัุญแจำสำาคัญค่อพันักังาน
ที�จำะเปน็แริงขั้บเคล่�อนและทำาใหบ้ริษัิัทบริริลุเปา้หมาย จำง้มีกัาริสง่เสริมิ
ใหพ้ันกัังานทำางานไดเ้ตีม็ข้ดีความสามาริถึ โดยกัาริสริา้งความผกูัพันั
ข้องพันักังานกัับองค์กัริ ความผูกัพัันข้องพันักังานจำะเกัิดข้้�นได้นั�น 
องค์กัริจำะตี้องทำาให้พันักังานเช่�อมั�นว่า องค์กัริมีนโยบายด้านกัาริ
บริหิาริผลกัาริปฏิบัิตีงิานที�เปน็ธุริริมและโปร่ิงใส มกีัาริมอบหมายงาน
ที�ทา้ทาย ไดร้ิบัคา่ตีอบแทนที�เหมาะสมกับัความสามาริถึ มโีอกัาสกัาริ
พััฒนาและฝ่ึกัอบริม โอกัาสในกัาริเตีิบโตีในวิชาชีพั กัาริเปิดรัิบฟื้ัง
ความคิดเห็นข้องพันักังาน มสีวสัดกิัาริและสิทธุปิริะโยชน์ที�หลากัหลาย 
เพั่�อเป็นกัาริส่งเสริิมให้พันักังานมีความสุข้และมีคุณภาพัชีวิตีที�ดีข้้�น

การบริห็ารผู้ลื่การปฏิิบัติิงาน
บริิษััทให้ความสำาคัญตี่อกัาริบริิหาริผลกัาริปฏิิบัตีิงานข้ององค์กัริใน
ภาพัริวมมากักัว่ากัาริมุ่งเน้นเพีัยงกัาริปริะเมินผลงานข้องพันักังาน
เพัยีงดา้นเดยีว ดงันั�น จำง้มอีงคป์ริะกัอบที�ตีอ้งพัจิำาริณาในหลายๆ ดา้น 
ซ้ึ่�งมีความสัมพัันธุ์เช่�อมโยงกัันและกััน โดยเริิ�มตี้นจำากักัาริกัำาหนด
กัลยุทธุ์กัาริดำาเนินธุุริกัิจำและแผนธุุริกัิจำข้องกัลุ่มบริิษััท ทั�งในส่วนข้อง
แผนธุรุิกิัจำริะยะยาว (Long Term Plan) และแผนธุรุิกิัจำปริะจำำาป ี(Annual 
Business Plan) ที�สนับสนุนตี่อกัาริบริริลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายข้อง
องคก์ัริ หลงัจำากันั�นจำง้ถึา่ยทอดสูก่ัาริปฏิบิตัีลิงสูร่ิะดบัฝ่า่ย สว่น แผนกั 
และพันกัังานแตีล่ะบคุคลอยา่งสอดคลอ้งและเช่�อมโยงกันั ตีั�งแตีป่กีัาริ
เงิน 2563-2564 บริิษััทมีกัาริปริับปริุงกัาริปริะเมินผลกัาริปฏิิบัตีิงาน 
โดยมกีัาริกัำาหนดใหเ้ปา้หมายดา้นความยั�งยน่ข้องบริษัิัทเปน็สว่นหน้�ง
ข้องตีวัชี�วดัในกัาริปริะเมนิผลกัาริปฏิบิตัีงิานข้องพันกัังานริะดบับงัคบั
บัญชาและริะดับจำัดกัาริข้้�นไปริวมถึ้งผู้บริิหาริริะดับสูง  

พันกัังานริะดับบังคบับัญชาและริะดับจัำดกัาริข้้�นไปทุกัคนจำะต้ีองจัำดทำา
ข้้อตีกัลงกัาริส่งมอบผลงาน ซึ่้�งปริะกัอบด้วยดัชน้ชี�วัดผลสำาเริ็จำและ
เป้าหมาย ใน 3 ส่วน ได้แกั่ 1) งานที�สนับสนุนตี่อเป้าหมายธุุริกัิจำและ
ความยั�งย่นข้ององค์กัริ หมายถ้ึง ผลลัพัธ์ุทางธุุริกิัจำที�สำาคัญ/งาน
ปริับปรุิงตีามแผนธุุริกิัจำปริะจำำาปี และตีามหน้าที�ความรัิบผิดชอบ 
ที�ได้ริับมอบหมาย ริวมถึ้งภาริกัิจำที�ช่วยสนับสนุนและเสริิมสริ้างความ
ยั�งยน่ข้ององคก์ัริดา้นเศริษัฐกัจิำ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม ซึ่้�งถึอ่เปน็สว่นหน้�ง
ข้องกัาริทำางานปกัติี 2) งานโคริงกัาริพัเิศษั/คณะทำางาน/คณะกัริริมกัาริ 
ริวมถึ้งทัศนคตีิและพัฤติีกัริริมในกัาริทำางาน และ 3) งานอ่�นๆ  
ตีามนโยบายข้องบริิษััท ซึ่้�งเปน็สิ�งที�พันักังานตี้องให้ความริ่วมม่อและ
ปฏิิบัตีิตีามในทิศทางเดียวกััน

นอกัจำากัน้� บริิษััทยังมุ่งส่งเสริิมให้มีกัาริปริับปริุงงานและกัาริพััฒนา
ตีนเองหริ่อบุคคลอ่�นที�เกัี�ยวข้้องอย่างตี่อเน้�องทุกัปี เพั่�อสนับสนุน 
ให้เกัิดนวัตีกัริริมใหม่ๆ ในบริิษััท ริะบบกัาริปริะเมินผลกัาริปฏิิบัตีิงาน
ข้องบริิษััทมุ่งเน้นกัาริส่�อสาริสองทางและความร่ิวมม่อในกัาริทำางาน
ริว่มกันัใหบ้ริริลผุลสำาเริจ็ำตีามเปา้หมายที�กัำาหนดไว ้โดยเนน้กัาริส่�อสาริ
และตีริวจำสอบอยูเ่ปน็ริะยะๆ ริวมถ้ึงมีกัาริให้คำาแนะนำาเกัี�ยวกับัจำดุแข็้ง 
และจำุดที�ตี้องปริับปริุงข้องพันักังาน เพั่�อนำาไปกัำาหนดแผนพััฒนา 
ตี่อไป ทั�งน้� ผลกัาริปฏิิบัตีิงานข้องพันักังานแตี่ละบุคคลในแตี่ละปีจำะ
เช่�อมโยงตี่อกัาริข้้�นค่าจำ้างปริะจำำาปี กัาริจำ่ายเงินริางวัลปริะจำำาปีตีาม 
ผลกัาริปฏิบัิตีงิาน ริวมถ้ึงกัาริพิัจำาริณากัาริเติีบโตีในวชิาชีพั กัาริพัฒันา
และฝ่ึกัอบริมให้แกั่พันักังานด้วย

การรักษาพื่นักงานที่่�เป็นคนเก่งแลื่ะคนด็่
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พันกัังานริะดับบังคบับัญชาและริะดับจัำดกัาริข้้�นไปทุกัคนจำะต้ีองจัำดทำา
ข้้อตีกัลงกัาริส่งมอบผลงาน ซึ่้�งปริะกัอบด้วยดัชน้ชี�วัดผลสำาเริ็จำและ
เป้าหมาย ใน 3 ส่วน ได้แกั่ 1) งานที�สนับสนุนตี่อเป้าหมายธุุริกัิจำและ
ความยั�งย่นข้ององค์กัริ หมายถ้ึง ผลลัพัธ์ุทางธุุริกิัจำที�สำาคัญ/งาน
ปริับปรุิงตีามแผนธุุริกิัจำปริะจำำาปี และตีามหน้าที�ความรัิบผิดชอบ 
ที�ได้ริับมอบหมาย ริวมถึ้งภาริกัิจำที�ช่วยสนับสนุนและเสริิมสริ้างความ
ยั�งยน่ข้ององคก์ัริดา้นเศริษัฐกัจิำ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม ซึ่้�งถึอ่เปน็สว่นหน้�ง
ข้องกัาริทำางานปกัติี 2) งานโคริงกัาริพัเิศษั/คณะทำางาน/คณะกัริริมกัาริ 
ริวมถึ้งทัศนคตีิและพัฤติีกัริริมในกัาริทำางาน และ 3) งานอ่�นๆ  
ตีามนโยบายข้องบริิษััท ซึ่้�งเปน็สิ�งที�พันักังานตี้องให้ความริ่วมม่อและ
ปฏิิบัตีิตีามในทิศทางเดียวกััน

นอกัจำากัน้� บริิษััทยังมุ่งส่งเสริิมให้มีกัาริปริับปริุงงานและกัาริพััฒนา
ตีนเองหริ่อบุคคลอ่�นที�เกัี�ยวข้้องอย่างตี่อเน้�องทุกัปี เพั่�อสนับสนุน 
ให้เกัิดนวัตีกัริริมใหม่ๆ ในบริิษััท ริะบบกัาริปริะเมินผลกัาริปฏิิบัตีิงาน
ข้องบริิษััทมุ่งเน้นกัาริส่�อสาริสองทางและความร่ิวมม่อในกัาริทำางาน
ริว่มกันัใหบ้ริริลผุลสำาเริจ็ำตีามเปา้หมายที�กัำาหนดไว ้โดยเนน้กัาริส่�อสาริ
และตีริวจำสอบอยูเ่ปน็ริะยะๆ ริวมถ้ึงมีกัาริให้คำาแนะนำาเกัี�ยวกับัจำดุแข็้ง 
และจำุดที�ตี้องปริับปริุงข้องพันักังาน เพั่�อนำาไปกัำาหนดแผนพััฒนา 
ตี่อไป ทั�งน้� ผลกัาริปฏิิบัตีิงานข้องพันักังานแตี่ละบุคคลในแตี่ละปีจำะ
เช่�อมโยงตี่อกัาริข้้�นค่าจำ้างปริะจำำาปี กัาริจำ่ายเงินริางวัลปริะจำำาปีตีาม 
ผลกัาริปฏิบัิตีงิาน ริวมถ้ึงกัาริพิัจำาริณากัาริเติีบโตีในวชิาชีพั กัาริพััฒนา
และฝ่ึกัอบริมให้แกั่พันักังานด้วย

การรักษาพื่นักงานที่่�เป็นคนเก่งแลื่ะคนด็่

54  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การบริห็ารจัด็การผู้ลื่ติอบแที่นขัองบุคลื่ากร
บริิษััทมุ่งเน้นกัาริบริิหาริผลตีอบแทนที�เหมาะสมและเป็นธุริริมให้แกั่
พันักังานโดยกัำาหนดนโยบายค่าตีอบแทนพันักังานที�สอดคล้องกัับ 
ผลกัาริดำาเนนิงานข้องบริษัิัททั�งในริะยะสั�น และริะยะยาว โดยพัจิำาริณา
ในหลักักัาริสำาคัญ 3 ปริะกัาริ ได้แกั่ ความเป็นธุริริมภายในองค์กัริ  
ความเป็นธุริริมภายนอกัองค์กัริ และความเป็นธุริริมริะหว่างบุคคล  
ดังที�ได้กัล่าวริายละเอียดไว้แล้วในนโยบายกัาริดูแลและพััฒนา
พันักังาน หน้า 136

การให็�รางวัลื่แลื่ะการยั่กยั่่องชมเชยั่
นอกัเหน้อจำากักัาริตีอบแทนผลกัาริปฏิิบัตีิงานในรูิปแบบข้องกัาริจำ่าย
เงินริางวัลปริะจำำาปีแล้ว บริิษััทเล็งเห็นความสำาคัญข้องกัาริให้ริางวัล
และกัาริยกัย่องชมเชยในริูปแบบตี่างๆ ได้แกั่
1. ปริะกัาศยกัย่องชมเชยและให้ริางวัลแกั่พันักังานตีัวอย่างและ

พันักังานดีเด่น ริวมถึ้งกัาริมอบเบี�ยข้ยันให้แกั่พันักังานในทุกั
ไตีริมาส

2. ปริะกัาศยกัย่องชมเชยความสำาเริ็จำข้องคณะทำางานที�ส่งผลใน 
เชิงบวกัต่ีอบริิษััท เช่น คณะทำางานปริะกัวดริางวัลอุตีสาหกัริริม 
ดีเด่น

3. จำดัให้มรีิางวลัข้อบคณุเพั่�อตีอบแทนพันักังานที�ตีอ้งปฏิบิตัีงิานแทน
เพั่�อนร่ิวมงานที�ตี้องลางานเป็นเวลานาน โดยสามาริถึทำางานข้อง
ตีนเองและแทนผู้อ่�นได้อย่างดีเยี�ยม

4. จำดัปริะกัวดริางวลัจำากัโคริงกัาริปริบัปริงุงานตีา่งๆ โคริงกัาริปริบัปริงุ
งานเพั่�อลูกัค้า กัาริแข้่งข้ันริางวัลนวัตีกัริริมในกัลุ่มบริิษััททาทา 
(Tata Innovista) เป็นตี้น

5. จำดัใหม้กีัาริจำา่ยเงนิจำงูใจำตีามผลผลติีเพั่�อตีอบแทนพันกัังานที�ปฏิบิตัีิ
งานบริริลุเป้าหมายที�กัำาหนดไว้ในแตี่ละเด่อน

6. จำัดให้มีกัาริมอบริางวัลพันักังานที�มีความโดดเด่นด้านความยั�งย่น
ซึ่้�งคริอบคลุมทั�งในด้านเศริษัฐกัิจำ ด้านสิ�งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัย และด้านสังคม

5556-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
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การด็้แลื่พื่นักงานให็�ม่ความผู้้กพื่ันติ่อองค์กร
บริิษััทกัำาหนดให้มีกัาริปริะเมินริะดับความผูกัพัันข้องพันักังานตี่อ
บริษัิัทเป็นริะยะๆ โดยให้พันักังานทกุัคนตีอบแบบสอบถึามซ้ึ่�งปริะกัอบ
ด้วยคำาถึามเพั่�อปริะเมินริะดับความพั้งพัอใจำข้องพันักังานและริะดับ
ความผูกัพัันตี่อองค์กัริข้องพันักังาน ซึ่้�งในปีกัาริเงิน 2564-65  
บริิษััทดำาเนินกัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำและความผูกัพัันข้องพันักังาน
ในริูปแบบข้อง Pulse Survey โดยหลังจำากัที�บริิษััทดำาเนินกัาริวัด 
ความผูกัพัันแล้ว มีกัาริสริุปผล และวิเคริาะห์ข้้อมูล แยกัตีามกัลุ่ม 
เป้าหมายที�แตีกัตี่างกััน โดยแผนกัาริปรัิบปรุิงจำะมาจำากั 2 ส่วน
ปริะกัอบกััน กัล่าวค่อ แผนกัาริปริับปริุงริะดับองค์กัริข้องกัลุ่มบริิษััท
ซึ่้�งจำะมีกัาริพัิจำาริณาโดยคณะกัริริมกัาริทริัพัยากัริบุคคล กัลุ่มบริิษััท 
ทาทา สตีลี (ปริะเทศไทย) ในข้ณะเดยีวกันั หนว่ยงานทริพััยากัริบคุคล
จำะริ่วมกัันกัำาหนดแผนปริับปริุงริ่วมกัับ Line Manager และตีัวแทน
ข้องพันักังานที�ได้ริับกัาริแตี่งตีั�งให้เป็น Engagement Champion  
เพั่�อกัำาหนดแผนในริะดับบริิษััทย่อย ซ้ึ่�งจำะตีริงกัับความตี้องกัาริข้อง
แตี่ละกัลุ่มเป้าหมายและตีอบโจำทย์ตีามความต้ีองกัาริที�หลากัหลาย 
ได้อย่างตีริงจำุดและริวดเริ็ว

สวัสด็ิการแลื่ะสิที่ธุิประโยั่ชน์
จำากัวสิยัทัศน์ข้องบริษัิัทที�มุง่เน้นให้พันกัังานปฏิบัิตีงิานอย่างมีความสุข้  
จำ้งได้จำัดสวัสดิกัาริให้แกั่พันักังานโดยให้คริอบคลุมในทุกัๆ ด้าน 
ทั�งยามที�อยู่กัับบริิษััท ยามเจ็ำบไข้้ได้ป่วย และเม่�อพ้ันสภาพักัาริเป็น 
พันักังาน ซึ่้�งไม่่เพัียงแตี่ให้กัับพันักังานเท่านั�น แตี่ยังคริอบคลุม 
ถึง้คริอบคริวัและบดิามาริดาข้องพันกัังานอกีัดว้ย นอกัจำากันั�น บริษัิัท
จำัดให้มีกัาริให้บริิกัาริและกัาริสนับสนุนแกั่พันักังานในด้านตี่างๆ ที�จำะ
ชว่ยเหลอ่พันกัังานในกัริณ ้ที�ปริะสบปญัหาใดๆ ริวมไปถึง้กัาริปริบัปริงุ
คุณภาพัชีวิตีข้องพันักังานให้ดีข้้�น มีกัาริปริับปริุงสภาพัแวดล้อม 
สถึานที�ทำางาน มุมพัักัผ่อน ห้องนำ�า สุข้อนามัย และสิ�งอำานวยความ
สะดวกัตี่างๆ ให้ดียิ�งข้้�นอยู่เสมอ ทั�งที�เป็นข้้อเสนอแนะจำากัพันักังาน
และกั่อนที�พันักังานจำะริ้องข้อ

นโยบายที�สำาคัญอีกัปริะกัาริหน้�งในกัาริดูแลด้านกัาริบริิกัาริและสิทธุิ
ปริะโยชน์ข้องพันักังาน ได้แกั่ กัาริริับฟื้ังความตี้องกัาริข้องพันักังาน 
กัาริเปิดโอกัาสให้พันักังานได้มีส่วนริ่วมผ่านช่องทางตี่างๆ ซึ่้�งบริิษััท

ได้ใช้ช่องทางดังกัล่าวเป็นข้้อมูลในกัาริริับทริาบความต้ีองกัาริข้อง
พันักังาน ตีลอดจำนใช้เป็นข้้อมูลในกัาริปรัิบปรุิงเพั่�อตีอบสนอง
พันักังานให้เกัิดความพั้งพัอใจำสูงข้้�น ได้แกั่ คณะกัริริมกัาริสวัสดิกัาริ 
คณะกัริริมกัาริลูกัจ้ำาง กัล่องรัิบความคิดเห็นส่งตีริงถ้ึงกัริริมกัาริ 
ผู้จำัดกัาริใหญ่ กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องพันักังาน กัาริสำาริวจำ 
คา่จ้ำางและสวัสดกิัาริ กัาริสมัภาษัณ์พันกัังานก่ัอนออกัจำากังาน กัาริให้
คำาปริ้กัษัาจำากัหัวหน้างาน กัิจำกัริริมผู้บริิหาริพับพันักังาน กัาริ
สมัภาษัณถ์ึง้เหตีผุลในกัาริทำางานกับับริษัิัท (Stay Interview) เปน็ตีน้

กิจกรรมพื่นักงานสัมพื่ันธุ์
บริิษััทมุ่งส่งเสริิมความสัมพัันธุ์ที�ดีริะหว่างพันักังาน คริอบคริัวข้อง
พันักังานกัับบริิษััทอย่างตี่อเน้�องเสมอมา โดยให้ความสำาคัญในกัาริ
ดแูลพันกัังานและคริอบคริวัในทกุัช่วงจำงัหวะข้องชวีติี อาท ิกัาริแสดง
ความยนิดกีับัพันักังานใหม่ในงานริบัปริิญญาที�มหาวทิยาลยัตีา่งๆ กัาริ
แสดงความยินดีกัับพันักังานในโอกัาสสมริสและมีบุตีริ กัาริร่ิวม
อนุโมทนาบุญในโอกัาสที�พันักังานลาอุปสมบท กัาริเยี�ยมเยียน
พันักังานและคริอบครัิวที�เจำ็บป่วยตี้องเข้้ารัิบกัาริริักัษัาในโริงพัยาบาล 
กัาริริว่มแสดงความเสยีใจำและเปน็กัำาลงัใจำใหก้ับัพันักังานและคริอบคริวั
เม่�อตี้องสูญเสียบุคคลสำาคัญในคริอบคริัว ฯลฯ นอกัจำากันั�น บริิษััทยัง
ได้มีกัาริจำัดกิัจำกัริริมตี่างๆ ให้กัับพันักังานอย่างสมำ�าเสมอและ 
หลากัหลาย อาทิ กัาริแข่้งขั้นกีัฬาปริะจำำาปี งานสังสริริค์ปีใหม่  
กัาริทอ่งเที�ยว กัาริทำาปริะโยชนเ์พั่�อสงัคมริว่มกันัเน้�องในโอกัาสวนัเกัดิ
ข้องพันักังาน กัิจำกัริริมส่งเสริิมสุข้ภาพัอนามัยด้วยกัาริชวนกัันเดิน 
ชมริมพันักังาน กัิจำกัริริมข้ายสินค้าม่อสอง กัาริแข้่งข้ัน E-Sport  
กัาริอัพัเดตีข้่าวสาริผ่านช่องทาง Line Official Account ริวมถึ้ง
กัิจำกัริริมเพั่�อส่งเสริิมความริู้เพั่�ออนาคตี เช่น กัาริออมและกัาริลงทุน 
กัาริดูแลสุข้ภาพัตี่างๆ เป็นตี้น

ทั�งน้� ในชว่งข้องสถึานกัาริณ์โควดิ-19 บริษัิัทมกีัาริส่�อสารินโยบายและ
มาตีริกัาริตี่างๆ ที�เกัี�ยวข้้องอย่างสมำ�าเสมอตีลอดจำนให้กัาริดูแล
พันักังานและผู้ริับเหมาข้องบริิษััทในหลากัหลายด้าน เพั่�อให้มั�นใจำว่า
พันักังานมีข้วัญและกัำาลังใจำในกัาริทำางานที�ดี ซ้ึ่�งทำาให้กัาริดำาเนินงาน
ข้องบริิษััทเป็นไปอย่างตี่อเน้�องและไม่หยุดชะงักั ดังปริากัฏิ 
ริายละเอียดไวใ้นหัวข้้อนโยบายกัาริดูแลและพัฒันาพันกัังาน หนา้ 134
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การด็้แลื่พื่นักงานให็�ม่ความผู้้กพื่ันติ่อองค์กร
บริิษััทกัำาหนดให้มีกัาริปริะเมินริะดับความผูกัพัันข้องพันักังานตี่อ
บริษัิัทเป็นริะยะๆ โดยให้พันกัังานทกุัคนตีอบแบบสอบถึามซึ่้�งปริะกัอบ
ด้วยคำาถึามเพั่�อปริะเมินริะดับความพั้งพัอใจำข้องพันักังานและริะดับ
ความผูกัพัันตี่อองค์กัริข้องพันักังาน ซึ่้�งในปีกัาริเงิน 2564-65  
บริิษััทดำาเนินกัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำและความผูกัพัันข้องพันักังาน
ในริูปแบบข้อง Pulse Survey โดยหลังจำากัที�บริิษััทดำาเนินกัาริวัด 
ความผูกัพัันแล้ว มีกัาริสริุปผล และวิเคริาะห์ข้้อมูล แยกัตีามกัลุ่ม 
เป้าหมายที�แตีกัต่ีางกััน โดยแผนกัาริปรัิบปรุิงจำะมาจำากั 2 ส่วน
ปริะกัอบกััน กัล่าวค่อ แผนกัาริปริับปริุงริะดับองค์กัริข้องกัลุ่มบริิษััท
ซึ่้�งจำะมีกัาริพัิจำาริณาโดยคณะกัริริมกัาริทริัพัยากัริบุคคล กัลุ่มบริิษััท 
ทาทา สตีลี (ปริะเทศไทย) ในข้ณะเดยีวกันั หนว่ยงานทริพััยากัริบคุคล
จำะริ่วมกัันกัำาหนดแผนปริับปริุงริ่วมกัับ Line Manager และตีัวแทน
ข้องพันักังานที�ได้ริับกัาริแตี่งตีั�งให้เป็น Engagement Champion  
เพั่�อกัำาหนดแผนในริะดับบริิษััทย่อย ซ้ึ่�งจำะตีริงกัับความตี้องกัาริข้อง
แตี่ละกัลุ่มเป้าหมายและตีอบโจำทย์ตีามความต้ีองกัาริที�หลากัหลาย 
ได้อย่างตีริงจำุดและริวดเริ็ว

สวัสด็ิการแลื่ะสิที่ธุิประโยั่ชน์
จำากัวิสยัทัศน์ข้องบริษัิัทที�มุง่เน้นให้พันักังานปฏิบัิตีงิานอย่างมีความสุข้  
จำ้งได้จำัดสวัสดิกัาริให้แกั่พันักังานโดยให้คริอบคลุมในทุกัๆ ด้าน 
ทั�งยามที�อยู่กัับบริิษััท ยามเจ็ำบไข้้ได้ป่วย และเม่�อพ้ันสภาพักัาริเป็น 
พันักังาน ซึ่้�งไม่่เพัียงแตี่ให้กัับพันักังานเท่านั�น แตี่ยังคริอบคลุม 
ถึง้คริอบคริวัและบดิามาริดาข้องพันกัังานอกีัดว้ย นอกัจำากันั�น บริษัิัท
จำัดให้มีกัาริให้บริิกัาริและกัาริสนับสนุนแกั่พันักังานในด้านตี่างๆ ที�จำะ
ชว่ยเหลอ่พันกัังานในกัริณ ้ที�ปริะสบปญัหาใดๆ ริวมไปถึง้กัาริปริบัปริงุ
คุณภาพัชีวิตีข้องพันักังานให้ดีข้้�น มีกัาริปริับปริุงสภาพัแวดล้อม 
สถึานที�ทำางาน มุมพัักัผ่อน ห้องนำ�า สุข้อนามัย และสิ�งอำานวยความ
สะดวกัตี่างๆ ให้ดียิ�งข้้�นอยู่เสมอ ทั�งที�เป็นข้้อเสนอแนะจำากัพันักังาน
และกั่อนที�พันักังานจำะริ้องข้อ

นโยบายที�สำาคัญอีกัปริะกัาริหน้�งในกัาริดูแลด้านกัาริบริิกัาริและสิทธุิ
ปริะโยชน์ข้องพันักังาน ได้แกั่ กัาริริับฟื้ังความตี้องกัาริข้องพันักังาน 
กัาริเปิดโอกัาสให้พันักังานได้มีส่วนริ่วมผ่านช่องทางตี่างๆ ซึ่้�งบริิษััท

ได้ใช้ช่องทางดังกัล่าวเป็นข้้อมูลในกัาริริับทริาบความต้ีองกัาริข้อง
พันักังาน ตีลอดจำนใช้เป็นข้้อมูลในกัาริปรัิบปรุิงเพั่�อตีอบสนอง
พันักังานให้เกัิดความพั้งพัอใจำสูงข้้�น ได้แกั่ คณะกัริริมกัาริสวัสดิกัาริ 
คณะกัริริมกัาริลูกัจ้ำาง กัล่องรัิบความคิดเห็นส่งตีริงถ้ึงกัริริมกัาริ 
ผู้จำัดกัาริใหญ่ กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องพันักังาน กัาริสำาริวจำ 
คา่จ้ำางและสวัสดกิัาริ กัาริสมัภาษัณ์พันักังานก่ัอนออกัจำากังาน กัาริให้
คำาปริ้กัษัาจำากัหัวหน้างาน กัิจำกัริริมผู้บริิหาริพับพันักังาน กัาริ
สมัภาษัณถ์ึง้เหตีผุลในกัาริทำางานกับับริษัิัท (Stay Interview) เปน็ตีน้

กิจกรรมพื่นักงานสัมพื่ันธุ์
บริิษััทมุ่งส่งเสริิมความสัมพัันธุ์ที�ดีริะหว่างพันักังาน คริอบคริัวข้อง
พันักังานกัับบริิษััทอย่างตี่อเน้�องเสมอมา โดยให้ความสำาคัญในกัาริ
ดแูลพันักังานและคริอบคริวัในทกุัชว่งจำงัหวะข้องชวีติี อาท ิกัาริแสดง
ความยนิดกีับัพันักังานใหม่ในงานริบัปริิญญาที�มหาวทิยาลยัตีา่งๆ กัาริ
แสดงความยินดีกัับพันักังานในโอกัาสสมริสและมีบุตีริ กัาริร่ิวม
อนุโมทนาบุญในโอกัาสที�พันักังานลาอุปสมบท กัาริเยี�ยมเยียน
พันักังานและคริอบครัิวที�เจำ็บป่วยตี้องเข้้ารัิบกัาริริักัษัาในโริงพัยาบาล 
กัาริริว่มแสดงความเสยีใจำและเปน็กัำาลังใจำใหก้ับัพันักังานและคริอบคริวั
เม่�อตี้องสูญเสียบุคคลสำาคัญในคริอบคริัว ฯลฯ นอกัจำากันั�น บริิษััทยัง
ได้มีกัาริจำัดกิัจำกัริริมตี่างๆ ให้กัับพันักังานอย่างสมำ�าเสมอและ 
หลากัหลาย อาทิ กัาริแข่้งขั้นกีัฬาปริะจำำาปี งานสังสริริค์ปีใหม่  
กัาริทอ่งเที�ยว กัาริทำาปริะโยชนเ์พั่�อสงัคมริว่มกันัเน้�องในโอกัาสวนัเกัดิ
ข้องพันักังาน กัิจำกัริริมส่งเสริิมสุข้ภาพัอนามัยด้วยกัาริชวนกัันเดิน 
ชมริมพันักังาน กัิจำกัริริมข้ายสินค้าม่อสอง กัาริแข้่งข้ัน E-Sport  
กัาริอัพัเดตีข้่าวสาริผ่านช่องทาง Line Official Account ริวมถึ้ง
กัิจำกัริริมเพั่�อส่งเสริิมความริู้เพั่�ออนาคตี เช่น กัาริออมและกัาริลงทุน 
กัาริดูแลสุข้ภาพัตี่างๆ เป็นตี้น

ทั�งน้� ในชว่งข้องสถึานกัาริณ์โควดิ-19 บริษัิัทมกีัาริส่�อสารินโยบายและ
มาตีริกัาริตี่างๆ ที�เกัี�ยวข้้องอย่างสมำ�าเสมอตีลอดจำนให้กัาริดูแล
พันักังานและผู้ริับเหมาข้องบริิษััทในหลากัหลายด้าน เพั่�อให้มั�นใจำว่า
พันักังานมีข้วัญและกัำาลังใจำในกัาริทำางานที�ดี ซ้ึ่�งทำาให้กัาริดำาเนินงาน
ข้องบริิษััทเป็นไปอย่างตี่อเน้�องและไม่หยุดชะงักั ดังปริากัฏิ 
ริายละเอียดไวใ้นหัวข้อ้นโยบายกัาริดแูลและพัฒันาพันกัังาน หนา้ 134
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บริิษััทมุ่งมั�นดำาเนินธุุริกิัจำด้วยกัาริเป็นบริริษััทพัลเม่องที�ดีบนพั่�นฐาน
ข้องกัาริมีสำาน้กัและตีริะหนักัถึ้งหน้าที�และความริับผิดชอบตี่อชุมชน 
สังคมและปริะเทศชาตีิ ริวมทั�งกัาริให้ความสำาคัญตี่อกัาริริักัษัา 
สิ�งแวดล้อมอย่างจำริิงจำังและตี่อเน้�อง ซึ่้�งถึ่อเป็นกัลไกัสำาคัญที�จำะ 
ข้ับเคล่�อนกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องบริิษััทควบคู่ไปพัริ้อมกัับกัาริพััฒนา
สังคมและสิ�งแวดล้อมได้อย่างยั�งย่น

ในปีกัาริเงิน 2565 บริิษััทได้ทบทวนแผนงานริะยะยาวด้านความ 
ริับผิดชอบตี่อสังคมและชุมชน เพั่�อให้มั�นใจำได้ว่าความตี้องกัาริข้อง 
ผูม้สีว่นได้เสยีทุกักัลุม่ได้ถึกูันำามาริวมเข้้าเป็นสว่นหน้�งข้องแผนธุรุิกิัจำ  
โดยบริิษััทได้มุ่งเน้นกัาริพััฒนาชุมชนริอบโริงงานและริ่วมดำาเนินกัาริ
วางแผนและกัาริปฏิิบัตีิในกัาริยกัริะดับคุณภาพัชีวิตีข้องชุมชน 
เพั่�อให้ตีริงตี่อความคาดหวังข้องชุมชนมากัที�สุด ผ่านโคริงกัาริต่ีางๆ 
ข้องบริิษััท กัาริสนับสนุนกัิจำกัริริมข้องชุมชน ส่บสานวัฒนธุริริม 

ท้องถึิ�น ริ่วมพััฒนากัาริศ้กัษัาสนับสนุนเคริ่�องคอมพัิวเตีอริ์เพั่�อกัาริ
เริยีนริู ้กัาริจำดัโคริงกัาริคา่ยเยาวชนพัฒันาภาษัาอังกัฤษั กัาริดแูลริกััษัา
และฟ้ื้�นฟูื้สิ�งแวดล้อม กัาริฝ่กึัอบริมให้ความริูเ้กัี�ยวกับัวิธุกีัาริจัำดทำาบญัชี
และเคริอ่ข้า่ยสงัคมออนไลนเ์พั่�อพัฒันาธุุริกัจิำข้องชมุชน กัารินำาทกััษัะ
ความริู้ด้านความปลอดภัยไปให้ความริู้แกั่คริูและนักัเริียนในโริงเริียน
ที�อยู่ริอบโริงงาน กัาริพััฒนากัลุ่มวิสาหกิัจำชุมชนให้เข้้มแข็้งเกัิด 
กัาริจำ้างงานสริ้างอาชีพัในชุมชน ตีลอดจำนได้ส่งเสริิมและสนับสนุน 
ให้พันักังานริ่วมเป็นจำิตีอาสาในกัาริช่วยเหล่อสังคม

จำากัสถึานกัาริณ์กัาริแพัริ่ริะบาดข้องโริคโควิด-19 บริิษััทได้มีกัาริปริับ
แนวทางกัาริปฏิบิตัีกิัจิำกัริริมจำติีอาสา และยด้หลกััปฏิบิตัีติีามมาตีริกัาริ
ข้องรัิฐ เพัิ�มเตีิมกัิจำกัริริมที�สามาริถึดำาเนินกัาริผ่านออนไลน์ได้  
เน้นเริ่�องความปลอดภัยตี่อพันักังานและชุมชนที�ริ่วมกัิจำกัริริม 

การจัด็ช่องที่างการส่�อสารเพื่่�อรับขั�อเสนอแนะแลื่ะขั�อร�องเร่ยั่น
กัริณ้ชุมชนมีความห่วงกัังวลเกัี�ยวกัับผลกัริะทบหริ่อข้้อริ้องเริียน ชุมชนสามาริถึแจำ้งเริ่�องริ้องเริียนมายังบริิษััทได้โดยตีริงผ่านทางโทริศัพัท์ 
กัล่องริับความคิดเห็น อีเมล แบบสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องชุมชนตี่อบริิษััท หริ่อช่องทางอิเล็กัทริอนิกัส์ หริ่อแจำ้งผ่านมายังผู้นำาชุมชนหริ่อ
ตัีวแทนเจ้ำาหน้าที�ข้องบริิษััท เพั่�อให้บริิษััทสามาริถึทำากัาริตีริวจำสอบปริะเด็นปัญหาที�เกัิดข้้�น พัริ้อมกัับแจ้ำงให้ชุมชนรัิบทริาบผลกัาริปรัิบปรุิง
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พื่ันธุกิจเพื่่�อชุมชนแลื่ะสังคม ปีการเงิน 2564 – 2565

กรอบการด็ำาเนนิงานพื่นัธุกจิเพื่่�อชมุชนแลื่ะสังคม ปีการเงนิ 2564 - 2565
บริิษััทได้ดำาเนินธุุริกัิจำตีามอุดมกัาริณ์แน่วแน่ในกัาริมีส่วนริ่วมพััฒนาชุมชนและ 
ริับผิดชอบตี่อสังคม ตีลอดจำนสิ�งแวดล้อมมาอย่างตี่อเน้�องทั�งสังคมใกัล้ (พั่�นที�ริอบ
โริงงาน) และสังคมไกัล (พั่�นที�อ่�นๆ ทั�วปริะเทศ) ด้วยริูปแบบกัาริปริะสานความ 
ริ่วมม่อ และตีอบสนองตี่อความคาดหวังข้องชุมชนและสังคม โดยในปีกัาริเงิน 2565 
ได้กัำาหนดกัริอบกัาริดำาเนินงานพัันธุกัิจำเพั่�อสังคม ดังน้� การพื่ัฒนาชุมชนแลื่ะสังคมใกลื่�  

5 พื่ันธุกิจห็ลื่ัก
มุ่งเน้นกัาริพััฒนาและยกัริะดับคุณภาพัชีวิตีข้อง
ชุมชนโดยริอบโริงงานและสถึานปริะกัอบกัาริ
1. เสริมิสริา้งความสมัพันัธุก์ับัชมุชนและหนว่ยงาน

ภาคริัฐ
2. สนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธุริริมและกัาริศ้กัษัา
3. เสริิมสริ้างสุข้ภาพัอนามัยและความปลอดภัย
4. อนุ ริั กั ษ์ัสิ� งแวดล้อมและฟื้้� นฟืู้ทริัพัยากัริ 

ธุริริมชาตีิ
5. ส่งเสริิมกัาริพััฒนาชุมชนและสนับสนุนกัลุ่ม

วิสาหกัิจำชุมชน

การพื่ัฒนาชุมชนแลื่ะสังคมไกลื่  
2 พื่ันธุกิจห็ลื่ัก
6. สนับสนุนองค์กัริไม่แสวงหาผลกัำาไริ ริวมถ้ึง 

ผู้ปริะสบเหตีุภัยพัิบัตีิตี่างๆ
7. สนับสนุนกัาริศ้กัษัาให้แกั่เด็กัและเยาวชนใน 

ท้องถึิ�นห่างไกัล ตีามโคริงกัาริ “มุมหนังส่อ 
เสริิมปัญญากัับ ทาทา สตีีล”

ผู้ลื่การด็ำาเนินงานที่่�สำาคัญในปีการเงิน 2565

งบประมาณในการมส่่วนร่วม 
พื่ัฒนาชุมชนแลื่ะสังคม

พัฒันาชมุชนและสงัคมในพั่�นที� 
ริอบสถึานปริะกัอบกัาริข้อง
บริิษััทและในพั่�นที�อ่�นๆ 
ผู้ล้ล้่พธ์ 2.8 ล้้านบาทั้

จำานวนผู้้�ได็�รับประโยั่ชน์จาก 
โครงการเพื่่�อสังคมขัองบรษิทัี่

พััฒนาชุมชนโดยกัริะบวนกัาริ
มีส่วนริ่วมข้องชุมชนเพั่�อ 
ให้สมาชิกัในชุมชนได้ริับ
ปริะโยชน์โดยตีริงจำากัโคริง
กัาริฯ 
ผู้ล้ล้่พธ์ 63,148 คืน

จำานวนชั�วโมงรวมที่่�
พื่นักงานร่วมในพื่ันธุกิจ
เพื่่�อสังคม

ส่งเสริิมวัฒนธุริริมองค์กัริ 
กัาริเป็นจำิตีอาสาข้องพันักังาน 
ผู้ล้ล้่พธ์ พน่กงานเข้าร�วมุ่เป้็น
จิติอาสาคืรบทั้่กคืน 100%  
รวมุ่เวล้า 9,660 ช่�วโมุ่ง  
(8.9 ช่�วโมุ่ง/คืน)

ความพื่ึงพื่อใจขัองชุมชน

ดำาเนินธุุริกัิจำโดยไม่ส่ง 
ผลกัริะทบตี่อชุมชนและชุมชน 
มีความพั้งพัอใจำพัันธุกัิจำ 
เพั่�อสังคมข้องบริิษััท 
ผู้ล้ล้่พธ์ ไมุ่�มุ่ีข้อร้องเรียั่น
คืวามุ่พงึพอใจของช่มุ่ชนร้อยั่ล้ะ 87

ชุมชนรอบ 
สถึานประกอบการ

1
คืวามุ่ส่มุ่พ่นธ์ 
ก่บช่มุ่ชนแล้ะ 

หน่วยั่งานภาคืรฐ่

3
ส่ขภาพอนามุ่่ยั่ 

แล้ะคืวามุ่ป้ล้อด้ภ่ยั่

4
อน่ร่กษ์ 

สิ�งแวด้ล้้อมุ่

2
ด้้านศาสนาว่ฒนธรรมุ่

แล้ะการศึกษา

5
พ่ฒนาช่มุ่ชน 

แล้ะสน่บสน่นกล้่�มุ่
วิสาหกิจช่มุ่ชน

58  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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1. เสริมสร�างความสัมพื่ันธุ์กับชุมชนแลื่ะห็น่วยั่งานภาครัฐ
สริ้างความริ่วมม่อกัันในทุกัภาคส่วน ภาคริัฐ ภาคเอกัชนและชุมชน เพั่�อหาแนวทางกัาริสนับสนุนและพััฒนาชุมชนโดยไม่มีกัาริแบ่งแยกั  
มีกัาริแลกัเปลี�ยนความริู้และแบ่งปันทริัพัยากัริ มีความสัมพัันธุ์์ที�ดีตี่อกััน สามาริถึบริริลุเป้าหมายกัาริพััฒนาริ่วมกัันได้อย่างยั�งย่น

โครงการเสริมสร�างความสัมพื่ันธุ์ปันนำ�าใจส้่ชุ�มชน ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ความเช่�อถึอ่ไว้วางใจำมิใชเ่พัยีงจำากัชมุชนเท่านั�น
หากัยังริวมถึ้งความสัมพัันธุ์ที�ดีกัับหน่วยงาน 
ภาคริัฐและภาคเอกัชนที�อยู่ริอบพั่�นที�ตีั�งข้อง
โริงงาน กัาริสนับสนุนกัิจำกัริริมตี่างๆ เพั่�อให้เกัิด
วงจำริข้องสงัคมแหง่กัาริแบง่ปนัโดยถึ่อปริะโยชน์
ข้องส่วนริวมเป็นที�ตีั�ง

สนับสนุนเงินเพั่�อกัาริจำัดกัิจำกัริริมตี่างๆ จำำานวน
ริวม 516,632 บาท

โครงการ ที่าที่า สติ่ลื่ ร่วมใจส้�วิกฤติิโควิด็-19 ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

กัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) ริ่วมช่วยเหล่อสังคมในช่วงวิกัฤตีิกัาริแพัริ่ริะบาด
ข้องเช่�อไวริัส โควิด-19

• บริิษััทและพันักังานริ่วมบริิจำาคเงินริวมทั�งสิ�น 
400,000 บาท ให้กัับ 4 โริงพัยาบาลที� 
อยู่ในจำังหวัดที�สถึานปริะกัอบกัาริข้องบริิษััท 
ตีั�งอยู่ แห่งละ 100,000 บาท ได้แกั่
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ให้แก่ั หน่วยกัู้ภัยศีลธุริริมสมาคมจำุดบ่อวิน 
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2. สนับสนุนด็�านศึาสนา วัฒนธุรรมแลื่ะการศึึกษา
ส่บสานข้นบธุริริมเน้ยมปริะเพัณ้ที�ดีงามข้องท้องถึิ�นให้คงอยู่ ตีลอดจำนกัาริพััฒนาด้านกัาริศ้กัษัาให้กัับเด็กัและเยาวชน ริวมถึ้งกัาริศ้กัษัา 
ตีลอดชีวิตีให้สามาริถึใช้ความริู้ในกัาริช่วยเหล่อตีนเองและคริอบคริัวในกัาริดำาริงชีวิตี บริิษััทเช่�อว่ากัาริศ้กัษัาค่อริากัฐานข้องกัาริพััฒนาสังคม
และเศริษัฐกัิจำในริะยะยาวได้อย่างยั�งย่น

โครงการส่บสานวัฒนธุรรมแลื่ะประเพื่ณ่ที่�องถึิ�น ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

เสริิมสร้ิางความสามัคคีข้องชุมชนและส่งเสริิม
กัาริอนุริักัษั์วัฒนธุริริมและปริะเพัณ้ข้องท้องถึิ�น
ให้คงอยู่ส่บไป โดยกัาริเข้้าริ่วมและสนับสนุน
กัิจำกัริริมตี่างๆ เช่น
- ปริะเพัณ้สงกัริานตี์
- ปริะเพัณ้แห่เทียนพัริริษัา
- ปริะเพัณ้ลอยกัริะทง
- ปริะเพัณ้ทอดกัฐิน ผ้าป่าสามัคคี
- ปริะเพัณ้บุญข้้าวหลาม
- วันเด็กัแห่งชาตีิ

• ความสามัคคขี้องคนในชุมชนริวม 6,256 คน
• ใช้งบปริะมาณทั�งสิ�น 268,294 บาท

โครงการกองทีุ่นที่าที่าร่วมพื่ัฒนาการศึึกษา ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ริ่วมกัับโริงเริียนพัิจำาริณาคัดเล่อกัเด็กัและ
เยาวชนเข้้ารัิบทุนกัาริศ้กัษัาโดยมุ่งหวังให้
เยาวชนที� ได้ริับทุนมี โอกัาสทางกัาริศ้กัษัา  
ความปริะพัฤติีและผลกัาริเริียนที�ดีข้้�น ซึ่้�งจำะเป็น
แบบอย่างที�ดีให้กับัเด็กัและเยาวชนในกัาริพััฒนา
ตีนเอง

• สนับสนุนทุนกัาริศ้กัษัา 250,000 บาท  
ให้กัับโริงเริียนมีชัยพััฒนา จำังหวัดบุริีริัมย์

• สนับสนุนทุนกัาริศ้กัษัาให้กัับโริงเรีิยนต่ีางๆ  
ใน เข้ตีพั่� นที� ตีั� ง โ ริ ง งาน โดย มีจำำานวน 
นักัเริียนได้ริับทุน 55 ทุน เป็นจำำานวนเงิน 
42,000 บาท

โครงการที่าส่เติิมฝุ่ันเยั่าวชนไที่ยั่ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ดำาเนินโคริงกัาริที�มีกัริะบวนกัาริคิดสริ้างสริริค์ 
สริ้างจิำนตีนากัาริให้กัับเด็กัและเยาวชนได้มี
โอกัาสแสดงความสามาริถึด้านศิลปะ ทาสีเคร่ิ�อง
เล่น ทาสีสนามเด็กัเล่น BBL (Brain-Based 
Learning) เพั่�อให้เกัิดความปลอดภัยในกัาริเล่น
เคริ่�องเล่นและฝ่ึกัทักัษัะ

• จำัดกัาริปริะกัวดวาดภาพั ใน 2 โริงเริียน ข้อง
จำงัหวัดสริะบุริ ีได้แก่ั โริงเรีิยนวดัม่วงน้อย และ
โริงเริียนวัดมหาโลกั

• จำำานวนนักัเริียนริะดับปริะถึมศ้กัษัาเข้้าริ่วม 
208 คน

โครงการค่ายั่เยั่าวชนพื่ัฒนาภาษาอังกฤษ ครั�งที่่� 10 ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ภาษัาอังกัฤษัเป็นภาษัาที�จำำาเป็นในกัาริตีิดตี่อ
ส่�อสาริและเป็นพั่�นฐานในกัาริค้นคว้าหาความริู้
จำากัส่�อและเทคโนโลยีดิจำิทัลในยุคใหม่ บริิษััท 
ไดน้ำาพันกัังานข้องบริษัิัทที�มทีกััษัะภาษัาองักัฤษั
ที�ดีมาช่วยเหล่อพััฒนาภาษัาอังกัฤษัให้กัับ 
คณะคุณคริู และเยาวชนผ่านกัิจำกัริริมที�ถึูกั
ออกัแบบมาให้เกัิดกัาริเริียนริู้อย่างเป็นริะบบ 
และสนุกัสนานเข้้าใจำง่าย

• ดำาเนินกัาริมาตี่อเน้�องเป็นปีที� 10 ข้อง
โริงเริยีนบา้นบอ่วนิ (ลิขิ้ตีริาษัฎริบ์ำาริงุ) ตีำาบล
บ่อวิน อำาเภอศริีริาชา จำังหวัดชลบุ�ริี

• คณะคุณคริูอบริมและพััฒนาทักัษัะภาษัา
อังกัฤษัในกัาริส่�อสาริและบูริณากัาริจำัดกัาริ
เริียนข้องคริูผู้สอน ริะหว่างวันที� 22 - 23 
ธุันวาคม 2564 ณ โริงแริมกัาร์ิเดน ซึ่ีวิว  
ริสีอริท์ พััทยา จำงัหวดัชลบรุิ ีมผีูร้ิว่มโคริงกัาริ
จำำานวน 63 คน

โครงการคอมพื่ิวเติอร์ม่อสองเพื่่�อน�อง ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

บริิษััทเล็งเห็นคุณค่าในกัาริศ้กัษัาที�เกัิดข้้�นจำากั
กัาริใชค้อมพัวิเตีอริ์ในกัาริเริยีนริูเ้ทคโนโลย ีจำง้มี
แนวคิดในกัาริสนับสนุนคอมพัิวเตีอริ์ ให้กัับ
โริงเริียนที�ข้าดแคลน โดยร่ิวมม่อกัับมูลนิธุิ
กัริะจำกัเงาในกัาริปริับปริุงเคริ่�องคอมพัิวเตีอริ์ 
ม่อสองข้องบริิษััทที�เลิกัใช้งานแล้วให้มีคุณภาพั
เหมาะสมกับักัาริเริยีนกัาริสอนข้องโริงเริยีน เพั่�อ
ส่งมอบให้กัับโริงเริียนที�มีความตี้องกัาริ ซึ่้�งจำะ
ช่วยส่งเสริิมสร้ิางกัาริเริียนริู้ที�ไม่สิ�นสุดพัร้ิอมกัับ
สริ้างโลกัทัศน์ใหม่ๆ ให้แกั่เด็กัและเยาวชน

• ส่งมอบคอมพัิวเตีอริ์ม่อสองจำำานวนริวม  
40 เคริ่�อง ให้แกั่ 2 โริงเริียน ได้แกั่ โริงเริียน
วัดม่วงน้อย อำาเภอบ้านหมอ จำังหวัดสริะบุริี 
และโริงเริียนวัดกัริอกัยายชา อำาเภอเม่อง
ริะยอง จำังหวัดริะยอง  

• จำำานวนนักัเริียนที�ได้ริับปริะโยชน์ 609 คน

60  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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ออกัแบบมาให้เกัิดกัาริเริียนริู้อย่างเป็นริะบบ 
และสนุกัสนานเข้้าใจำง่าย

• ดำาเนินกัาริมาตี่อเน้�องเป็นปีที� 10 ข้อง
โริงเริยีนบา้นบอ่วนิ (ลิขิ้ตีริาษัฎริบ์ำาริงุ) ตีำาบล
บ่อวิน อำาเภอศริีริาชา จำังหวัดชลบุ�ริี

• คณะคุณคริูอบริมและพััฒนาทักัษัะภาษัา
อังกัฤษัในกัาริส่�อสาริและบูริณากัาริจัำดกัาริ
เริียนข้องคริูผู้สอน ริะหว่างวันที� 22 - 23 
ธุันวาคม 2564 ณ โริงแริมกัาร์ิเดน ซึ่ีวิว  
ริสีอริท์ พััทยา จำงัหวดัชลบรุิ ีมผีูร้ิว่มโคริงกัาริ
จำำานวน 63 คน

โครงการคอมพื่ิวเติอร์ม่อสองเพื่่�อน�อง ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

บริิษััทเล็งเห็นคุณค่าในกัาริศ้กัษัาที�เกัิดข้้�นจำากั
กัาริใชค้อมพัวิเตีอริ์ในกัาริเริยีนริูเ้ทคโนโลย ีจำง้มี
แนวคิดในกัาริสนับสนุนคอมพัิวเตีอริ์ ให้กัับ
โริงเริียนที�ข้าดแคลน โดยร่ิวมม่อกัับมูลนิธุิ
กัริะจำกัเงาในกัาริปริับปริุงเคริ่�องคอมพัิวเตีอริ์ 
ม่อสองข้องบริิษััทที�เลิกัใช้งานแล้วให้มีคุณภาพั
เหมาะสมกับักัาริเริยีนกัาริสอนข้องโริงเริยีน เพั่�อ
ส่งมอบให้กัับโริงเริียนที�มีความตี้องกัาริ ซึ่้�งจำะ
ช่วยส่งเสริิมสร้ิางกัาริเริียนริู้ที�ไม่สิ�นสุดพัร้ิอมกัับ
สริ้างโลกัทัศน์ใหม่ๆ ให้แกั่เด็กัและเยาวชน

• ส่งมอบคอมพัิวเตีอริ์ม่อสองจำำานวนริวม  
40 เคริ่�อง ให้แกั่ 2 โริงเริียน ได้แกั่ โริงเริียน
วัดม่วงน้อย อำาเภอบ้านหมอ จำังหวัดสริะบุริี 
และโริงเริียนวัดกัริอกัยายชา อำาเภอเม่อง
ริะยอง จำังหวัดริะยอง  

• จำำานวนนักัเริียนที�ได้ริับปริะโยชน์ 609 คน

60  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

3. เสริมสร�างสุขัภาพื่อนามัยั่แลื่ะความปลื่อด็ภัยั่
ช่วยส่งเสริิมให้ชุมชนเห็นความสำาคัญข้องสุข้ภาพั สุข้อนามัย โดยปรัิบปรุิงสภาพัแวดล้อมให้เกัิดความปลอดภัย ริวมถึ้งกัาริสังเกัตีสิ�งตี่างๆ  
ริอบตีัวในกัาริลดอัตีริากัาริเกัิดอุบัตีิเหตีุ สามาริถึนำาความริู้ที�ได้ริับไปถึ่ายทอดให้แกั่บุคคลในคริอบคริัวหริ่อบุคคลอ่�นๆ กั่อให้เกัิดกัริะบวนกัาริ 
มีส่วนริ่วมข้องปริะชาชนทุกัภาคส่วน

โครงการที่ำาความด็่ร่วมบริจาคโลื่ห็ิติ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

พันักังานและผู้รัิบเหมาข้องกัลุ่ม บริิษััท ทาทา 
สตีลี (ปริะเทศไทย) ริว่มช่วยเหลอ่สังคมผ่านกัาริ
บริิจำาคโลหิตีเพั่�อช่วยชีวิตีเพั่�อนมนุษัย์ ให้กัับ
สภากัาชาดไทยเป็นปริะจำำาทุกัไตีริมาส

• ผู้เข้้าริ่วมบริิจำาคโลหิตีริวม 146 คน
• มีจำำานวนโลหิตีที�ได้ริับ 51,100 ซึ่ีซึ่ี

โครงการที่าที่า สติ่ลื่ รวมใจ สานพื่ลื่ัง กลื่่องช่วยั่ห็มอ ห็่างไกลื่โควิด็-19 ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

สบ่เน้�องจำากัในปจัำจำบุนั ปริะเทศไทยข้องเริายงัคง
ปริะสบกัับปัญหากัาริแพัริ่ริะบาดข้องโริคติีดเช่�อ
ไวริัสโคโรินา 2019 (COVID-19) ในหลายพั่�นที�
ทั�วปริะเทศ ซึ่้�งส่งผลให้จำำานวนผู้ตีิดเช่�อยังคงอยู่
ในริะดับสูง เป็นเหตีุให้บุคลากัริทางกัาริแพัทย์ 
ที�เป็นด่านหน้าตี้องทำางานกัันอย่างหนักั และ
อุปกัริณ์ทางกัาริแพัทย์ที�ใช้เป็นเกัริาะป้องกัันให้
กัับผู้ปฏิิบัตีิหน้าที�เริิ�มข้าดแคลน ไม่สามาริถึ
จำัดหาได้ทันตี่อกัาริใช้งาน จำ้งได้ริวมพัลังจำากั
พันักังานข้องบริิษััทมาร่ิวมเป็นส่วนหน้�งในกัาริ
สนบัสนนุกัาริทำางานข้องบคุลากัริทางกัาริแพัทย์ 
และริว่มแบ่งปันสิ�งดีๆ ให้แก่ัสงัคม ผา่นโคริงกัาริ 
“กัล่องช่วยหมอ” ซ้ึ่�งเป็นกัาริผลิตีถึุงคลุมเท้า 
PPE และหน้ากัากัเฟื้สชิลด์มอบให้กัับบุคลากัริ
ทางกัาริแพัทย์เพั่�อริองรัิบกัาริทำางานในช่วงข้อง
กัาริแพัริ่ริะบาดหนักัข้องโริคโควิด-19

• ส่งมอบถึุงคลุมเท้า PPE จำำานวน 9,069 คู่ 
เฟื้สชิลด์ 900 ชิ�น ให้กัับ 5 โริงพัยาบาล 
ได้แกั่ ศูนย์กัาริแพัทย์ปัญญานันทภิกัขุ้ 
ชลปริะทาน โริงพัยาบาลสริะบุริี โริงพัยาบาล
บา้นหมอ โริงพัยาบาลริะยอง และโริงพัยาบาล
สมเด็จำพัริะบริมริาชเทวี ณ ศริีริาชา

โครงการเห็ลื่็กอาสา ช่วยั่เห็ลื่่อผู้้�ประสบปัญห็าอุที่กภัยั่ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ให้กัาริช่วยเหล่อผู้ปริะสบปัญหาอุทกัภัยที�อยู่ 
โดยริอบโริงงาน ฟื้้�นฟูื้สภาพัแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยข้องชุมชนในสถึานกัาริณ์ 
ที�นำ�าท่วมขั้งเริิ�มลดลง ใช้องค์ความริู้ด้านไฟื้ฟ้ื้า
เข้้าช่วยตีริวจำเช็คจำุดที�สุ่มเสี�ยงเริ่�องไฟื้ริั�วและ
สภาพัเคริ่�องใช้ไฟื้ฟื้้าเพั่�อให้เกัิดความปลอดภัย
ในกัาริใช้งาน ริวมถ้ึงจัำดหาสิ�งจำำาเป็นในกัาริ 
ดำาริงชีพัให้กัับชุมชน

• ตีริวจำเช็คริะบบไฟื้ฟ้ื้าและฟ้ื้�นฟูื้สภาพัแวดล้อม
ใหก้ับั 2 โริงเริยีน ไดแ้กั ่โริงเริยีนวดัถึลงุเหลก็ั 
และโริงเริียนวัดหัวหิน จำังหวัดสริะบุริี จำำานวน
นักัเริียนที�ได้ริับปริะโยชน์ 334 คน

• มอบชุดทำาความสะอาด 100 ชุด และนำ�าด่�ม 
3,000 ข้วด ให้กัับ 2 ชุมชน ในอำาเภอ
บ้านหมอ จำังหวัดสริะบุริี และ 3 ชุมชน  
ในอำาเภอท่าเริ่อ จำังหวัดพัริะนคริศริีอยุธุยา
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โครงการ 7 วัน อันติรายั่ช่วงเที่ศึกาลื่ปีให็ม่แลื่ะสงกรานติ์ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ช่วยส่งเสริิมให้ชุมชนเห็นความสำาคัญข้องความ
ปลอดภัย สุข้ภาพั ริวมถึ้งกัาริสังเกัตีสิ�งตี่างๆ 
ริอบตีวั ในกัาริลดอตัีริากัาริเกัดิอบุตัีเิหตี ุสามาริถึ
นำาความริู้ไปถึ่ายทอดให้กัับบุคคลในคริอบคริัว
หริ่อบุคคลอ่�นๆ เกัิดกัริะบวนกัาริมีส่วนริ่วมข้อง
ปริะชาชนทุกัภาคส่วนในกัาริป้องกัันและ 
ลดอุบัตีิเหตุีทางถึนนช่วงเทศกัาลปีใหม่ และ
สงกัริานตี์ ภายใตี้แนวคิด “สุข้ใจำ ข้ับข้ี�ปลอดภัย 
ห่างไกัลโควิด” เน้�องจำากัช่วงเทศกัาลถึ่อเป็น 
ช่วงที�มีสถึิตีิอุบัตีิเหตีุทางถึนนสูงกัว่าช่วงปกัตีิ

• มอบอาหาริและนำ�าด่�ม 1,200 ข้วด ให้แก่ั 
สถึาน้ตีำาตีริวจำภูธุริบ่อวิน และที�ว่ากัาริอำาเภอ
ศริรีิาชา จำดุบ่อวนิ (บริเิวณหน้าปั�ม ปตีท.เสาสงู) 

• มอบนำ�าด่�ม 600 ข้วด ให้แกั่ หน่วยกัู้ภัย 
ศีลธุริริมสมาคม จำุดบ่อวิน

4. อนุ�รักษ์สิ�งแวด็ลื่�อมแลื่ะฟื้้�นฟื้้ที่รัพื่ยั่ากรธุรรมชาติิ
ให้ความสำาคัญต่ีอกัาริอนุริักัษ์ัสิ�งแวดล้อมอย่างจำริิงจัำงและต่ีอเน้�อง ริวมถ้ึงกัาริใช้และฟื้้�นฟูื้ทรัิพัยากัริธุริริมชาติีอย่างมีปริะสิทธิุภาพั ผลักัดัน 
ให้เกัิดกัาริใช้ทริัพัยากัริอย่างริู้คุณค่าและสริ้างริายได้ให้กัับคนในชุมชน ตีลอดจำนกัาริบริิหาริจำัดกัาริด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

โครงการปลื่้กป�า ปลื่้กชีวิติ ถึวายั่ในห็ลื่วง ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

เริียนริู้ริะบบนิเวศและฟื้้�นฟืู้ป่าชายเลน ซ้ึ่�งเป็น
แหล่งทริัพัยากัริธุริริมชาตีิที�มีคุณค่าและมีความ
สำาคัญทั�งด้านเศริษัฐกัิจำ สังคม และสิ�งแวดล้อม 
เป็นพั่�นที�อาศัยข้องสัตีว์เศริษัฐกัิจำและแหล่งอนุ
บาลสัตีว์นำ�า ริวมถึ้งเป็นแนวป้องกัันธุริริมชาตีิ 
ช่วยลดปัญหาเริ่�องกัาริกััดเซึ่าะชายฝ่ั�ง ภายใตี้
โคริงกัาริ “ปลูกัป่า ปลูกัชีวิตี ถึวายในหลวง’’  
ณ ศูนย์ศ้กัษัาอนุริักัษั์ป่ าชายเลน ตีำาบล 
คลองตีำาหริุ จำังหวัดชลบุริี ซ้ึ่�งเป็นกัิจำกัริริม
ทำาความดี เพั่� อถึวายเป็นพัริะริาชกัุศลแด่ 
พัริะบาทสมเดจ็ำพัริะบริมชนกัาธุเิบศริมหาภมูพิัล
อดุลยเดชมหาริาช บริมนาถึบพัิตีริ และเป็นกัาริ
เฉีลิมพัริะเกัียริตีิพัริะบาทสมเด็จำพัริะปริเมนทริ
ริามาธิุบดีศริีสินทริ มหาวชิริาลงกัริณ พัริะวชิริ
เกัล้าเจำ้าอยู่หัว

• ปลูกัตี้นโกังกัาง จำำานวน 1,000 ตี้น
• ปล่อยพัันธุุ์ปลา จำำานวน 10,000 ตีัว
• ดำาเนินกัาริมาแล้ว 10 ปี ปลูกัตี้นโกังกัาง 

ริวม 10,500 ตี้น

โครงการปลื่้กป�าติ�นนำ�าเฉลื่ิมพื่ระเก่ยั่รติิแม่ขัองแผู้่นด็ิน ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

น้ อ ม นำา แ น ว ท ฤ ษั ฎี กั า ริ พัั ฒ น า ป่ า ไ ม้ 
อันเน้�องมาจำากัพัริะริาชดำาริิ เพั่�อฟื้้�นค่นความ
อดุมสมบูริณ์ข้องธุริริมชาติี เปน็กัำาแพังธุริริมชาติี 
ในกัาริฟื้อกัอากัาศที�บริิสุทธุิ�  ริวมถึ้ง เป็น 
แหล่งอาหาริและสริ้างริายได้เสริิมให้กัับชุมชน 
จำากัผลผลิตีข้องป่าไม้เพั่�อเฉีลิมพัริะเกัียริตีิ 
สมเด็จำพัริะนางเจำ้าสิริิกัิตีิ�พัริะบริมริาชิน้นาถึ 
พัริะบริมริาชชนน้พัันปีหลวง โดยได้ดำาเนิน
โคริงกัาริบนพั่�นที�โคกัหนองนาโมเดล ชุมชน 
หมู่ 4 ตีำาบลบ้านคริัว อำาเภอบ้านหมอ จำังหวัด
สริะบุริ ีซ้ึ่�งเป็นพั่�นที�ที�ได้ริบัผลกัริะทบจำากัอุทกัภัย 
ทำาให้พั่ชพัริริณในพั่�นที�เสียหายเป็นจำำานวนมากั

• ปลูกัต้ีนไม้เศริษัฐกิัจำและไม้ผล ริวมจำำานวน 
1,000 ตี้น 

• ปล่อยพัันธุุ์ปลา จำำานวน 5,000 ตีัว

62  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



โครงการ 7 วัน อันติรายั่ช่วงเที่ศึกาลื่ปีให็ม่แลื่ะสงกรานติ์ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ช่วยส่งเสริิมให้ชุมชนเห็นความสำาคัญข้องความ
ปลอดภัย สุข้ภาพั ริวมถึ้งกัาริสังเกัตีสิ�งตี่างๆ 
ริอบตีวั ในกัาริลดอตัีริากัาริเกัดิอบุตัีเิหตี ุสามาริถึ
นำาความริู้ไปถึ่ายทอดให้กัับบุคคลในคริอบคริัว
หริ่อบุคคลอ่�นๆ เกัิดกัริะบวนกัาริมีส่วนริ่วมข้อง
ปริะชาชนทุกัภาคส่วนในกัาริป้องกัันและ 
ลดอุบัตีิเหตุีทางถึนนช่วงเทศกัาลปีใหม่ และ
สงกัริานตี์ ภายใตี้แนวคิด “สุข้ใจำ ข้ับข้ี�ปลอดภัย 
ห่างไกัลโควิด” เน้�องจำากัช่วงเทศกัาลถึ่อเป็น 
ช่วงที�มีสถึิตีิอุบัตีิเหตีุทางถึนนสูงกัว่าช่วงปกัตีิ

• มอบอาหาริและนำ�าด่�ม 1,200 ข้วด ให้แก่ั 
สถึาน้ตีำาตีริวจำภูธุริบ่อวิน และที�ว่ากัาริอำาเภอ
ศริรีิาชา จำดุบ่อวนิ (บริเิวณหน้าปั�ม ปตีท.เสาสงู) 

• มอบนำ�าด่�ม 600 ข้วด ให้แกั่ หน่วยกัู้ภัย 
ศีลธุริริมสมาคม จำุดบ่อวิน

4. อนุ�รักษ์สิ�งแวด็ลื่�อมแลื่ะฟื้้�นฟื้้ที่รัพื่ยั่ากรธุรรมชาติิ
ให้ความสำาคัญต่ีอกัาริอนุริักัษ์ัสิ�งแวดล้อมอย่างจำริิงจัำงและต่ีอเน้�อง ริวมถ้ึงกัาริใช้และฟื้้�นฟูื้ทรัิพัยากัริธุริริมชาติีอย่างมีปริะสิทธิุภาพั ผลักัดัน 
ให้เกัิดกัาริใช้ทริัพัยากัริอย่างริู้คุณค่าและสริ้างริายได้ให้กัับคนในชุมชน ตีลอดจำนกัาริบริิหาริจำัดกัาริด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

โครงการปลื่้กป�า ปลื่้กชีวิติ ถึวายั่ในห็ลื่วง ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

เริียนริู้ริะบบนิเวศและฟื้้�นฟืู้ป่าชายเลน ซ้ึ่�งเป็น
แหล่งทริัพัยากัริธุริริมชาตีิที�มีคุณค่าและมีความ
สำาคัญทั�งด้านเศริษัฐกัิจำ สังคม และสิ�งแวดล้อม 
เป็นพั่�นที�อาศัยข้องสัตีว์เศริษัฐกัิจำและแหล่งอนุ
บาลสัตีว์นำ�า ริวมถึ้งเป็นแนวป้องกัันธุริริมชาตีิ 
ช่วยลดปัญหาเริ่�องกัาริกััดเซึ่าะชายฝ่ั�ง ภายใตี้
โคริงกัาริ “ปลูกัป่า ปลูกัชีวิตี ถึวายในหลวง’’  
ณ ศูนย์ศ้กัษัาอนุริักัษั์ป่ าชายเลน ตีำาบล 
คลองตีำาหริุ จำังหวัดชลบุริี ซ้ึ่�งเป็นกัิจำกัริริม
ทำาความดี เพั่� อถึวายเป็นพัริะริาชกัุศลแด่ 
พัริะบาทสมเดจ็ำพัริะบริมชนกัาธุเิบศริมหาภมูพิัล
อดุลยเดชมหาริาช บริมนาถึบพัิตีริ และเป็นกัาริ
เฉีลิมพัริะเกัียริตีิพัริะบาทสมเด็จำพัริะปริเมนทริ
ริามาธิุบดีศริีสินทริ มหาวชิริาลงกัริณ พัริะวชิริ
เกัล้าเจำ้าอยู่หัว

• ปลูกัตี้นโกังกัาง จำำานวน 1,000 ตี้น
• ปล่อยพัันธุุ์ปลา จำำานวน 10,000 ตีัว
• ดำาเนินกัาริมาแล้ว 10 ปี ปลูกัตี้นโกังกัาง 

ริวม 10,500 ตี้น

โครงการปลื่้กป�าติ�นนำ�าเฉลื่ิมพื่ระเก่ยั่รติิแม่ขัองแผู้่นด็ิน ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

น้ อ ม นำา แ น ว ท ฤ ษั ฎี กั า ริ พัั ฒ น า ป่ า ไ ม้ 
อันเน้�องมาจำากัพัริะริาชดำาริิ เพั่�อฟื้้�นค่นความ
อดุมสมบูริณข์้องธุริริมชาติี เปน็กัำาแพังธุริริมชาติี 
ในกัาริฟื้อกัอากัาศที�บริิสุทธุิ�  ริวมถึ้ง เป็น 
แหล่งอาหาริและสริ้างริายได้เสริิมให้กัับชุมชน 
จำากัผลผลิตีข้องป่าไม้เพั่�อเฉีลิมพัริะเกัียริตีิ 
สมเด็จำพัริะนางเจำ้าสิริิกัิตีิ�พัริะบริมริาชิน้นาถึ 
พัริะบริมริาชชนน้พัันปีหลวง โดยได้ดำาเนิน
โคริงกัาริบนพั่�นที�โคกัหนองนาโมเดล ชุมชน 
หมู่ 4 ตีำาบลบ้านคริัว อำาเภอบ้านหมอ จำังหวัด
สริะบุริ ีซึ่้�งเป็นพั่�นที�ที�ได้ริบัผลกัริะทบจำากัอุทกัภัย 
ทำาให้พั่ชพัริริณในพั่�นที�เสียหายเป็นจำำานวนมากั

• ปลูกัต้ีนไม้เศริษัฐกิัจำและไม้ผล ริวมจำำานวน 
1,000 ตี้น 

• ปล่อยพัันธุุ์ปลา จำำานวน 5,000 ตีัว
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5. ส่งเสริมการพื่ัฒนาชุมชนแลื่ะสนับสนุนกลืุ่่มวิสาห็กิจชุมชน
บริิษััทมุ่งพััฒนาชุมชนให้เติีบโตีและมีคุณภาพัชีวิตีความเป็นอยู่ที�ดีข้้�น โดยกัารินำาองค์ความริู้และกัริะบวนกัาริในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องบริิษััท
ผนวกัเข้้ากับัองค์ความริูข้้องชุมชนผ่านกัาริมสีว่นริว่มข้องชุมชนในกัาริริว่มพัฒันาเศริษัฐกิัจำและสังคม เพั่�อให้ชมุชนมคีวามเข้้มแข็้งและสามาริถึ
ดูแลตีนเองได้อย่างยั�งย่น

โครงการพื่ฒันาเศึรษฐกจิฐานรากร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลื่งทุี่�น (BOI) ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

วิสาหกิัจำชุมชนเป็นหัวใจำในกัาริสริ้างงานสร้ิาง
ริายได้และข้ับเคล่�อนเศริษัฐกัิจำฐานริากัข้อง
ชุมชน ซ้ึ่�งส่งผลโดยตีริงตี่อริะบบเศริษัฐกัิจำใหญ่
ข้องปริะเทศ บริษิัทัเข้า้ริว่มโคริงกัาริส่งเสริิมกัาริ
ลงทุนเศริษัฐกัิจำฐานริากัข้องสำานักังานคณะ
กัริริมกัาริสง่เสริมิกัาริลงทุน (BOI) ในกัาริพัฒันา
กัลุ่มวิสาหกัิจำชุมชนริอบโริงงานจำำานวน 3 แห่ง 
ให้มีความเข้้มแข็้ง สามาริถึดูแลตีนเองได้  
ริวมถึ้งเป็นกัาริส่งเสริิมกัาริสริ้างริายได้กัาริจำ้าง
งานให้กัับชุมชน โดยกัารินำาองค์ความริู้ด้านกัาริ
บริิหาริจำัดกัาริและกัริะบวนกัาริทางธุุริกัิจำเข้้าไป
ชว่ยเหลอ่ในกัาริวางแผนกัาริผลติี พัฒันาข้ั�นตีอน
กัาริผลิตี กัาริจำัดทำาบัญชี ส่งเสริิมกัาริพััฒนา
สนิค้าและบริริจุำภณัฑ์์ให้้ทนัสมัยเพ่ั�อให้้ตีอบโจำทย์์
ความตี้องกัาริข้องผู้บริิโภค จำากัผลกัริะทบข้อง 
โควิด-19 ทำาให้สินค้าข้องชุมชนไม่สามาริถึข้าย
ได้ตีามปกัตีิ บริิษััทจำ้งได้ริ่วมกัับบริิษััท ลาซึ่าด้า 
(ปริะเทศไทย) จำำากััด ในกัาริส่งเสริิมให้ชุมชน
เริยีนริูก้ัาริข้ายข้องผ่านออนไลน์ เปดิมมุมองและ 
โลกักัาริคา้ใหม่ๆ ใหช้มุชนสามาริถึปรัิบตีวัใหท้นั
กัับสถึานกัาริณ์ปัจำจำุบัน

•  วสิาหกัจิำชมุชนกัลุม่แมบ่า้นเนนิกัริะบกั ตีำาบล
บ่อวิน อำาเภอศริีริาชา จำังหวัดชลบุริี ริ่วมกัับ 
TSMT-โริงงาน NTS พััฒนาผลิตีภัณฑ์์
กัุนเชียงและบะหมี�ไข้่ ทำาให้มีริายได้เพัิ�มข้้�น
ริ้อยละ 59 จำากัปีกั่อน โดยได้มีกัาริ 
ปริะสานงานกับัศูนยส์ง่เสริมิอุตีสาหกัริริมภาค
ที� 9 จำงัหวัดชลบุริ ีในกัาริออกัแบบบริริจุำภณัฑ์์
และโลโกั้ผลิตีภัณฑ์์

•  วิสาหกัิจำชุมชนกัะหริี�ปั�บบ้านหมอ อำาเภอ
บ้านหมอ จำังหวัดสริะบุริี ริ่วมกัับ TSMT- 
โริงงาน SISCO พััฒนาผลิตีภัณฑ์์กัะหริี�ปั�บ 
จำูเน้ยริ์ ทำาให้มีริายได้เพัิ�มข้้�นริ้อยละ 5 จำากัปี
กัอ่น โดยมกีัาริอบริมเจำา้หนา้ที�ข้องวสิาหกัจิำฯ 
ในกัาริทอดสินค้าและเพั่�อให้สามาริถึทำางาน
ทดแทนกัันได้ในตีำาแหน่งตี่างๆ เพั่�อลดความ
เสี�ยงในเริ่�องข้องกัาริข้าดแคลนเจำ้าหน้าที�
แตี่ละจำุดในไลน์กัาริผลิตี ช่วยสริ้างริายได ้
ให้กัับเยาวชนและผู้ที�ว่างงานที� ได้ริับผล 
กัริะทบจำากัโควิด-19 

•  วิสาหกัิจำชุมชนเกัาะกักั ตีำาบลเนินพัริะ  
อำาเภอเม่อง จำังหวัดริะยอง ริ่วมกัับ TSMT-
โริงงาน SCSC พััฒนาผลิตีภัณฑ์์ข้้าวไริซึ่์เบ
อริี� เคล่อบช็อกัโกัแลตี โดยกัาริส่งมอบ 
เคริ่�องเคล่อบช็อคโกัแลตีเพั่�อใช้ในกัาริผลิตี 
ให้มีกัำาลังกัาริผลิตีเพัิ�มมากัข้้�น ริวมทั�งสินค้า
มีคุณภาพัที�ดีข้้�น

โครงการห็นึ�งส่วนงานห็นึ�งชุมชน (ODOV ห็รือ ONE DEPARTMENT ONE VILLAGE) ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

TSMT - โริงงาน SCSC มอบหมายให้แต่ีละ 
ผู้จำัดกัาริส่วนงานเข้้ามามีส่วนริ่วมและเป็นผู้ริับ
ผิดชอบหลักัในกัาริสริ้างความสัมพัันธุ์ที�ดีกัับ
ชุมชน ริวมถึ้งจำัดทำาโคริงกัาริเพ่ั�อพััฒนาชุมชน
ตีามพั่�นที�เข้ตีชุมชนริอบๆ โริงงานที�ได้แบ่งไว้  
ซึ่้�งจำะมิใช่เฉีพัาะทีมงานที�ริับผิดชอบในพัันธุกัิจำ
เพั่�อสังคมเท่านั�น
- บริษัิัทและชุมชนได้แลกัเปลี�ยนข้้อมูลข้า่วสาริ

ริะหว่างกัันอย่างไกัล้ชิดและเป็นกัันเอง  
- พันกัังานทกุัสว่นมโีอกัาสเข้้าริว่มพัฒันาชมุชน

อย่างตี่อเน้�อง 
- เกิัดความสัมพัันธุ์อันดีริะหว่างบริิษััทและ

ชุมชน

• คริอบคลุมพั่�นที�ริอบโริงงาน TSMT-โริงงาน 
SCSC จำั งหวัดริะยอง ริ้อยละ 100  
(38 ชุมชน)

• ชุมชนได้ริับทริาบข้้อมูลข้่าวสาริจำากัโริงงาน
อย่างใกัล้ชิดและตี่อเน้�อง 

• สามาริถึตีอบสนองตี่อความคิดเหน็และความ
ตี้องกัาริข้องชุมชนได้อย่างริวดเร็ิวและเป็น 
ริูปธุริริม

6356-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



6. สนับสนุนองค์กรไม่แสวงห็าผู้ลื่กำาไร
บริิษััทไม่เพัียงแตี่ดูแลพััฒนาชุมชนริอบโริงงานเท่านั�น หากัแต่ียังให้ความสำาคัญในกัาริช่วยบริริเทาปัญหาและสนับสนุนกัิจำกัริริมต่ีางๆ ข้อง
องค์กัริไม่แสวงหาผลกัำาไริ เพั่�อช่วยสริ้างโอกัาสในกัาริพััฒนาสังคมที�เข้้มแข้็ง

โครงการสนับสนุนองค์กรไม่แสวงห็าผู้ลื่กำาไร ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

สนับสนุนองค์กัริที�ไม่แสวงหาผลกัำาไริทั�งในส่วน
ข้องโคริงกัาริในพัริะริาชดำาริิ กัิจำกัริริมค่ายอาสา
ข้องนักัศ้กัษัามหาวิทยาลัย ซ้ึ่�งบริิษััทสนับสนุน
เหล็กัเส้นกั่อสร้ิาง “ทาทา ทิสคอน” เพ่ั�อสร้ิาง
สาธุาริณปริะโยชน์และนำาพันักังานข้องบริษัิัทเข้้า
ริ่วมกิัจำกัริริม ริวมถ้ึงกัาริให้ความช่วยเหล่อ 
ผูป้ริะสบภยัพับิตัีทิางธุริริมชาตีแิละกัาริสนับสนนุ
ผู้ด้อยโอกัาสทางสังคม

•  สนับสนุน เหล็กั เส้นกั่อสริ้ าง ให้กัับค่ าย 
ยุววิศวกัริบพิัธุ คริั�งที� 50 จำุฬาลงกัริณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่าริวม 23,460 บาท ตีาม
โคริงกัาริติีดตีั�งริะบบโซึ่ลาริเ์ซึ่ลลข์้องโริงเริยีน
ที�อยู่ ในพั่�นที�ชนบท ณ โริงเริียนชินวงศ์
อุปถึัมภ์ หมู่ที� 6 ตีำาบลมะเกัล่อใหม่ อำาเภอ
สูงเนิน จำังหวัดนคริริาชสีมา

โครงการเห็ลื่็กอาสา ช่วยั่เห็ลื่่อผู้้�ประสบภยัั่ธุรรมชาติิ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ภัยธุริริมชาตีิได้เกัิดข้้�นโดยที�ไม่สามาริถึคาด
หมายไดล้ว่งหนา้ บริษัิัทจำง้มุง่ใหค้วามชว่ยเหลอ่
ผู้ปริะสบภัยธุริริมชาตีิที�อยู่นอกัพั่�นที�บริิเวณ
โริงงานหริ่อสถึานปริะกัอบกัาริอีกัด้วย ซ้ึ่�ง
คริอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั�งด้านกัาริเป็น 
จำิตีอาสาช่วยฟื้้�นฟืู้สภาพัแวดล้อม สนับสนุนกัาริ
ช่วยเหล่อหน่วยงานกัู้ภัยและหน่วยงานภาครัิฐ  
ริวมถึ้งกัาริจำัดหาสิ�งจำำาเป็นในกัาริดำาริงชีพัให้แกั่
ชาวชุมชนหริ่อปริะชาชนที�ได้ริับความเด่อดริ้อน 
กัาริสนับสนุนช่วยเหล่อฟื้้�นฟูื้สภาพัจิำตีใจำข้อง 
ผู้ที�ปริะสบภัย กัาริจำัดสริริเงินช่วยเหล่อให้แกั่ 
ผูป้ริะสบภยั ริวมทั�งกัาริให้ความช่วยเหลอ่ฟื้้�นฟืู้ 
ในด้านอ่�นๆ

• มอบนำ�าด่�มทาทาจำำานวน 6,360 ข้วด ให้กัับ
ปริะชาชน 525 ครัิวเริ่อน 1,659 คน  
ณ ชุมชนวัดตีะกูั อำาเภอบางบาล จำังหวัด
พัริะนคริศริีอยุธุยา

7. สนับสนุนการศึึกษาแก่เด็็กแลื่ะเยั่าวชนในที่�องถึิ�นห็่างไกลื่

โครงการมุมห็นังส่อเสริมปัญญากับ ที่าที่า สติ่ลื่ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

สง่เสริมิกัาริเริยีนริู ้และพััฒนาตีนเองข้องเดก็ัและ
เยาวชนในทอ้งถึิ�นทรุิกันัดาริใหม้นีสิยัริกัักัาริอา่น 
สามาริถึปริะยกุัตี์ใชค้วามริูแ้ละทกััษัะข้องตีนเพั่�อ
ช่วยเหล่อคริอบครัิวและท้องถึิ�น ส่งผลต่ีอกัาริ
พัฒันาชมุชนและสงัคมตีอ่ไปในริะยะยาว โดยได้
จำัดทำามุมหนังส่อในห้องสมุดข้องโริงเริียนพัร้ิอม
มอบหนงัสอ่และส่�อกัาริเริยีนริู ้ใหแ้กัโ่ริงเริยีนดว้ย
กัาริเริิ�มตี้นจำากัโริงเริียนที�ตีั� งอยู่ ในชุมชน 
ริอบโริงงาน และข้ยายผลไปยังโริงเริียนอ่�นๆ  
ทั�วทุกัภมูภิาคข้องปริะเทศไทย พัริอ้มทั�งสง่มอบ
หนงัสอ่ใหม่ๆ  ใหแ้กัโ่ริงเริยีนที�เข้้าริว่มโคริงกัาริน้�
ตี่อเน้�องเป็นริะยะเวลา 5 ปี

• ดำาเนินกัาริส่งมอบมุมหนังส่อไปแล้ว 308 
โริงเริียน คริอบคลุม 61 จำังหวัด

• ยังคงดูแลเริ่�องกัาริส่งมอบหนังส่อใหม่ 
เพัิ�มเตีิมปีละ 2 คริั�ง ให้กัับโริงเริียนที�อยู่ใน 
โคริงกัาริฯ จำำานวน 91 โริงเริยีนริวม 171 ชดุ
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6. สนับสนุนองค์กรไม่แสวงห็าผู้ลื่กำาไร
บริิษััทไม่เพัียงแตี่ดูแลพััฒนาชุมชนริอบโริงงานเท่านั�น หากัแต่ียังให้ความสำาคัญในกัาริช่วยบริริเทาปัญหาและสนับสนุนกัิจำกัริริมต่ีางๆ ข้อง
องค์กัริไม่แสวงหาผลกัำาไริ เพั่�อช่วยสริ้างโอกัาสในกัาริพััฒนาสังคมที�เข้้มแข้็ง

โครงการสนับสนุนองค์กรไม่แสวงห็าผู้ลื่กำาไร ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

สนับสนุนองค์กัริที�ไม่แสวงหาผลกัำาไริทั�งในส่วน
ข้องโคริงกัาริในพัริะริาชดำาริิ กัิจำกัริริมค่ายอาสา
ข้องนักัศ้กัษัามหาวิทยาลัย ซ้ึ่�งบริิษััทสนับสนุน
เหล็กัเส้นกั่อสร้ิาง “ทาทา ทิสคอน” เพ่ั�อสร้ิาง
สาธุาริณปริะโยชน์และนำาพันักังานข้องบริษัิัทเข้้า
ริ่วมกิัจำกัริริม ริวมถ้ึงกัาริให้ความช่วยเหล่อ 
ผูป้ริะสบภยัพับิตัีทิางธุริริมชาตีแิละกัาริสนับสนนุ
ผู้ด้อยโอกัาสทางสังคม

•  สนับสนุน เหล็กั เส้นกั่อสริ้ าง ให้กัับค่ าย 
ยุววิศวกัริบพิัธุ คริั�งที� 50 จำุฬาลงกัริณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่าริวม 23,460 บาท ตีาม
โคริงกัาริตีดิตีั�งริะบบโซึ่ลาริเ์ซึ่ลลข์้องโริงเริยีน
ที�อยู่ ในพั่�นที�ชนบท ณ โริงเริียนชินวงศ์
อุปถึัมภ์ หมู่ที� 6 ตีำาบลมะเกัล่อใหม่ อำาเภอ
สูงเนิน จำังหวัดนคริริาชสีมา

โครงการเห็ลื่็กอาสา ช่วยั่เห็ลื่่อผู้้�ประสบภยัั่ธุรรมชาติิ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

ภัยธุริริมชาตีิได้เกัิดข้้�นโดยที�ไม่สามาริถึคาด
หมายไดล้ว่งหนา้ บริษัิัทจำง้มุง่ใหค้วามชว่ยเหลอ่
ผู้ปริะสบภัยธุริริมชาตีิที�อยู่นอกัพั่�นที�บริิเวณ
โริงงานหริ่อสถึานปริะกัอบกัาริอีกัด้วย ซ้ึ่�ง
คริอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั�งด้านกัาริเป็น 
จำิตีอาสาช่วยฟื้้�นฟืู้สภาพัแวดล้อม สนับสนุนกัาริ
ช่วยเหล่อหน่วยงานกัู้ภัยและหน่วยงานภาครัิฐ  
ริวมถึ้งกัาริจำัดหาสิ�งจำำาเป็นในกัาริดำาริงชีพัให้แกั่
ชาวชุมชนหริ่อปริะชาชนที�ได้ริับความเด่อดริ้อน 
กัาริสนับสนุนช่วยเหล่อฟื้้�นฟูื้สภาพัจิำตีใจำข้อง 
ผู้ที�ปริะสบภัย กัาริจำัดสริริเงินช่วยเหล่อให้แกั ่
ผูป้ริะสบภยั ริวมทั�งกัาริให้ความช่วยเหลอ่ฟื้้�นฟืู้ 
ในด้านอ่�นๆ

• มอบนำ�าด่�มทาทาจำำานวน 6,360 ข้วด ให้กัับ
ปริะชาชน 525 ครัิวเริ่อน 1,659 คน  
ณ ชุมชนวัดตีะกูั อำาเภอบางบาล จำังหวัด
พัริะนคริศริีอยุธุยา

7. สนับสนุนการศึึกษาแก่เด็็กแลื่ะเยั่าวชนในที่�องถึิ�นห็่างไกลื่

โครงการมุมห็นังส่อเสริมปัญญากับ ที่าที่า สติ่ลื่ ประโยั่ชน์ส้่ชุมชน

สง่เสริมิกัาริเริยีนริู ้และพััฒนาตีนเองข้องเดก็ัและ
เยาวชนในทอ้งถึิ�นทรุิกันัดาริใหม้นีสิยัริกัักัาริอา่น 
สามาริถึปริะยกุัตี์ใชค้วามริูแ้ละทกััษัะข้องตีนเพั่�อ
ช่วยเหล่อคริอบครัิวและท้องถึิ�น ส่งผลต่ีอกัาริ
พัฒันาชมุชนและสงัคมตีอ่ไปในริะยะยาว โดยได้
จำัดทำามุมหนังส่อในห้องสมุดข้องโริงเริียนพัร้ิอม
มอบหนงัสอ่และส่�อกัาริเริยีนริู ้ใหแ้กัโ่ริงเริยีนดว้ย
กัาริเริิ�มตี้นจำากัโริงเริียนที�ตีั� งอยู่ ในชุมชน 
ริอบโริงงาน และข้ยายผลไปยังโริงเริียนอ่�นๆ  
ทั�วทุกัภมูภิาคข้องปริะเทศไทย พัริอ้มทั�งสง่มอบ
หนงัสอ่ใหม่ๆ  ใหแ้กัโ่ริงเริยีนที�เข้้าริว่มโคริงกัาริน้�
ตี่อเน้�องเป็นริะยะเวลา 5 ปี

• ดำาเนินกัาริส่งมอบมุมหนังส่อไปแล้ว 308 
โริงเริียน คริอบคลุม 61 จำังหวัด

• ยังคงดูแลเริ่�องกัาริส่งมอบหนังส่อใหม่ 
เพัิ�มเตีิมปีละ 2 คริั�ง ให้กัับโริงเริียนที�อยู่ใน 
โคริงกัาริฯ จำำานวน 91 โริงเริยีนริวม 171 ชดุ
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การกำากับด็้แลื่กิจการแลื่ะการปฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยั่บ
บริิษััทจำัดให้มีกัาริริายงานกัาริปฏิิบัตีิตีามหลักักัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริ 
ที�ดีไว้แล้ว ดังริายละเอียดปริากัฏิในส่วนที� 2  กัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริที�
ด ีซ้ึ่�งไดอ้ธุบิายปริะเดน็สำาคญัตีา่งๆ ข้องนโยบายกัาริกัำากับัดแูลกิัจำกัาริ 
โคริงสร้ิางข้องคณะกัริริมกัาริและคณะกัริริมกัาริชุดย่อย กัาริสริริหา
และแตี่งตีั� งกัริริมกัาริและผู้บริิหาริริะดับสูง คุณสมบัตีิข้อง 
คณะกัริริมกัาริและกัริริมกัาริอิสริะ หลักัเกัณฑ์์และวิธุีกัาริเล่อกัตีั�ง  
กัาริกัำากัับดูแลกัาริดำาเนินงานข้องบริิษััทย่อยหริ่อบริิษััทริ่วม กัาริดูแล
กัาริใช้ข้อ้มูลภายใน คา่ตีอบแทนข้องผูส้อบบัญช ีตีลอดจำนกัาริปฏิบัิตีิ
ตีามหลักักัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริที�ดีในเริ่�องอ่�นๆ ได้แกั่ สิทธุิข้อง 
ผูถ้ึอ่หุน้ กัาริปฏิบัิตีติีอ่ผูถ้ึอ่หุน้อยา่งเทา่เทยีมกันั บทบาทข้องผูม้สีว่น 
ได้เสีย กัาริเปิดเผยข้้อมูลและความโปริ่งใส และความริับผิดชอบข้อง 
คณะกัริริมกัาริ

นโยั่บายั่ด็�านภาษ่
บริษัิัทได้กัำาหนดนโยบายด้านภาษีัซึ่้�งไดแ้สดงถึง้ความมุง่มั�นข้องบริษัิัท
ในกัาริปฏิิบัตีิตีามกัฎหมาย มาตีริฐานกัาริบัญชีที�ริับริองทั�วไปและ 
กัฎริะเบียบอ่�นใดที�เกัี�ยวข้้องกัับกัาริจำัดกัาริภาษีั โดยกัาริใช้สิทธิุ
ปริะโยชน์ทางภาษัีและโคริงสริ้างภาษัีอย่างถึูกัต้ีองตีามกัฎหมาย  
ตีลอดจำนมกีัาริปริะเมนิความเสี�ยงดา้นกัลยุทธุ ์และกัาริวางแผนภาษัทีี�
ไดบ้รูิณากัาริเข้้ากับักัลยุทธุธ์ุรุิกัจิำและมกีัาริทบทวนอยูเ่สมอ ซ้ึ่�งไดเ้ปดิ
เผยนโยบายดังกัล่าวน้�ไว้บนเว็บไซึ่ตี์ข้องบริิษััทด้วยแล้ว
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และดูแลให้พันักังานและผู้ริับเหมาสตีริีได้พััฒนาสมริริถึนะและ
ศักัยภาพั พัริ้อมทั�งข้จัำดหริ่อแก้ัไข้ปัญหาที�อาจำเป็นอุปสริริคต่ีอกัาริ
ปฏิบิตัีงิานอกีัดว้ย ริวมถึง้ไดห้มนุเวยีนและแตีง่ตีั�งผูป้ริะสานงานจำริริยา
บริริณข้องแต่ีละบริิ ษััทย่อยเพ่ั�อทำาหน้าที� เป็นเลข้านุกัาริข้อง 
คณะอนุกัริริมกัาริจำริริยาบริริณ และเพั่�อให้สามาริถึดูแลและ 
ให้คำาปริ้กัษัากัับพันักังานในปริะเด็นที�เกัี�ยวข้้องกัับจำริริยาบริริณได้
อยา่งทั�วถึง้ยิ�งข้้�น บริษัิัทจำง้ได้มกีัาริแตีง่ตีั�งผูป้ริะสานงานจำริริยาบริริณ
ทั�งหมด 12 คน โดยทกุัโริงงานและที�สำานกัังานใหญจ่ำะมผีูป้ริะสานงาน
จำริริยาบริริณชายสองคนและหญงิหน้�งคน ทำาใหม้อีตัีริาส่วนผูป้ริะสาน
งานจำริริยาบริริณตี่อจำำานวนพันักังานทั�งหมดอยู่ที� 1 ตี่อ 91 และ
อัตีริาส่วนผู้ปริะสานงานจำริริยาบริริณสตีริีตี่อพันักังานสตีริีทั�งหมด 
อยู่ที� 1 ตี่อ 47 ในปีที�ผ่านมาบริิษััทได้ริับกัาริปริะเมินจำากัทาทา ซึ่ันส์ 
ให้อยู่ในกัลุ่มบริิษััท ทาทา ที�มีกัาริดำาเนินงานด้านจำริริยาบริริณ 
ใน “ริะดับกั้าวหน้าสูงสุด (Advanced Maturity)” เป็นเวลา 5 ปี  
ตีิดตี่อกัันมาตีั�งแตี่ปีกัาริเงิน 2559 อีกัด้วย

บริษัิัทไดจ้ำดัตีั�งคณะกัริริมกัาริจำริริยาบริริณข้้�นตีั�งแตีป่ ีพั.ศ. 2551 โดย 
ในแตี่ละปีได้มีกัาริปรัิบปรุิงทบทวนโคริงสร้ิางอย่างต่ีอเน้�องเพ่ั�อให้ 
กัาริบริหิาริงานเป็นไปตีามพันัธุสัญญาที�กัำาหนดไวใ้นจำริริยาบริริณข้อง
ทาทา อย่างถึูกัตี้อง คริบถึ้วน เคริ่งคริัด โดยในปัจำจำุบันบริิษััทได้ 
แตี่งตีั�งให้มีคณะกัริริมกัาริจำริริยาบริริณสูงสุด-กัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล 
(ปริะเทศไทย) จำำากัดั (มหาชน) ซ้ึ่�งปริะกัอบดว้ยกัริริมกัาริผูจั้ำดกัาริใหญ่
เป็นปริะธุาน และมีที�ปริ้กัษัาจำริริยาบริริณซ้ึ่�งได้ริับกัาริแต่ีงตีั�ง 
จำากักัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่เป็นเลข้านุกัาริ และเพั่�อเป็นกัาริส่งเสริิม
จำริริยาบริริณในกัาริปริะกัอบธุรุิกัจิำใหเ้ปน็ไปอยา่งทั�วถึง้สำาหริบัพันักังาน
และผู้รัิบเหมาที�เข้้ามาปฏิิบัตีิงานในกัลุ่ม บริิษััทจำ้งได้มีกัาริแต่ีงตีั�ง 
คณะอนุกัริริมกัาริจำริริยาบริริณอีกั 4 คณะ โดยมีผู้ช่วยกัริริมกัาริ 
ผู้จำัดกัาริใหญ่ข้องแตี่ละโริงงานเป็นปริะธุาน และมีผู้ช่วยกัริริมกัาริ 
ผู้จำัดกัาริใหญ่ - ทริัพัยากัริบุคคลและบริิหาริ เป็นปริะธุานสำาหริับ
สำานกัังานใหญ่ตีลอดจำนมกีัาริเชิญผูรั้ิบเหมาในแต่ีละพั่�นที� เข้้าร่ิวมเป็น
คณะกัริริมกัาริ นอกัจำากันั�น บริิษััทยังได้มีกัาริแตี่งตีั�งคณะกัริริมกัาริ
สตีริีข้องแตี่ละโริงงานและข้องสำานักังานใหญ่เพั่�อสนับสนุนส่งเสริิม 
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1. คณะกรรมการจรรยั่าบรรณส้งสุด็ 
กัลุ่ม บมจำ. ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) สนับสนุน ส่งเสริิมและควบคุม
ดูแลให้พันักังานข้องกัลุ่มบริิษััทและผู้ริับเหมาที�เข้้ามาปฏิิบัตีิงานใน
กัลุ่มบริิษััทปริะพัฤตีิปฏิิบัตีิตีามจำริริยาบริริณข้องทาทาอย่างถึูกัตี้อง 
คริบถ้ึวน และเคร่ิงคริดัทั�วทั�งองค์กัริ พัจิำาริณาอนมุตัีแิผนกัาริดำาเนนิงาน 
จำริริยาบริริณปริะจำำาปขี้องกัลุม่บริษัิัท ตีลอดจำนกัำากับัดแูล ตีดิตีามและ
ปริะเมินผลกัาริดำาเนินงานจำริริยาบริริณให้เป็นไปตีามแผนงานเป็น
ปริะจำำาทกุัไตีริมาส ริวมถึง้ริบัทริาบกัาริดำาเนนิกัาริเกัี�ยวกับัข้้อริอ้งเริยีน
ด้านจำริริยาบริริณข้องกัลุ่มบริิษััทที�ได้ริับจำากัผู้มีส่วนได้เสีย

2. ที่่�ปรึกษาจรรยั่าบรรณ
ให้คำาปริ้กัษัาด้านจำริริยาบริริณข้องกัลุ่มบริิ ษััท ทาทา สตีีล 
(ปริะเทศไทย) เพั่�อให้เกัิดพัันธุสัญญาข้องกัาริปริะพัฤตีิปฏิิบัตีิตีาม
จำริริยาบริริณข้องทาทา อย่างถึูกัตี้อง คริบถึ้วน และเคริ่งคริัด ตีลอด
จำนเป็นช่่องทางในกัาริริับและริวบริวมเร่ิ�องตี่างๆ ที� เกัี�ยวกัับ 
จำริริยาบริริณจำากัผู้เกัี�ยวข้้องทั�งภายในและภายนอกักัลุ่มบริิษััท เป็น
เลข้านุกัาริข้องคณะกัริริมกัาริจำริริยาบริริณสูงสดุข้องบริษัิัท ทาทา สตีลี 
(ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) และริายงานด้านจำริริยาบริริณตีริง 
ตี่อกัริริมกัาริผู้จัำดกัาริใหญ่ริวมถ้ึงเป็นผู้ปริะสานงานจำริริยาบริริณ 
ในนามข้องกัลุ่มบริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) กัับ บริิษััท ทาทา 
สตีีล จำำากััด ปริะเทศอินเดีย

3. คณะอนุกรรมการจรรยั่าบรรณ
สนับสนุนส่งเสริิมและควบคุมดูแลให้พันักังานและผู้รัิบเหมาที�เข้้ามา
ปฏิบัิตีงิานในสำานกัังานใหญ่หริอ่แต่ีละโริงงานปริะพัฤติีปฏิบัิตีติีามจำริริยา
บริริณข้องทาทา อย่างถูึกัต้ีอง คริบถึ้วน และเคร่ิงครัิดทั�วทั�งบริิษััท 
พัิจำาริณาอนุมัตีิแผนกัาริดำาเนินงานจำริริยาบริริณปริะจำำาปี ตีลอดจำน
กัำากัับดูแล ตีิดตีามและปริะเมินผลกัาริดำาเนินงานด้านจำริริยาบริริณ  
ให้เป็นไปตีามแผนงานเป็นปริะจำำาทุกัเดอ่น และริายงานผลกัาริดำาเนนิงาน
ดา้นจำริริยาบริริณเสนอตีอ่คณะกัริริมกัาริจำริริยาบริริณสงูสดุ กัลุม่บริษัิัท 
ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)

4. คณะกรรมการสติร่
สนับสนุนส่งเสริิมดูแลให้พันักังานสตีริี และผู้ริับเหมาที�เข้้ามา 
ปฏิิบัตีิงานในสำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�่สังกััดได้ริับกัาริปฏิิบัตีิตีาม
จำริริยาบริริณข้องทาทาอย่างถึกูัต้ีอง คริบถ้ึวน และเคร่ิงคริดั ริเิริิ�มแนวทาง  
และกัำาหนดแผนงานในกัาริดูแลพันักังานสตีริี และผู้ริับเหมาที�เข้้ามา
ปฏิิบัตีิงานในสำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�สังกััดในเริ่�องตี่างๆ อาทิ 
กัาริพััฒนาสมริริถึนะและศักัยภาพัข้องพันักังานสตีริี กัาริแสวงหา
แนวทางในกัาริข้จัำดหริ่อแก้ัไข้ปัญหาที�อาจำเป็นอุปสริริคต่ีอกัาริ 
ปฏิิบัตีิงาน เป็นตี้น ริวมถ้ึงปฏิิบัตีิงานให้เป็นไปตีามแผน ปริะเมิน  
และติีดตีามผลกัาริดำาเนินงาน เพ่ั�อริายงานต่ีอคณะอนุกัริริมกัาริ 
จำริริยาบริริณตี้นสังกััดเป็นปริะจำำา

5. ผู้้�ประสานงานจรรยั่าบรรณ
เป็นผู้ปริะสานงานจำริริยาบริริณริะหว่างหน่วยงานตี่างๆ ภายใน
สำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�สังกััด เป็นเลข้านุกัาริคณะอนุกัริริมกัาริ
จำริริยาบริริณข้องสำานกัังานใหญ ่หริอ่โริงงานที�สงักัดั และริายงานด้าน
จำริริยาบริริณตีริงตี่อปริะธุานคณะอนุกัริริมกัาริจำริริยาบริริณข้อง
สำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�สังกััด และริายงานโดยอ้อมตี่อที�ปริ้กัษัา
จำริริยาบริริณ

การส่งเสริมให็�ม่การด็ำาเนินธุุรกิจบนพื่่�นฐานจริยั่ธุรรม
บริษัิัทมุง่มั�นดำาเนินธุรุิกิัจำดว้ยค่านยิมหลักั 5 ปริะกัาริ ไดแ้กั ่“คณุธุริริม 
ความริบัผดิชอบ ความเป็นเลศิ ความเปน็ผูบ้กุัเบกิั และความเป็นหน้�ง
เดยีว” ภายใต้ี “คูม่อ่จำริริยาบริริณข้องทาทา (Tata Code of Conduct: 
TCoC)” อย่างเคริ่งคริัด ทั�งน้� บริิษััทได้ให้ความสำาคัญในกัาริบังคับใช้
ริะเบียบและแนวปฏิิบัตีิตี่างๆ ที�เกัี�ยวข้้องกัับกัาริดำาเนินธุุริกัิจำบนพั่�น
ฐานจำริิยธุริริม เช่น นโยบายกัาริตี่อตี้านกัาริตีิดสินบนและกัาริตี่อตี้าน
กัาริทุจำริิตีคอร์ิริัปชั�น นโยบายกัาริให้หริ่อกัาริริับข้องข้วัญและ 
กัาริรัิบริอง นโยบายกัาริร้ิองเรีิยนกัาริกัริะทำาผิดจำริริยาบริริณ  
แนวปฏิิบัตีิในกัาริริายงานและพิัจำาริณากัาริทำางานอ่�นนอกัเหน้อจำากั
งานบริิษััท แนวปฏิิบัตีิในกัาริริายงานและพัิจำาริณาความข้ัดแย้ง 
ทางผลปริะโยชน์ ใดๆ กัับบริิษััท กัริอบมาตีริกัาริด้านวินัยและ 
กัาริลงโทษัพันักังานที�ฝ่่าฝ่้นหริ่อละเมิดจำริริยาบริริณ เป็นตี้น โดยใน 
ปี 2561 ที�ผ่านมา บริิษััทได้กัำาหนดให้มี “นโยบายและแนวปฏิิบัตีิ 
ในกัาริป้องกัันกัาริคุกัคามหริ่อล่วงละเมิดทางเพัศในสถึานที�ทำางาน” 
ข้้�นเป็นคริั�งแริกัภายในกัลุ่มบริิษััทเพั่�อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั�งหมดไม่ว่า
จำะเป็นเพัศใดกัต็ีามมสีทิธุทิี�จำะไดร้ิบักัาริปฏิบิตัีอิยา่งใหเ้กัยีริตีิในศกััดิ�ศริี
เพั่�อสริ้างสริริค์บริริยากัาศและสภาพัแวดล้อมที�ดีในกัาริทำางาน

สำาหริบัคูม่อ่จำริริยาบริริณข้องทาทา ซ้ึ่�งเปน็ข้องบริษัิัท ทาทา ซึ่นัส์ นั�น
ได้บังคับใช้กัับทุกับริิษััทภายใต้ีกัลุ่มทาทาทั�วโลกั โดยบริิษััทได้มีกัาริ
แปลเป็นภาษัาไทยในริูปเล่มแบบเดียวกัันและส่งมอบให้กัับ 
คณะกัริริมกัาริ คณะผู้บริิหาริและพันักังานทุกัคนข้องบริิษััทได้ศ้กัษัา
และยด้ถึอ่ปฏิบิตัีอิยา่งเคริง่คริดั นอกัจำากันั�นบริษัิัทยงัไดส้ง่คูม่อ่จำริริยา
บริริณข้องทาทาให้กัับผู้มีส่วนได้เสียกัลุ่มอ่�นๆ ซึ่้�งริวมถึ้งคู่ค้า ผู้ข้าย
และผู้ให้บริิกัาริแก่ับริิษััทที�จำะตี้องย้ดถึ่อปฏิบิัตีิในฐานะที�เป็นส่วนหน้�ง
ข้องสัญญาจำัดซึ่่�อจำัดจำ้างริะหว่างกัันด้วย

68  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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จำริริยาบริริณข้องทาทาอย่างถึกูัต้ีอง คริบถ้ึวน และเคร่ิงคริดั ริเิริิ�มแนวทาง  
และกัำาหนดแผนงานในกัาริดูแลพันักังานสตีริี และผู้ริับเหมาที�เข้้ามา
ปฏิิบัตีิงานในสำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�สังกััดในเริ่�องตี่างๆ อาทิ 
กัาริพััฒนาสมริริถึนะและศักัยภาพัข้องพันักังานสตีริี กัาริแสวงหา
แนวทางในกัาริข้จัำดหริ่อแก้ัไข้ปัญหาที�อาจำเป็นอุปสริริคต่ีอกัาริ 
ปฏิิบัตีิงาน เป็นตี้น ริวมถึ้งปฏิิบัตีิงานให้เป็นไปตีามแผน ปริะเมิน  
และติีดตีามผลกัาริดำาเนินงาน เพ่ั�อริายงานต่ีอคณะอนุกัริริมกัาริ 
จำริริยาบริริณตี้นสังกััดเป็นปริะจำำา

5. ผู้้�ประสานงานจรรยั่าบรรณ
เป็นผู้ปริะสานงานจำริริยาบริริณริะหว่างหน่วยงานตี่างๆ ภายใน
สำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�สังกััด เป็นเลข้านุกัาริคณะอนุกัริริมกัาริ
จำริริยาบริริณข้องสำานักังานใหญ ่หริอ่โริงงานที�สงักัดั และริายงานด้าน
จำริริยาบริริณตีริงตี่อปริะธุานคณะอนุกัริริมกัาริจำริริยาบริริณข้อง
สำานักังานใหญ่ หริ่อโริงงานที�สังกััด และริายงานโดยอ้อมตี่อที�ปริ้กัษัา
จำริริยาบริริณ

การส่งเสริมให็�ม่การด็ำาเนินธุุรกิจบนพื่่�นฐานจริยั่ธุรรม
บริษัิัทมุง่มั�นดำาเนินธุรุิกิัจำดว้ยค่านยิมหลักั 5 ปริะกัาริ ไดแ้กั ่“คณุธุริริม 
ความริบัผดิชอบ ความเป็นเลศิ ความเปน็ผูบ้กุัเบกิั และความเป็นหน้�ง
เดยีว” ภายใต้ี “คูม่อ่จำริริยาบริริณข้องทาทา (Tata Code of Conduct: 
TCoC)” อย่างเคริ่งคริัด ทั�งน้� บริิษััทได้ให้ความสำาคัญในกัาริบังคับใช้
ริะเบียบและแนวปฏิิบัตีิตี่างๆ ที�เกัี�ยวข้้องกัับกัาริดำาเนินธุุริกัิจำบนพั่�น
ฐานจำริิยธุริริม เช่น นโยบายกัาริตี่อตี้านกัาริตีิดสินบนและกัาริตี่อตี้าน
กัาริทุจำริิตีคอร์ิริัปชั�น นโยบายกัาริให้หริ่อกัาริริับข้องข้วัญและ 
กัาริรัิบริอง นโยบายกัาริร้ิองเรีิยนกัาริกัริะทำาผิดจำริริยาบริริณ  
แนวปฏิิบัตีิในกัาริริายงานและพิัจำาริณากัาริทำางานอ่�นนอกัเหน้อจำากั
งานบริิษััท แนวปฏิิบัตีิในกัาริริายงานและพัิจำาริณาความข้ัดแย้ง 
ทางผลปริะโยชน์ ใดๆ กัับบริิษััท กัริอบมาตีริกัาริด้านวินัยและ 
กัาริลงโทษัพันักังานที�ฝ่่าฝ่้นหริ่อละเมิดจำริริยาบริริณ เป็นตี้น โดยใน 
ปี 2561 ที�ผ่านมา บริิษััทได้กัำาหนดให้มี “นโยบายและแนวปฏิิบัตีิ 
ในกัาริป้องกัันกัาริคุกัคามหริ่อล่วงละเมิดทางเพัศในสถึานที�ทำางาน” 
ข้้�นเป็นคริั�งแริกัภายในกัลุ่มบริิษััทเพั่�อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั�งหมดไม่ว่า
จำะเปน็เพัศใดกัต็ีามมสีทิธุทิี�จำะไดร้ิบักัาริปฏิบิตัีอิยา่งใหเ้กัยีริตีิในศกััดิ�ศริี
เพั่�อสริ้างสริริค์บริริยากัาศและสภาพัแวดล้อมที�ดีในกัาริทำางาน

สำาหริบัคูม่อ่จำริริยาบริริณข้องทาทา ซ้ึ่�งเปน็ข้องบริษัิัท ทาทา ซึ่นัส์ นั�น
ได้บังคับใช้กัับทุกับริิษััทภายใต้ีกัลุ่มทาทาทั�วโลกั โดยบริิษััทได้มีกัาริ
แปลเป็นภาษัาไทยในริูปเล่มแบบเดียวกัันและส่งมอบให้กัับ 
คณะกัริริมกัาริ คณะผู้บริิหาริและพันักังานทุกัคนข้องบริิษััทได้ศ้กัษัา
และยด้ถึอ่ปฏิบิตัีอิยา่งเคริง่คริดั นอกัจำากันั�นบริษัิัทยงัไดส้ง่คูม่อ่จำริริยา
บริริณข้องทาทาให้กัับผู้มีส่วนได้เสียกัลุ่มอ่�นๆ ซึ่้�งริวมถึ้งคู่ค้า ผู้ข้าย
และผู้ให้บริิกัาริแก่ับริิษััทที�จำะตี้องย้ดถึ่อปฏิบิัตีิในฐานะที�เป็นส่วนหน้�ง
ข้องสัญญาจำัดซึ่่�อจำัดจำ้างริะหว่างกัันด้วย

68  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การฝุ่ึกอบรมการกำากับด็้แลื่กิจการที่่�ด็่แลื่ะการด็ำาเนินธุุรกิจ 
บนพื่่��นฐานจริยั่ธุรรม
สำาหริบัพันักังานข้องบริษัิัททุกัคนจำะได้ริบักัาริปฐมนิเทศ ฝ่กึัอบริมและ
มอบคู่ม่อจำริริยาบริริณข้องทาทา ริวมถึ้งคู่ม่อกัาริปฏิิบัตีิงานบน 
พั่�นฐานจำริยิธุริริม ซ้ึ่�งจำะมรีิายละเอยีดข้องนโยบายต่ีางๆ เช่น นโยบายกัาริ 
ตีอ่ตีา้นกัาริตีดิสนิบนและกัาริตีอ่ตีา้นกัาริทจุำริติีคอริร์ิปัชั�น นโยบายกัาริ
ให้หริอ่กัาริริบัข้องข้วญัและกัาริริบัริอง นโยบายกัาริร้ิองเริยีนกัาริกัริะทำา 
ผดิจำริริยาบริริณ นโยบายและแนวปฏิบัิตีิในกัาริป้องกันักัาริคุกัคามหริอ่
ล่วงละเมิดทางเพัศในสถึานที�ทำางาน แนวปฏิิบัตีิในกัาริริายงานและ
พัิจำาริณากัาริทำางานอ่�นนอกัเหน้อจำากังานบริิษััท แนวปฏิิบัตีิในกัาริ
ริายงานและพัิจำาริณาความข้ัดแย้งทางผลปริะโยชน์ใดๆ กัับบริิษััท 
กัริอบมาตีริกัาริด้านวินัยและกัาริลงโทษัพันักังานที�ฝ่่าฝ่้นหริ่อละเมิด
จำริริยาบริริณ เป็นตีน้ โดยพันักังานทุกัคนจำะได้ริบักัาริทดสอบและต้ีอง
ผ่านคะแนนมากักัว่า 80 คะแนน พัริ้อมริับฟื้ังคำาเฉีลยที�ถึูกัตี้องข้อง
กัาริทดสอบ หลงัจำากันั�นจำง้ลงลายมอ่ช่�อเพั่�อปฏิญิาณตีนในกัาริย้ดมั�น
พัันธุสัญญาริว่มกันัเพั่�อปฏิบิตัีติีามจำริริยาบริริณข้องทาทาและนโยบาย
ตี่างๆ ที�เกัี�ยวข้้องกัับกัาริดำาเนินธุุริกิัจำบนพั่�นฐานจำริิยธุริริมอย่าง
เคริ่งคริัด ซ้ึ่�งในปีที�ผ่านมามีพันักังานใหม่ข้องบริิษััททุกัคนได้ริับกัาริ
ฝ่ึกัอบริมในเริ่�องดังกัล่าวและผ่านกัาริทดสอบทั�งหมด จำ้งสรุิปได้ว่า 
พันักังานข้องบริิษััททั�ง 1,092 คน (ณ สิ�นเด่อนมีนาคม 2565) หริ่อ
คิดเป็นริ้อยละ 100 ได้ริับกัาริฝ่ึกัอบริมและผ่านกัาริทดสอบในเริ่�องที�
เกัี�ยวกัับกัาริดำาเนินธุุริกัิจำบนพั่�นฐานจำริิยธุริริมโดยคริบถึ้วนทุกัคน

ปัจำจำุบัน บริิษััทได้ข้ยายข้อบเข้ตีกัาริฝ่ึกัอบริมจำริริยาบริริณข้องทาทา
และนโยบายที�เกัี�ยวข้้องไปยังพันักังานข้องผู้รัิบเหมา คู่ค้าและลูกัค้า
ข้องบริิษััทอีกัด้วย โดยในปีกัาริเงิน 2564-2565 บริิษััทได้จำัดให้มี  
กัาริชี�แจำงส่�อสาริถึ้งจำริริยาบริริณข้องทาทาและนโยบายที�เกัี�ยวข้้อง 
ให้กัับลูกัค้า คู่ค้าและผู้ริับเหมาในกัาริปริะชุมปริะจำำาปี ริวมถึ้งกัาริ 
ให้ความริ่วมม่อกัับคณะกัริริมกัาริแนวริ่วมตี่อตี้านคอริ์ริัปชั�นข้อง 
ภาคเอกัชนไทย (CAC) อย่างตี่อเน้�องอีกัด้วย

การส่�อสารแลื่ะจัด็กิจกรรมสร�างความติระห็นักในจรรยั่าบรรณ
ขัองที่าที่า
บริิษััทได้มีกัาริส่�อสาริปริะเด็นที�เกัี�ยวข้้องกัับจำริริยาบริริณให้กัับ
พันักังานได้ริับทริาบผ่านทางวาริสาริภายในองค์กัริ “จำดหมายข่้าว 
TCoC (TCoC Newsletter)” เป็นปริะจำำาทุกัเดอ่น และผ่านกัาริพัูดคุย
สนทนาด้านจำริริยาบริริณ (Ethics Pause) ในกัาริปริะชุมตี่างๆ เช่น
กัาริปริะชมุปริะจำำาเดอ่นข้องโริงงานและฝ่า่ยตีา่งๆ ตีลอดจำนจำดักัจิำกัริริม 
“เด่อนแห่งจำริริยาบริริณ” เป็นเวลาสามเด่อน ตีั�งแตี่เด่อนกัริกัฎาคม
ถึ้งกัันยายนข้องทุกัปีเพั่�อตีอกัยำ�าสริ้างความตีริะหนักัในจำริริยาบริริณ
ข้องทาทาและนโยบายต่ีางๆ ที�เกัี�ยวข้้อง ซ้ึ่�งในปีกัาริเงิน 2564-65  
ได้มีกัาริริณริงค์ภายใตี้ธุีมงาน “พัลังย่ดหยุ่นในกัาริปริับตีัวและฟื้้�นตีัว 
ผา่นความริูส้ก้ัร่ิวมและความเอ่�ออาทริ” นอกัจำากันั�น บริษัิัทยังไดม้กีัาริ
แจำ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้ริับทริาบเม่�อมีกัาริเปลี�ยนแปลงนโยบายที�
เกัี�ยวข้้องอยา่งสมำ�าเสมอ โดยปจัำจำบุนับริษัิัทไดเ้พัิ�มชอ่งทางกัาริส่�อสาริ
เพั่�อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้ริับทริาบเกัี�ยวกัับเร่ิ�องริาวสรุิปกัริณ้ข้องกัาริ
ริ้องเริียนและกัาริสอบข้้อเท็จำจำริิงริวมถ้ึงบทลงโทษัต่ีอผู้กัริะทำาผิดที�
ละเมดิจำริริยาบริริณข้องทาทา โดยใช้ช่�อว่า จำดหมายข่้าว “เป็นเริ่�องแน่”
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การร�องเร่ยั่นการกระที่ำาผู้ิด็จรรยั่าบรรณ
บริิษััทได้พััฒนากัลไกักัาริมีส่วนร่ิวมข้องผู้มีส่วนได้เสียในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำอย่างมีจำริริยาบริริณ 
ข้องบริิษััท โดยกัำาหนดแนวปฏิิบัตีิเกัี�ยวกัับช่องทางที�ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามาริถึติีดต่ีอแจ้ำงเบาะแส
กัาริกัริะทำาผิดจำริริยาบริริณ กัริะบวนกัาริดำาเนินกัาริภายหลังจำากัที�ได้ริับเร่ิ�องริ้องเรีิยน ตีลอดจำน
มาตีริกัาริคุ้มคริองผู้ริ้องเริียนภายใตี้ “นโยบายกัาริริ้องเริียนกัาริกัริะทำาผิดจำริริยาบริริณ” (Whistle 
Blower Policy) ซึ่้�งผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุักัลุม่สามาริถึเสนอแนะหริอ่ริอ้งเริยีนกัาริกัริะทำาผดิจำริริยาบริริณ
ตี่อปริะธุานคณะกัริริมกัาริตีริวจำสอบและทบทวนความเสี�ยง หริ่อที�ปริ้กัษัาจำริริยาบริริณ หริ่อ 
สายด่วนจำริริยาบริริณซึ่้�งดำาเนินกัาริโดยบุคคลที�สาม เพั่�อให้เกัิดความมั�นใจำว่าผู้ริ้องเริียนจำะได้ริับ
กัาริปกัปิดตีัวตีนเป็นความลับ ในปีกัาริเงิน 2564-2565 บริิษััทได้ริับข้้อริ้องเริียนทั�งหมด 6 เริ่�อง 
โดยข้้อร้ิองเรีิยนทั�งหมดได้ริับกัาริตีริวจำสอบข้้อเท็จำจำริิงแล้วเสร็ิจำสมบูริณ์โดยคณะกัริริมกัาริที�ไม่มี
สว่นไดเ้สยีกับักัริณก้ัาริริอ้งเรีิยน ตีลอดจำนมกีัาริริายงานผลต่ีอคณะกัริริมกัาริตีริวจำสอบและทบทวน
ความเสี�ยง และคณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็นปริะจำำาทุกัไตีริมาส
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การรับฟื้ังลื่้กค�าปัจจุบัน
บริิษััทมีกัาริแบ่งกัลุ่มลูกัค้าออกัตีามกัลุ่มสินค้า กัลุ่มอุตีสาหกัริริม 
ปริะเภทข้องลูกัค้า และตีามพั่�นที� ทั�งน้� เพั่�อให้บริิษััทสามาริถึกัำาหนด
แนวทางเพั่�อริับฟื้ังและตีอบสนองตี่อความตี้องกัาริที�หลากัหลายและ
แตีกัตี่างกัันข้องลูกัค้าในแตี่ละกัลุ่ม กัิจำกัริริมตี่างๆ ที�บริิษััทได้กัำาหนด
ข้้�นเพ่ั�อเป็นกัาริเข้้าถ้ึงลกูัคา้ อาทิ กัาริเข้้าพับลูกัคา้โดยผูแ้ทนข้ายและ
ผูบ้ริหิาริในริะดบัตีา่งๆ กัาริเยี�ยมชมโริงงาน กัาริจำดักัจิำกัริริมกัาริตีลาด
ตีา่งๆ กัาริสำาริวจำความพัง้พัอใจำปริะจำำาป ีกัาริปริะชมุริว่มกับัลกูัคา้โดย
จำัดตีั�งทีมบริิกัาริลูกัค้าเพั่�อทำากัาริเข้้าเยี�ยมลูกัค้า และทีมพััฒนาตีลาด
เพั่�อเข้้าเยี�ยมผู้เกัี�ยวข้้องในอุตีสาหกัริริมกั่อสริ้าง ริวมถึ้งกัาริใช้เคริ่�อง
ม่อทางกัาริตีลาดตี่างๆ ในกัาริส่�อสาริกัับลูกัค้า

โดยปัจำจำุบันบริิษััทได้มีกัาริใช้เทคโนโลยีทางออนไลน์มาเป็นตีัวช่วย 
ในกัาริเข้้าถ้ึงลูกัค้า เพั่�อให้สอดคล้องกัับสถึานกัาริณ์กัาริแพัร่ิริะบาด
ข้องโริคโควิด-19 ภายในปริะเทศ อาทิเช่น กัาริจำัดสัมมนาออนไลน์ 
กัาริปริะชุมออนไลน์ริ่วมกัับลูกัค้า

นอกัจำากันั�น เคริ่อข้่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซึ่ต์ีถึ่อเป็นเคริ่�องม่อที�
สำาคัญในกัาริริับฟื้ังลูกัค้า โดยส่วนใหญ่ผู้แทนข้ายจำะใช้แอปพัลิเคชััน
ไลน ์(Line Application) และอีเมล นอกัเหนอ้จำากักัาริใช้โทริศัพัท์ตีาม
ปกัตีิในกัาริตีิดตี่อและริับฟื้ังผลตีอบริับข้องลูกัค้าเพั่�อนำาไปแกั้ไข้ได้
ทันที บริิษััทยังมีอีกัหน้�งเคริ่�องม่อที�สำาคัญในกัาริริับฟื้ังลูกัค้า ได้แกั่ 
โปริแกัริมริายงานกัาริตีิดตี่อลูกัค้า (Customer Visit Report) ซึ่้�ง
สามาริถึริบัปริะเดน็ความสำาคัญข้องข้้อมลูจำากักัาริเข้้าเยี�ยมลกูัคา้ข้อง
ผู้แทนข้ายเพ่ั�อนำาไปปรัิบปรุิงและพััฒนาริะบบเพ่ั�อตีอบสนองความ
ตี้องกัาริข้องลูกัค้าได้อย่างทันที

พื่ัฒนา
• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
• กัาริปริะชุมเชิงเทคนิค
• กัาริปริะชุมริะหว่างหน่วยงาน

รักษา
• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
• กัาริเยี�ยมชมโริงงาน
• กัาริริับฟื้ังข้้อริ้องเริียนและข้้อเสนอแนะ
• กัาริปริะชุมริะหว่างหน่วยงาน
• กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำ
• กัาริจำัดกัิจำกัริริมพัิเศษั
• กัาริเยี�ยมลูกัค้าข้องผู้บริิหาริ
• กัาริใช้กัาริส่�อสาริทางกัาริตีลาด

สร�าง
• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
• กัาริปริะชุมเชิงเทคนิค
• กัาริเข้้าเยี�ยมข้องทีมพััฒนาตีลาด
• กัาริเยี�ยมชมโริงงาน

บริห็าร
• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
• กัาริเยี�ยมชมโริงงาน
• กัาริฟัื้งข้อ้ร้ิองเรีิยนและข้้อเสนอแนะ
• กัาริปริะชุมริะหว่างหน่วยงาน
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การรับฟื้ังลื่้กค�าปัจจุบัน
บริิษััทมีกัาริแบ่งกัลุ่มลูกัค้าออกัตีามกัลุ่มสินค้า กัลุ่มอุตีสาหกัริริม 
ปริะเภทข้องลูกัค้า และตีามพั่�นที� ทั�งน้� เพั่�อให้บริิษััทสามาริถึกัำาหนด
แนวทางเพั่�อริับฟื้ังและตีอบสนองตี่อความตี้องกัาริที�หลากัหลายและ
แตีกัตี่างกัันข้องลูกัค้าในแตี่ละกัลุ่ม กัิจำกัริริมตี่างๆ ที�บริิษััทได้กัำาหนด
ข้้�นเพ่ั�อเป็นกัาริเข้้าถ้ึงลกูัค้า อาทิ กัาริเข้้าพับลูกัคา้โดยผูแ้ทนข้ายและ
ผูบ้ริหิาริในริะดบัตีา่งๆ กัาริเยี�ยมชมโริงงาน กัาริจัำดกัจิำกัริริมกัาริตีลาด
ตีา่งๆ กัาริสำาริวจำความพัง้พัอใจำปริะจำำาป ีกัาริปริะชมุริว่มกับัลกูัคา้โดย
จำัดตีั�งทีมบริิกัาริลูกัค้าเพั่�อทำากัาริเข้้าเยี�ยมลูกัค้า และทีมพััฒนาตีลาด
เพั่�อเข้้าเยี�ยมผู้เกัี�ยวข้้องในอุตีสาหกัริริมกั่อสริ้าง ริวมถึ้งกัาริใช้เคริ่�อง
ม่อทางกัาริตีลาดตี่างๆ ในกัาริส่�อสาริกัับลูกัค้า

โดยปัจำจำุบันบริิษััทได้มีกัาริใช้เทคโนโลยีทางออนไลน์มาเป็นตีัวช่วย 
ในกัาริเข้้าถ้ึงลูกัค้า เพั่�อให้สอดคล้องกัับสถึานกัาริณ์กัาริแพัร่ิริะบาด
ข้องโริคโควิด-19 ภายในปริะเทศ อาทิเช่น กัาริจำัดสัมมนาออนไลน์ 
กัาริปริะชุมออนไลน์ริ่วมกัับลูกัค้า

นอกัจำากันั�น เคริ่อข้่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซึ่ต์ีถึ่อเป็นเคริ่�องม่อที�
สำาคัญในกัาริริับฟื้ังลูกัค้า โดยส่วนใหญ่ผู้แทนข้ายจำะใช้แอปพัลิเคชััน
ไลน ์(Line Application) และอีเมล นอกัเหนอ้จำากักัาริใช้โทริศัพัท์ตีาม
ปกัตีิในกัาริตีิดตี่อและริับฟื้ังผลตีอบริับข้องลูกัค้าเพั่�อนำาไปแกั้ไข้ได้
ทันที บริิษััทยังมีอีกัหน้�งเคริ่�องม่อที�สำาคัญในกัาริริับฟื้ังลูกัค้า ได้แกั่ 
โปริแกัริมริายงานกัาริตีิดตี่อลูกัค้า (Customer Visit Report) ซึ่้�ง
สามาริถึริบัปริะเดน็ความสำาคัญข้องข้้อมลูจำากักัาริเข้้าเยี�ยมลกูัคา้ข้อง
ผู้แทนข้ายเพ่ั�อนำาไปปรัิบปรุิงและพััฒนาริะบบเพ่ั�อตีอบสนองความ
ตี้องกัาริข้องลูกัค้าได้อย่างทันที

พื่ัฒนา
• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
• กัาริปริะชุมเชิงเทคนิค
• กัาริปริะชุมริะหว่างหน่วยงาน

รักษา
• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
• กัาริเยี�ยมชมโริงงาน
• กัาริริับฟื้ังข้้อริ้องเริียนและข้้อเสนอแนะ
• กัาริปริะชุมริะหว่างหน่วยงาน
• กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำ
• กัาริจำัดกัิจำกัริริมพัิเศษั
• กัาริเยี�ยมลูกัค้าข้องผู้บริิหาริ
• กัาริใช้กัาริส่�อสาริทางกัาริตีลาด
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• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
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• กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
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การรับฟื้ังลื่้กค�าในอนาคติ
นอกัเหนอ้จำากักัาริริบัฟื้งัเสยีงข้องลกูัคา้ปจัำจำบุนัข้องบริษัิัทแลว้ บริษัิัทยงัไดด้ำาเนนิกัาริข้ยายกัาริริบัฟื้งัเสยีงข้องลกูัคา้ไปยงักัลุม่ลกูัคา้ ในอนาคตี
ข้องบริิษััท โดยได้แบ่งกัลุ่มและจำัดลำาดับความสำาคัญ ริวมถึ้งวิเคริาะห์ปริะเด็นที�มีความเกัี�ยวข้้องตี่างๆ เพั่�อนำาไปสู่กัาริตีอบสนองตี่อความ
ตี้องกัาริข้องลูกัค้าได้คริอบคลุมมากัยิ�งข้้�น บริิษััทใช้กัาริส่�อสาริสองทางสำาหริับริับฟื้ังลูกัค้าในอนาคตีโดยกัาริเข้้าเยี�ยมและโทริศัพัท์ กัาริเยี�ยม
ชมไซึ่ตี์งาน กัาริเยี�ยมชมโริงงาน กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำ และกัาริทำากัิจำกัริริมด้านกัาริตีลาด ฯลฯ

นอกัจำากัน้� บริิษััทยังใช้ช่องทางออนไลน์เพั่�อเพัิ�มกัาริเข้้าถ้ึงกัลุ่มลูกัค้าผู้ใช้งานมากัข้้�น ได้แก่ั Line Official และ Facebook ข้องบริิษััท  
ในกัาริตีิดตี่อเพั่�ออำานวยความสะดวกัให้กัับลูกัค้าที�สนใจำในสินค้าข้องบริิษััทอีกัด้วย

ประเภทของลูกค้� ลักษณะของลูกค้� หัวข้อ วิธีรับฟัง

ลูกัค้าในอดีตี เคยเป็นลูกัค้าข้องบริิษััท หริ่อ
ไม่มีกัาริซึ่่�อข้ายเกัินกัว่า 6 เด่อน

ปริะเด็นความไม่พั้งพัอใจำ 1. ผู้แทนข้ายเข้้าพับและมีกัาริพัูคคุย
ทางโทริศัพัท์หริ่อช่องทางออนไลน์

2. กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำ

ลูกัค้าข้องคู่แข้่ง เป็นลูกัค้าข้องคู่แข้่ง เช่�อมโยงความตีอ้งกัาริข้องลกูัคา้
กัับเง่�อนไข้บริิษััท

1. ผู้แทนข้ายเข้้าพับและมีกัาริพัูดคุย
ทางโทริศัพัท์หริ่อช่องทางออนไลน์

2. กัาริวิจำัยตีลาด
3. กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำ

ลูกัค้าที�มีศักัยภาพั เป็นลูกัค้าริายใหม่ในตีลาด หริ่อ
เปน็ลกูัคา้ปจัำจำบุนัที�ตีอ้งกัาริข้ยาย
ตีลาด

ปริะเมินความเป็นไปได้จำริิง และ
ความเป็นไปได้ในกัาริเพัิ�มยอด
ข้าย

1. กัาริออกัเยี�ยมลูกัค้า
2. กัาริเยี�ยมไซึ่ตี์งาน
3. กัาริเยี�ยมชมโริงงาน
4. กัาริทำากัิจำกัริริมทางกัาริตีลาด

การประเมินความพื่ึงพื่อใจแลื่ะความผู้้กพื่ันขัองลื่้กค�า
ความพื่ึงพื่อใจแลื่ะความผู้้กพื่ัน
บริษัิัททำากัาริสำาริวจำความพัง้พัอใจำข้องลูกัคา้ในทุกักัลุม่สนิคา้ทั�งในเข้ตี
กัริุงเทพัมหานคริ ตี่างจำังหวัด และตี่างปริะเทศทุกัสองปี ทั�งน้�เพั่�อให้
ไดม้าซึ่้�งข้อ้มลูอนัจำะนำาไปสูก่ัาริปริบัปริงุพัฒันาและตีอบสนองตีอ่ความ
ตี้องกัาริข้องลูกัค้าได้อย่างเป็นรูิปธุริริม จำุดปริะสงค์ที�สำาคัญข้องกัาริ
สำาริวจำ ค่อกัาริยกัริะดับความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าให้เหน้อกัว่าความ 
คาดหวังข้องลูกัค้า และกัาริเพัิ�มความผูกัพัันข้องลูกัค้าที�มีตี่อบริิษััท 
เพั่�อที�จำะได้ริับส่วนแบ่งกัาริตีลาดที�มากัข้้�น โดยผู้ที�ถึูกัสัมภาษัณ์  
คอ่ลกูัค้าข้องบริษัิัททั�งในปริะเทศและต่ีางปริะเทศ ลกูัค้าในอดตีี ผูใ้ช้งาน 
ผู้ริับเหมา บางสาข้าข้องร้ิานค้าวัสดุกั่อสริ้างข้นาดใหญ่ และลูกัค้า 
ข้องคู่แข้่งโดยกัาริสำาริวจำดังกัล่าวจำะใช้ผู้เชี�ยวชาญในด้านกัาริทำาวิจำัย
จำากัภายนอกั เพั่�อให้ได้มาซึ่้�งข้้อมูลที�ถึูกัตี้องตีริงตีามหลักัวิชากัาริ  
ซึ่้�งจำะทำาใหผู้ถู้ึกัสัมภาษัณส์ามาริถึแสดงความคดิเหน็และสะทอ้นปัญหา
ที�ต้ีองกัาริให้บริิษััทได้ริับทริาบ โดยไม่ต้ีองกัังวลเริ่�องกัาริถึูกัเปิดเผย 
ข้้อมลู เน้�องจำากัข้้อมลูที�ไดร้ิบัจำะไมม่กีัาริเปดิเผยแหลง่ที�มาหากัไมไ่ด้
ริับความยินยอมจำากัผู้ให้สัมภาษัณ์ กัริะบวนกัาริสำาริวจำจำะดำาเนินกัาริ
ตีามข้ั�นตีอนตีั�งแตีก่ัาริออกัแบบแบบสอบถึาม กัริะบวนกัาริสำาริวจำ กัาริ
กัำาหนดวตัีถึปุริะสงค์ วางแผนควบคุมคุณภาพั ริวบริวมข้้อมูลแลกัเปลี�ยน 
ข้้อมูล และวิเคริาะห์ข้้อมูล ผลข้องกัาริสำาริวจำจำะถูึกัแสดงในมุมข้อง
กัลยุทธ์ุซึ่้�งถูึกัสะท้อนจำากัริะดับคะแนนที�ส่งผลกัริะทบและริะดับข้อง
ปริะสิทธุิภาพัเพั่�อจำัดทำาแผนงานริะยะสั�นและริะยะยาวที�สอดคล้องกัับ
ผลในตีาริางเมทริิกัซึ่์

กัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าในปีกัาริเงิน 2564 เป็นปีล่าสุด
ที�ได้ทำากัาริสำาริวจำ ซึ่้�งผลสำาริวจำความพั้งพัอใจำได้เพัิ�มข้้�นเป็น 
ริ้อยละ 86 จำากัริ้อยละ 84 ในปีกัาริเงิน 2561 โดยคุณภาพัข้อง
ผลติีภณัฑ์์ข้องบริษัิัทไดร้ิบัความพัง้พัอใจำสงูสดุเม่�อเปริยีบเทยีบกับั
คู่แข่้งขั้นริายอ่�นๆ ซ้ึ่�งแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที�ผ่านมา บริิษััท 
ยงัคงมุง่เน้นสร้ิางความพัง้พัอใจำให้กับัลูกัค้าควบคูไ่ปกับักัาริปริบัปริงุ
คุณภาพัข้องผลิตีภัณฑ์์และบริิกัาริอย่างต่ีอเน้�อง เพั่�อตีอบสนอง 
ตีอ่ความตีอ้งกัาริข้องลกูัคา้ สำาหริบัจำำานวนข้้อริอ้งเริยีนดา้นคณุภาพั 
ในปีกัาริเงิน 2565 มีจำำานวน 40 เร่ิ�อง ซึ่้�งสูงกัว่าปีที�ผ่านมา 
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แตี่จำำานวนสินค้าที�ริ้องเริียนมีปริิมาณลดลง ซึ่้�งเป็นผลมาจำากักัาริ 
มุ่งเน้นปริับปริุงคุณภาพัควบคู่ไปกัับกัาริพััฒนาผลิตีภัณฑ์์ใหม่ๆ เพั่�อ
ใหเ้หมาะสมกับักัาริใช้งานข้องลูกัค้ามากัข้้�น สว่นในด้านกัาริให้บริกิัาริ 
ทมีพันักังานผูแ้ทนข้ายข้องบริษัิัทกั็ไดร้ิบักัาริยกัริะดบัข้ดีความสามาริถึ
ให้มสีมริริถึนะที�ดขี้้�นผ่านกัาริจำดัฝ่กึัอบริมให้กับัพันกัังานในเริ่�องตีา่งๆ 
ริวมถ้ึงความริู้ด้านผลิตีภัณฑ์์และบริิกัาริข้องบริิษััท นอกัจำากัน้�ยังมี 
กัาริจำดักัาริปริะชมุใหค้วามริูด้า้นสถึานกัาริณต์ีลาดเป็นปริะจำำาทุกัสปัดาห์ 
เพั่�อให้สามาริถึตีอบคำาถึามและให้ข้้อแนะนำาตี่างๆ แกั่ลูกัค้าได้อย่าง
ริวดเริ็ว 

7156-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



มกีัารินำาเทคโนโลยเีข้า้มาชว่ยใหก้ัาริบริกิัาริเปน็ไปอยา่งริวดเริว็ยิ�งข้้�น 
เช่น กัาริจำัดทำาแอปพัลิเคชันสำาหริับลูกัค้าเพั่�อตีิดตีามสถึานะคำาสั�งซึ่่�อ 
กัาริเพัิ�มช่องทางจำัดจำำาหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซึ่ตี์ กัาริทำาคิวอาริ์
โค้ดหริ่อริหัส QR บนป้ายสินค้า กัาริสั�งซึ่่�อสินค้าเหล็กัเส้นตีัดและดัด
ออนไลน ์ริะบบออนไลน์ใบริบัริองสนิคา้ กัาริใชซ้ึ่อฟื้ตีแ์วริส์ำาหริบัคาด
กัาริณ์ความตี้องกัาริสินค้าล่วงหน้า เป็นตี้น นอกัจำากันั�น ทีมผู้บริิหาริ 
ผู้แทนข้าย และทีมเทคนิค กั็ได้ปฏิิบัตีิงานตีามแผนที�ได้กัำาหนดไว้
อย่างชัดเจำนในกัาริออกัเยี�ยมลูกัค้าข้องแตี่ละผลิตีภัณฑ์์ ริวมทั�งมีกัาริ
ตีิดตีามผลค่บหน้าจำากักัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่อย่างสมำ�าเสมอ และใน
ช่วงกัาริแพัริ่ริะบาดข้องโริคโควิด-19 บริิษััทยังได้เพัิ�มความมั�นใจำ 
ในด้านความปลอดภัยและสุข้ภาพัแกั่ลูกัค้า โดยจำัดให้มีกัาริฉี้ดวัคซึ่ีน
โควิด-19 ให้กัับพันักังานและผู้ริับเหมาข้องบริิษััท ริวมถึ้งส่งมอบ
หน้ากัากัอนามัยและเจำลแอลกัอฮอล์ให้กัับลูกัค้าอีกัด้วย

การจัด็การกับผู้ลื่สำารวจ
ผลลัพัธุ์และข้้อมูลที�ได้จำากักัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าริวมถึ้ง
จำากัริายงานกัาริตีดิตีอ่ลกูัคา้จำะถึกูันำามาพัจิำาริณาจำดักัลุม่ เพั่�อพัจิำาริณา
หาลำาดบัความสำาคญัในกัาริจำดักัาริ โดยพัจิำาริณาจำากัองค์ปริะกัอบข้อง
ปจัำจัำยที�มอีทิธิุพัลต่ีอความพัง้พัอใจำข้องลูกัคา้ปริะกัอบกับัความสามาริถึ
ในกัาริปฏิิบัตีิงานข้องบริิษััท เพั่�อให้ได้แนวทางข้องกัาริปฏิิบัตีิงานใน
แตีล่ะกัลุม่ เช่น กัาริใหค้วามสำาคัญกับักัาริพัฒันาในปริะเดน็ที�มอีทิธุพิัล
ตี่อความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้ามากั แตี่บริิษััทยังมีความสามาริถึในกัาริ
ตีอบสนองปจัำจำยันั�นอยูน่อ้ย หริอ่กัาริกัำาหนดกัริะบวนกัาริในกัาริริกััษัา
ความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าและบริิษััทสามาริถึบริิหาริจัำดกัาริปัจำจำัยเหล่า
นั�นได้อย่างมีปริะสิทธุิภาพัอยู่แล้ว เป็นตี้น

ความพื่ึงพื่อใจเม่�อเที่่ยั่บกับค้่แขั่ง
ในริะหว่างกัริะบวนกัาริสำาริวจำ บริิษััทจำะดำาเนินกัาริสอบถึามความ 
พั้งพัอใจำข้องลูกัค้าที�มีตี่อบริิษััท ซึ่้�งริวมถึ้งกัาริริับริู้ตี่อแบรินด์ ความ
ภักัดีและส่วนแบ่งกัาริใช้จำ่ายเงินข้องลูกัค้ากัลุ่มเป้าหมาย (Share of 
Wallet) เทียบกัับคู่แข่้งข้ัน เพ่ั�อให้ได้มาซ้ึ่�งข้้อมูลในเชิงเปรีิยบเทียบ
อันจำะสะท้อนให้เห็นถึ้งความสามาริถึที�แท้จำริิงข้องบริิษััทในกัาริ 
ตีอบสนองตี่อความตี้องกัาริข้องลูกัค้าได้อย่างชัดเจำนมากัยิ�งข้้�น ทั�งน้� 
ผลกัาริสำาริวจำความพัง้พัอใจำที�ไดจ้ำะถึกูันำามาวเิคริาะห ์หาความสมัพันัธุ์
กัับกัิจำกัริริมที�บริิษััทได้ทุ่มเททริัพัยากัริในกัาริจำัดกัาริและดำาเนินกัาริ 
เพั่�อให้ได้มาซึ่้�งความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าสูงสุด

ความผู้้กพื่ันขัองลื่้กค�า
บริษัิัทใหค้วามสำาคญักับัสถึานกัาริณต์ีลาดที�เปลี�ยนแปลง จำง้ไดใ้ชห้ลกัั
กัาริสริา้งความแตีกัตีา่งในสนิคา้และบริกิัาริ ริวมทั�งกัาริสนบัสนนุลกูัคา้
ผ่านโมเดล 3D ค่อ Develop, Deliver และ Delight โดย Develop 
ค่อ กัาริพััฒนาความเข้้าใจำความตี้องกัาริเฉีพัาะตีัวข้องลูกัค้าผ่านทาง
วธิุกีัาริริบัฟื้งัและวเิคริาะหข้์้อมลูลูกัค้าตีามกัลุม่ลกูัค้า Deliver คอ่ กัาริ
ส่งมอบสินค้าและบริิกัาริใหม่ๆ สู่ลูกัค้าผ่านทางทีมพััฒนาสินค้าใหม่ 
ทีมพััฒนาตีลาด และทีมกัาริตีลาดและกัาริข้าย Delight ค่อ กัาริสริ้าง
ความปติีแิละความช่�นชมใหแ้ก่ัลกูัคา้ดว้ยปริะสบกัาริณ์ใหมท่ี�ไดร้ิบัจำากั
ทกุัหนว่ยงานข้องบริษัิัทที�ลกูัค้าได้สมัผัส บริษัิัทมกีัาริจัำดตีั�งทีมบริกิัาริ
ลกูัคา้ (Customer Service Team) ซึ่้�งปริะกัอบดว้ยทกุัหนว่ยงานข้อง
บริิษััทเข้้าริ่วมปริะชุมกัับลูกัค้าและจำัดทำาแผนงาน เพั่�อปริับปริุงและ
พััฒนาสินค้าและบริิกัาริให้ตีอบสนองความตี้องกัาริข้องลูกัค้า ทำาให้
ทกุัหนว่ยงานในบริษัิัทริว่มมอ่กันัเพั่�อเสนอผลติีภณัฑ์แ์ละบริกิัาริใหม่ๆ  
ไปยงัลกูัคา้ นอกัจำากัน้� บริษัิัทยงัไดผ้ลกััดนักัาริสริา้งวัฒนธุริริมมุง่เนน้
ลูกัค้าเป็นศูนย์กัลาง (Customer Centric) ตีามวิสัยทัศน์ข้องบริิษััท
ในกัาริสริ้างความปิตีิยินดีให้ลูกัค้าด้วยนวัตีกัริริมข้องผลิตีภัณฑ์์และ
กัาริบริิกัาริที�เหน้อริะดับ มีกัาริแตี่งตีั�งคณะกัริริมกัาริและคณะทำางาน
เพั่�อมุง่เนน้ลกูัค้าเป็นศนูยก์ัลางในกัาริสริา้งกัาริมสีว่นริว่มข้องพันักังาน
ในทุกัริะดับผ่านกัิจำกัริริมตี่างๆ เช่น กัาริแบ่งปันพัูดคุยถึ้งลูกัค้ากั่อน
เริิ�มกัาริปริะชุม (Customer Pause) กัาริถึ่ายทอดปริะสบกัาริณ์ข้อง
ลูกัค้าที�มีกัับพันักังานข้องบริิษััทโดยผ่านกัิจำกัริริม “Share from Your 
Chairs” ฯลฯ เพั่�อเพัิ�มความพั้งพัอใจำ ความผูกัพัันและปริะสบกัาริณ์
ใหม่ที�เหน้อกัว่าให้กัับลูกัค้าอีกัด้วย

การจัด็การขั�อร�องเร่ยั่น
บริิษััทกัำาหนดให้มี กัาริจำัดกัาริข้้อริ้องเริียนข้องลูกัค้าภายใตี้ริะเบียบและข้ั�นตีอนกัาริปฏิิบัตีิดังน้�
1. กระบวนการร่บข้อร้องเรียั่น: เง่�อนไข้และข้้อกัำาหนด
2. การจ่ด้การข้อร้องเรียั่น: กัริะบวนกัาริพัิจำาริณา กัำาหนดเวลาและแจำ้งผล
3. การติิด้ติามุ่ข้อร้องเรียั่น: กัาริส่�อสาริกัับผู้เกัี�ยวข้้อง
4. การป้้องก่นไมุ่�ให้เกิด้ซ้ำำ�า: กัาริวิเคริาะห์เชิงล้กัและกัาริสริ้างความมั�นใจำให้แกั่ลูกัค้า

บริิษััทมีกัาริพััฒนากัริะบวนกัาริจัำดกัาริข้้อร้ิองเรีิยนโดยใช้ริะบบสาริสนเทศเข้้าร่ิวมเพ่ั�อติีดตีามสถึานะข้องข้้อร้ิองเรีิยนในข้ั�นตีอนต่ีางๆ และ 
ข้ั�นตีอนน้�ถึูกัควบคุมโดยดัชน้ชี�วัด เช่น กัาริกัำาหนดวันเวลาที�ใช้ในกัาริแกั้ไข้ และจำำานวนข้้อริ้องเริียน ลูกัค้าสามาริถึมั�นใจำได้ว่ากัริะบวนกัาริ 
ริ้องเริียนสามาริถึถึูกัจัำดกัาริแก้ัไข้ได้ในทันทีอย่างมีปริะสิทธิุภาพั นอกัจำากันั�น บริิษััทยังได้มีกัาริกัำาหนดเวลาที�ใช้ในกัาริแก้ัไข้ปัญหาในแต่ีละ
ลักัษัณะข้องปัญหาและได้จำัดทำาแอปพัลิเคชัน สำาหริับลูกัค้าเพั่�อตีิดตีามสถึานะข้้อริ้องเริียนในแตี่ละข้ั�นตีอนได้เองอีกัด้วย

ประเภทของลูกค้�
จำ�นวนวันสูงสุดที่ต้องตอบสนองก่อนก�รปรับปรุง หลังก�รปรับปรุง

กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป

ลูกัค้าหลักั ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 9 วัน ภายใน 9 วัน

ลูกัค้าทั�วไป ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 15 วัน ภายใน 18 วัน
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มกีัารินำาเทคโนโลยเีข้า้มาชว่ยใหก้ัาริบริกิัาริเปน็ไปอยา่งริวดเริว็ยิ�งข้้�น 
เช่น กัาริจำัดทำาแอปพัลิเคชันสำาหริับลูกัค้าเพั่�อตีิดตีามสถึานะคำาสั�งซึ่่�อ 
กัาริเพัิ�มช่องทางจำัดจำำาหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซึ่ตี์ กัาริทำาคิวอาริ์
โค้ดหริ่อริหัส QR บนป้ายสินค้า กัาริสั�งซึ่่�อสินค้าเหล็กัเส้นตีัดและดัด
ออนไลน ์ริะบบออนไลน์ใบริบัริองสนิคา้ กัาริใชซ้ึ่อฟื้ตีแ์วริส์ำาหริบัคาด
กัาริณ์ความตี้องกัาริสินค้าล่วงหน้า เป็นตี้น นอกัจำากันั�น ทีมผู้บริิหาริ 
ผู้แทนข้าย และทีมเทคนิค กั็ได้ปฏิิบัตีิงานตีามแผนที�ได้กัำาหนดไว้
อย่างชัดเจำนในกัาริออกัเยี�ยมลูกัค้าข้องแตี่ละผลิตีภัณฑ์์ ริวมทั�งมีกัาริ
ตีิดตีามผลค่บหน้าจำากักัริริมกัาริผู้จำัดกัาริใหญ่อย่างสมำ�าเสมอ และใน
ช่วงกัาริแพัริ่ริะบาดข้องโริคโควิด-19 บริิษััทยังได้เพัิ�มความมั�นใจำ 
ในด้านความปลอดภัยและสุข้ภาพัแกั่ลูกัค้า โดยจำัดให้มีกัาริฉี้ดวัคซึ่ีน
โควิด-19 ให้กัับพันักังานและผู้ริับเหมาข้องบริิษััท ริวมถึ้งส่งมอบ
หน้ากัากัอนามัยและเจำลแอลกัอฮอล์ให้กัับลูกัค้าอีกัด้วย

การจัด็การกับผู้ลื่สำารวจ
ผลลัพัธุ์และข้้อมูลที�ได้จำากักัาริสำาริวจำความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าริวมถึ้ง
จำากัริายงานกัาริตีดิตีอ่ลกูัคา้จำะถึกูันำามาพัจิำาริณาจำดักัลุม่ เพั่�อพัจิำาริณา
หาลำาดบัความสำาคญัในกัาริจำดักัาริ โดยพัจิำาริณาจำากัองค์ปริะกัอบข้อง
ปจัำจำยัที�มอีทิธิุพัลต่ีอความพัง้พัอใจำข้องลูกัค้าปริะกัอบกับัความสามาริถึ
ในกัาริปฏิิบัตีิงานข้องบริิษััท เพั่�อให้ได้แนวทางข้องกัาริปฏิิบัตีิงานใน
แตีล่ะกัลุม่ เช่น กัาริใหค้วามสำาคัญกับักัาริพัฒันาในปริะเดน็ที�มอีทิธุพิัล
ตี่อความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้ามากั แตี่บริิษััทยังมีความสามาริถึในกัาริ
ตีอบสนองปจัำจำยันั�นอยูน่อ้ย หริอ่กัาริกัำาหนดกัริะบวนกัาริในกัาริริกััษัา
ความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าและบริิษััทสามาริถึบริิหาริจัำดกัาริปัจำจำัยเหล่า
นั�นได้อย่างมีปริะสิทธุิภาพัอยู่แล้ว เป็นตี้น

ความพื่ึงพื่อใจเม่�อเที่่ยั่บกับค้่แขั่ง
ในริะหว่างกัริะบวนกัาริสำาริวจำ บริิษััทจำะดำาเนินกัาริสอบถึามความ 
พั้งพัอใจำข้องลูกัค้าที�มีตี่อบริิษััท ซึ่้�งริวมถึ้งกัาริริับริู้ตี่อแบรินด์ ความ
ภักัดีและส่วนแบ่งกัาริใช้จำ่ายเงินข้องลูกัค้ากัลุ่มเป้าหมาย (Share of 
Wallet) เทียบกัับคู่แข่้งข้ัน เพ่ั�อให้ได้มาซ้ึ่�งข้้อมูลในเชิงเปรีิยบเทียบ
อันจำะสะท้อนให้เห็นถึ้งความสามาริถึที�แท้จำริิงข้องบริิษััทในกัาริ 
ตีอบสนองตี่อความตี้องกัาริข้องลูกัค้าได้อย่างชัดเจำนมากัยิ�งข้้�น ทั�งน้� 
ผลกัาริสำาริวจำความพัง้พัอใจำที�ไดจ้ำะถึกูันำามาวเิคริาะห ์หาความสมัพันัธุ์
กัับกัิจำกัริริมที�บริิษััทได้ทุ่มเททริัพัยากัริในกัาริจำัดกัาริและดำาเนินกัาริ 
เพั่�อให้ได้มาซึ่้�งความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้าสูงสุด

ความผู้้กพื่ันขัองลื่้กค�า
บริษัิัทใหค้วามสำาคญักับัสถึานกัาริณต์ีลาดที�เปลี�ยนแปลง จำง้ไดใ้ชห้ลกัั
กัาริสริา้งความแตีกัตีา่งในสนิคา้และบริกิัาริ ริวมทั�งกัาริสนบัสนนุลกูัคา้
ผ่านโมเดล 3D ค่อ Develop, Deliver และ Delight โดย Develop 
ค่อ กัาริพััฒนาความเข้้าใจำความตี้องกัาริเฉีพัาะตีัวข้องลูกัค้าผ่านทาง
วธิุกีัาริริบัฟื้งัและวเิคริาะหข้์้อมลูลูกัค้าตีามกัลุม่ลกูัค้า Deliver คอ่ กัาริ
ส่งมอบสินค้าและบริิกัาริใหม่ๆ สู่ลูกัค้าผ่านทางทีมพััฒนาสินค้าใหม่ 
ทีมพััฒนาตีลาด และทีมกัาริตีลาดและกัาริข้าย Delight ค่อ กัาริสริ้าง
ความปติีแิละความช่�นชมใหแ้ก่ัลกูัคา้ดว้ยปริะสบกัาริณ์ใหมท่ี�ไดร้ิบัจำากั
ทกุัหนว่ยงานข้องบริษัิัทที�ลกูัค้าได้สมัผัส บริษัิัทมกีัาริจัำดตีั�งทีมบริกิัาริ
ลกูัคา้ (Customer Service Team) ซึ่้�งปริะกัอบดว้ยทกุัหนว่ยงานข้อง
บริิษััทเข้้าริ่วมปริะชุมกัับลูกัค้าและจำัดทำาแผนงาน เพั่�อปริับปริุงและ
พััฒนาสินค้าและบริิกัาริให้ตีอบสนองความตี้องกัาริข้องลูกัค้า ทำาให้
ทกุัหนว่ยงานในบริษัิัทริว่มมอ่กันัเพั่�อเสนอผลติีภณัฑ์แ์ละบริกิัาริใหม่ๆ  
ไปยงัลกูัคา้ นอกัจำากัน้� บริษัิัทยงัไดผ้ลกััดนักัาริสริา้งวัฒนธุริริมมุง่เนน้
ลูกัค้าเป็นศูนย์กัลาง (Customer Centric) ตีามวิสัยทัศน์ข้องบริิษััท
ในกัาริสริ้างความปิตีิยินดีให้ลูกัค้าด้วยนวัตีกัริริมข้องผลิตีภัณฑ์์และ
กัาริบริิกัาริที�เหน้อริะดับ มีกัาริแตี่งตีั�งคณะกัริริมกัาริและคณะทำางาน
เพั่�อมุง่เนน้ลกูัคา้เป็นศนูยก์ัลางในกัาริสริา้งกัาริมีสว่นริว่มข้องพันักังาน
ในทุกัริะดับผ่านกัิจำกัริริมตี่างๆ เช่น กัาริแบ่งปันพัูดคุยถึ้งลูกัค้ากั่อน
เริิ�มกัาริปริะชุม (Customer Pause) กัาริถึ่ายทอดปริะสบกัาริณ์ข้อง
ลูกัค้าที�มีกัับพันักังานข้องบริิษััทโดยผ่านกัิจำกัริริม “Share from Your 
Chairs” ฯลฯ เพั่�อเพัิ�มความพั้งพัอใจำ ความผูกัพัันและปริะสบกัาริณ์
ใหม่ที�เหน้อกัว่าให้กัับลูกัค้าอีกัด้วย

การจัด็การขั�อร�องเร่ยั่น
บริิษััทกัำาหนดให้มี กัาริจำัดกัาริข้้อริ้องเริียนข้องลูกัค้าภายใตี้ริะเบียบและข้ั�นตีอนกัาริปฏิิบัตีิดังน้�
1. กระบวนการร่บข้อร้องเรียั่น: เง่�อนไข้และข้้อกัำาหนด
2. การจ่ด้การข้อร้องเรียั่น: กัริะบวนกัาริพัิจำาริณา กัำาหนดเวลาและแจำ้งผล
3. การติิด้ติามุ่ข้อร้องเรียั่น: กัาริส่�อสาริกัับผู้เกัี�ยวข้้อง
4. การป้้องก่นไมุ่�ให้เกิด้ซ้ำำ�า: กัาริวิเคริาะห์เชิงล้กัและกัาริสริ้างความมั�นใจำให้แกั่ลูกัค้า

บริิษััทมีกัาริพััฒนากัริะบวนกัาริจำัดกัาริข้้อร้ิองเรีิยนโดยใช้ริะบบสาริสนเทศเข้้าร่ิวมเพ่ั�อติีดตีามสถึานะข้องข้้อร้ิองเรีิยนในข้ั�นตีอนต่ีางๆ และ 
ข้ั�นตีอนน้�ถึูกัควบคุมโดยดัชน้ชี�วัด เช่น กัาริกัำาหนดวันเวลาที�ใช้ในกัาริแกั้ไข้ และจำำานวนข้้อริ้องเริียน ลูกัค้าสามาริถึมั�นใจำได้ว่ากัริะบวนกัาริ 
ริ้องเริียนสามาริถึถึูกัจัำดกัาริแก้ัไข้ได้ในทันทีอย่างมีปริะสิทธิุภาพั นอกัจำากันั�น บริิษััทยังได้มีกัาริกัำาหนดเวลาที�ใช้ในกัาริแก้ัไข้ปัญหาในแต่ีละ
ลักัษัณะข้องปัญหาและได้จำัดทำาแอปพัลิเคชัน สำาหริับลูกัค้าเพั่�อตีิดตีามสถึานะข้้อริ้องเริียนในแตี่ละข้ั�นตีอนได้เองอีกัด้วย

ประเภทของลูกค้�
จำ�นวนวันสูงสุดที่ต้องตอบสนองก่อนก�รปรับปรุง หลังก�รปรับปรุง

กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป กรณีเร่งด่วน กรณีทั่วไป

ลูกัค้าหลักั ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 9 วัน ภายใน 9 วัน

ลูกัค้าทั�วไป ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 15 วัน ภายใน 18 วัน
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คณุภาพื่ขัองผู้ลิื่ติภัณฑ์์
คุณภาพัข้องผลิตีภัณฑ์์มีความสำาคัญสูงสุดต่ีอบริิษััท เพั่�อให้แน่ใจำว่า
มาตีริฐานข้องผลิตีภัณฑ์์เป็นไปอย่างสมำ�าเสมอ บริิษััทจำ้งได้จำัดตีั�ง 
หน่วยงานกัลุม่เทคโนโลยีภายใต้ีกัาริดแูลข้องริองกัริริมกัาริผูจั้ำดกัาริใหญ่-
กัาริผลติี มหีน้าที�ในกัาริพัฒันาผลติีภณัฑ์์ใหม่ ริวมถ้ึงค้นหาเทคโนโลยี
ที�จำำาเป็นในกัาริผลิตีสินค้าใหม่ๆ ในส่วนข้องริะบบคุณภาพัข้องทั�ง 3 
โริงงานจำะอยู่ในความดูแลข้องส่วนปริะกันัคุณภาพัข้องแต่ีละโริงงาน ทั�งน้� 
กัาริพัฒันาผลติีภณัฑ์์ใหม่ กัาริค้นหาเทคโนโลยแีละริะบบคณุภาพัจำะมี
กัาริตีดิตีามเป็นปริะจำำาทุกัเดอ่นโดยกัริริมกัาริผูจ้ำดักัาริใหญ่

บริิษััททุ่มเทความพัยายามในกัาริสร้ิางความพั้งพัอใจำให้แก่ัลูกัค้า 
ในทกุัด้าน โดยมุ่งมั�นที�จำะจำดัหาผลติีภณัฑ์์และบริกิัาริเพั่�อตีอบสนองต่ีอ
ความต้ีองกัาริข้องลูกัค้า ตีลอดจำนดำาเนินกัาริพััฒนาและริับปริะกััน
คณุภาพัสนิค้าให้ได้ตีามมาตีริฐานสากัลและบริกิัาริที�เป็นเยี�ยมด้วยริาคา
ที�เป็นธุริริม เพั่�อปริะโยชน์และความพัง้พัอใจำสงูสดุและเพั่�อตีอบสนอง
ความต้ีองกัาริที�หลากัหลายข้องลูกัค้า นอกัจำากันั�น บริษัิัทยงัมีริะบบ 
ริบัข้้อร้ิองเรีิยนเกัี�ยวกับัสินค้าและบริกิัาริ ริายงานกัาริเข้้าเยี�ยมพับลูกัค้า  
มกีัาริเกับ็ริกััษัาความลบัข้องลกูัค้า ริวมถึง้ไม่นำาข้้อมลูข้องลกูัค้าไปสร้ิาง
ผลปริะโยชน์ บริษัิัทมุ่งดำาเนินธุรุิกิัจำด้วยคุณธุริริมและถึอ่ปฏิบัิตีติีามกัริอบ
กัตีกิัากัาริแข่้งข้นัทางกัาริค้าที�สจุำริติีโดยผ่านแหล่งและส่�อกัลางที�ถึกูัต้ีอง
ตีามกัฎหมายเท่านั�น บริิษััทจำะไม่ก่ัอให้เกัิดข้้อมูลที�ไม่เป็นธุริริมหริ่อ
บดิเบอ่นเกัี�ยวกับัผลติีภณัฑ์์หริอ่บริกิัาริเพั่�อทำาลายคูแ่ข่้งทางกัาริค้า

เผยแพัร่ิแผ่นพัับ จำัดให้มีช่องทางเคริ่อข่้ายส่�อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Line และมกีัาริเปิดเผยริายละเอียดข้้อมลูผลติีภณัฑ์์สนิค้า
โดยผ่านแคต็ีตีาลอ็กัสนิค้าและเวบ็ไซึ่ต์ีซ้ึ่�งจำะแสดงริายละเอยีดข้องสนิค้า
ตีามปริะเภทและมาตีริฐานที�ได้ริับกัาริริับริอง ตีลอดจำนเปิดบูธุแสดง
สนิค้าที�ร้ิานตีวัแทนจำำาหน่าย กัาริเข้้าเยี�ยมพับบริษัิัทและจำดันทิริริศกัาริ
ต่ีางๆ มกีัาริจัำดตีั�งโคริงกัาริพันัธุมติีริทางธุรุิกัจิำ (Business Partnership 
Program) กัับกัลุ่มตีัวแทนจำำาหน่ายในภูมิภาค โดยกัาริปริะเมินตีาม
ศกััยภาพั ความต้ีองกัาริและกัาริเตีบิโตีข้องแต่ีละพั่�นที� เพั่�อข้ยายฐาน
ร้ิานค้าปลีกัในกัาริเข้้าถึ้งลูกัค้าให้มากัข้้�น ริวมถึ้งได้เริิ�มมีกัาริใช้
แอปพัลิเคชันสำาหริับตีิดตีามสถึานะคำาสั�งซึ่่�อข้องลูกัค้า กัาริใช้ริะบบ 
บาร์ิโค้ด และควิอาร์ิโค้ดทำาให้กัาริริะบุคณุสมบัตีขิ้องสินค้ามคีวามชัดเจำน
และแม่นยำามากัยิ�งข้้�น

บริิษััทผลิตีสินค้าและให้บริิกัาริเพั่�อสร้ิางความพั้งพัอใจำสูงสุดกัับลูกัค้า 
โดยเฉีพัาะความปลอดภัยหริ่อกัาริป้องกัันความเสี�ยงจำากักัาริใช้สินค้า  
ซึ่้�งสามาริถึสร้ิางความน่าเช่�อถึอ่ เพัิ�มยอดข้ายให้ดขี้้�นทั�งที�เป็นไปตีาม
มาตีริฐานและสงูกัว่ามาตีริฐาน อกีัทั�งบริษัิัทยงัได้ผ่านกัาริริบัริองริะบบ
บริหิาริงานคุณภาพั ISO9001:2015 ด้านกัาริตีลาดและกัาริข้ายเป็นริาย
แริกัในปริะเทศไทยจำากัสถึาบนัริบัริองมาตีริฐาน ISO (MASCI) อกีัด้วย

บริษิัทัได้ศก้ัษัาปริะเมนิและปริบัปริงุผลกัริะทบข้องสนิค้าและบริกิัาริที�
อาจำจำะเกิัดข้้�นกับัลกูัค้าอย่างสมำ�าเสมอ คริอบคลุมปริะเด็นสำาคญัต่ีางๆ 
ที�ส่งผลกัริะทบอย่างมนียัสำาคญัต่ีอลกูัค้า มกีัาริวดัผลและนำาผลกัาริศก้ัษัา
ไปพััฒนาปรัิบปริุงสินค้าและบริิกัาริ มีกัาริส่�อสาริกัับลูกัค้าในริูปแบบ
ต่ีางๆ ริวมถึง้กัาริทำากัาริตีลาดและกัาริโฆษัณากัาริใช้สนิค้าด้วยความ 
เป็นจำริงิ และให้ข้้อมลูอย่างเพัยีงพัอเพั่�อกัาริตีดัสนิใจำ มมีาตีริกัาริที�จำะไม่
ดำาเนนิกัาริใดๆ ที�ทำาให้เกัดิความคลมุเคริอ่หริอ่บดิเบอ่นข้้อมลูเกัี�ยวกับั
สนิค้าและบริกิัาริ ไม่โฆษัณาเกันิจำริงิ หริอ่ละไว้ไม่กัล่าวถ้ึงข้้อมลูอันสำาคญั 
ซึ่้�งนำาไปสูค่วามเข้้าใจำผิด มมีาตีริกัาริที�จำะไม่กัริะทำากัาริอันส่อถึง้กัาริโกัหกั
หลอกัลวงจำงใจำปกัปิดเน้�อหาให้ข้้อมลูเทจ็ำหริอ่จำงใจำให้ลกูัค้าเข้้าใจำผดิ ไม่มี
กัาริใช้ฉีลากัสนิค้าหริอ่ข้้อความปริะชาสมัพันัธ์ุที�ใช้ตีวัพัมิพ์ัเลก็ัเกันิควริ 
และมีเอกัสาริแสดงความคุ้มค่าในกัาริซ่ึ่�อสนิค้าข้องบริษัิัท บริษัิัทเคาริพั
สิทธุิส่วนบุคคลและคุ้มคริองข้้อมูลส่วนตีัวข้องลูกัค้า ได้แก่ั กัาริไม่
สอบถึามหริอ่เก็ับข้้อมูลลกูัค้าโดยไม่ได้ริบัความยินยอมจำากัลกูัค้าก่ัอน 
มกีัาริริะบแุละแจ้ำงวัตีถึปุริะสงค์ข้องกัาริเกับ็ข้้อมลูส่วนตีวัและกัารินำาไป
ใช้ ให้ลกูัค้าทริาบก่ัอนที�จำะดำาเนนิกัาริ กัาริจำดัเกับ็ข้้อมลูส่วนตีวัข้องลกูัค้า
อย่างปลอดภยัและไม่ส่งต่ีอข้้อมลูลกูัค้าให้กับัผูอ้่�นนอกัจำากัจำะได้ริบัความ
ยนิยอมจำากัลกูัค้าก่ัอน ให้สทิธุแิก่ัลกูัค้าในกัาริตีริวจำสอบความถูึกัต้ีอง
ข้องข้้อมูลและกัาริใช้ข้้อมูลข้องตีนภายใต้ีกัริอบข้องกัฎหมาย หากัพับ
ความผดิพัลาดหริอ่ความไม่ชอบธุริริมในกัาริจำดัเกับ็และกัาริใช้ข้้อมลูจำะ
มกีัาริปรัิบปรุิงหริอ่แก้ัไข้ให้ถึกูัต้ีอง กัาริเปิดเผยข้้อมูลที�ได้ริบัเป็นไปตีาม
ที�กัำาหนดและแจ้ำงไว้แก่ัลูกัค้า มีกัาริคุ้มคริองข้้อมูลข้องลูกัค้าอย่าง 
ถึกูัต้ีองตีามกัฎหมาย

กัาริทำาสญัญาริะหว่างบริษัิัทกับัลกูัค้าจำะเข้ยีนด้วยภาษัาที�ชดัเจำนอ่านง่าย
เข้้าใจำง่าย เปิดโอกัาสให้ลูกัค้าศ้กัษัาและสอบถึามริายละเอียดต่ีางๆ  
ในสญัญา ณ จำดุข้าย จำนเป็นที�เข้้าใจำตีริงกันัทั�งสองฝ่่าย ไม่มกีัาริกัำาหนด
เง่�อนไข้ที�ไม่เป็นธุริริม ให้ข้้อมูลชัดเจำนและเพัียงพัอเกัี�ยวกัับริาคา 
คณุสมบัตีกิัาริใช้งาน เง่�อนไข้และข้้อตีกัลง ค่าใช้จ่ำาย ริะยะเวลาข้อง
สญัญาและริะยะเวลาในกัาริยกัเลกิัโดยมคีณุภาพัตีามมาตีริฐานและริาคา
ยตุีธิุริริมพัร้ิอมทั�งป้ายหริอ่ฉีลากัสนิค้าเป็นไปตีามที�กัฎหมายกัำาหนด

แบรนด็์สินค�าแลื่ะการโฆษณา

ความรบัผู้ดิ็ชอบต่ิอผู้้�บรโิภค
บริษัิัทมีความรัิบผดิชอบในตัีวผลติีภณัฑ์์เหล็กัและบริกิัาริที�บริษัิัทส่งมอบ
ให้แก่ัลกูัค้าผ่านกัจิำกัริริมทางกัาริตีลาด ริวมทั�งกัาริให้ความริูแ้ก่ัลกูัค้าใน
กัาริใช้งานผลิตีภณัฑ์์ที�มคีวามปลอดภัยสงูสดุได้ตีามมาตีริฐานผลิตีภณัฑ์์
อุตีสาหกัริริม (มอกั.) ที�กัำาหนดโดยสำานักังานมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์
อตุีสาหกัริริม กัริะทริวงอุตีสาหกัริริม ริวมถึง้มาตีริฐานผลติีภณัฑ์์ข้อง
ปริะเทศต่ีางๆ ที�บริษัิัทดำาเนนิกัาริส่งออกัสินค้าไปจำำาหน่ายด้วย

บริษัิัทเปิดเผยริายละเอยีดข้้อมลูผลติีภณัฑ์์ตีามข้้อกัำาหนดในกัาริแสดง
ฉีลากัผลิตีภัณฑ์์โดยปฏิบัิตีติีามกัฎหมาย มาตีริฐานและข้้อแนะนำาเกัี�ยวกับั 
กัาริส่�อสาริกัาริตีลาด ริวมทั�งกัาริโฆษัณาและกัาริส่งเสริิมกัาริตีลาดที� 
ถึูกัต้ีองและเป็นธุริริมและบริิษััทไม่โฆษัณาสินค้าที�ถึูกัแบนหริ่อเป็น
ปริะเดน็ล่อแหลมในสงัคม เปิดให้ผูส้นใจำเข้้าเยี�ยมชมกัริะบวนกัาริผลติี
ข้องโริงงาน มกีัาริพัฒันาคณุภาพัข้องผลติีภณัฑ์์อย่างต่ีอเน้�อง ในกัาริ
ส่งสนิค้าทกุัคริั�ง บริษัิัทจำะส่งมอบสนิค้าพัร้ิอมกับัใบริบัปริะกันัคณุภาพั 
(Certificate) นอกัจำากันั�น บริษัิัทเข้้าไปมส่ีวนร่ิวมกับัภาคริฐัในกัาริส่�อสาริ
กับัผูบ้ริโิภคถ้ึงมาตีริฐานใหม่ริวมถ้ึงนวตัีกัริริมใหม่ๆ ข้องสนิค้าทั�งในริปู
ข้องกัาริจำดัสมัมนาให้ความริูก้ับันักัออกัแบบ ผูร้ิบัเหมาและลูกัค้าผูใ้ช้งาน 

7356-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



นวัติกรรมที่างธุุรกิจแลื่ะสังคม
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) ได้นำาความริู้ที� 
ได้ริับจำากัปริะสบกัาริณ์กัาริดำาเนินงานด้านความรัิบผิดชอบตี่อสังคม
มาพััฒนาปริับใช้และคิดค้นให้เกัิดนวัตีกัริริมทางธุุริกัิจำที�สามาริถึสริ้าง
ปริะโยชน ์ปริะหยดัพัลงังาน เพัิ�มข้ดีความสามาริถึทางกัาริแข้ง่ข้นัและ
สร้ิางมลูค่าเพัิ�มทั�งต่ีอธุรุิกิัจำและสงัคมไปพัร้ิอมๆ กันั โดยสินค้าและบริกิัาริ 
ที�มีความโดดเด่นทางด้านนวัตีกัริริม ได้แกั่

1. เห็ลื่็กเส�นเห็น่ยั่วพื่ิเศึษ ที่าที่า ที่ิสคอน บกส.เอส 
เป็นคริั�งแริกัในปริะเทศไทยที�บริิษััทได้พััฒนาเหล็กัเส้นเหน้ยวพิัเศษั
ภายใตี้ช่�อ ทาทา ทิสคอน บกัส.เอส ผลิตีตีามมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์
อุตีสาหกัริริม มอกั. 24-2559 เกัริด SD40 และ SD50 ซึ่้�งหมายถึ้ง
ไม่จำำาเป็นตี้องเปลี�ยนกัาริออกัแบบโคริงสริ้างใดๆ จำากัมาตีริฐานความ
แข้ง็แริงข้องวสัดุตีาม มอกั. ความตี้านแริงด้งสูงสุด (UTS) และความ
เหน้ยวมีมากักัว่าที�ริะบุไว้ในมาตีริฐาน SD40 และ SD50 เหล็กัชนิด
น้�สริา้งความมั�นใจำไดว้า่ จำะสามาริถึเพัิ�มความปลอดภยัในริะหวา่งกัาริ
เกัิดแผ่นดินไหวได้ ด้วยเหล็กัที�มีความเหน้ยวที�สูงข้้�นและความ
สามาริถึโค้งงอที�มากัข้้�นส่งผลให้มีความสะดวกัในกัาริทำางานใน 
สถึานที�กั่อสริ้างข้ณะเดียวกัันส่วนที�งอก็ัยังคงความเหน้ยวไว้มากัด้วย

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
มีความเหน้ยวสูงข้้�นอย่างดีเยี�ยม เน้�องจำากักัริะบวนกัาริควบคุม 
กัาริผลิตีเหล็กัเส้นภายใตี้กัริะบวนกัาริและเทคโนโลยีข้อง ทาทา สตีีล
สามาริถึพััฒนากัาริยด่ตีวัใหส้งูข้้�นและริกััษัาคณุภาพัข้องความแข้ง็แริง 
SD40 และ SD50 ที�ให้ผลที�ดกีัว่าในกัาริดดูซึ่บัพัลังงานข้องแผ่นดนิไหว 
ได้มากักัว่าเหล็กัเส้นเกัริดปกัตีิอ่�นๆ

2. เห็ลื่็กเส�นติัด็แลื่ะด็ัด็สำาเร็จร้ป
กัริะบวนกัาริทำางานกัอ่สริา้งแบบดั�งเดมิกัอ่ใหเ้กัดิกัาริสญูเสยีเหลก็ัเสน้
ที�ไม่ได้ใช้ เน้�องจำากัมีกัาริสั�งซึ่่�อเผ่�อไว้มากักัว่ากัาริใช้งานจำริิงและ 
ผู้ปฏิิบัตีิงานที�สถึานที�กั่อสริ้างจำะตีัดและดัดเหล็กัเส้นตีริงด้วยอุปกัริณ์
หนา้งานเพั่�อใหไ้ดเ้หลก็ัตีามริปูริา่งและริปูแบบที�ตีอ้งกัาริ จำง้กัอ่ใหเ้กัดิ
กัาริทิ�งเหล็กัที�ไม่ได้ความยาวตีามที�ตี้องกัาริไป 

กัาริใหบ้ริกิัาริตีดัและดดัเปน็หน้�งในกัาริแกัไ้ข้ปัญหาเบด็เสริจ็ำในกัาริทำา
ชิ�นสว่นสำาเริจ็ำริปู ที�มุ่งช่วยยกัมาตีริฐานกัาริผลิตีในอุตีสาหกัริริมก่ัอสร้ิาง
เพัิ�มข้้�น โดยอาศยักัาริทำางานอยา่งใกัลช้ดิกับัผูร้ิบัเหมาที�เปน็ลกูัคา้และ
ทำากัาริสง่มอบสนิคา้สำาเริจ็ำริปู ที�มคีวามเฉีพัาะตัีวสำาหริบัแตีล่ะโคริงกัาริ

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
ไม่ม่เห็ลื่็กส่วนเห็ลื่่อที่ิ�ง 
กัริะบวนกัาริตีดัและดดัจำะดำาเนนิกัาริที�ศนูยบ์ริกิัาริตีดัและดดัข้องบริษัิัท
จำ้งไม่เกัิดกัาริสูญเสียเหล็กัที�หน้างาน

ลื่ด็ความยัุ่่งยั่ากที่่�เกิด็จากแรงงาน
คนงานที�โคริงกัาริกั่อสริ้าง ปกัตีิจำะทำาหน้าที�หลักั 2 งาน ที�เกัี�ยวข้้อง
กัับเหล็กัเส้น ได้แกั่ กัาริตีัดและดัด และกัาริผูกัเหล็กั กัาริใช้เหล็กัเส้น
ตีัดและดัดสำาเริ็จำริูปจำ้งลดกัาริพั้�งพัาแริงงานอย่างมีนัยสำาคัญ

การบริห็ารเวลื่าที่่�ด็่กว่า
กัาริให้บริิกัาริตีัดและดัดจำะพัริ้อมส่งได้ภายใน 3-5 วัน หลังจำากั
สามาริถึสริุปแบบ ซึ่้�งจำะช่วยลดความกัดดันตี่อผู้จำัดกัาริโคริงกัาริ 
ให้ดำาเนินงานได้ตีามกัำาหนดเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

มาติรฐานคุณภาพื่ส้ง
บริิษััทให้บริิกัาริตีัดและดัดจำากัเหล็กัเส้นมาตีริฐานคุณภาพัสูง ทาทา 
ทสิคอน ม ีความแข้ง็แริงที�เหนอ้กัวา่และเหนย้วกัวา่เหลก็ัเสน้ที�ไมเ่ปน็
ที�ริูจ้ำกััในตีลาด ซ้ึ่�งสามาริถึลดกัาริเกัดิอบุตัีเิหตีจุำากักัาริตัีดและดดัเหลก็ั
เองในสถึานที�กั่อสริ้าง ลดค่าใช้จำ่ายในกัาริข้นส่ง (ไม่จำำาเป็นต้ีอง
ปริะมาณกัาริปริิมาณเหล็กัเส้นที�จำะต้ีองใช้เผ่�อมากัเกิันไป) และ 
ลดปัญหามลภาวะที�จำะเกัิดแกั่ชุมชนใกัล้เคียงอีกัด้วย

ประโยั่ชน์เพื่่�อผู้้�บริโภค สาธุารณะแลื่ะสังคม
จำะไดร้ิบัปริะโยชนด์า้นความปลอดภยัมากัข้้�นเม่�ออาคาริหริอ่โคริงสริา้ง
พั่�นฐานใดๆ ได้ใช้ ทาทา ทิสคอน บกัส.เอส ในโคริงสริ้างข้องกัาริ
กั่อสริ้าง
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นวัติกรรมที่างธุุรกิจแลื่ะสังคม
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) ได้นำาความริู้ที� 
ได้ริับจำากัปริะสบกัาริณ์กัาริดำาเนินงานด้านความรัิบผิดชอบตี่อสังคม
มาพััฒนาปริับใช้และคิดค้นให้เกัิดนวัตีกัริริมทางธุุริกัิจำที�สามาริถึสริ้าง
ปริะโยชน ์ปริะหยดัพัลงังาน เพัิ�มข้ดีความสามาริถึทางกัาริแข้ง่ข้นัและ
สร้ิางมลูค่าเพัิ�มทั�งต่ีอธุรุิกิัจำและสงัคมไปพัร้ิอมๆ กันั โดยสินค้าและบริกิัาริ 
ที�มีความโดดเด่นทางด้านนวัตีกัริริม ได้แกั่

1. เห็ลื่็กเส�นเห็น่ยั่วพื่ิเศึษ ที่าที่า ที่ิสคอน บกส.เอส 
เป็นคริั�งแริกัในปริะเทศไทยที�บริิษััทได้พััฒนาเหล็กัเส้นเหน้ยวพิัเศษั
ภายใตี้ช่�อ ทาทา ทิสคอน บกัส.เอส ผลิตีตีามมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์
อุตีสาหกัริริม มอกั. 24-2559 เกัริด SD40 และ SD50 ซึ่้�งหมายถึ้ง
ไม่จำำาเป็นตี้องเปลี�ยนกัาริออกัแบบโคริงสริ้างใดๆ จำากัมาตีริฐานความ
แข้ง็แริงข้องวสัดุตีาม มอกั. ความตี้านแริงด้งสูงสุด (UTS) และความ
เหน้ยวมีมากักัว่าที�ริะบุไว้ในมาตีริฐาน SD40 และ SD50 เหล็กัชนิด
น้�สริา้งความมั�นใจำไดว้า่ จำะสามาริถึเพัิ�มความปลอดภยัในริะหวา่งกัาริ
เกัิดแผ่นดินไหวได้ ด้วยเหล็กัที�มีความเหน้ยวที�สูงข้้�นและความ
สามาริถึโค้งงอที�มากัข้้�นส่งผลให้มีความสะดวกัในกัาริทำางานใน 
สถึานที�กั่อสริ้างข้ณะเดียวกัันส่วนที�งอก็ัยังคงความเหน้ยวไว้มากัด้วย

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
มีความเหน้ยวสูงข้้�นอย่างดีเยี�ยม เน้�องจำากักัริะบวนกัาริควบคุม 
กัาริผลิตีเหล็กัเส้นภายใตี้กัริะบวนกัาริและเทคโนโลยีข้อง ทาทา สตีีล
สามาริถึพัฒันากัาริยด่ตีวัใหส้งูข้้�นและริกััษัาคณุภาพัข้องความแข้ง็แริง 
SD40 และ SD50 ที�ให้ผลที�ดกีัว่าในกัาริดดูซึ่บัพัลงังานข้องแผ่นดนิไหว 
ได้มากักัว่าเหล็กัเส้นเกัริดปกัตีิอ่�นๆ

2. เห็ลื่็กเส�นติัด็แลื่ะด็ัด็สำาเร็จร้ป
กัริะบวนกัาริทำางานกัอ่สริา้งแบบดั�งเดมิกัอ่ใหเ้กัดิกัาริสญูเสยีเหลก็ัเสน้
ที�ไม่ได้ใช้ เน้�องจำากัมีกัาริสั�งซึ่่�อเผ่�อไว้มากักัว่ากัาริใช้งานจำริิงและ 
ผู้ปฏิิบัตีิงานที�สถึานที�กั่อสริ้างจำะตีัดและดัดเหล็กัเส้นตีริงด้วยอุปกัริณ์
หนา้งานเพั่�อใหไ้ดเ้หลก็ัตีามริปูริา่งและริปูแบบที�ตีอ้งกัาริ จำง้กัอ่ใหเ้กัดิ
กัาริทิ�งเหล็กัที�ไม่ได้ความยาวตีามที�ตี้องกัาริไป 

กัาริใหบ้ริกิัาริตีดัและดดัเปน็หน้�งในกัาริแกัไ้ข้ปัญหาเบด็เสริจ็ำในกัาริทำา
ชิ�นสว่นสำาเริจ็ำริปู ที�มุ่งช่วยยกัมาตีริฐานกัาริผลิตีในอุตีสาหกัริริมก่ัอสร้ิาง
เพัิ�มข้้�น โดยอาศยักัาริทำางานอยา่งใกัลช้ดิกับัผูร้ิบัเหมาที�เปน็ลกูัคา้และ
ทำากัาริสง่มอบสนิคา้สำาเริจ็ำริปู ที�มคีวามเฉีพัาะตัีวสำาหริบัแตีล่ะโคริงกัาริ

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
ไม่ม่เห็ลื่็กส่วนเห็ลื่่อที่ิ�ง 
กัริะบวนกัาริตีดัและดดัจำะดำาเนนิกัาริที�ศนูยบ์ริกิัาริตีดัและดดัข้องบริษัิัท
จำ้งไม่เกัิดกัาริสูญเสียเหล็กัที�หน้างาน

ลื่ด็ความยัุ่่งยั่ากที่่�เกิด็จากแรงงาน
คนงานที�โคริงกัาริกั่อสริ้าง ปกัตีิจำะทำาหน้าที�หลักั 2 งาน ที�เกัี�ยวข้้อง
กัับเหล็กัเส้น ได้แกั่ กัาริตีัดและดัด และกัาริผูกัเหล็กั กัาริใช้เหล็กัเส้น
ตีัดและดัดสำาเริ็จำริูปจำ้งลดกัาริพั้�งพัาแริงงานอย่างมีนัยสำาคัญ

การบริห็ารเวลื่าที่่�ด็่กว่า
กัาริให้บริิกัาริตีัดและดัดจำะพัริ้อมส่งได้ภายใน 3-5 วัน หลังจำากั
สามาริถึสริุปแบบ ซึ่้�งจำะช่วยลดความกัดดันตี่อผู้จำัดกัาริโคริงกัาริ 
ให้ดำาเนินงานได้ตีามกัำาหนดเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

มาติรฐานคุณภาพื่ส้ง
บริิษััทให้บริิกัาริตีัดและดัดจำากัเหล็กัเส้นมาตีริฐานคุณภาพัสูง ทาทา 
ทสิคอน ม ีความแข้ง็แริงที�เหนอ้กัวา่และเหนย้วกัวา่เหลก็ัเสน้ที�ไมเ่ปน็
ที�ริูจ้ำกััในตีลาด ซ้ึ่�งสามาริถึลดกัาริเกัดิอบุตัีเิหตีจุำากักัาริตีดัและดดัเหลก็ั
เองในสถึานที�กั่อสริ้าง ลดค่าใช้จำ่ายในกัาริข้นส่ง (ไม่จำำาเป็นต้ีอง
ปริะมาณกัาริปริิมาณเหล็กัเส้นที�จำะต้ีองใช้เผ่�อมากัเกิันไป) และ 
ลดปัญหามลภาวะที�จำะเกัิดแกั่ชุมชนใกัล้เคียงอีกัด้วย

ประโยั่ชน์เพื่่�อผู้้�บริโภค สาธุารณะแลื่ะสังคม
จำะไดร้ิบัปริะโยชนด์า้นความปลอดภยัมากัข้้�นเม่�ออาคาริหริอ่โคริงสริา้ง
พั่�นฐานใดๆ ได้ใช้ ทาทา ทิสคอน บกัส.เอส ในโคริงสริ้างข้องกัาริ
กั่อสริ้าง
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3. เห็ลื่็กขั�ออ�อยั่ เกรด็ SD50
เหล็กัข้้ออ้อย ทาทา ทสิคอน SD50 ซึ่้�งผ่านกัาริผลิตีด้วยกัริะบวนกัาริ 
Temp Core เพั่�อเพัิ�มความตี้านทานแริงด้งสูงให้กัับเหล็กัเส้น โดยใช้
เทคนิค Thermo-Mechanical Treatment (TMT) โคริงสร้ิางทาง
จำุลภาคข้องเหล็กัเส้นปริะกัอบด้วยกัาริริวมกัันข้องผิวชั�นนอกั 
ที�แข้็งแกัริ่งข้องโคริงสริ้าง Tempered Martensite และแกันกัลาง 
ที�มีความเหน้ยวข้องโคริงสริ้าง Ferrite-Pearlite น้�ค่อสิ�งที�จำะช่วยให้
เหล็กัเส้น ทาทา ทิสคอน SD50 มีกัาริผสมผสานที�ยอดเยี�ยมข้อง 
ความแข้็งแริงและความเหน้ยว

ประโยั่ชน์ที่่�ม่ติ่อผู้้�ม่ส่วนได็�เส่ยั่:
เจ�าขัองโครงการ 
ได้ริับปริะโยชน์โดยตีริงจำากักัาริใช้ ทาทา ทิสคอน SD50 เพัริาะ
ปริะหยัดค่าใช้จำ่าย เน้�องจำากัใช้เหล็กัเส้นสำาหริับกัาริกั่อสริ้างน้อยกัว่า
เม่�อเทียบกัับกัาริใช้ SD40 โดยสามาริถึปริะหยัดได้ถึ้งริ้อยละ 15-20

นักออกแบบ
สามาริถึเพัิ�มความคดิสริา้งสริริคข์้องงานออกัแบบในโคริงกัาริข้องตีน
และลดปัญหาเกัี�ยวกัับภาริะข้องโคริงสริ้าง

วิศึวกรโครงสร�าง/ผู้้�รับเห็มา
มีปริะสิทธุิภาพัมากัข้้�นในกัาริทำางานในกัริะบวนกัาริบางอย่างที�เหล็กั
เส้น SD40 ไม่สามาริถึให้ความแข็้งแริงได้สูงเท่าเหล็กัเส้น ทาทา  
ทสิคอน SD50 สามาริถึใช้สำาหรัิบงานที�ตีอ้งกัาริความแข็้งแริงสูง เช่น 
เข้่�อน สะพัาน อาคาริหริ่อโคริงสร้ิางที�สำาคัญอ่�นๆ โดยไม่กัริะทบกัับ
คุณสมบัตีิกัาริย่ดตีัว

ผู้้�บริโภค สาธุารณะแลื่ะสังคม
ได้ริับปริะโยชน์ด้านความปลอดภัยมากัข้้�นเม่�ออาคาริหริ่อโคริงสร้ิาง
พั่�นฐานใดๆ ใช้วัสดุกั่อสริ้างซึ่้�งสอดคล้องกัับมาตีริฐานและมีความ 
แข้็งแริงมากัข้้�น

4. เห็ลื่็กเด็่อยั่สำาเร็จร้ป (DOWEL)
เหล็กัเด่อย ค่อ เหล็กัเส้นกัลมที�นำามาตัีดเป็นท่อน เพ่ั�อใช้เสริิม
คอนกัริีตีตีามแนวข้วาง โดยมีคุณสมบัตีิช่วยเสริิมความแข้็งแริงข้อง
ริอยตี่อคอนกัริีตี ซึ่้�งถึูกัสริ้างข้้�นเพั่�อความจำำาเป็นในงานกั่อสริ้าง เช่น
ริอยต่ีอเพ่ั�อกัาริหดตัีว ริอยต่ีอเพ่ั�อกัาริเคล่�อนตีัวอย่างอิสริะ และ 
ริอยตี่อกั่อสริ้าง เป็นตี้น เหล็กัเด่อยส่วนมากัจำะใช้ในงานถึนน 
โดยเฉีพัาะงานข้องกัริมทางหลวงที�มีกัาริเปลี�ยนแปลงแบบกั่อสริ้าง 
โดยริะบุให้ถึนนบางแบบ เช่น ทางหลวงพัิเศษั (Motorway) ตี้องใช้ 
เหล็กัเด่อยที�มีกัำาลังสูงกัว่าเหล็กัเด่อยปกัตีิ 

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ: 
ผลิตีจำากัเหล็กัที�ได้มาตีริฐาน มีความแข้็งแริง สามาริถึริับแริงได้ตีาม
มาตีริฐาน ตีัดเป็นท่อนข้นาดเท่าๆ กััน มัดเป็นชุดๆ สะดวกัตี่อกัาริ
ข้นสง่และกัาริใช้งาน นอกัจำากัน้�บริษัิัทยงัรัิบผลติีเหลก็ัเดอ่ยเกัริดพิัเศษั
เพั่�อตีอบสนองตีอ่ความตีอ้งกัาริใชง้านในปริะเทศ ทำาใหล้ดกัารินำาเข้า้
สินค้าเหล็กัจำากัต่ีางปริะเทศ ช่วยลดค่าใช้จำ่ายในงานก่ัอสริ้าง และ 
ลดริะยะเวลาในกัาริกั่อสริ้างลงได้
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5. เห็ลื่็กปลื่อกขั�ออ�อยั่สำาเร็จร้ป
เหล็กัปลอกั ค่อ เหล็กัเส้นกัลมหริ่อเหล็กัข้้ออ้อยที�นำามาตีัดเป็นท่อน
แล้วดัด เพั่�อใช้เสริิมความแข้็งแริงข้องโคริงสริ้างคอนกัริีตีเสริิมเหล็กั 
เช่น เสา หริ่อ คาน โดยเหล็กัปลอกัจำะเป็นตีัวช่วยตี้านทานกัาริแตีกั
ข้องคอนกัริีตี ทำาให้โคริงสริ้างไม่แตีกัตีัวอย่างริวดเริ็วเม่�อตี้องริับแริง
มากักัว่าปกัตีิ แตี่จำะค่อยๆ โกั่งตีัวกั่อนจำะเกัิดกัาริวิบัตีิข้องโคริงสริ้าง

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
ผลิตีจำากัเหล็กัข้้ออ้อยข้นาด 6 มม. เกัริด SD30 ตีามมาตีริฐาน
ผลิตีภัณฑ์์อุตีสาหกัริริม มอกั.24-2559 นำามาตีัดและดัดเป็นเหล็กั
ปลอกั ข้นาดมาตีริฐานสำาหรัิบงานก่ัอสริา้งข้นาดกัลาง - เล็กั เชน่บา้น
เดี�ยว ทาวนเ์ฮาส ์อาคาริสงู 3 ชั�น เปน็ตีน้ เหลก็ัปลอกัข้อ้ออ้ยสำาเริจ็ำริปู
มีกัำาลังสูงกัว่าเหล็กัปลอกัที�ผลิตีจำากัเหล็กัเส้นกัลมทั�วไป และยังมี
คริีบ-บั�งที�ช่วยในกัาริย้ดเกัาะกัับคอนกัรีิตีได้ดีกัว่า ทำาให้โคริงสริ้าง
คอนกัริตีีเสริมิเหลก็ัที�ใช้เหลก็ัปลอกัข้้อออ้ยมคีวามแข็้งแริงสงู สามาริถึ
ริับแริงได้มากักัว่าและช่วยชะลอกัาริวิบัตีิข้องโคริงสริ้าง

6. เห็ลื่็กเส�นที่่�ม่คุณสมบัติิสอด็คลื่�องกับมาติรฐาน
รถึไฟื้ความเร็วส้งขัองประเที่ศึจ่น

ในโคริงกัาริกัอ่สริา้งริถึไฟื้ความเริว็สงูไทย-จำนีใช้กัาริออกัแบบกัอ่สริา้ง
จำากัปริะเทศจีำนซึ่้�งมีมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์ตี่างไปจำากัมาตีริฐานข้อง
ปริะเทศไทย ทำาให้ผูร้ิบัเหมาในปริะเทศมีความยากัลำาบากัในกัาริจำดัหา
และสั�งซึ่่�อวัสดุเพั่�อมาใช้กั่อสริ้างในโคริงกัาริดังกัล่าว โดยเหล็กัเส้นที�
จำะนำามาใช้กั่อสริ้างนั�นจำะตี้องมีกัาริควบคุมคุณสมบัตีิบางชนิดอย่าง
เข้้มงวด เช่น ค่าคาริ์บอนสมมูล (Carbon equivalent) และตี้องผ่าน
กัาริทดสอบความล้า (Fatigue test) เป็นตี้น

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
ผลิตีจำากัเหล็กัเส้นที�ได้ตีามมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์ข้องปริะเทศไทยและ
มีคุณสมบัตีิสอดคล้องกัับมาตีริฐานเหล็กัเส้นกั่อสริ้างสำาหริับริถึไฟื้
ความเริ็วสูงข้องปริะเทศจำีน ตีอบสนองตี่อความตี้องกัาริใช้้งานใน
โคริงกัาริกั่อสริ้างริถึไฟื้ความเริ็วสูงไทย-จำีน ทำาให้ลดกัารินำาเข้้าสินค้า
เหล็กัจำากัตี่างปริะเทศ ช่วยลดค่าใช้จำ่ายในงานกั่อสริ้าง และลดริะยะ
เวลาในกัาริกั่อสริ้างลงได้

7. เห็ลื่็กเส�นเสริมคอนกร่ติฐานรากสำาเร็จร้ป
งานฐานริากัค่อโคริงสริ้างส่วนที�อยู่ใตี้ผิวดิน ทำาหน้าที�แบกัรัิบนำ�าหนักั
จำากัเสาแล้วถึ่ายลงสู่ดิน เป็นส่วนสำาคัญในงานกั่อสริ้าง เพัริาะเป็น 
พั่�นฐานข้องสิ�งปลูกัสริ้างตี่างๆ บริิษััททำากัาริผลิตี “เหล็กัเส้น 
เสริิมคอนกัริีตีฐานริากัสำาเริ็จำริูป’’ ช่วยให้งานกั่อสริ้างฐานริากัง่าย 
สะดวกั ริวดเริ็ว และมีความแข้็งแริงมากัข้้�น ซึ่้�งในปัจำจำุบันเหล็กัเส้น
เสริิมคอนกัรีิตีฐานริากัสำาเร็ิจำรูิป มีจำำาหน่ายตีามข้นาดมาตีริฐานหริ่อ
สามาริถึสั�งทำาตีามแบบได้

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
กัาริใชง้านเหลก็ัเสน้เสริมิคอนกัริตีีฐานริากัสำาเริจ็ำริปู ชว่ยใหก้ัาริทำางาน
กั่อสริ้างเสริ็จำเริ็วข้้�น เวลาในกัาริทำางานลดลงเป็นกัาริปริะหยัดค่าแริง
งานไปในตัีว ส่งผลให้ควบคุมตี้นทุนในกัาริกั่อสริ้างได้เป็นอย่างดี  
ลดกัาริเกัิดเศษัเหล็กัจำากักัาริตีัดและดัดเหล็กัเส้นที�หน้างาน ส่งผลให้
หนา้งานสะอาด ลดความผดิพัลาดจำากักัาริตีดัและดดั สามาริถึควบคมุ
คณุภาพัไดด้เีน้�องจำากัผลติีดว้ยเคริ่�องจำกััริในโริงงาน หาซึ่่�อไดง้า่ยตีาม
ริ้านข้ายวัสดุกั่อสริ้างทั�วไป หริ่อยังสามาริถึสั�งผลิตีตีามข้นาดที�ลูกัค้า
ตี้องกัาริได้
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5. เห็ลื่็กปลื่อกขั�ออ�อยั่สำาเร็จร้ป
เหล็กัปลอกั ค่อ เหล็กัเส้นกัลมหริ่อเหล็กัข้้ออ้อยที�นำามาตีัดเป็นท่อน
แล้วดัด เพั่�อใช้เสริิมความแข้็งแริงข้องโคริงสริ้างคอนกัริีตีเสริิมเหล็กั 
เช่น เสา หริ่อ คาน โดยเหล็กัปลอกัจำะเป็นตีัวช่วยตี้านทานกัาริแตีกั
ข้องคอนกัริีตี ทำาให้โคริงสริ้างไม่แตีกัตีัวอย่างริวดเริ็วเม่�อตี้องริับแริง
มากักัว่าปกัตีิ แตี่จำะค่อยๆ โกั่งตีัวกั่อนจำะเกัิดกัาริวิบัตีิข้องโคริงสริ้าง

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
ผลิตีจำากัเหล็กัข้้ออ้อยข้นาด 6 มม. เกัริด SD30 ตีามมาตีริฐาน
ผลิตีภัณฑ์์อุตีสาหกัริริม มอกั.24-2559 นำามาตีัดและดัดเป็นเหล็กั
ปลอกั ข้นาดมาตีริฐานสำาหรัิบงานก่ัอสริา้งข้นาดกัลาง - เล็กั เชน่บา้น
เดี�ยว ทาวนเ์ฮาส ์อาคาริสงู 3 ชั�น เปน็ตีน้ เหลก็ัปลอกัข้อ้ออ้ยสำาเริจ็ำริปู
มีกัำาลังสูงกัว่าเหล็กัปลอกัที�ผลิตีจำากัเหล็กัเส้นกัลมทั�วไป และยังมี
คริีบ-บั�งที�ช่วยในกัาริย้ดเกัาะกัับคอนกัรีิตีได้ดีกัว่า ทำาให้โคริงสริ้าง
คอนกัริตีีเสริมิเหลก็ัที�ใช้เหลก็ัปลอกัข้้อออ้ยมคีวามแข็้งแริงสงู สามาริถึ
ริับแริงได้มากักัว่าและช่วยชะลอกัาริวิบัตีิข้องโคริงสริ้าง

6. เห็ลื่็กเส�นที่่�ม่คุณสมบัติิสอด็คลื่�องกับมาติรฐาน
รถึไฟื้ความเร็วส้งขัองประเที่ศึจ่น

ในโคริงกัาริกัอ่สริา้งริถึไฟื้ความเริว็สงูไทย-จำนีใช้กัาริออกัแบบกัอ่สริา้ง
จำากัปริะเทศจีำนซึ่้�งมีมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์ตี่างไปจำากัมาตีริฐานข้อง
ปริะเทศไทย ทำาให้ผูร้ิบัเหมาในปริะเทศมีความยากัลำาบากัในกัาริจำดัหา
และสั�งซึ่่�อวัสดุเพั่�อมาใช้กั่อสริ้างในโคริงกัาริดังกัล่าว โดยเหล็กัเส้นที�
จำะนำามาใช้กั่อสริ้างนั�นจำะตี้องมีกัาริควบคุมคุณสมบัตีิบางชนิดอย่าง
เข้้มงวด เช่น ค่าคาริ์บอนสมมูล (Carbon equivalent) และตี้องผ่าน
กัาริทดสอบความล้า (Fatigue test) เป็นตี้น

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
ผลิตีจำากัเหล็กัเส้นที�ได้ตีามมาตีริฐานผลิตีภัณฑ์์ข้องปริะเทศไทยและ
มีคุณสมบัตีิสอดคล้องกัับมาตีริฐานเหล็กัเส้นกั่อสริ้างสำาหริับริถึไฟื้
ความเริ็วสูงข้องปริะเทศจำีน ตีอบสนองตี่อความตี้องกัาริใช้้งานใน
โคริงกัาริกั่อสริ้างริถึไฟื้ความเริ็วสูงไทย-จำีน ทำาให้ลดกัารินำาเข้้าสินค้า
เหล็กัจำากัตี่างปริะเทศ ช่วยลดค่าใช้จำ่ายในงานกั่อสริ้าง และลดริะยะ
เวลาในกัาริกั่อสริ้างลงได้

7. เห็ลื่็กเส�นเสริมคอนกร่ติฐานรากสำาเร็จร้ป
งานฐานริากัค่อโคริงสริ้างส่วนที�อยู่ใตี้ผิวดิน ทำาหน้าที�แบกัริับนำ�าหนักั
จำากัเสาแล้วถึ่ายลงสู่ดิน เป็นส่วนสำาคัญในงานกั่อสริ้าง เพัริาะเป็น 
พั่�นฐานข้องสิ�งปลูกัสริ้างตี่างๆ บริิษััททำากัาริผลิตี “เหล็กัเส้น 
เสริิมคอนกัริีตีฐานริากัสำาเริ็จำริูป’’ ช่วยให้งานกั่อสริ้างฐานริากัง่าย 
สะดวกั ริวดเริ็ว และมีความแข้็งแริงมากัข้้�น ซึ่้�งในปัจำจำุบันเหล็กัเส้น
เสริิมคอนกัรีิตีฐานริากัสำาเร็ิจำรูิป มีจำำาหน่ายตีามข้นาดมาตีริฐานหริ่อ
สามาริถึสั�งทำาตีามแบบได้

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
กัาริใชง้านเหลก็ัเสน้เสริมิคอนกัริตีีฐานริากัสำาเริจ็ำริปู ชว่ยใหก้ัาริทำางาน
กั่อสริ้างเสริ็จำเริ็วข้้�น เวลาในกัาริทำางานลดลงเป็นกัาริปริะหยัดค่าแริง
งานไปในตัีว ส่งผลให้ควบคุมตี้นทุนในกัาริกั่อสริ้างได้เป็นอย่างดี  
ลดกัาริเกัิดเศษัเหล็กัจำากักัาริตีัดและดัดเหล็กัเส้นที�หน้างาน ส่งผลให้
หนา้งานสะอาด ลดความผดิพัลาดจำากักัาริตีดัและดดั สามาริถึควบคมุ
คณุภาพัไดด้เีน้�องจำากัผลติีดว้ยเคริ่�องจำกััริในโริงงาน หาซึ่่�อไดง้า่ยตีาม
ริ้านข้ายวัสดุกั่อสริ้างทั�วไป หริ่อยังสามาริถึสั�งผลิตีตีามข้นาดที�ลูกัค้า
ตี้องกัาริได้
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8. เห็ล็ื่กลื่วด็คาร์บอนสง้สำาห็รบังานเสรมิแรงยั่างรถึยั่นต์ิ
ยางริถึยนตี์เป็นอุปกัริณ์ที�มีความสำาคัญมากัอย่างหน้�งในริถึยนตี์ที�จำะ
ช่วยให้ผู้ขั้บข้ี�มีความริู้ส้กัถ้ึงความปลอดภัยในข้ณะที�ริถึยนต์ีกัำาลัง
เคล่�อนที�โดยเส้นใยที�ใช้เสริิมแริงในกัาริผลิตียางริถึยนตี์จำะเริียกัว่า  
Tire Cord ซ้ึ่�งมีความสำาคัญตีอ่ความแข้ง็แริงทนทานข้องยาง โดยปกัตีิ
วัตีถึุดิบที�ใช้ในกัาริผลิตี Tire Cord จำะเป็นเหล็กัลวดคาริ์บอนสูงที� 
นำาเข้้าจำากัตี่างปริะเทศ

ประโยั่ชน์ที่่�สำาคัญ:
บริษัิัทได้ทำากัาริพัฒันาคณุภาพัข้องเหล็กัลวดคาร์ิบอนสูง จำนสามาริถึ
ใช้เป็นวัตีถุึดิบในกัาริผลิตีเส้นใยเสริิมแริงยางริถึยนต์ี (Tire Cord)  
ได้สำาเริ็จำ ทำาให้ลดกัารินำาเข้้าวัตีถึุดิบที�ใช้ในกัาริผลิตี Tire Cord จำากั
ตี่างปริะเทศลงได้ และช่วยให้บริิษััทผลิตียางริถึยนต์ีในปริะเทศไทย 
มีความสามาริถึในกัาริแข้่งข้ันกัับตี่างปริะเทศได้มากัข้้�น

9. โครงการนวัติกรรมที่างด็�านบริการ
บริษัิัทไดค้ำานง้ถ้ึงลกูัคา้และพัฒันากัาริใหบ้ริกิัาริอยา่งตีอ่เน้�องเพั่�อตีอบ
สนองความตี้องกัาริข้องลูกัค้า โดยส่งเสริิมและสนับสนุนให้ทุกัหน่วย
งานที�เกัี�ยวข้้องกัับลูกัค้า คิดค้นและพััฒนากัาริให้บริิกัาริภายใตี้ช่�อ 
Sustainable Marketing and Sales Project (SMS) ในปีที�ผ่านมา 
มีโคริงกัาริสำาคัญค่อ

โปรแกรมสร�างความผู้้กพื่ันกับผู้้�แที่นจำาห็น่ายั่
บริษัิัทเหน็ความสำาคญัข้องลกูัคา้ที�เปน็ผูแ้ทนจำำาหนา่ยที�มศีกััยภาพัและ
มีความภักัดีกัับบริิษััท โดยกัาริส่งเสริิมให้ลูกัค้ามีความเข้้มแข็้งและ
เตีิบโตีไปพัริ้อมกัับบริิษััท ด้วยความช่วยเหล่อในด้านกัาริตีลาด เช่่น 
กัาริอบริมพันักังานข้ายข้องลูกัค้าให้มีทักัษัะและความริู้ในกัาริข้าย
สนิคา้ กัาริปริบัปริงุริา้นคา้ข้องลกูัค้าใหด้ง้ดดู และนา่สนใจำ โดยปจัำจำบุนั
มีผู้แทนจำำาหน่ายได้เข้้าริ่วมโคริงกัาริน้�ทั�งหมด 11 ริาย ซึ่้�งกัริะจำายตีัว
ตีามทั�วปริะเทศ

โครงการผู้ลื่ิติภัณฑ์์เกรด็พื่ิเศึษ
บริิษััทมุ่งเน้นกัาริพััฒนาผลิตีภัณฑ์์ใหม่ๆ เพั่�อสริ้างความแตีกัตี่างกัับ
ผู้แข้่งข้ันริายอ่�น และสอดคล้องตี่อความตี้องกัาริข้องลูกัค้าในแตี่ละ
กัลุม่สนิคา้ เพั่�อใหไ้ดใ้ชง้านผลติีภณัฑ์์ที�มคีณุภาพัอย่างมปีริะสิทธุภิาพั
ยิ�งข้้�น

10. การพื่ัฒนาบริการช่องที่างออนไลื่น์
บริิษััทได้มุ่งเน้นในกัาริใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทมากัข้้�น มีกัารินำามา
ช่วยพััฒนาทางด้านบริิกัาริผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที�ช่วยให้ลูกัค้า
สามาริถึเข้้าถึง้บริกิัาริข้องทางบริษัิัทไดง้า่ยยิ�งข้้�น โดยบริษัิัทไดพ้ัฒันา
จำัดทำาแอปพัลิเคชันสำาหรัิบตีัวแทนจำำาหน่ายและลูกัค้าในกัาริตีิดตีาม
สถึานะคำาสั�งซึ่่�อ ริวมถึ้งให้ข้้อมูลทางด้านตี่างๆ ข้องบริิษััท และเพัิ�ม
ช่องทางกัาริข้ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ “บ้านคลิกับิ�ว” เพั่�อให้เข้้า
ถึ้งกัลุ่มผู้ใช้งานมากัข้้�น
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นโยั่บายั่การจัด็ห็าแลื่ะห็่วงโซ่อุปที่านที่่�ยั่ั�งยั่่น
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) มีนโยบาย 
อย่างชัดเจำนภายใต้ีกัริอบกัาริปฏิิบัตีิงานตีามหลักัจำริริยาบริริณข้อง 
กัลุ่มบริิษััท ทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC) ในกัาริปฏิิบัตีิ
ตี่อคู่ค้าอย่างโปริ่งใส สามาริถึตีริวจำสอบได้และยุตีิธุริริมเท่าเทียมกััน 
ซึ่้�งถึอ่เปน็หลกััปฏิบิตัีทิี�เปน็เอกัภาพัเดยีวกันัสำาหริบักัลุม่บริษัิัท ทาทา 
ริวมถึ้งความใส่ใจำตี่อกัาริปฏิิบัตีิงานริ่วมกัันริะหว่างบริิษััทและคู่ค้า

เริ�มใช�ระบบจัด็ซ่�อจัด็จ�างผู้่านที่างระบบอิเลื่็กที่รอนิกส์ 
(e-RFX)
บริิษััทเล็งเห็นถึ้งความสำาคัญในกัาริที�จำะก้ัาวเข้้าสู่องค์กัริยุคใหม่  
ในข้ณะที�เทคโนโลยมีคีวามกัา้วหนา้อยา่งตีอ่เน้�องและกัาริเปลี�ยนแปลง
ทางดจิำทิลักัลายเปน็เริ่�องปกัติี ริะบบจำดัซึ่่�อจำดัจำา้งริปูแบบใหม่ผา่นทาง
ริะบบอิเล็กัทริอนิกัส์ หริ่อ e-RFX จำ้งเข้้ามามีบทบาทในกัาริดำาเนิน
งานข้องเริา โดยคำาริ้องข้อสำาหริับข้้อเสนอ กัาริข้อใบเสนอริาคา กัาริ
ข้อข้้อมูล หริ่อคำาริ้องข้อปริะกัวดริาคาจำะดำาเนินกัาริผ่านริะบบ
อิเล็กัทริอนิกัส์ เพั่�อเพัิ�มปริะสิทธุิภาพั ความสามาริถึในกัาริแข้่งข้ันใน
กัาริดำาเนินธุุริกัิจำ โดยปริะโยชน์ที�ได้ริับ ได้แกั่ เพัิ�มความโปร่ิงใสใน
กัริะบวนกัาริจัำดซึ่่�อจัำดจำ้างและความคล่องตัีวในกัาริส่�อสาริกัับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกัฝ่่ายทั�งภายในและภายนอกัอย่างสมำ�าเสมอ นอกัจำากัน้� 
เม่�อคริบกัำาหนดเสนอริาคาแล้วเท่านั�น ผู้ได้ริับอนุญาตีจำ้งจำะสามาริถึ
เข้้าถึง้ข้้อมูลได ้ริะบบจัำดซึ่่�อจำดัจำา้งผา่นอเิลก็ัทริอนิกัส ์ยงัสามาริถึทวน
สอบกัิจำกัริริมทั�งด้านกัาริเสนอริาคาข้องคู่ค้าและกัาริเข้้าถึ้งข้้อมูลข้อง
เจำา้หนา้ที�จำดัหาได ้ทำาใหม้ั�นใจำไดว้า่ข้้อมลูใดๆ ไดร้ิบักัาริพัจิำาริณาอยา่ง
เป็นธุริริมและเท่าเทียม โดยไม่ถึูกันำาไปใช้สริ้างความได้เปริียบในกัาริ
คัดเล่อกัคู่ค้า

การวเิคราะห์็ คดั็เลื่อ่กค้ค่�า แลื่ะการประเมนิความเส่�ยั่งค้ค่�า
บริิษััทจำัดทำาฐานข้้อมูลข้องคู่ค้าโดยตีริวจำสอบคุณสมบัตีิผู้ที�จำะข้้�น
ทะเบียนเปน็คู่ค้าข้องบริิษัทั ซึ่้�งตี้องผ่านเกัณฑ์์กัาริปริะเมนิทั�ง 5 ด้าน 
ไดแ้กั ่ดา้นความสามาริถึทางเทคนิค ดา้นความสามาริถึในกัาริปริะกันั
คุณภาพัและกัาริควบคุมคุณภาพั ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ�งแวดล้อม ด้านกัาริเงิน ด้านจำริิยธุริริมและกัาริดำาเนินงานตีาม
กัฎหมายแริงงาน เพั่�อสนบัสนนุใหบ้ริษัิัทดำาเนนิธุรุิกัจิำไดอ้ยา่งตีอ่เน้�อง
ในริะยะยาว โดยปริะเมินความเสี�ยงคู่ค้ากัลุ่มหลักัใน 2 มิตีิดังน้�
1. คูค่า้ที�มคีวามเสี�ยงตีอ่กัาริดำาเนนิธุรุิกิัจำข้องบริษัิัท โดยพัจิำาริณาจำากั

เกัณฑ์์ที�กัำาหนด เช่น มูลค่ากัาริจำัดหาเกัินกัว่า 10 ล้านบาทตี่อปี
หริ่อเป็นผู้ข้าย/ผู้ผลิตีสินค้า/ผู้ให้บริิกัาริที�มีผลตี่อคุณภาพัสินค้า
โดยตีริงหริ่อหาแหล่งทดแทนได้ยากั เป็นตี้น

2. คูค่า้ที�มคีวามเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคมและกัาริกัำากับัดแูลกัจิำกัาริ 
นอกัเหนอ้จำากักัาริปริะเมนิกัาริข้้�นทะเบยีนคูค่า้ตีามเกัณฑ์ด์งักัลา่ว
ข้้างตีน้ บริษัิัทจำง้ไดพ้ัจิำาริณาและใชก้ัลยทุธุต์ีา่งๆ เพั่�อลดความเสี�ยง
จำากักัาริข้าดแคลนวัตีถึุดิบหลักัในกัาริผลิตี ซ้ึ่�งถึ่อเป็นความเสี�ยง
สำาคัญข้องบริิษััท เพั่�อเป็นกัาริลดความเสี�ยงดังกัล่าวข้้างต้ีน 
บริษัิัทจำง้มีกัาริแลกัเปลี�ยนข้้อมูลคูค่า้ภายในกัลุม่บริษัิัท ทาทา สตีลี 
เพั่�อเข้้าถึ้งแหล่งผลิตีที�เช่�อถึ่อได้และยังสามาริถึเพัิ�มอำานาจำในกัาริ
ตีอ่ริอง นอกัจำากัน้� ยงัมีกัาริทำางานอย่างใกัล้ชดิกับัคูค้่าและผูใ้ช้งาน
ในกัาริหาแหลง่วตัีถึดุบิทางเลอ่กัเพั่�อเปน็กัาริลดความเสี�ยงจำากักัาริ
ข้าดแคลนวัตีถึุดิบ อีกัทั�งยังอาจำช่วยลดตี้นทุนในกัาริผลิตีอีกัด้วย 
ในกัาริบริิหาริจำัดกัาริคู่ค้าปริะเภทกัาริให้บริิกัาริอ่�นๆ ที�เกัี�ยวเน้�อง
กับักัาริบริกิัาริและกัาริข้นสง่ บริษัิัทจำะใหค้วามสำาคญักับักัาริจำดักัาริ
เริ่�องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ�งแวดล้อมและสงัคมเป็นสำาคญั

การติรวจประเมินแลื่ะการติิด็ติามติรวจสอบผู้ลื่ 
การด็ำาเนินงานขัองค้่ค�า
บริิษััทมีกัาริปริะเมินปริะสิทธุิภาพักัาริทำางานข้องคู่ค้าเป็นริายปีใน  
4 มติี ิไดแ้กั ่ดา้นคณุภาพัข้องสนิคา้และบริกิัาริ ดา้นกัาริสง่มอบสนิคา้
และบริิกัาริตีามกัำาหนดเวลา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สิ�งแวดล้อม และด้านกัาริปฏิิบัตีิตีามกัฎหมายและจำริิยธุริริม เพั่�อให้
มั�นใจำวา่คูค่า้มศีกััยภาพัในกัาริดำาเนนิงานและมแีนวทางในกัาริดำาเนนิ
ธุุริกัิจำบนพั่�นฐานเดียวกัันกัับบริิษััท อีกัทั�งสินค้าและบริิกัาริที�ส่งมอบ
มายังบริิษััทมีคุณภาพัเป็นไปตีามข้้อกัำาหนด นโยบาย มาตีริฐานกัาริ
ดำาเนนิงานและสอดคลอ้งกับัเปา้หมายทางธุรุิกัจิำข้องบริษัิัท ในริะหวา่ง
ปีหน่วยงานผู้ใช้งานสามาริถึร้ิองเรีิยน นำาเสนอปัญหาที�เกัิดจำากั 
กัาริใช้งานโดยบริิษััทจำะทำากัาริตีริวจำสอบข้้อเท็จำจำริิง พัิจำาริณาดำาเนิน
กัาริแกั้ปัญหาและวางแผนพััฒนาคู่ค้าริ่วมกัันกัับผู้เกัี�ยวข้้องจำากั 
ทุกัหน่วยงานและคู่ค้า ทั�งน้� หากัคู่ค้าไม่ดำาเนินกัาริตีามมาตีริฐานที�
กัำาหนด คู่ค้าอาจำถึูกัริะงับกัาริจำัดซึ่่�อจำัดจำ้างจำากับริิษัทัเปน็กัาริชั�วคริาว
หริ่อถูึกัถึอนช่�อออกัจำากัทะเบียนคู่ค้าข้องบริิษััทหริ่อถูึกัลงโทษัเป็น 
ริายกัริณ้ไป ซึ่้�งจำากักัาริตีิดตีามและปริะเมินผลกัาริดำาเนินงานริายปี 
ข้องคูค้่า พับว่า มคีูค้่าจำำานวน 152 ริาย ที�เข้้าเกัณฑ์์กัาริปริะเมนิริายปี 
ข้องบริิษััทโดยพัิจำาริณาจำากัความถึี�และมูลค่ากัาริซึ่่�อข้าย และในปี 
ที�ผ่านมาไม่พับคู่ค้าริายใดที�เข้้าข้่ายตี้องปริับปริุงคุณภาพัสินค้าและ
บริิกัาริ นอกัจำากันั�น เพั่�อให้คู่ค้าเข้้าใจำถึ้งสิ�งที�บริิษััทตี้องกัาริและเพั่�อ
เพัิ�มศักัยภาพัข้องคู่ค้าให้สามาริถึดำาเนินธุุริกัิจำกัับบริิษััทตี่อไปใน
อนาคตี บริษัิัทจำง้ได้วางแผนกัาริพัฒันาศักัยภาพัคู่ค้าโดยให้คำาแนะนำา
และกัาริสนับสนุนตี่างๆ

การพื่ัฒนาค้่ค�า
บริิษััทมีนโยบายในกัาริพััฒนาคู่ค้าตีามแผนพััฒนาความสัมพัันธุ์อันดี
กัับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) และตีั�งเป้าหมายว่า
คู่ค้าทั�งหมดจำะตี้องผ่านกัาริปริะเมินปริะจำำาปีในหัวข้้อสิ�งแวดล้อม 
สังคมและกัาริกัำากัับกัิจำกัาริ โดยที�ผ่านมาบริิษััทได้จำัดฝ่ึกัอบริม 
และปริะชุมเพั่�อพััฒนาคู่ค้าตีามความจำำาเป็นและความเหมาะสมอย่าง
สมำ�าเสมอ เช่น กัาริจัำดอบริมพันกัังานข้องผูร้ิบัเหมาที�เข้้ามาปฏิบัิตีงิาน 
ในเข้ตีพั่�นที�โริงงานในเริ่�องความปลอดภัยในกัาริทำางานเพั่�อลดอัตีริา
กัาริบาดเจำบ็หริอ่อบุตัีเิหตีจุำากักัาริทำางาน กัาริจำดัอบริมความปลอดภยั
ให้กัับผู้รัิบเหมาข้นส่งที�เข้้ามารัิบสินค้าที�โริงงานข้องบริิษััททุกัแห่ง
อย่างตี่อเน้�องและเป็นปริะจำำา ฯลฯ และบริิษััทมีกัาริจำัดกัาริปริะชุม 
ความปลอดภัยผู้รัิบเหมาปริะจำำาปีกัับคู่ค้าเพ่ั�อส่�อสาริเกัี�ยวกัับทิศทาง
ข้ององค์กัริ ชี�แจำงแนวทางกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ ผลกัาริดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย กัาริจำดัหาและกัาริพัฒันาอย่างยั�งยน่ ริวมถ้ึงกัฎเกัณฑ์์
หริ่อริะเบียบในกัาริทำางานริ่วมกััน เช่น กัาริปฏิิบัตีิตีามจำริริยาบริริณ 
ในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องทาทา (TCoC) กัาริตี่อตี้านกัาริทุจำริิตี 
ทุกัริูปแบบ นโยบายกัาริไม่ริับข้องข้วัญหริ่อเลี�ยงริับริอง เป็นตี้น

การจัด็ห็าวัติถึุด็ิบแลื่ะการจัด็ห็าบริการอ่�นๆ
เพั่�อให้กัาริจำัดซึ่่�อจัำดจำ้างมีปริะสิทธิุภาพั จำ้งมีกัาริริ่วมม่อกัับผู้ใช้งาน
เพั่�อทดลองใช้วัตีถึุดิบทางเล่อกัซึ่้�งมีตี้นทุนที�ดีกัว่า และเป็นกัาริเพัิ�ม
ทางเลอ่กัใหม้วีตัีถึดุบิจำากัหลายๆ แหลง่ เปน็กัาริลดความเสี�ยงจำากักัาริ
ข้าดแคลนวตัีถุึดบิหริอ่มีผูข้้ายนอ้ยริาย อกีัทั�งยังเปน็กัาริควบคมุตีน้ทุน
สินค้าและเพัิ�มศักัยภาพัในกัาริแข่้งขั้น อย่างไริกั็ตีาม บริิษััทยังได้ 
คำาน้งถึ้งกัาริจำัดซึ่่�อจำัดจำ้างสินค้าและบริิกัาริกัับคู่ค้าในท้องถึิ�นให้มี  
อย่างตี่อเน้�องเพั่�อเป็นกัาริกัริะจำายริายได้สู่ท้องถึิ�น ซึ่้�งเป็นกัาริกัริะตีุ้น
เศริษัฐกัิจำโดยริวมอีกัด้วย

การบริห็ารจัด็การห็่วงโซ่อุปที่านที่่�ยั่ั �งยั่่น
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นโยั่บายั่การจัด็ห็าแลื่ะห็่วงโซ่อุปที่านที่่�ยั่ั�งยั่่น
บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) มีนโยบาย 
อย่างชัดเจำนภายใต้ีกัริอบกัาริปฏิิบัตีิงานตีามหลักัจำริริยาบริริณข้อง 
กัลุ่มบริิษััท ทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC) ในกัาริปฏิิบัตีิ
ตี่อคู่ค้าอย่างโปริ่งใส สามาริถึตีริวจำสอบได้และยุตีิธุริริมเท่าเทียมกััน 
ซึ่้�งถึอ่เปน็หลกััปฏิบิตัีทิี�เปน็เอกัภาพัเดยีวกันัสำาหริบักัลุม่บริษัิัท ทาทา 
ริวมถึ้งความใส่ใจำตี่อกัาริปฏิิบัตีิงานริ่วมกัันริะหว่างบริิษััทและคู่ค้า

เริ�มใช�ระบบจัด็ซ่�อจัด็จ�างผู้่านที่างระบบอิเลื่็กที่รอนิกส์ 
(e-RFX)
บริิษััทเล็งเห็นถึ้งความสำาคัญในกัาริที�จำะก้ัาวเข้้าสู่องค์กัริยุคใหม่  
ในข้ณะที�เทคโนโลยมีคีวามกัา้วหนา้อยา่งตีอ่เน้�องและกัาริเปลี�ยนแปลง
ทางดจิำทิลักัลายเปน็เริ่�องปกัติี ริะบบจำดัซึ่่�อจำดัจำา้งริปูแบบใหม่ผา่นทาง
ริะบบอิเล็กัทริอนิกัส์ หริ่อ e-RFX จำ้งเข้้ามามีบทบาทในกัาริดำาเนิน
งานข้องเริา โดยคำาริ้องข้อสำาหริับข้้อเสนอ กัาริข้อใบเสนอริาคา กัาริ
ข้อข้้อมูล หริ่อคำาริ้องข้อปริะกัวดริาคาจำะดำาเนินกัาริผ่านริะบบ
อิเล็กัทริอนิกัส์ เพั่�อเพัิ�มปริะสิทธุิภาพั ความสามาริถึในกัาริแข้่งข้ันใน
กัาริดำาเนินธุุริกัิจำ โดยปริะโยชน์ที�ได้ริับ ได้แกั่ เพัิ�มความโปร่ิงใสใน
กัริะบวนกัาริจัำดซึ่่�อจัำดจำ้างและความคล่องตัีวในกัาริส่�อสาริกัับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกัฝ่่ายทั�งภายในและภายนอกัอย่างสมำ�าเสมอ นอกัจำากัน้� 
เม่�อคริบกัำาหนดเสนอริาคาแล้วเท่านั�น ผู้ได้ริับอนุญาตีจำ้งจำะสามาริถึ
เข้้าถึง้ข้้อมูลได ้ริะบบจัำดซึ่่�อจำดัจำา้งผา่นอเิลก็ัทริอนิกัส ์ยงัสามาริถึทวน
สอบกัิจำกัริริมทั�งด้านกัาริเสนอริาคาข้องคู่ค้าและกัาริเข้้าถึ้งข้้อมูลข้อง
เจำา้หนา้ที�จำดัหาได ้ทำาใหม้ั�นใจำไดว้า่ข้้อมลูใดๆ ไดร้ิบักัาริพัจิำาริณาอยา่ง
เป็นธุริริมและเท่าเทียม โดยไม่ถึูกันำาไปใช้สริ้างความได้เปริียบในกัาริ
คัดเล่อกัคู่ค้า

การวเิคราะห์็ คดั็เลื่อ่กค้ค่�า แลื่ะการประเมนิความเส่�ยั่งค้ค่�า
บริิษััทจำัดทำาฐานข้้อมูลข้องคู่ค้าโดยตีริวจำสอบคุณสมบัตีิผู้ที�จำะข้้�น
ทะเบียนเปน็คู่ค้าข้องบริิษัทั ซึ่้�งตี้องผ่านเกัณฑ์์กัาริปริะเมนิทั�ง 5 ด้าน 
ไดแ้กั ่ดา้นความสามาริถึทางเทคนิค ดา้นความสามาริถึในกัาริปริะกันั
คุณภาพัและกัาริควบคุมคุณภาพั ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ�งแวดล้อม ด้านกัาริเงิน ด้านจำริิยธุริริมและกัาริดำาเนินงานตีาม
กัฎหมายแริงงาน เพั่�อสนบัสนนุใหบ้ริษัิัทดำาเนนิธุรุิกัจิำไดอ้ยา่งตีอ่เน้�อง
ในริะยะยาว โดยปริะเมินความเสี�ยงคู่ค้ากัลุ่มหลักัใน 2 มิตีิดังน้�
1. คูค่า้ที�มคีวามเสี�ยงตีอ่กัาริดำาเนนิธุรุิกิัจำข้องบริษัิัท โดยพัจิำาริณาจำากั

เกัณฑ์์ที�กัำาหนด เช่น มูลค่ากัาริจำัดหาเกัินกัว่า 10 ล้านบาทตี่อปี
หริ่อเป็นผู้ข้าย/ผู้ผลิตีสินค้า/ผู้ให้บริิกัาริที�มีผลตี่อคุณภาพัสินค้า
โดยตีริงหริ่อหาแหล่งทดแทนได้ยากั เป็นตี้น

2. คูค่า้ที�มคีวามเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคมและกัาริกัำากับัดแูลกัจิำกัาริ 
นอกัเหนอ้จำากักัาริปริะเมนิกัาริข้้�นทะเบยีนคูค่า้ตีามเกัณฑ์ด์งักัลา่ว
ข้้างตีน้ บริษัิัทจำง้ไดพ้ัจิำาริณาและใชก้ัลยทุธุต์ีา่งๆ เพั่�อลดความเสี�ยง
จำากักัาริข้าดแคลนวัตีถึุดิบหลักัในกัาริผลิตี ซ้ึ่�งถึ่อเป็นความเสี�ยง
สำาคัญข้องบริิษััท เพั่�อเป็นกัาริลดความเสี�ยงดังกัล่าวข้้างต้ีน 
บริษัิัทจำง้มีกัาริแลกัเปลี�ยนข้้อมูลคูค่า้ภายในกัลุม่บริษัิัท ทาทา สตีลี 
เพั่�อเข้้าถึ้งแหล่งผลิตีที�เช่�อถึ่อได้และยังสามาริถึเพัิ�มอำานาจำในกัาริ
ตีอ่ริอง นอกัจำากัน้� ยงัมีกัาริทำางานอย่างใกัล้ชดิกับัคูค้่าและผูใ้ช้งาน
ในกัาริหาแหลง่วตัีถึดุบิทางเลอ่กัเพั่�อเปน็กัาริลดความเสี�ยงจำากักัาริ
ข้าดแคลนวัตีถึุดิบ อีกัทั�งยังอาจำช่วยลดตี้นทุนในกัาริผลิตีอีกัด้วย 
ในกัาริบริิหาริจำัดกัาริคู่ค้าปริะเภทกัาริให้บริิกัาริอ่�นๆ ที�เกัี�ยวเน้�อง
กับักัาริบริกิัาริและกัาริข้นสง่ บริษัิัทจำะใหค้วามสำาคญักับักัาริจำดักัาริ
เริ่�องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ�งแวดล้อมและสงัคมเป็นสำาคญั

การติรวจประเมินแลื่ะการติิด็ติามติรวจสอบผู้ลื่ 
การด็ำาเนินงานขัองค้่ค�า
บริิษััทมีกัาริปริะเมินปริะสิทธุิภาพักัาริทำางานข้องคู่ค้าเป็นริายปีใน  
4 มติี ิไดแ้กั ่ดา้นคณุภาพัข้องสนิคา้และบริกิัาริ ดา้นกัาริสง่มอบสนิคา้
และบริิกัาริตีามกัำาหนดเวลา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สิ�งแวดล้อม และด้านกัาริปฏิิบัตีิตีามกัฎหมายและจำริิยธุริริม เพั่�อให้
มั�นใจำวา่คูค่า้มศีกััยภาพัในกัาริดำาเนนิงานและมแีนวทางในกัาริดำาเนนิ
ธุุริกัิจำบนพั่�นฐานเดียวกัันกัับบริิษััท อีกัทั�งสินค้าและบริิกัาริที�ส่งมอบ
มายังบริิษััทมีคุณภาพัเป็นไปตีามข้้อกัำาหนด นโยบาย มาตีริฐานกัาริ
ดำาเนนิงานและสอดคลอ้งกับัเปา้หมายทางธุรุิกัจิำข้องบริษัิัท ในริะหวา่ง
ปีหน่วยงานผู้ใช้งานสามาริถึร้ิองเรีิยน นำาเสนอปัญหาที�เกัิดจำากั 
กัาริใช้งานโดยบริิษััทจำะทำากัาริตีริวจำสอบข้้อเท็จำจำริิง พัิจำาริณาดำาเนิน
กัาริแกั้ปัญหาและวางแผนพััฒนาคู่ค้าริ่วมกัันกัับผู้เกัี�ยวข้้องจำากั 
ทุกัหน่วยงานและคู่ค้า ทั�งน้� หากัคู่ค้าไม่ดำาเนินกัาริตีามมาตีริฐานที�
กัำาหนด คู่ค้าอาจำถึูกัริะงับกัาริจำัดซึ่่�อจำัดจำ้างจำากับริิษัทัเปน็กัาริชั�วคริาว
หริ่อถูึกัถึอนช่�อออกัจำากัทะเบียนคู่ค้าข้องบริิษััทหริ่อถูึกัลงโทษัเป็น 
ริายกัริณ้ไป ซึ่้�งจำากักัาริตีิดตีามและปริะเมินผลกัาริดำาเนินงานริายปี 
ข้องคูค้่า พับว่า มคีูค้่าจำำานวน 152 ริาย ที�เข้้าเกัณฑ์์กัาริปริะเมนิริายปี 
ข้องบริิษััทโดยพัิจำาริณาจำากัความถึี�และมูลค่ากัาริซึ่่�อข้าย และในปี 
ที�ผ่านมาไม่พับคู่ค้าริายใดที�เข้้าข้่ายตี้องปริับปริุงคุณภาพัสินค้าและ
บริิกัาริ นอกัจำากันั�น เพั่�อให้คู่ค้าเข้้าใจำถึ้งสิ�งที�บริิษััทตี้องกัาริและเพั่�อ
เพัิ�มศักัยภาพัข้องคู่ค้าให้สามาริถึดำาเนินธุุริกิัจำกัับบริิษััทตี่อไปใน
อนาคตี บริษัิัทจำง้ได้วางแผนกัาริพัฒันาศักัยภาพัคูค้่าโดยให้คำาแนะนำา
และกัาริสนับสนุนตี่างๆ

การพื่ัฒนาค้่ค�า
บริิษััทมีนโยบายในกัาริพััฒนาคู่ค้าตีามแผนพััฒนาความสัมพัันธุ์อันดี
กัับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) และตีั�งเป้าหมายว่า
คู่ค้าทั�งหมดจำะตี้องผ่านกัาริปริะเมินปริะจำำาปีในหัวข้้อสิ�งแวดล้อม 
สังคมและกัาริกัำากัับกัิจำกัาริ โดยที�ผ่านมาบริิษััทได้จำัดฝ่ึกัอบริม 
และปริะชุมเพั่�อพััฒนาคู่ค้าตีามความจำำาเป็นและความเหมาะสมอย่าง
สมำ�าเสมอ เช่น กัาริจำดัอบริมพันักังานข้องผู้ริบัเหมาที�เข้้ามาปฏิบัิตีงิาน 
ในเข้ตีพั่�นที�โริงงานในเริ่�องความปลอดภัยในกัาริทำางานเพั่�อลดอัตีริา
กัาริบาดเจำบ็หริอ่อบุตัีเิหตีจุำากักัาริทำางาน กัาริจำดัอบริมความปลอดภยั
ให้กัับผู้รัิบเหมาข้นส่งที�เข้้ามารัิบสินค้าที�โริงงานข้องบริิษััททุกัแห่ง
อย่างตี่อเน้�องและเป็นปริะจำำา ฯลฯ และบริิษััทมีกัาริจำัดกัาริปริะชุม 
ความปลอดภัยผู้รัิบเหมาปริะจำำาปีกัับคู่ค้าเพ่ั�อส่�อสาริเกัี�ยวกัับทิศทาง
ข้ององค์กัริ ชี�แจำงแนวทางกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ ผลกัาริดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย กัาริจัำดหาและกัาริพัฒันาอย่างยั�งยน่ ริวมถ้ึงกัฎเกัณฑ์์
หริ่อริะเบียบในกัาริทำางานริ่วมกััน เช่น กัาริปฏิิบัตีิตีามจำริริยาบริริณ 
ในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องทาทา (TCoC) กัาริตี่อตี้านกัาริทุจำริิตี 
ทุกัริูปแบบ นโยบายกัาริไม่ริับข้องข้วัญหริ่อเลี�ยงริับริอง เป็นตี้น

การจัด็ห็าวัติถึุด็ิบแลื่ะการจัด็ห็าบริการอ่�นๆ
เพั่�อให้กัาริจำัดซึ่่�อจัำดจำ้างมีปริะสิทธิุภาพั จำ้งมีกัาริริ่วมม่อกัับผู้ใช้งาน
เพั่�อทดลองใช้วัตีถึุดิบทางเล่อกัซึ่้�งมีตี้นทุนที�ดีกัว่า และเป็นกัาริเพัิ�ม
ทางเลอ่กัใหม้วีตัีถึดุบิจำากัหลายๆ แหลง่ เปน็กัาริลดความเสี�ยงจำากักัาริ
ข้าดแคลนวตัีถุึดบิหริอ่มีผูข้้ายนอ้ยริาย อกีัทั�งยังเปน็กัาริควบคมุตีน้ทุน
สินค้าและเพัิ�มศักัยภาพัในกัาริแข่้งขั้น อย่างไริกั็ตีาม บริิษััทยังได้ 
คำาน้งถึ้งกัาริจำัดซึ่่�อจำัดจำ้างสินค้าและบริิกัาริกัับคู่ค้าในท้องถึิ�นให้มี  
อย่างตี่อเน้�องเพั่�อเป็นกัาริกัริะจำายริายได้สู่ท้องถึิ�น ซึ่้�งเป็นกัาริกัริะตีุ้น
เศริษัฐกัิจำโดยริวมอีกัด้วย

การบริห็ารจัด็การห็่วงโซ่อุปที่านที่่�ยั่ั �งยั่่น

78  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

สุขัอนามัยั่ แลื่ะความปลื่อด็ภัยั่
บริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริิษััทจำะนำา 
กัาริบริิหาริจำัดกัาริในส่วนที�เกัี�ยวกัับ 
ส่ขอนามุ่่ยั่แล้ะคืวามุ่ป้ล้อด้ภ่ยั่ข้ั�นสูง 
มาใช้เพั่�อป้องกัันสุข้ภาพัและความ
ปลอดภัยให้กัับพันักังานข้องตีน

การอนุรักษ์สิ�งแวด็ลื่�อม
บริิษััทจำำาเป็นตี้องมีคู่ค้า  

ที�ริักัษัานโยบาย กัริะบวนกัาริ  
และข้ั�นตีอนในกัาริจำัดกัาริผลกัริะทบตี่อ 

สิ�งแวด้ล้้อมุ่อยั่�างมุ่ีป้ระสิทั้ธิภาพ

การด็ำาเนินธุุรกิจที่่�เป็นธุรรม
จำริริยาบริริณข้องทาทาได้ริะบุแนวทาง 

การด้ำาเนินธ่รกิจทั้ี�เป้็นธรรมุ่  
โดยบริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริิษััท  
จำะนำาหลักักัาริน้�ไปใช้ด้วยเช่นกััน

สิที่ธุิมนุษยั่ชน
บริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริิษััทจำะพััฒนา

และดำาเนินกัาริตีามนโยบาย 
และวิธุีกัาริ เพั่�อให้มั�นใจำว่าจำะมีกัาริริักัษัา

สิทั้ธิมุ่น่ษยั่ชนในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำ 
ข้องพัวกัเข้า และเพั่�อส่งเสริิมให้คู่ค้า 

ข้องพัวกัเข้ากัริะทำาเช่นเดียวกััน

การพื่ัฒนาชุมชนที่�องถึิ�น
บริษัิัทคาดหวงัว่าคูค้่าข้องบริษัิัทจำะอทุศิตีน  

เพั่�อส่งคืมุ่ เศรษฐกิจ แล้ะการพ่ฒนาของชมุ่่ชน 
ในพั่�นที�ที�บริษัิัทปริะกัอบกิัจำกัาริอยู่
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ห็ลื่ักการที่่� 1: สุขัอนามัยั่แลื่ะความปลื่อด็ภัยั่
“บริษัิัทมคีวามมุง่มั�นที�จำะสริา้งความมั�นใจำวา่พันกัังานข้องบริษัิัท ผูร้ิบั
เหมา และชุมชนที�บริิษััทเข้้าไปดำาเนินกัิจำกัาริอยู่จำะไม่ได้ริับอันตีริาย
ใดๆ ซึ่้�งหมายความวา่ บริษัิัทจำะไมอ่นญุาตีใหม้กีัาริปฏิบิตัีิใดๆ ที�จำะกัอ่
ใหเ้กัดิอนัตีริายตีอ่พันกัังาน ผูร้ิบัเหมาและชมุชนภายในหว่งโซึ่อ่ปุทาน
ข้องบริิษััท’’

บริษัิัทคาดหวังวา่คูค่า้ข้องบริษัิัทจำะนำากัาริบริหิาริจัำดกัาริในสว่นที�เกัี�ยว
กัับสุข้อนามัยและความปลอดภัยข้ั�นสูงมาใช้เพั่�อป้องกัันสุข้ภาพัและ
ความปลอดภัยให้กัับพันักังานข้องตีน

ข้อพึงป้ฏิิบ่ติิ: จำัดให้มีกัาริฝ่ึกัอบริมและให้ความริู้เกัี�ยวกัับกัฎริะเบียบ
ความปลอดภัยให้กับัคูค่า้และผูร้ิบัเหมา นอกัจำากัน้� ไดก้ัำาหนดข้ั�นตีอน
มาตีริฐานและกัฎริะเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกัี�ยวข้้องริับทริาบกั่อน
เข้้ามาดำาเนินกัาริภายในบริิษััท

ห็ลื่ักการที่่� 2: การด็ำาเนินธุุรกิจที่่�เป็นธุรรม
“TCoC ได้ริะบุข้้อกัำาหนดทางจำริริยาบริริณไว้ให้พันักังานทุกัคนข้อง
กัลุ่มทาทาย้ดถึ่อปฏิิบัตีิ โดยมีจำุดมุ่งหมายให้ทุกัคนในห่วงโซึ่่อุปทาน
ข้องบริิษััทริับทริาบทุกัข้้อกัำาหนดที�เกัี�ยวข้้อง เพั่�อแสดงให้เห็นถึ้งกัาริ
ปฏิบิตัีติีามข้้อกัำาหนดน้� คูค่า้ควริจำะนำาเสนอหลกััฐานที�แสดงให้เหน็วา่
ข้้อกัำาหนดเหล่าน้�ถึูกับริริจำุไว้ในนโยบาย และ/หริ่อกัาริปฏิิบัตีิงานข้อง
พัวกัเข้าแล้ว’’

จำริริยาบริริณข้องทาทาได้ริะบุแนวทางกัาริดำาเนินธุุริกัิจำที�เป็นธุริริม 
โดยบริษัิัทคาดหวงัวา่คูค่า้ข้องบริษัิัทจำะนำาหลกัักัาริน้�ไปใชด้ว้ยเชน่กันั

ข้อพึงป้ฏิิบ่ติิ: จำะตี้องมีกัาริแนบ TCoC กัับทุกัสัญญาที�ทำากัับทุกัคู่ค้า 
นอกัจำากัน้� บริิษััทได้ส่งจำดหมายลงนามโดยกัริริมกัาริผู้จัำดกัาริใหญ่ 
พัริอ้มกับัหนงัสอ่คูม่อ่จำริริยาบริริณข้องทาทาใหก้ับัคูค่า้และผูร้ิบัเหมา
เพั่�อเป็นช่องทางกัาริริายงานให้บริิษััททริาบโดยทันทีที�มีกัาริฝ่่าฝ่้น
จำริริยาบริริณข้องทาทา ทั�งน้� บริิษััทจำะริักัษัาเง่�อนไข้กัาริชำาริะเงิน 
ให้้กัับคู่ค้าและผู้เกัี�ยวข้้องที�ปฏิิบัตีิตีามข้้อตีกัลงทั�งหมดตีามริะเบียบ 
และกัฎหมายเท่านั�น

ห็ลื่ักการที่่� 3: การอนุรักษ์สิ�งแวด็ลื่�อม
“บริิษััทมุ่งมั�นที�จำะปฏิิบัตีิตีามกัฎหมายที�เกัี�ยวข้้องทั�งในปริะเทศและ
ภมูภิาคที�บริษัิัทไปปริะกัอบกัจิำกัาริอยูเ่พั่�อให้กัาริใชท้ริพััยากัริธุริริมชาตีิ
และพัลังงานเป็นไปอย่างมีปริะสิทธุิภาพั ริวมถึ้งกัาริลดผลกัริะทบ 
ทางสิ�งแวดล้อมจำากักัาริผลิตีสินค้าข้องบริิษััทผ่านกัาริปฏิิบัตีิที�ยั�งย่น
อย่างตี่อเน้�อง คำามั�นน้�เป็นส่วนหน้�งข้องกัาริทำาธุุริกัิจำข้องบริิษััท และ
บริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้ากั็จำะปฏิิบัตีิตีามคำามั�นน้�เช่นกััน’’

บริิษััทจำำาเป็นตี้องมีคู่ค้าที�จำะริักัษัานโยบาย กัริะบวนกัาริ และข้ั�นตีอน
ในกัาริจำัดกัาริผลกัริะทบตี่อสิ�งแวดล้อมอย่างมีปริะสิทธุิภาพั

ข้อพึงป้ฏิิบ่ติิ: พับปะคู่ค้าเพ่ั�อแบ่งปันปริะสบกัาริณ์และกัาริปฏิิบัตีิที�ดี
ตี่อกัาริอนุริักัษั์สิ�งแวดล้อม

ห็ลื่ักการที่่� 4: สิที่ธุิมนุษยั่ชน
“บริิษััทเคาริพัสิทธุิมนุษัยชนข้องพันักังานและชุมชนที�บริิษััทเข้้าไป
ปริะกัอบกัจิำกัาริอยู ่และบริษัิัทมุง่มั�นในกัาริสง่เสริมิหลกัักัาริเหลา่น้�กับั
คู่ค้าข้องบริิษััท’’

บริษัิัทคาดหวงัวา่คูค่า้ข้องบริษัิัทจำะพัฒันาและดำาเนนิกัาริตีามนโยบาย
และวิธุีกัาริ เพั่�อให้มั�นใจำว่าจำะมีกัาริริักัษัาสิทธุิมนุษัยชนในกัาริดำาเนิน
ธุุริกัิจำข้องพัวกัเข้าและเพ่ั�อส่งเสริิมให้คู่ค้าข้องพัวกัเข้ากัริะทำาเช่น
เดียวกััน

ขอ้พงึป้ฏิบิติ่ิ: กัำาหนดให้มกีัาริทำาปริะกันัอุบตัีเิหตีกุัลุม่สำาหริบัพันกัังาน
ข้องผู้รัิบเหมา ทั�งน้� บริิษััทมีนโยบายในกัาริตีริวจำสอบกัาริปฏิิบัตีิงาน
ทั�งหมดข้องผู้รัิบเหมาและคู่ค้า เพ่ั�อให้พันักังานข้องตีนปฏิิบัตีิตีาม
กัฎหมายและริะเบียบที�เกัี�ยวข้้อง นอกัจำากันั�น บริิษััทได้ปฏิิบัตีิตีาม 
ข้ั�นตีอนกัาริทำางานและเกัณฑ์์กัาริคัดเล่อกักัาริปริะเมินคู่ค้า เพั่�อให้
มั�นใจำว่าคู่ค้ามีคุณสมบัตีิตีามเกัณฑ์์คัดเล่อกัเหล่านั�น ตีลอดจำนได้ให้
ความริว่มมอ่ในกัาริเพัิ�มกัาริพัฒันาคูค่า้ใหม้ากัข้้�น เชน่ กัาริปริะชมุเชงิ
ปฏิิบัตีิกัาริและโคริงกัาริพัิเศษัตี่างๆ

ห็ลื่ักการที่่� 5: การพื่ัฒนาชุมชนที่�องถึิ�น
“ปริัชญาในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องบริิษััท ค่อ ชุมชนไม่ได้เป็นเพัียง 
ผู้มีส่วนได้เสียในธุุริกัิจำ หากัแตี่แท้ที�จำริิงแล้วเป็นวัตีถึุปริะสงค์หลักั 
ในกัาริดำาริงอยู่ข้องธุุริกัิจำ”

บริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริิษััทจำะอุทิศตีนเพั่�อสังคม เศริษัฐกัิจำ และ
กัาริพััฒนาข้องชุมชนในพั่�นที�ที�บริิษััทปริะกัอบกัิจำกัาริอยู่

ขอ้พึงป้ฏิบิต่ิ:ิ ทมีจำดัหาเข้้าร่ิวมกัาริปริะชุมเชิงปฏิบัิตีกิัาริและกิัจำกัริริม
ความริบัผดิชอบตีอ่สงัคม นอกัจำากันั�น ยงัไดใ้หก้ัาริสนบัสนนุคูค่า้ข้อง
บริิษััทในกัาริเข้้าร่ิวมกิัจำกัริริมเพ่ั�อสังคมข้องบริิษััท เพ่ั�อกัาริพััฒนา
ชุมชนและกัาริปริะกัอบกัิจำกัาริอย่างเป็นธุริริม
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ห็ลื่ักการที่่� 1: สุขัอนามัยั่แลื่ะความปลื่อด็ภัยั่
“บริษัิัทมคีวามมุง่มั�นที�จำะสริา้งความมั�นใจำวา่พันกัังานข้องบริษัิัท ผูร้ิบั
เหมา และชุมชนที�บริิษััทเข้้าไปดำาเนินกัิจำกัาริอยู่จำะไม่ได้ริับอันตีริาย
ใดๆ ซึ่้�งหมายความวา่ บริษัิัทจำะไมอ่นญุาตีใหม้กีัาริปฏิบิตัีิใดๆ ที�จำะกัอ่
ใหเ้กัดิอนัตีริายตีอ่พันกัังาน ผูร้ิบัเหมาและชมุชนภายในหว่งโซึ่อ่ปุทาน
ข้องบริิษััท’’

บริษัิัทคาดหวังวา่คูค่า้ข้องบริษัิัทจำะนำากัาริบริหิาริจัำดกัาริในสว่นที�เกัี�ยว
กัับสุข้อนามัยและความปลอดภัยข้ั�นสูงมาใช้เพั่�อป้องกัันสุข้ภาพัและ
ความปลอดภัยให้กัับพันักังานข้องตีน

ข้อพึงป้ฏิิบ่ติิ: จำัดให้มีกัาริฝ่ึกัอบริมและให้ความริู้เกัี�ยวกัับกัฎริะเบียบ
ความปลอดภัยให้กับัคูค่า้และผูร้ิบัเหมา นอกัจำากัน้� ไดก้ัำาหนดข้ั�นตีอน
มาตีริฐานและกัฎริะเบียบความปลอดภัยให้ผู้เกัี�ยวข้้องริับทริาบกั่อน
เข้้ามาดำาเนินกัาริภายในบริิษััท

ห็ลื่ักการที่่� 2: การด็ำาเนินธุุรกิจที่่�เป็นธุรรม
“TCoC ได้ริะบุข้้อกัำาหนดทางจำริริยาบริริณไว้ให้พันักังานทุกัคนข้อง
กัลุ่มทาทาย้ดถึ่อปฏิิบัตีิ โดยมีจำุดมุ่งหมายให้ทุกัคนในห่วงโซึ่่อุปทาน
ข้องบริิษััทริับทริาบทุกัข้้อกัำาหนดที�เกัี�ยวข้้อง เพั่�อแสดงให้เห็นถึ้งกัาริ
ปฏิบิตัีติีามข้้อกัำาหนดน้� คูค่า้ควริจำะนำาเสนอหลกััฐานที�แสดงให้เหน็วา่
ข้้อกัำาหนดเหล่าน้�ถึูกับริริจำุไว้ในนโยบาย และ/หริ่อกัาริปฏิิบัตีิงานข้อง
พัวกัเข้าแล้ว’’

จำริริยาบริริณข้องทาทาได้ริะบุแนวทางกัาริดำาเนินธุุริกัิจำที�เป็นธุริริม 
โดยบริษัิัทคาดหวงัวา่คูค่า้ข้องบริษัิัทจำะนำาหลกัักัาริน้�ไปใชด้ว้ยเชน่กันั

ข้อพึงป้ฏิิบ่ติิ: จำะตี้องมีกัาริแนบ TCoC กัับทุกัสัญญาที�ทำากัับทุกัคู่ค้า 
นอกัจำากัน้� บริิษััทได้ส่งจำดหมายลงนามโดยกัริริมกัาริผู้จัำดกัาริใหญ่ 
พัริอ้มกับัหนงัสอ่คูม่อ่จำริริยาบริริณข้องทาทาใหก้ับัคูค่า้และผูร้ิบัเหมา
เพั่�อเป็นช่องทางกัาริริายงานให้บริิษััททริาบโดยทันทีที�มีกัาริฝ่่าฝ่้น
จำริริยาบริริณข้องทาทา ทั�งน้� บริิษััทจำะริักัษัาเง่�อนไข้กัาริชำาริะเงิน 
ให้้กัับคู่ค้าและผู้เกัี�ยวข้้องที�ปฏิิบัตีิตีามข้้อตีกัลงทั�งหมดตีามริะเบียบ 
และกัฎหมายเท่านั�น

ห็ลื่ักการที่่� 3: การอนุรักษ์สิ�งแวด็ลื่�อม
“บริิษััทมุ่งมั�นที�จำะปฏิิบัตีิตีามกัฎหมายที�เกัี�ยวข้้องทั�งในปริะเทศและ
ภมูภิาคที�บริษัิัทไปปริะกัอบกัจิำกัาริอยูเ่พั่�อให้กัาริใชท้ริพััยากัริธุริริมชาตีิ
และพัลังงานเป็นไปอย่างมีปริะสิทธุิภาพั ริวมถึ้งกัาริลดผลกัริะทบ 
ทางสิ�งแวดล้อมจำากักัาริผลิตีสินค้าข้องบริิษััทผ่านกัาริปฏิิบัตีิที�ยั�งย่น
อย่างตี่อเน้�อง คำามั�นน้�เป็นส่วนหน้�งข้องกัาริทำาธุุริกัิจำข้องบริิษััท และ
บริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้ากั็จำะปฏิิบัตีิตีามคำามั�นน้�เช่นกััน’’

บริิษััทจำำาเป็นตี้องมีคู่ค้าที�จำะริักัษัานโยบาย กัริะบวนกัาริ และข้ั�นตีอน
ในกัาริจำัดกัาริผลกัริะทบตี่อสิ�งแวดล้อมอย่างมีปริะสิทธุิภาพั

ข้อพึงป้ฏิิบ่ติิ: พับปะคู่ค้าเพ่ั�อแบ่งปันปริะสบกัาริณ์และกัาริปฏิิบัตีิที�ดี
ตี่อกัาริอนุริักัษั์สิ�งแวดล้อม

ห็ลื่ักการที่่� 4: สิที่ธุิมนุษยั่ชน
“บริิษััทเคาริพัสิทธุิมนุษัยชนข้องพันักังานและชุมชนที�บริิษััทเข้้าไป
ปริะกัอบกัจิำกัาริอยู ่และบริษัิัทมุง่มั�นในกัาริสง่เสริมิหลกัักัาริเหลา่น้�กับั
คู่ค้าข้องบริิษััท’’

บริษัิัทคาดหวงัวา่คูค่า้ข้องบริษัิัทจำะพัฒันาและดำาเนนิกัาริตีามนโยบาย
และวิธุีกัาริ เพั่�อให้มั�นใจำว่าจำะมีกัาริริักัษัาสิทธุิมนุษัยชนในกัาริดำาเนิน
ธุุริกัิจำข้องพัวกัเข้าและเพ่ั�อส่งเสริิมให้คู่ค้าข้องพัวกัเข้ากัริะทำาเช่น
เดียวกััน

ขอ้พงึป้ฏิบิติ่ิ: กัำาหนดให้มกีัาริทำาปริะกันัอุบตัีเิหตีกุัลุม่สำาหริบัพันกัังาน
ข้องผู้รัิบเหมา ทั�งน้� บริิษััทมีนโยบายในกัาริตีริวจำสอบกัาริปฏิิบัตีิงาน
ทั�งหมดข้องผู้รัิบเหมาและคู่ค้า เพ่ั�อให้พันักังานข้องตีนปฏิิบัตีิตีาม
กัฎหมายและริะเบียบที�เกัี�ยวข้้อง นอกัจำากันั�น บริิษััทได้ปฏิิบัตีิตีาม 
ข้ั�นตีอนกัาริทำางานและเกัณฑ์์กัาริคัดเล่อกักัาริปริะเมินคู่ค้า เพั่�อให้
มั�นใจำว่าคู่ค้ามีคุณสมบัตีิตีามเกัณฑ์์คัดเล่อกัเหล่านั�น ตีลอดจำนได้ให้
ความริว่มมอ่ในกัาริเพัิ�มกัาริพัฒันาคูค่า้ใหม้ากัข้้�น เชน่ กัาริปริะชมุเชงิ
ปฏิิบัตีิกัาริและโคริงกัาริพัิเศษัตี่างๆ

ห็ลื่ักการที่่� 5: การพื่ัฒนาชุมชนที่�องถึิ�น
“ปริัชญาในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำข้องบริิษััท ค่อ ชุมชนไม่ได้เป็นเพัียง 
ผู้มีส่วนได้เสียในธุุริกัิจำ หากัแตี่แท้ที�จำริิงแล้วเป็นวัตีถึุปริะสงค์หลักั 
ในกัาริดำาริงอยู่ข้องธุุริกัิจำ”

บริิษััทคาดหวังว่าคู่ค้าข้องบริิษััทจำะอุทิศตีนเพั่�อสังคม เศริษัฐกัิจำ และ
กัาริพััฒนาข้องชุมชนในพั่�นที�ที�บริิษััทปริะกัอบกัิจำกัาริอยู่

ขอ้พึงป้ฏิบิต่ิ:ิ ทมีจำดัหาเข้้าร่ิวมกัาริปริะชุมเชิงปฏิบัิตีกิัาริและกิัจำกัริริม
ความริบัผดิชอบตีอ่สงัคม นอกัจำากันั�น ยงัไดใ้หก้ัาริสนบัสนนุคูค่า้ข้อง
บริิษััทในกัาริเข้้าร่ิวมกิัจำกัริริมเพ่ั�อสังคมข้องบริิษััท เพ่ั�อกัาริพััฒนา
ชุมชนและกัาริปริะกัอบกัิจำกัาริอย่างเป็นธุริริม
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ปีการเงิน 2565 สิ �นสุด็ ณ วันที่่� 31 ม่นาคม 2565

มิติิเศึรษฐกิจ
การบริห็ารความเส่�ยั่ง

หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

อตัีริากัาริปฏิบิตัีติีามแผนลดความเสี�ยง ริ้อยละ 76 74 69 N/A N/A

กัาริฝ่กึัอบริม/สมัมนาหริอ่กัาริปริะชมุ
เชิงปฏิิบัตีิกัาริเกัี�ยวกัับความเสี�ยง

จำำานวนคริั�ง 9 11 8 5 5

ลื่้กค�า
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

ข้้อริ้องเริียนข้องลูกัค้า
(ริวมเหล็กัริูปพัริริณข้นาดเล็กั)

คริั�ง 40 35 43 66 63

จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้อง
ผลิตีภัณฑ์์และบริิกัาริข้องบริิษััทที� 
ส่งผลกัริะทบต่ีอความปลอดภัยและ
สุข้ภาพั

คริั�ง 0 0 0 0 0

ความพั้งพัอใจำข้องลูกัค้า ริ้อยละ 86 ไม่มีกัาริ
สำาริวจำ

(เน้�องจำากักัาริ
แพัริ่ริะบาด

ข้องโควิด-19)

ไม่มีกัาริ
สำาริวจำ

(สำาริวจำทุกั
สองปี)

ไม่มีกัาริ
สำาริวจำ

(สำาริวจำทุกั
สองปี)

84

ยอดข้ายสินค้ามูลค่าเพัิ�ม ริ้อยละ 46 37 24 22 14

จำำานวนสะสมสินค้ามูลค่าเพัิ�ม ชนิด 20 11 2 8 6

จำำานวนบริิกัาริริูปแบบใหม่สะสม จำำานวน 3 3 4 4 3

การกำากับด็้แลื่กิจการที่่�ด็่แลื่ะการส่งเสริมให็�ม่การด็ำาเนินธุุรกิจบนพื่่�นฐานจริยั่ธุรรม
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

คะแนนข้องโคริงกัาริสำาริวจำกัาริกัำากับั
ดแูลกัจิำกัาริบริษัิัทจำดทะเบยีน (CGR)

คะแนนเตี็ม
100 คะแนน

93 93 90 92 89

พันักังานที�ได้ริับกัาริอบริมเกัี�ยวกัับ
จำริริยาบริริณข้องทาทาและนโยบายที�
เกัี�ยวข้้อง

ริ้อยละ 100 100 100 100 100

คู่ ค้ าที� ไ ด้ ริั บกัาริอบริมเกัี� ย วกัับ 
จำริริยาบริริณข้องทาทาและนโยบายที�
เกัี�ยวข้้อง

จำำานวนริาย 80 134 77 90 110

ลูกัค้าที� ได้ริับกัาริอบริมเกัี�ยวกัับ
จำริริยาบริริณข้องทาทาและนโยบายที�
เกัี�ยวข้้อง

จำำานวนริาย 34 40 N/A N/A 67

เริ่�องร้ิองเริยีนกัาริกัริะทำาผิดจำริริยาบริริณ* จำำานวนเริ่�อง 6 6 3 4 3

*หมายเหตีุ: ทุกัเริ่�องริ้องเริียนได้ริับกัาริแกั้ไข้ในปีกัาริเงินนั�นๆ เริียบริ้อยแล้ว

 สรุปผู้ลื่การด็ำาเนินงาน
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ปีการเงิน 2565 สิ �นสุด็ ณ วันที่่� 31 ม่นาคม 2565

มิติิเศึรษฐกิจ
การบริห็ารความเส่�ยั่ง

หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61
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หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61
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ผลิตีภัณฑ์์และบริิกัาริข้องบริิษััทที� 
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ข้องโควิด-19)
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สำาริวจำ

(สำาริวจำทุกั
สองปี)

ไม่มีกัาริ
สำาริวจำ

(สำาริวจำทุกั
สองปี)

84
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คู่ ค้ าที� ไ ด้ ริั บกัาริอบริมเกัี� ย วกัับ 
จำริริยาบริริณข้องทาทาและนโยบายที�
เกัี�ยวข้้อง

จำำานวนริาย 80 134 77 90 110
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จำำานวนริาย 34 40 N/A N/A 67
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การจัด็ห็า
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

สดัสว่นกัาริจำดัหาเศษัเหลก็ัจำากัผูข้้าย
ในปริะเทศ

ริ้อยละ 88 89 89 94 85

มิติิสิ�งแวด็ลื่�อม
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

อตัีริากัาริปล่อยก๊ัาซึ่คาร์ิบอนไดออกัไซึ่ด์* ตีัน/ 
ตีันนำ�าเหล็กัดิบ

0.606* 0.637* 0.667 0.638 0.619

มลภาวะทางอากัาศที�ปล่อยออกัจำากั
ปล่อง (ฝุ่่น (TSP), SOx, NOx, CO) 
ที�เกัินมาตีริฐาน EIA

จำำานวนคริั�ง 0 0 0 0 0

ตี้นไม้ที�ปลูกัเพัิ�มในโริงงาน จำำานวนตี้นไม้ 1,030 1,055 371 733 171

อัตีริากัาริใช้พัลังงาน
(Energy Intensity)*

กัิกัะจำูล/ 
ตีันนำ�าเหล็กัดิบ 

9.4 9.9 10.0 9.9 9.5

ปริิมาณกัาริใช้นำ�าทั�งหมด ล้านลูกับาศกั์
เมตีริ/ตีัน

1.22 1.28 1.59 1.81 1.59

ปริิมาณนำ�าที�นำากัลับมาใช้ใหม่ ล้านลูกับาศกั์
เมตีริ/ตีัน

ไม่มี 
กัาริปล่อยออกั

ไม่มี 
กัาริปล่อยออกั

ไม่มี 
กัาริปล่อยออกั

ไม่มี 
กัาริปล่อยออกั

ไม่มี 
กัาริปล่อยออกั

ปริิมาณกัารินำาข้ยะมาใช้ใหม่ ริ้อยละ 99.74 99.79 99.82 99.67 99.85

* เปลี�ยนวิธุีกัาริคำานวนตีามเกัณฑ์์ข้องสมาคมเหล็กัโลกั (WSA) เป็น User Guide 10 (เวอริ์ชั�น 25) ในปี 2564

มิติิสังคม
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

จำานวนพน่กงานแยั่กติามุ่ระด้่บ

ริะดับจำัดกัาริ จำำานวนคน 70 73 76 78 81

ริะดับบังคับบัญชา จำำานวนคน 328 319 335 347 360

ริะดับปฏิิบัตีิกัาริ จำำานวนคน 694 709 740 762 795

ริวมทุกัริะดับ จำำานวนคน 1,092 1,101 1,151 1,187 1,236

จำานวนพน่กงานทั้่�งหมุ่ด้แยั่กติามุ่เพศ

เพัศชาย จำำานวนคน 904 911 951 980 1,030

เพัศหญิง จำำานวนคน 188 190 200 207 206

เพัศหญิงตี่อพันักังานทั�งหมด ริ้อยละ 17.2 17.3 17.4 17.4 16.7

จำานวนพน่กงานระด้่บจ่ด้การทั้่�งหมุ่ด้แยั่กติามุ่เพศ

เพัศชาย จำำานวนคน 59 61 62 63 65

เพัศหญิง จำำานวนคน 11 12 14 15 16

เพัศหญิงตี่อพันักังานทั�งหมด ริ้อยละ 15.7 16.4 18.4 19.2 19.8

อ่ติราการกล้่บมุ่าทั้ำางานหล้่งจากการล้าคืล้อด้

พันักังานหญิงลาเพั่�อเลี�ยงดูบุตีริ จำำานวนคน 6 1 6 4 2

พันักังานหญิงกัลับมาทำางานหลังใช้
สิทธุิ�

จำำานวนคน 6 1 6 4 2
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หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

จำานวนพน่กงานเข้าใหมุ่�แล้ะพน่กงานล้าออก

พันักังานเข้้าใหม่ จำำานวนคน 26 2 35 60 91

จำำานวนพันักังานเข้้าใหม่ต่ีอพันกัังานทั�งหมด ริ้อยละ 2.4 0.2 3.0 5.0 7.4

พันักังานลาออกั จำำานวนคน 18 23 51 78 55

จำำานวนพันักังานลาออกัต่ีอพันักังาน
ทั�งหมด 

ริ้อยละ 1.6 2.1 4.4 6.5 4.5

จำานวนว่นเฉล้ี�ยั่การฝุ่ึกอบรมุ่พน่กงาน

ริะดับจำัดกัาริ วัน/คน 9.0 6.0 6.0 7.0 8.8

ริะดับบังคับบัญชา วัน/คน 9.8 6.0 5.8 9.0 9.4

ริะดับปฏิิบัตีิกัาริ วัน/คน 4.6 4.2 3.0 3.6 4.3

จำำานวนวนัเฉีลี�ยกัาริฝึ่กัอบริมพันักังาน
ริวมทุกัริะดับ 

วัน/คน 6.8 5.1 4.3 6.2 6.2

จำานวนพน่กงานผู้้้พิการ จำำานวนคน 4 4 4 4 4

คืะแนนคืวามุ่พึงพอใจแล้ะคืวามุ่
ผู้้กพ่นติ�อองคื์กรของพน่กงาน

คะแนน 4.10 ไม่มีกัาริสำาริวจำ ไม่มีกัาริสำาริวจำ ไม่มีกัาริสำาริวจำ ไม่มีกัาริสำาริวจำ

สุขัภาวะแลื่ะความปลื่อด็ภัยั่ในการที่ำางาน
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

อตัีริากัาริเกัดิอบุตัีเิหตีถุึง้ข้ั�นเสยีชวีติี จำำานวนคริั�งตี่อ
จำำานวนหน้�ง
ล้านชั�วโมง
กัาริทำางาน

0.21 0 0 0 0

อตัีริากัาริเกัดิอบุตัีเิหตีถุึง้ข้ั�นหยดุงาน จำำานวนคริั�งตี่อ
จำำานวนหน้�ง
ล้านชั�วโมง
กัาริทำางาน

0.63 0.21 0.00 1.28 0.18

ดัชน้ชี�วัดสุข้ภาพั ดัชน้  
(คะแนนเตีม็ 16)

10.0 10.5 10.9 11.3 10.8

จำำานวนกัริณ้กัาริบาดเจำ็บถึ้ งข้ั� น
ปฐมพัยาบาล/ริักัษัาโดยแพัทย์

จำำานวนคริั�ง 6 8 16 27 23

จำำานวนพันักังานเข้้ารัิบกัาริอบริม
ความปลอดภัยและสุข้ภาพั

ริ้อยละ 
ข้องพันักังาน

ทั�งหมด

99.9 99.7 82.9 90.0 100.0

จำำานวนพันักังานผูรั้ิบเหมาเข้า้ริบักัาริ
อบริมความปลอดภัยและสุข้ภาพั

ริ้อยละ 
ข้องพันักังาน

ทั�งหมด

99.1 89.3 94.9 95.5 100.0
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ปฐมพัยาบาล/ริักัษัาโดยแพัทย์

จำำานวนคริั�ง 6 8 16 27 23

จำำานวนพันักังานเข้้ารัิบกัาริอบริม
ความปลอดภัยและสุข้ภาพั

ริ้อยละ 
ข้องพันักังาน

ทั�งหมด

99.9 99.7 82.9 90.0 100.0

จำำานวนพันักังานผูรั้ิบเหมาเข้า้ริบักัาริ
อบริมความปลอดภัยและสุข้ภาพั

ริ้อยละ 
ข้องพันักังาน

ทั�งหมด

99.1 89.3 94.9 95.5 100.0
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การสร�างความผู้้กพื่ันกับชุมชนแลื่ะสังคม
หัวข้อ หน่วย ปีก�รเงิน 65 ปีก�รเงิน 64 ปีก�รเงิน 63 ปีก�รเงิน 62 ปีก�รเงิน 61

จำำานวนพันักังานเข้้าริ่วมในพัันธุกัิจำ
เพั่�อสังคม

ริ้อยละข้อง
พันักังาน
ทั�งหมด

100.0 100.0 98.6 100.0 99.5

จำำานวนชั�วโมงริวมที�พันักังานร่ิวม 
ในพัันธุกัิจำเพั่�อสังคม

ชั�วโมงริวม 9,660 9,477 13,103 14,006 14,596

จำำานวนชั�วโมงเฉีลี�ยที�พันักังานริ่วม 
ในพัันธุกัิจำเพั่�อสังคม

ชั�วโมงเฉีลี�ย/
คน 

8.9 8.6 11.3 11.8 12.1

จำำานวนผูไ้ดร้ิบัปริะโยชน์จำากัโคริงกัาริ
เพั่�อสังคมข้องบริิษััท

จำำานวนคน 63,148 55,929 65,034 57,029 N/A

งบปริะมาณที�ใช้ในโคริงกัาริเพั่�อสงัคม ล้านบาท 2.81 3.67 3.12 4.73 5.31

จำำานวนตี้นไม้สะสมที�ปลูกัในโคริงกัาริ
ปลูกัป่าปลูกัชีวิตีถึวายในหลวง และ
โคริงกัาริอ่�นๆ

จำำานวนตี้น 13,000 10,900 8,500 7,500 6,500

จำำานวนข้้อริ้องเริียนข้องชุมชน คริั�ง 0 0 N/A N/A N/A
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GRI
Standard Disclosures

Integrated Annual Report  
(56-1 One Report): 

Page number and/or URL 

External 
Verification

Relation 
to SDG 
Targets

GRI 101
Foundation 2016

Reporting principle P. 34-43

Using the GRI Standards for sustainability reporting P. 34

Making claims related to the use of the GRI Standards P. 87-92

General Disclosure
GRI 102 General
Disclosures 2016

Organisational profile

GRI 102 - 1 Name of the Organisational P. 11

GRI 102 - 2 Activities, brands, products and services P. 11-20, 74-77, 101-102

GRI 102 - 3 Location of headquarters P. 101

GRI 102 - 4 Location of operations P. 102

GRI 102 - 5 Ownership and legal form P. 11, 27

GRI 102 - 6 Markets served P. 21-24, 74-77

GRI 102 - 7 Scale of the organization P. 3, 27, 102 

GRI 102 - 8 Information on employees and other workers P. 83-84, 133 8

GRI 102 - 9 Supply Chain P. 25, 78-80 

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

P. 14-15, 25, 78

GRI 102 - 11 Precautionary principle or approach P. 30-33

GRI 102 - 12 External initiatives P. 20, 44

GRI 102 - 13 Membership of associations P. 4-7, 20, 44

Strategy

GRI 102 - 14 Statement from senior decision maker P. 8-9, 138-144

GRI 102 - 15 Key impacts, risk and opportunities P. 30-33, 35, 42-43

Ethics and Integrity

GRI 102 - 16 Values, principles, standards and norms of behavior P. 12, 66-69, 119-120 16

GRI 102 - 17 Mechanisms for advice and concerns about Ethics P. 69, 119

Governance

GRI 102 - 18 Governance Structure P. 67-68, 105-107, 121-130

GRI 102 - 19 Delegating authority P. 125-130

GRI 102 - 20 Executive - level responsibility for economic, 
environmental and social topics

P. 66-68, 121-130 

GRI 102 - 21 Consu l t ing  s takeho lders  on  economic , 
environment and social topics

P. 42-43, 112-113 16

GRI STANDARDS CONTENT INDEX AND SDGs
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Targets

General Disclosure
GRI 102 General
Disclosures 2016

Organisational profile

Governance

GRI 102 - 22 Composition of the highest governance body P. 67-68, 121 5, 16

GRI 102 - 23 Chair of the highest governance body P. 127, 141, 239

GRI 102 - 24 Nominating and selecting the highest governance 
body

P. 105-107 5, 16

GRI 102 - 25 Conflicts of interest P. 120 16

GRI 102 - 26 Role of the highest governance body in setting 
purpose, values and strategy

P.67-68, 105-106, 121, 125 

GRI 102 - 27 Collective knowledge of highest governance body P. 67-68, 105-106
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2021/06/TCoC-2015-TH-
version.pdf

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body’s 
performance

P. 117-118 

GRI 102 - 29 I d e n t i f y i n g  a n d  m a n a g i n g  e c o n o m i c , 
environmental and social impacts

P. 30-35 16

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management process P. 30-33

GRI 102 - 31 Review of economic, environmental and social 
topics

P. 35

GRI 102 - 32 Highest governance body’s roles in sustainability 
reporting

P. 115-117, 125-128, 142-144

GRI 102 - 33 Communicating critical concerns P. 69

GRI 102 - 34 Nature and total number of critical concerns P. 69, 82

GRI 102 - 35 Remuneration policies

P. 130-133GRI 102 - 36 Process for determining remuneration

GRI 102 - 38 Annual total compensation ratio

Stakeholder Engagement

GRI 102 - 40 List of stakeholder groups P. 42-43

GRI 102 - 41 Collective bargaining agreements P. 51 16

GRI 102 - 42 Identifying and selecting stakeholders P. 42-43

GRI 102 - 43 Approach to stakeholder engagement P. 35, 42-43

GRI 102 - 44 Key topics and concerns raised P. 35, 42-43
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General Disclosure
GRI 102 General
Disclosures 2016

Organisational profile

Governance

GRI 102 - 22 Composition of the highest governance body P. 67-68, 121 5, 16

GRI 102 - 23 Chair of the highest governance body P. 127, 141, 239

GRI 102 - 24 Nominating and selecting the highest governance 
body

P. 105-107 5, 16

GRI 102 - 25 Conflicts of interest P. 120 16

GRI 102 - 26 Role of the highest governance body in setting 
purpose, values and strategy

P.67-68, 105-106, 121, 125 

GRI 102 - 27 Collective knowledge of highest governance body P. 67-68, 105-106
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2021/06/TCoC-2015-TH-
version.pdf

GRI 102 - 28 Evaluating the highest governance body’s 
performance

P. 117-118 

GRI 102 - 29 I d e n t i f y i n g  a n d  m a n a g i n g  e c o n o m i c , 
environmental and social impacts

P. 30-35 16

GRI 102 - 30 Effectiveness of risk management process P. 30-33

GRI 102 - 31 Review of economic, environmental and social 
topics

P. 35

GRI 102 - 32 Highest governance body’s roles in sustainability 
reporting

P. 115-117, 125-128, 142-144

GRI 102 - 33 Communicating critical concerns P. 69

GRI 102 - 34 Nature and total number of critical concerns P. 69, 82

GRI 102 - 35 Remuneration policies

P. 130-133GRI 102 - 36 Process for determining remuneration

GRI 102 - 38 Annual total compensation ratio

Stakeholder Engagement

GRI 102 - 40 List of stakeholder groups P. 42-43

GRI 102 - 41 Collective bargaining agreements P. 51 16

GRI 102 - 42 Identifying and selecting stakeholders P. 42-43

GRI 102 - 43 Approach to stakeholder engagement P. 35, 42-43

GRI 102 - 44 Key topics and concerns raised P. 35, 42-43
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Reporting Practice

GRI 102 - 45 Entities include in the consolidated financial 
statement

P. 101, 102

GRI 102 - 46 Defining report content and topic boundaries P. 34-35

GRI 102 - 47 List of material topics P. 35

GRI 102 - 48 Restatement of information P. 34, 82-85

GRI 102 - 49 Changes in reporting P. 34-35

GRI 102 - 50 Reporting period

P. 34, 101

GRI 102 - 51 Date of most recent report

GRI 102 - 52 Reporting cycle

GRI 102 - 53 Contact point for questions regarding the report

GRI 102 - 54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standard

GRI 102 - 55 GRI Context index P. 87-92

Material Topics
GRI 200 Economic Standards Series

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

P. 3, 35, 44GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 201 - 1 Direct economic value generated and distributed 5, 8, 9

GRI 201 -2 Financial implications and other risk and 
opportunities due to climate change

P. 33, 46-47 13

GRI 203 Indirect Economic Impact 2016

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

P. 57-64, 78-80GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 203 - 1 Infrastructure investment and services supported P. 57-64

GRI 203 -2 Significant indirect economic impacts P. 57-64, 85 1, 3, 8, 10

GRI 204 Procurement Practice 2016

GRI 204 - 1 Proportion of spending on local supplier P. 78-80, 83 12

GRI 205 Anti - Corruption 2016

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

P. 66-69GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 205 - 2 Communication and training about anti-
corruption policies and procedures

P. 69
http://www.tatasteelthailand.com/
th/sustainability/business-ethics-
policy/

16
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Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

GRI 302 Energy 2016

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

P. 48
GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 302 - 1 Energy Consumption within the organisation

P. 39, 48, 83, 144

7, 12, 13

GRI 302 - 3 Energy intensity 7, 12, 13

GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption 7, 12,13

GRI 303 Water 2016

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

P. 48GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 303 - 1 Water withdrawal by source
P. 48, 83

6

GRI 303 - 3 Water recycled and reused 6, 12

GRI 305 Emission 2016

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

P. 46-47GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 305 - 4 GHG emission intensity

P. 46-47, 83

yes 12, 13

GRI 305 - 7 Nitrogen oxides (NOx) sulfur oxides (SOx) and 
other significant air emissions

yes

GRI 306 Effluents and Waste 2016

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

P. 48GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 306 - 2 Waste by type and disposal method P. 48, 83 3,12

GRI 307 Environmental Compliance 2016

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

P. 46, 49GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016

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

P. 78-80GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308-1 New suppl ier that were screened using 
environmental criteria

P. 78-80
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Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

GRI 302 Energy 2016

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

P. 48
GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 302 - 1 Energy Consumption within the organisation

P. 39, 48, 83, 144

7, 12, 13

GRI 302 - 3 Energy intensity 7, 12, 13

GRI 302 - 4 Reduction of energy consumption 7, 12,13

GRI 303 Water 2016

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

P. 48GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 303 - 1 Water withdrawal by source
P. 48, 83

6

GRI 303 - 3 Water recycled and reused 6, 12

GRI 305 Emission 2016

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

P. 46-47GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 305 - 4 GHG emission intensity

P. 46-47, 83

yes 12, 13

GRI 305 - 7 Nitrogen oxides (NOx) sulfur oxides (SOx) and 
other significant air emissions

yes

GRI 306 Effluents and Waste 2016

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

P. 48GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 306 - 2 Waste by type and disposal method P. 48, 83 3,12

GRI 307 Environmental Compliance 2016

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

P. 46, 49GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016

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

P. 78-80GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 308-1 New suppl ier that were screened using 
environmental criteria

P. 78-80
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Material Topics
GRI 400 Social Standards Series

GRI 401 Employment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary P. 51 
http://www.tatasteelthailand.
com/th/people-connect/#people

GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 401 - 1 New employee hires and employee turnover P. 51, 83, 135 5, 8

GRI 401 - 2 Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees

P. 55-56
http://www.tatasteelthailand.
com/th/people-connect/#benefits

8

GRI 401 - 3 Parental leave P. 56, 83, 136 5, 8

GRI 403 Occupational Health and Safety 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary P. 40, 52, 142
http://www.tatasteelthailand.
com/th/sustainability/safety-and-
environment-management/

GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

P. 84 , 113 3, 8

GRI 404 Training and Education 2016

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

P. 53, 135GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 404 - 1 Average hours of training per year per employee P. 53, 84 4,5,8

GRI 404 - 2 Programs for upgrading employee skill and 
transition assistance programs

P. 53, 135 3, 4, 5, 8

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

P. 53-54, 135 5,8

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 2016

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

P. 51GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 405 - 1 Diversity of governance bodies and employees P. 83
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2021/06/TCoC-2015-TH-
version.pdf

5, 8

GRI 406 Non - Discrimination 2016

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

P. 51GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
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GRI 408 Child Labor 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary P. 39, 51
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2022/05/Sustainability-
Policy-2018-th-en.pdf

GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

P. 39, 51, 79-80 4, 8

GRI 412 Human Rights Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary P. 39, 51
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2022/05/Sustainability-
Policy-2018-th-en.pdf

GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

P. 39, 51, 79-80
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2022/05/Sustainability-
Policy-2018-th-en.pdf

4, 5, 8

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

8

GRI 413 Local Communication 2016

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

P. 42-43GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 413 - 1 Operation with local community engagement, 
impact assessment and development programs P. 35, 42-43, 57-64

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

15

GRI 414 Supplier Social Assessment 2016

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

P. 78-80GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 414 - 1 New Suppliers that were screened using social 
criteria

P. 78-80 8

GRI 417 Marketing and Labeling 2016

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

P. 73-77GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 417 - 1 Requirements for product and service information 
and labeling

P. 73-77 
http://www.tatasteelthailand.
com/category/article-and-
knowledge/

GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016

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

P. 41, 74-77, 85GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
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GRI 408 Child Labor 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary P. 39, 51
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2022/05/Sustainability-
Policy-2018-th-en.pdf

GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

P. 39, 51, 79-80 4, 8

GRI 412 Human Rights Assessment 2016

GRI 103 - 1 Explanation of the material topic and its boundary P. 39, 51
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2022/05/Sustainability-
Policy-2018-th-en.pdf

GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

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

P. 39, 51, 79-80
http://www.tatasteelthailand.
com/wp-content/
uploads/2022/05/Sustainability-
Policy-2018-th-en.pdf

4, 5, 8

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

8

GRI 413 Local Communication 2016

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

P. 42-43GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 413 - 1 Operation with local community engagement, 
impact assessment and development programs P. 35, 42-43, 57-64

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

15

GRI 414 Supplier Social Assessment 2016

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

P. 78-80GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 414 - 1 New Suppliers that were screened using social 
criteria

P. 78-80 8

GRI 417 Marketing and Labeling 2016

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

P. 73-77GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach

GRI 417 - 1 Requirements for product and service information 
and labeling

P. 73-77 
http://www.tatasteelthailand.
com/category/article-and-
knowledge/

GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016

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

P. 41, 74-77, 85GRI 103 - 2 The management approach and its components

GRI 103 - 3 Evaluating of the management approach
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การวิเคราะห์และคำาอธุิบายของฝ่่ายจัดการ

ผลการดำาเนินงาน
ส่ำาหรบัรอับปกีารเงนิ	2564-2565	(รอับปกีารเงนิ	2565)	บรษัิัทแล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์	(กลุ่มุ่กจิการ)	มุรีาย์ได้้จากกการขาย์แล่ะบรกิารที�เกี�ย์วขอ้ังจำานวน	
32,590	 ล้่านบาท	 เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	 48	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 ส่าเหตุหล่ักเน่�อังจากราคาส่ินค้าที�ปรับตัวด้ีข่�น	 ส่อัด้คล้่อังกับการเพิ�มุข่�นขอัง 
ราคาเหล่็กในชำ่วงที�เศรษัฐกิจโล่กฟุ้�นตัว	ปริมุาณ์การขาย์	1.333	 ล้่านตัน	 เทีย์บกับ	1.303	 ล้่านตันในปีก่อัน	ส่ำาหรับปริมุาณ์การขาย์ในปีน้�ที� 
เพิ�มุข่�นเมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 ส่าเหตุหล่ักเน่�อังจากความุต้อังการส่ินค้าเหล่็กล่วด้ในประเทศที�ด้ีข่�นแล่ะการขาย์ส่่งอัอักที�เพิ�มุมุากข่�นรวมุถ่ง 
การส่่งอัอักบิล่เล่็ต	ซึ่่�งส่่วนหน่�งชำด้เชำย์กับความุต้อังการเหล่็กเส่้นในประเทศที�ล่ด้ตำ�าล่ง	บริษััทมุี	EBITDA	3,188	ล้่านบาท	เพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	142 
เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	ส่อัด้คล่้อังกับกำาไรส่ำาหรับปีจำานวน	2,606	ล่้านบาท	เมุ่�อัเทีย์บกับ	632	ล่้านบาทในปีก่อัน		

การวิเคราะห์ราย์การหล่ักขอังงบการเงินด้ังแส่ด้งด้้านล่่าง:

1) รายได้จากการขายและบริการที�เกี�ยวข้องและรายได้อื�น
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง 32,590 22,017 48
เงินปันผู้ล่รับจากเงินล่งทุนในตราส่ารทุนที�วัด้มุูล่ค่าด้้วย์มุูล่ค่าย์ุติธิรรมุผู้่าน
			กำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เส่ร็จอั่�น 22 29 (24)
กำาไรจากอััตราแล่กเปล่ี�ย์น-สุ่ทธิิ 12 20 (40)
เงินชำด้เชำย์ความุเส่ีย์หาย์จากบริษััทประกันภัย์ - 50 (100)
อั่�นๆ 16 20 (20)
ร�ยได้รวม 32,640 22,136 47

ราย์ได้้รวมุขอังกลุ่่มุบริษััทเพิ�มุข่�นร้อัย์ล่ะ	 47	 จาก	 22,136	 ล้่านบาทในปีก่อัน	 เป็น	 32,640	 ล้่านบาท	 ส่าเหตุหล่ักจากราย์ได้้จากการขาย์ 
แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อังซึ่่�งส่อัด้คล่้อังกับการเพิ�มุข่�นขอังราคาเหล่็กในชำ่วงที�เศรษัฐกิจโล่กฟุ้�นตัว

2) กำาไรขั�นต้น
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

กำาไรขั�นต้น 3,484 1,484 135

กำาไรขั�นต้นอัย์ู่ที�	3,484	ล่้านบาทหร่อัร้อัย์ล่ะ	10.69	ขอังราย์ได้้จากการขาย์	เมุ่�อัเทีย์บกับ	1,484	ล้่านบาทหร่อัร้อัย์ล่ะ	6.74	ขอังราย์ได้้จาก
การขาย์	 ในปีก่อัน	 เพิ�มุข่�นจากการผู้ส่มุผู้ส่านขอังภาวะตล่าด้ขอังเหล็่กล่วด้ที�ปรับตัวด้ีข่�น	 แล่ะการเพิ�มุข่�นขอังปริมุาณ์การขาย์เหล็่กล่วด้ 
เกรด้พิเศษัที�มุีอััตรากำาไรที�ด้ีกว่าแล่ะการล่ด้ล่งขอังเหล่็กเส่้นที�มุีอััตรากำาไรที�ตำ�ากว่า	ซึ่่�งส่่งผู้ล่เชำิงบวกต่อัอััตรากำาไรขั�นต้น

หน่วย์	:	ล่้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2565 ปี 2564

พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ

เหล่็กเส่้น 741 17,168 53 849 13,844 63
เหล่็กล่วด้ 520 13,510 41 415 7,385 33
เหล่็กรูปพรรณ์ขนาด้เล่็ก 23 621 2 33 610 3
อั่�นๆ 49 1,291 4 6 178 1
รวมร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,333 32,590 100 1,303 22,017 100
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3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ค่าใชำ้จ่าย์ในการขาย์แล่ะบริหาร 818 755 8

ค่าใชำ้จ่าย์ในการขาย์แล่ะบริหารเพิ�มุข่�นเมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	ส่าเหตุจากประมุาณ์การโบนัส่ส่ำาหรับพนักงาน	ค่าใชำ้จ่าย์เคร่�อังหมุาย์การค้า	TATA
ที�เพิ�มุข่�นส่อัด้คล่้อังมุาจากกำาไรก่อันภาษัเีงินได้้ที�สู่งข่�น	แล่ะคา่ธิรรมุเนย้์มุธินาคารที�สู่งข่�นมุาจากปริมุาณ์การขาย์ที�เพิ�มุข่�น	ซึ่่�งส่่วนหน่�งชำด้เชำย์
กับเบี�ย์ปรับแล่ะเงินเพิ�มุที�ถูกประเมุินโด้ย์ส่รรพากร	แล่ะค่าใชำ้จ่าย์การนำาระบบ	SAP	ไปใชำ้เพ่�อัโครงการ	One	Company	ซึ่่�งปรากฎในปีก่อัน

4) ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ต้นทุนทางการเงิน 35 43 (19)

ต้นทุนทางการเงินล่ด้ล่ง	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 	 ส่าเหตุจากด้อักเบี�ย์ในการใช้ำประโย์ชำน์ขอังวงเงินกู้ซึ่่�อัส่าธิารณ์ูปโภคแล่ะวัตถุด้ิบอั่�นๆ	 ล่ด้ล่ง 
ในมุุมุขอังส่ถานะเงินส่ด้ที�ด้ี

5) ค่าใช้จ่ายอื�น
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ค่าใชำ้จ่าย์อั่�น 81 117 (31)

ค่าใช้ำจ่าย์อ่ั�นเป็นประมุาณ์การค่าเผู่้�อัการล่ด้ล่งขอังสิ่นทรัพย์์ไมุ่ใชำ้งานเพ่�อัรอัการขาย์ซึ่่�งส่ะท้อันถ่งการประเมิุนมุูล่ค่าที�คาด้ว่าจะได้้รับโด้ย์ 
ผูู้้เชำี�ย์วชำาญ่อัิส่ระ	

6) กำาไรก่อนภาษีเงินได้
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

กำาไรก่อันภาษัีเงินได้้ 2,600 688 278

กำาไรก่อันภาษัเีงินได้ข้อังรอับปกีารเงิน	2565	สู่งกวา่รอับปกีารเงิน	2564	เน่�อังมุาจากมุสี่่วนต่างที�สู่งข่�นจากเศรษัฐกิจโล่กที�ฟุ้�นตัว	ปริมุาณ์การ
ขาย์ที�เพิ�มุข่�นแล่ะผู้ล่ขาด้ทุนจากคา่เผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมูุล่คา่ส่นิทรพัย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	ที�ตำ�าล่ง	ส่ว่นหน่�งชำด้เชำย์กับตน้ทนุการแปล่งส่ภาพ
ที�เพิ�มุข่�นเน่�อังจากราคาเพิ�มุข่�น	ประมุาณ์การโบนัส่ส่ำาหรับพนักงานที�เพิ�มุข่�น	แล่ะค่าใชำ้จ่าย์เคร่�อังหมุาย์การค้า	TATAที�เพิ�มุข่�น

7) ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ค่าใชำ้จ่าย์(ราย์ได้้)ภาษัีเงินได้้ (6) 57 111

ค่าใชำ้จ่าย์ภาษีัเงินได้้ขอังปีปัจจุบันส่ะท้อันถ่งฐานะทางภาษีัขอังบริษััทย่์อัย์	 รวมุกับการปรับปรุงราย์การขาด้ทุนทางภาษีัที�ย์ังไมุ่ได้้ใชำ้ขอัง	 
TSMT	หล่ังจากเส่ร็จส่ิ�นการทำาส่ัญ่ญ่าโอันกิจการทั�งหมุด้กับ	SISCO	แล่ะ	SCSC	ไปย์ัง	TSMT	
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3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ค่าใชำ้จ่าย์ในการขาย์แล่ะบริหาร 818 755 8

ค่าใชำ้จ่าย์ในการขาย์แล่ะบริหารเพิ�มุข่�นเมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	ส่าเหตุจากประมุาณ์การโบนัส่ส่ำาหรับพนักงาน	ค่าใชำ้จ่าย์เคร่�อังหมุาย์การค้า	TATA
ที�เพิ�มุข่�นส่อัด้คล่้อังมุาจากกำาไรก่อันภาษัเีงินได้้ที�สู่งข่�น	แล่ะคา่ธิรรมุเนย้์มุธินาคารที�สู่งข่�นมุาจากปริมุาณ์การขาย์ที�เพิ�มุข่�น	ซึ่่�งส่่วนหน่�งชำด้เชำย์
กับเบี�ย์ปรับแล่ะเงินเพิ�มุที�ถูกประเมุินโด้ย์ส่รรพากร	แล่ะค่าใชำ้จ่าย์การนำาระบบ	SAP	ไปใชำ้เพ่�อัโครงการ	One	Company	ซึ่่�งปรากฎในปีก่อัน

4) ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ต้นทุนทางการเงิน 35 43 (19)

ต้นทุนทางการเงินล่ด้ล่ง	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 	 ส่าเหตุจากด้อักเบี�ย์ในการใช้ำประโย์ชำน์ขอังวงเงินกู้ซึ่่�อัส่าธิารณ์ูปโภคแล่ะวัตถุด้ิบอั่�นๆ	 ล่ด้ล่ง 
ในมุุมุขอังส่ถานะเงินส่ด้ที�ด้ี

5) ค่าใช้จ่ายอื�น
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ค่าใชำ้จ่าย์อั่�น 81 117 (31)

ค่าใช้ำจ่าย์อ่ั�นเป็นประมุาณ์การค่าเผู่้�อัการล่ด้ล่งขอังสิ่นทรัพย์์ไมุ่ใชำ้งานเพ่�อัรอัการขาย์ซึ่่�งส่ะท้อันถ่งการประเมิุนมุูล่ค่าที�คาด้ว่าจะได้้รับโด้ย์ 
ผูู้้เชำี�ย์วชำาญ่อัิส่ระ	

6) กำาไรก่อนภาษีเงินได้
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

กำาไรก่อันภาษัีเงินได้้ 2,600 688 278

กำาไรก่อันภาษัเีงินได้ข้อังรอับปกีารเงิน	2565	สู่งกวา่รอับปกีารเงิน	2564	เน่�อังมุาจากมุสี่่วนต่างที�สู่งข่�นจากเศรษัฐกิจโล่กที�ฟุ้�นตัว	ปริมุาณ์การ
ขาย์ที�เพิ�มุข่�นแล่ะผู้ล่ขาด้ทุนจากคา่เผู้่�อัการล่ด้ล่งขอังมูุล่คา่ส่นิทรพัย์์โครงการเตาถลุ่ง	MBF	ที�ตำ�าล่ง	ส่ว่นหน่�งชำด้เชำย์กับตน้ทนุการแปล่งส่ภาพ
ที�เพิ�มุข่�นเน่�อังจากราคาเพิ�มุข่�น	ประมุาณ์การโบนัส่ส่ำาหรับพนักงานที�เพิ�มุข่�น	แล่ะค่าใชำ้จ่าย์เคร่�อังหมุาย์การค้า	TATAที�เพิ�มุข่�น

7) ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ค่าใชำ้จ่าย์(ราย์ได้้)ภาษัีเงินได้้ (6) 57 111

ค่าใชำ้จ่าย์ภาษีัเงินได้้ขอังปีปัจจุบันส่ะท้อันถ่งฐานะทางภาษีัขอังบริษััทย่์อัย์	 รวมุกับการปรับปรุงราย์การขาด้ทุนทางภาษีัที�ย์ังไมุ่ได้้ใชำ้ขอัง	 
TSMT	หล่ังจากเส่ร็จส่ิ�นการทำาส่ัญ่ญ่าโอันกิจการทั�งหมุด้กับ	SISCO	แล่ะ	SCSC	ไปย์ัง	TSMT	

9494  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

8) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

เงินส่ด้แล่ะราย์การเทีย์บเท่าเงินส่ด้ 1,395 951 47

ณ์	วันที�	31	มีุนาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุีเงินส่ด้แล่ะราย์การเทีย์บเท่าเงินส่ด้สุ่ทธิิเพิ�มุข่�น	444	ล้่านบาทเมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	การเปล่ี�ย์นแปล่งน้�
เกดิ้จากการเพิ�มุข่�นขอังกระแส่เงนิส่ด้ส่ทุธิจิากกจิกรรมุด้ำาเนนิงาน	966	ล่า้นบาท	ซ่ึ่�งประกอับด้ว้ย์กำาไรจากการด้ำาเนนิงานกอ่ันการเปล่ี�ย์นแปล่ง
ในทรัพย์์ส่ินแล่ะหน้�ส่ินด้ำาเนินงาน	 3,221	 ล่้านบาท	 แล่ะการเปล่ี�ย์นแปล่งขอังส่ินทรัพย์์แล่ะหน้�ส่ินด้ำาเนินงานเพิ�มุข่�น	 2,255	 ล่้านบาท 
ส่่วนใหญ่่เกิด้จากการเพิ�มุข่�นขอังลู่กหน้�การค้าแล่ะลู่กหน้�อั่�น	 ในส่่วนขอังกิจกรรมุล่งทุน	บริษััทได้้ใชำ้กระแส่เงินส่ด้สุ่ทธิิจำานวน	187	 ล้่านบาท	
เพ่�อัล่งทุนเพิ�มุในส่ินทรัพย์์ถาวร	 แล่ะกระแส่เงินส่ด้สุ่ทธิิจำานวน	 335	 ล้่านบาทใช้ำไปในกิจกรรมุจัด้หาเงินเพ่�อัจ่าย์ชำำาระค่นเงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�น 
จากส่ถาบันการเงิน	จำานวน	296	ล่้านบาท	แล่ะชำำาระหน้�ส่ินภาย์ใต้ส่ัญ่ญ่าเชำ่าการเงินจำานวน	39	ล่้านบาท	

9) ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น – สุทธุิ
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ลู่กหน้�การค้าแล่ะลู่กหน้�อั่�น	-	สุ่ทธิิ 2,433 1,129 116

ลู่กหน้�การค้าแล่ะลู่กหน้�อั่�นเพิ�มุข่�น	จากการที�บริษััทขาย์ล่ด้ลู่กหน้�ล่ด้ล่ง	เน่�อังจากส่ถานะเงินส่ด้ที�ด้ีเมุ่�อัเทีย์บกับปี	2564

กลุ่่มุกิจการใชำ้วิธิีอัย์่างง่าย์	ตามุ	TFRS	9	 ในการรับรู้การด้้อัย์ค่าขอังลู่กหน้�การค้า	ตามุประมุาณ์การผู้ล่ขาด้ทุนด้้านเครด้ิตคาด้ว่าจะเกิด้ข่�น	
ตล่อัด้อัาย์ุลู่กหน้�การค้าตั�งแต่วันที�เริ�มุรับรู้ลู่กหน้�การค้า	 อััตราขาด้ทุนด้้านเครด้ิตที�คาด้ว่าจะเกิด้ข่�นพิจารณ์าจากล่ักษัณ์ะการจ่าย์ชำำาระในอัด้ีต	
ข้อัมุูล่ผู้ล่ขาด้ทุนด้้านเครด้ิตจาก	 ประส่บการณ์์ในอัด้ีต	 รวมุทั�งข้อัมุูล่แล่ะปัจจัย์ในอันาคตที�อัาจมุีผู้ล่กระทบต่อัการจ่าย์ชำำาระขอังลู่กหน้�	 
ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	แล่ะ	2564	กลุ่่มุกิจการมุีค่าเผู้่�อัผู้ล่ขาด้ทุนด้้านเครด้ิตที�อัาจจะเกิด้ข่�น	79	ล่้านบาท	คิด้เป็นร้อัย์ล่ะ	3.17	แล่ะ 
ร้อัย์ล่ะ	6.66	ขอังย์อัด้ลู่กหน้�การค้าทั�งหมุด้	ตามุล่ำาด้ับ		

10) สินค้าคงเหลือ – สุทธุิ
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ส่ินค้าคงเหล่่อั	–	สุ่ทธิิ 4,445 3,459 29

ส่นิคา้คงเหล่อ่ัเพิ�มุข่�นเมุ่�อัเทยี์บกบัปกีอ่ัน	ส่าเหตหุล่กัมุาจากราคาที�เพิ�มุส่งูข่�นทั�งส่นิคา้ส่ำาเรจ็รปู	เศษัเหล่ก็	แล่ะบลิ่เล่ต็	ในขณ์ะที�ปรมิุาณ์ล่ด้ล่ง

11) สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธุรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ส่ินทรัพย์์ทางการเงินที�วัด้มุูล่ค่าด้้วย์มุูล่ค่าย์ุติธิรรมุผู้่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เส่ร็จอั่�น 304 207 47

การเปล่ี�ย์นแปล่งมุูล่ค่าย์ุติธิรรมุขอังเงินล่งทุนในตราส่ารทุนที�ไมุ่ได้้จด้ทะเบีย์นในตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 ถูกประเมิุนโด้ย์ใชำ้วิธิีกระแส่เงินส่ด้คิด้ล่ด้ 
ซึ่่�งประเมุินโด้ย์ผูู้้เชำี�ย์วชำาญ่อัิส่ระ

9556-1 One Report 2564-2565  
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12) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์	แล่ะส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน 2,404 2,594 (7)

ที�ด้นิ	อัาคารแล่ะอัปุกรณ์	์แล่ะส่นิทรพัย์์ไมุมุ่ตีวัตน	ล่ด้ล่งจากค่าเส่่�อัมุราคาตามุปกติแล่ะคา่ตดั้จำาหนา่ย์ส่ำาหรบัป	ีซ่ึ่�งส่ว่นหน่�งชำด้เชำย์กบัการเพิ�มุ
ข่�นขอังเงินล่งทุนในส่ินทรัพย์์	228	ล่้านบาทในระหว่างปี

13) เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถืาบันการเงิน
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

เงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบันการเงิน 145 441 (67)

เงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบันการเงินที�ล่ด้ล่งส่อัด้คล่้อังกับเงินส่ด้ที�เพิ�มุข่�นจากการด้ำาเนินงาน

แหล่งที�มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ์	วันที�	31	มีุนาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุีอััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอัง
ผูู้้ถ่อัหุ้นเท่ากับ	0.23	เท่า	ซึ่่�งด้ีข่�นจาก	0.32	เท่า	ในปี	2564		

หนี�สิน
ณ์	วันที�	31	มุนีาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุหีน้�ส่ินรวมุทั�งส่ิ�น	2,913	ล่้าน
บาท	 ประกอับด้้วย์หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น	 1,923	 ล่้านบาท	 แล่ะหน้�ส่ิน 
ไมุ่หมุุนเวีย์น	990	ล้่านบาท	หร่อัคิด้เป็นประมุาณ์ร้อัย์ล่ะ	66	แล่ะร้อัย์
ล่ะ	34	ขอังหน้�ส่นิรวมุ	ตามุล่ำาด้บั	ทั�งน้�	หน้�ส่นิหมุนุเวยี์นประกอับด้ว้ย์
เงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบันการเงิน	 145	 ล่้านบาท	 ล่ด้ล่งจาก	 441	
ล่้านบาทในปีก่อัน,	 	 เจ้าหน้�การค้าแล่ะเจ้าหน้�อั่�น	 1,715	 ล่้านบาท,	 
หน้�ส่นิตามุส่ญั่ญ่าเชำา่ส่ว่นที�ถง่กำาหนด้ชำำาระภาย์ในหน่�งป	ี31	ล่า้นบาท	
แล่ะหน้�ส่ินหมุุนเวีย์นอั่�น	32		ล่้านบาท		หน้�ส่ินไมุ่หมุุนเวีย์นประกอับ
ด้้วย์หน้�ส่ินตามุส่ัญ่ญ่าเช่ำา	 632	 ล่้านบาท,	 ภาระผูู้กพันผู้ล่ประโย์ชำน์
พนักงาน	 347	 ล่้านบาท,	 หน้�ส่ินภาษัีเงินได้้รอัการตัด้บัญ่ชีำ	 10	 
ล่า้นบาท	แล่ะประมุาณ์การหน้�ส่นิคา่ร่�อัถอัน	1	ล่า้นบาท	เงนิกูย้์มุ่ระย์ะ
ส่ั�นจากส่ถาบันการเงินล่ด้ล่ง	 296	 ล่้านบาท	 ส่อัด้คล่้อังกับเงินส่ด้ที� 
เพิ�มุข่�นจากการด้ำาเนินงาน

ส่วนของผู้ถืือหุ้น
ณ์	วันที�	 31	 มีุนาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุีส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 12,580 
ล่้านบาท	 เป็นทุนชำำาระแล้่วขอังหุ้นส่ามัุญ่แล่ะส่่วนเกินมุูล่ค่าหุ้นรวมุ	
11,810	ล้่านบาท	โด้ย์มีุกำาไรส่ะส่มุ	161	ล้่านบาท,	ส่ำารอังตามุกฎหมุาย์	
375	ล่้านบาท,	อังค์ประกอับอั่�นขอังส่่วนขอังเจ้าขอัง	244	ล่้านบาท	
แล่ะ	ส่ว่นได้เ้สี่ย์ที�ไมุ่มุอีัำานาจควบคุมุ	(10)	ล้่านบาท	ส่ว่นขอังผูู้้ถอ่ัหุน้
เพิ�มุข่�น	2,699	ล่้านบาทจากกำาไรสุ่ทธิิปีปัจจุบัน	ส่่งผู้ล่ให้กำาไรส่ะส่มุ
ในงบการเงินรวมุเพิ�มุข่�นเป็น	 161	 ล่้านบาท	 เมุ่�อัเทีย์บกับกำาไร 
(ขาด้ทุน)ส่ะส่มุ	(2,455)	ล่้านบาท	ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2564

อัตราส่วนทางการเงิน
ในปีการเงิน	 2565	 กลุ่่มุกิจการมีุอััตราส่่วนส่ภาพคล่่อังเท่ากับ 
4.34	เทา่	ซึ่่�งด้ขี่�นจาก	2.63	เทา่	ในปกีอ่ัน	แล่ะอััตราส่ว่นความุส่ามุารถ 
ในการชำำาระต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	90.95	เท่า	ซึ่่�งด้ีข่�นจาก	30.67	
เท่า	ในปีก่อัน	กลุ่่มุกิจการมุีอััตรากำาไรขั�นต้นร้อัย์ล่ะ	10.69	ซึ่่�งด้ีข่�น
รอ้ัย์ล่ะ	3.95	เมุ่�อัเทยี์บกบัปกีอ่ัน	อััตรากำาไรส่ทุธิริอ้ัย์ล่ะ	7.98	ซึ่่�งด้ขี่�น
ร้อัย์ล่ะ	 5.13	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอัง 
ผูู้้ถ่อัหุ้นร้อัย์ล่ะ	 23.18	 แล่ะอััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ 
ร้อัย์ล่ะ	18.29	ซึ่่�งด้ีข่�นร้อัย์ล่ะ	16.52	แล่ะร้อัย์ล่ะ	13.00	ตามุล่ำาด้ับ	
เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน

ภาระหนี�และภาระคำ�าประกันที�เกี�ยวข้องอาจมีผลต่อการดำาเนิน
งานหร่อฐานะการเงินในอนาคต
ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	บริษััทมุีภาระผูู้กพัน	ด้ังน้�
1.	 บริษััทย์่อัย์มุีเล่ตเตอัร์อัอัฟุเครด้ิต	(L/C)	ที�เปิด้แล่้วแต่ย์ังไมุ่เข้า

เง่�อันไขการเป็นหน้�ส่ิน	255	ล่้านบาท	
2.	 บริษััทย่์อัย์มีุภาระผูู้กพันตามุสั่ญ่ญ่าเกี�ย์วกับการซึ่่�อัเคร่�อังจักร	

แล่ะอัุปกรณ์์รวมุ	192	ล่้านบาท

ปัจจัยอื�นที�อาจมีผลต่อการดำาเนนิงานหร่อฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัย์อั่�นที�อัาจมุีผู้ล่ต่อัการด้ำาเนินงานหร่อัฐานะการเงินในอันาคต	
ปรากฏตามุความุเส่ี�ย์งที�ระบุในหัวข้อัความุเส่ี�ย์งขอังธุิรกิจ	 แล่ะ 
ตามุหมุาย์เหตุประกอับงบการเงินรวมุแล่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ	 
ข้อั	6	การจัด้การความุเส่ี�ย์งทางการเงิน	

9696  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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12) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์	แล่ะส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน 2,404 2,594 (7)

ที�ด้นิ	อัาคารแล่ะอัปุกรณ์	์แล่ะส่นิทรพัย์์ไมุมุ่ตีวัตน	ล่ด้ล่งจากค่าเส่่�อัมุราคาตามุปกติแล่ะคา่ตดั้จำาหนา่ย์ส่ำาหรบัป	ีซ่ึ่�งส่ว่นหน่�งชำด้เชำย์กบัการเพิ�มุ
ข่�นขอังเงินล่งทุนในส่ินทรัพย์์	228	ล่้านบาทในระหว่างปี

13) เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถืาบันการเงิน
หน่วย์	:	ล่้านบาท

2565 2564 เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ

เงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบันการเงิน 145 441 (67)

เงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบันการเงินที�ล่ด้ล่งส่อัด้คล่้อังกับเงินส่ด้ที�เพิ�มุข่�นจากการด้ำาเนินงาน

แหล่งที�มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ์	วันที�	31	มีุนาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุีอััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอัง
ผูู้้ถ่อัหุ้นเท่ากับ	0.23	เท่า	ซึ่่�งด้ีข่�นจาก	0.32	เท่า	ในปี	2564		

หนี�สิน
ณ์	วนัที�	31	มุนีาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุหีน้�ส่ินรวมุทั�งส่ิ�น	2,913	ล่้าน
บาท	 ประกอับด้้วย์หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น	 1,923	 ล่้านบาท	 แล่ะหน้�ส่ิน 
ไมุ่หมุุนเวีย์น	990	ล่้านบาท	หร่อัคิด้เป็นประมุาณ์ร้อัย์ล่ะ	66	แล่ะร้อัย์
ล่ะ	34	ขอังหน้�ส่นิรวมุ	ตามุล่ำาด้บั	ทั�งน้�	หน้�ส่นิหมุนุเวยี์นประกอับด้ว้ย์
เงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบันการเงิน	 145	 ล้่านบาท	 ล่ด้ล่งจาก	 441	
ล่้านบาทในปีก่อัน,	 	 เจ้าหน้�การค้าแล่ะเจ้าหน้�อั่�น	 1,715	 ล่้านบาท,	 
หน้�ส่นิตามุส่ญั่ญ่าเชำา่ส่ว่นที�ถง่กำาหนด้ชำำาระภาย์ในหน่�งป	ี31	ล่า้นบาท	
แล่ะหน้�ส่ินหมุุนเวีย์นอั่�น	32		ล่้านบาท		หน้�ส่ินไมุ่หมุุนเวีย์นประกอับ
ด้้วย์หน้�ส่ินตามุส่ัญ่ญ่าเชำ่า	 632	 ล่้านบาท,	 ภาระผูู้กพันผู้ล่ประโย์ชำน์
พนักงาน	 347	 ล่้านบาท,	 หน้�ส่ินภาษัีเงินได้้รอัการตัด้บัญ่ชีำ	 10	 
ล่า้นบาท	แล่ะประมุาณ์การหน้�ส่นิคา่ร่�อัถอัน	1	ล่า้นบาท	เงนิกูย้์มุ่ระย์ะ
ส่ั�นจากส่ถาบันการเงินล่ด้ล่ง	 296	 ล่้านบาท	 ส่อัด้คล่้อังกับเงินส่ด้ที� 
เพิ�มุข่�นจากการด้ำาเนินงาน

ส่วนของผู้ถืือหุ้น
ณ์	วันที�	 31	 มีุนาคมุ	2565	กลุ่่มุกิจการมุีส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 12,580 
ล่้านบาท	 เป็นทุนชำำาระแล้่วขอังหุ้นส่ามัุญ่แล่ะส่่วนเกินมุูล่ค่าหุ้นรวมุ	
11,810	ล้่านบาท	โด้ย์มีุกำาไรส่ะส่มุ	161	ล่า้นบาท,	ส่ำารอังตามุกฎหมุาย์	
375	ล้่านบาท,	อังค์ประกอับอั่�นขอังส่่วนขอังเจ้าขอัง	244	ล่้านบาท	
แล่ะ	ส่ว่นได้เ้สี่ย์ที�ไมุ่มุอีัำานาจควบคุมุ	(10)	ล้่านบาท	ส่ว่นขอังผูู้้ถอ่ัหุน้
เพิ�มุข่�น	2,699	ล่้านบาทจากกำาไรสุ่ทธิิปีปัจจุบัน	ส่่งผู้ล่ให้กำาไรส่ะส่มุ
ในงบการเงินรวมุเพิ�มุข่�นเป็น	 161	 ล่้านบาท	 เมุ่�อัเทีย์บกับกำาไร 
(ขาด้ทุน)ส่ะส่มุ	(2,455)	ล่้านบาท	ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2564

อัตราส่วนทางการเงิน
ในปีการเงิน	 2565	 กลุ่่มุกิจการมีุอััตราส่่วนส่ภาพคล่่อังเท่ากับ 
4.34	เทา่	ซึ่่�งด้ขี่�นจาก	2.63	เทา่	ในปกีอ่ัน	แล่ะอััตราส่ว่นความุส่ามุารถ 
ในการชำำาระต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	90.95	เท่า	ซึ่่�งด้ีข่�นจาก	30.67	
เท่า	ในปีก่อัน	กลุ่่มุกิจการมุีอััตรากำาไรขั�นต้นร้อัย์ล่ะ	10.69	ซึ่่�งด้ีข่�น
รอ้ัย์ล่ะ	3.95	เมุ่�อัเทยี์บกบัปกีอ่ัน	อััตรากำาไรส่ทุธิริอ้ัย์ล่ะ	7.98	ซึ่่�งด้ขี่�น
ร้อัย์ล่ะ	 5.13	 เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอัง 
ผูู้้ถ่อัหุ้นร้อัย์ล่ะ	 23.18	 แล่ะอััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ 
ร้อัย์ล่ะ	18.29	ซึ่่�งด้ีข่�นร้อัย์ล่ะ	16.52	แล่ะร้อัย์ล่ะ	13.00	ตามุล่ำาด้ับ	
เมุ่�อัเทีย์บกับปีก่อัน

ภาระหนี�และภาระคำ�าประกันที�เกี�ยวข้องอาจมีผลต่อการดำาเนิน
งานหร่อฐานะการเงินในอนาคต
ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	บริษััทมุีภาระผูู้กพัน	ด้ังน้�
1.	 บริษััทย์่อัย์มุีเล่ตเตอัร์อัอัฟุเครด้ิต	(L/C)	ที�เปิด้แล่้วแต่ย์ังไมุ่เข้า

เง่�อันไขการเป็นหน้�ส่ิน	255	ล่้านบาท	
2.	 บริษััทย่์อัย์มีุภาระผูู้กพันตามุสั่ญ่ญ่าเกี�ย์วกับการซึ่่�อัเคร่�อังจักร	

แล่ะอัุปกรณ์์รวมุ	192	ล่้านบาท

ปัจจัยอื�นที�อาจมีผลต่อการดำาเนนิงานหร่อฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัย์อั่�นที�อัาจมุีผู้ล่ต่อัการด้ำาเนินงานหร่อัฐานะการเงินในอันาคต	
ปรากฏตามุความุเส่ี�ย์งที�ระบุในหัวข้อัความุเส่ี�ย์งขอังธุิรกิจ	 แล่ะ 
ตามุหมุาย์เหตุประกอับงบการเงินรวมุแล่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ	 
ข้อั	6	การจัด้การความุเส่ี�ย์งทางการเงิน	
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ข้อมูลทางการเงินที�สำาคัญ

งบแสดงฐานะการเงินรวม
2565 2564 2563

เงินส่ด้แล่ะเงินฝ่ากธินาคาร 1,394.73 950.54 577.00

ลู่กหน้�การค้าแล่ะลู่กหน้�อั่�น-สุ่ทธิิ 2,433.20 1,129.16 650.28

ส่ินค้าคงเหล่่อั 4,444.87 3,459.05 2,515.33

ส่ินทรัพย์์หมุุนเวีย์นอั่�น 75.52 75.19 127.58

รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยน 8,348.32 5,613.94 3,870.19

ส่ินทรัพย์์ทางการเงินที�วัด้มุูล่ค่าด้้วย์มุูล่ค่าย์ุติธิรรมุผู้่านกำาไรขาด้ทุน
			เบ็ด้เส่ร็จอั่�น 304.32 206.64 -

ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์-สุ่ทธิิ 2,377.86 2,566.40 2,891.96

ส่ินทรัพย์์ไมุ่ใชำ้งานเพ่�อัรอัการขาย์	-	สุ่ทธิิ 262.00 343.00 460.00

ส่ินทรัพย์์ส่ิทธิิการใชำ้	–	สุ่ทธิิ 621.33 670.01 -

ค่าความุนิย์มุ	-	สุ่ทธิิ 3,456.01 3,456.01 3,456.01

ส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน	-	สุ่ทธิิ 25.66 27.35 29.58

ส่ินทรัพย์์ภาษัีเงินได้้รอัการตัด้บัญ่ชำี	-	สุ่ทธิิ 15.61 17.70 43.29

ส่ินทรัพย์์ไมุ่หมุุนเวีย์นอั่�น 81.57 99.43 112.57

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน 7,144.36 7,386.54 6,993.41

รวมสินทรัพย์ 15,492.68 13,000.48 10,863.60

เงินเบิกเกินบัญ่ชำีแล่ะเงินกู้ย์่มุระย์ะส่ั�น 145.58 441.39 461.73

เจ้าหน้�การค้าแล่ะเจ้าหน้�อั่�น 1,714.88 1,590.83 883.13

หน้�ส่ินตามุส่ัญ่ญ่าเชำ่าการเงินที�ถ่งกำาหนด้ชำำาระภาย์ในหน่�งปี	-	สุ่ทธิิ 31.08 38.57 1.13

ภาษัีเงินได้้ค้างจ่าย์ - 25.17 61.56

หน้�ส่ินหมุุนเวีย์นอั่�น 31.88 36.27 15.77

รวมหน้�สินหมุนเว่ยน 1,923.42 2,132.23 1,423.32

หน้�ส่ินตามุส่ัญ่ญ่าเชำ่าการเงิน	-	สุ่ทธิิ 632.37 656.31 39.65

หน้�ส่ินภาษัีเงินได้้รอัการตัด้บัญ่ชำี	–	สุ่ทธิิ 9.87 1.92 -

ภาระผูู้กพันผู้ล่ประโย์ชำน์พนักงาน 346.90 329.09 340.67

ประมุาณ์การหน้�ส่ินค่าร่�อัถอัน 0.41 0.41 1.07

รวมหน้�สินไม่หมุนเว่ยน 989.55 987.73 381.39

รวมหน้�สิน 2,912.97 3,119.96 1,804.71

ทุนจด้ทะเบีย์น 8,421.54 8,421.54 8,421.54

ทุนชำำาระแล่้ว

			หุ้นส่ามุัญ่ 8,421.54 8,421.54 8,421.54

ส่่วนเกินมุูล่ค่าหุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83

ส่ำารอังตามุกฏหมุาย์ 374.99 373.78 372.57

กำาไร(ขาด้ทุน)ส่ะส่มุ 160.82 (2,454.96) (3,108.99)

อังค์ประกอับอั่�นขอังส่่วนขอังเจ้าขอัง 243.45 165.31 -

ส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นส่่วนน้อัย์ (9.92) (13.98) (15.06)

รวมส่วนของเจ้�ของ 12,579.71 9,880.52 9,058.89

รวมหน้�สินและส่วนของเจ้�ของ 15,492.68 13,000.48 10,863.60

หน่วย์	:	ล่้านบาท
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งบกำาไรขาดทุนรวม
2565 2564 2563

ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง 32,589.80 22,016.90 20,124.73

ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง (29,106.38) (20,532.58) (19,378.92)

กำ�ไรขั�นตุ้น 3,483.42 1,484.32 745.81

ราย์ได้้อั่�น 50.52 119.04 108.81

ค่าใชำ้จ่าย์ในการขาย์แล่ะบริหาร (817.63) (754.98) (691.80)

ค่าใชำ้จ่าย์อั่�น (81.00) (117.00) -

ต้นทุนทางการเงิน (35.05) (43.04) (52.23)

กำ�ไรก่อนภ�ษี่เงินได้ 2,600.26 688.34 110.59

ราย์ได้้(ค่าใชำ้จ่าย์)ภาษัีเงินได้้ 5.86 (56.73) (63.49)

กำ�ไรสำ�หรับปี 2,606.12 631.61 47.10

การแบ่งปันกำาไร(ขาด้ทุน)

ส่วนท่�เป็นของผู้้้เป็นเจ้�ของของบริษีัทใหญ่่ 2,602.10 630.55 47.88

ส่่วนที�เป็นขอังส่่วนได้้เส่ีย์ที�ไมุ่มุีอัำานาจควบคุมุ 4.02 1.06 (0.78)

2,606.12 631.61 47.10

กำ�ไร(ข�ดทุน) ตุ่อหุ้นขั�นพื�นฐ�น (บ�ท)
  ส่วนท่�เป็นของผู้้้เป็นเจ้�ของของบริษีัทใหญ่่ 0.31 0.07 0.01

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2565 2564 2563

กำ�ไรสำ�หรับปี 2,606.12 631.61 47.10

กำ�ไร(ข�ดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที่่�จะไม่่จัดประเภที่รายการใหม่่ไปยังกำาไรหรือขาดทีุ่นในภายหลััง

การเปล่ี�ย์นแปล่งในมุูล่ค่าย์ุติธิรรมุขอังเงินล่งทุนในตราส่ารทุน
			ด้้วย์มุูล่ค่าย์ุติธิรรมุผู้่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เส่ร็จอั่�น

97.68 60.48 -

การวัด้มุูล่ค่าใหมุ่ขอังภาระผูู้กพันผู้ล่ประโย์ชำน์หล่ังอัอักจากงาน 18.65 29.98 (26.04)

ภาษัีเงินได้้ขอังราย์การที�จะไมุ่จัด้ประเภทราย์การใหมุ่
			ไปย์ังกำาไรหร่อัขาด้ทุนในภาย์หล่ัง (23.27) (17.37) 3.36

รวมร�ยก�รท่�จะไม่จัดประเภทร�ยก�รใหม่ไปยัง
   กำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง 93.06 73.09 (22.68)

รายการที่่�จะจัดประเภที่รายการใหม่่ไปยังกำาไรหรือขาดทีุ่นในภายหลััง

การเปล่ี�ย์นแปล่งในมุูล่ค่าขอังเงินล่งทุนเผู้่�อัขาย์ - - (1.20)

ภาษัีเงินได้้ขอังราย์การที�จะจัด้ประเภทราย์การใหมุ่
			ไปย์ังกำาไรหร่อัขาด้ทุนในภาย์หล่ัง - - 0.14

รวมร�ยก�รท่�จะจัดประเภทร�ยก�รใหม่ไปยัง
   กำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง - - (1.06)

กำาไร(ขาด้ทุน)เบ็ด้เส่ร็จอั่�นส่ำาหรับปี	-	สุ่ทธิิจากภาษัี 93.06 73.09 (23.74)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2,699.18 704.70 23.36

การแบ่งปันกำาไร(ขาด้ทุน)เบ็ด้เส่ร็จรวมุ

ส่วนท่�เป็นของผู้้้เป็นเจ้�ของของบริษีัทใหญ่่ 2,695.13 703.62 24.16

ส่่วนที�เป็นขอังส่่วนได้้เส่ีย์ที�ไมุ่มุีอัำานาจควบคุมุ 4.05 1.08 (0.80)

2,699.18 704.70 23.36

หน่วย์	:	ล่้านบาท

หน่วย์	:	ล่้านบาท
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งบกำาไรขาดทุนรวม
2565 2564 2563

ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง 32,589.80 22,016.90 20,124.73

ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง (29,106.38) (20,532.58) (19,378.92)

กำ�ไรขั�นตุ้น 3,483.42 1,484.32 745.81

ราย์ได้้อั่�น 50.52 119.04 108.81

ค่าใชำ้จ่าย์ในการขาย์แล่ะบริหาร (817.63) (754.98) (691.80)

ค่าใชำ้จ่าย์อั่�น (81.00) (117.00) -

ต้นทุนทางการเงิน (35.05) (43.04) (52.23)

กำ�ไรก่อนภ�ษี่เงินได้ 2,600.26 688.34 110.59

ราย์ได้้(ค่าใชำ้จ่าย์)ภาษัีเงินได้้ 5.86 (56.73) (63.49)

กำ�ไรสำ�หรับปี 2,606.12 631.61 47.10

การแบ่งปันกำาไร(ขาด้ทุน)

ส่วนท่�เป็นของผู้้้เป็นเจ้�ของของบริษีัทใหญ่่ 2,602.10 630.55 47.88

ส่่วนที�เป็นขอังส่่วนได้้เส่ีย์ที�ไมุ่มุีอัำานาจควบคุมุ 4.02 1.06 (0.78)

2,606.12 631.61 47.10

กำ�ไร(ข�ดทุน) ตุ่อหุ้นขั�นพื�นฐ�น (บ�ท)
  ส่วนท่�เป็นของผู้้้เป็นเจ้�ของของบริษีัทใหญ่่ 0.31 0.07 0.01

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2565 2564 2563

กำ�ไรสำ�หรับปี 2,606.12 631.61 47.10

กำ�ไร(ข�ดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที่่�จะไม่่จัดประเภที่รายการใหม่่ไปยังกำาไรหรือขาดทีุ่นในภายหลััง

การเปล่ี�ย์นแปล่งในมุูล่ค่าย์ุติธิรรมุขอังเงินล่งทุนในตราส่ารทุน
			ด้้วย์มุูล่ค่าย์ุติธิรรมุผู้่านกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เส่ร็จอั่�น

97.68 60.48 -

การวัด้มุูล่ค่าใหมุ่ขอังภาระผูู้กพันผู้ล่ประโย์ชำน์หล่ังอัอักจากงาน 18.65 29.98 (26.04)

ภาษัีเงินได้้ขอังราย์การที�จะไมุ่จัด้ประเภทราย์การใหมุ่
			ไปย์ังกำาไรหร่อัขาด้ทุนในภาย์หล่ัง (23.27) (17.37) 3.36

รวมร�ยก�รท่�จะไม่จัดประเภทร�ยก�รใหม่ไปยัง
   กำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง 93.06 73.09 (22.68)

รายการที่่�จะจัดประเภที่รายการใหม่่ไปยังกำาไรหรือขาดทีุ่นในภายหลััง

การเปล่ี�ย์นแปล่งในมุูล่ค่าขอังเงินล่งทุนเผู้่�อัขาย์ - - (1.20)

ภาษัีเงินได้้ขอังราย์การที�จะจัด้ประเภทราย์การใหมุ่
			ไปย์ังกำาไรหร่อัขาด้ทุนในภาย์หล่ัง - - 0.14

รวมร�ยก�รท่�จะจัดประเภทร�ยก�รใหม่ไปยัง
   กำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง - - (1.06)

กำาไร(ขาด้ทุน)เบ็ด้เส่ร็จอั่�นส่ำาหรับปี	-	สุ่ทธิิจากภาษัี 93.06 73.09 (23.74)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2,699.18 704.70 23.36

การแบ่งปันกำาไร(ขาด้ทุน)เบ็ด้เส่ร็จรวมุ

ส่วนท่�เป็นของผู้้้เป็นเจ้�ของของบริษีัทใหญ่่ 2,695.13 703.62 24.16

ส่่วนที�เป็นขอังส่่วนได้้เส่ีย์ที�ไมุ่มุีอัำานาจควบคุมุ 4.05 1.08 (0.80)

2,699.18 704.70 23.36

หน่วย์	:	ล่้านบาท

หน่วย์	:	ล่้านบาท
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งบกระแสเงินสดรวม
2565 2564 2563

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำ�ไรสุทธิก่อนภ�ษี่เงินได้ 2,600.26 688.34 110.59

ราย์การปรับกระทบกำาไร(ขาด้ทุน)สุ่ทธิิจากการด้ำาเนินงาน	
กำาไรจากการแปล่งค่าเงินตราต่างประเทศที�ย์ังไมุ่เกิด้ข่�นจริง (1.66) (11.57) (1.13)

เงินปันผู้ล่รับจากเงินล่งทุนระย์ะย์าวอั่�น (21.60) (28.80) (14.40)

ค่าเส่่�อัมุราคาแล่ะราย์จ่าย์ตัด้บัญ่ชำี 473.39 474.57 492.09

(กล่ับราย์การ)	ผู้ล่ขาด้ทุนด้้านเครด้ิตที�คาด้ว่าจะเกิด้ข่�น - (0.14) 0.01

ค่าใชำ้จ่าย์ผู้ล่ประโย์ชำน์พนักงาน 56.06 43.47 109.82

ขาด้ทุนจากการตัด้จำาหน่าย์ส่ินทรัพย์์ถาวร - 1.46 1.92

ขาด้ทุนจากการด้้อัย์ค่าขอังอัุปกรณ์์ 0.63 - -

ด้อักเบี�ย์รับ (1.95) (2.96) (4.26)

ด้อักเบี�ย์แล่ะค่าใชำ้จ่าย์ทางการเงิน 35.05 43.04 52.23

กล่ับราย์การการล่ด้มุูล่ค่าส่ินค้าคงเหล่่อั (0.63) (5.47) -

กำาไรจากการปรับปรุงราย์การหน้�ส่ินตามุส่ัญ่ญ่าเชำ่า - (0.28) -

กำาไรจากการขาย์เงินล่งทุน - - (0.13)

กำาไรจากการจำาหน่าย์อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์ 0.58 (0.04) (0.39)

ประมุาณ์การหน้�ส่ินส่ำาหรับเงินเพิ�มุ - 16.29 -

ขาด้ทุนจากการล่ด้ล่งขอังราย์การส่ินทรัพย์์ไมุ่ใชำ้งานเพ่�อัรอัการขาย์ 81.00 117.00 -

3,221.13 1,334.91 746.35

ลู่กหน้�การค้าแล่ะลู่กหน้�อั่�น (1,303.88) (470.74) 28.19

ส่ินค้าคงเหล่่อั-สุ่ทธิิ (985.18) (938.25) 636.45

ส่ินทรัพย์์หมุุนเวีย์นอั่�น	แล่ะส่ินทรัพย์์ไมุ่หมุุนเวีย์นอั่�น (2.74) 66.44 14.25

เจ้าหน้�การค้าแล่ะเจ้าหน้�อั่�น 108.31 674.38 (178.67)

หน้�ส่ินหมุุนเวีย์นอั่�นแล่ะหน้�ส่ินไมุ่หมุุนเวีย์นอั่�น (4.39) 4.21 (7.49)

ภาระผูู้กพันผู้ล่ประโย์ชำน์พนักงานจ่าย์ (18.77) (24.74) (11.95)

จ่าย์ภาษัีเงินได้้ (12.27) (113.12) (34.94)

จ่าย์ด้อักเบี�ย์ (35.67) (45.79) (53.65)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 966.54 487.30 1,138.54

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

เงินปันผู้ล่รับจากเงินล่งทุนระย์ะย์าวอั่�น 21.60 28.80 14.40

รับด้อักเบี�ย์ 1.79 3.13 4.67

เงินส่ด้รับจากการจำาหน่าย์ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์ 0.44 0.03 0.40

เงินส่ด้รับจากการขาย์เงินล่งทุนเผู้่�อัขาย์ - - 0.13

เงินส่ด้จ่าย์เพ่�อัซึ่่�อัส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน (3.71) (1.06) (10.66)

เงินส่ด้จ่าย์เพ่�อัซึ่่�อัส่ินทรัพย์์ถาวร (207.20) (89.31) (234.83)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (187.07) (58.41) (225.89)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงนิส่ด้จ่าย์คน่เงนิกูย่้์มุระย์ะส่ั�นจากส่ถาบนัการเงนิ (295.81) (20.33) (1,258.71)

จ่าย์ค่นเงินต้นขอังส่ัญ่ญ่าเชำ่า (39.46) (35.02) (3.71)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (335.27) (55.35) (1,262.42)

เงินส่ด้แล่ะราย์การเทีย์บเท่าเงินส่ด้เพิ�มุข่�น(ล่ด้ล่ง)สุ่ทธิิ 444.19 373.54 (349.77)

เงินส่ด้แล่ะราย์การเทีย์บเท่าเงินส่ด้ต้นปี 950.54 577.00 926.77

เงินสดและร�ยก�รเท่ยบเท่�เงินสดปล�ยปี 1,394.73 950.54 577.00

หน่วย์	:	ล่้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน
2565 2564 2563

อัตุร�ส่วนสภ�พคล่อง

1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	(เท่า)	 4.34 2.63 2.72

2.	 อััตราส่่วนเงินทุนหมุุนเวีย์นเร็ว	(เท่า)	 1.98 0.96 0.85

3.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า	(ครั�ง) 18.52 25.34 31.53

4.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	(วัน) 20 14 12

5.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั	(ครั�ง) 7.37 6.87 6.80

6.	 ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์	(วัน) 50 53 54

7.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า 33.15 30.67 36.26

8.	 ระย์ะเวล่าชำำาระหน้�เฉล่ี�ย์	(วัน) 11 12 10

9.	 Cash	Cycle	(วัน) 59 55 56

อัตุร�ส่วนประสิทธิภ�พในก�รใช้สินทรัพย์

10.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร	(ครั�ง)	 13.06 8.03 6.63

11.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ	(ครั�ง)	 2.29 1.86 1.76

อัตุร�ส่วนก�รบริห�รหน้�สิน

12.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%)	 18.80 24.00 16.61

13.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	(เท่า)	 0.23 0.32 0.20

14.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน	(เท่า)	 90.95 30.67 13.77

อัตุร�ส่วนคว�มส�ม�รถืในก�รทำ�กำ�ไร

15.	 อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	(%)	 7.98 2.85 0.23

16.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%)	 18.29 5.29 0.41

17.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น		(%)	 23.18 6.66 0.52

18.	 อััตรากำาไรขั�นต้น	(%)	 10.69 6.74 3.71

19.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนจากการด้ำาเนินงาน	(%)	 8.07 3.30 0.80

1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	:	ส่ินทรัพย์์หมุุนเวีย์น	/	หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น
2.	 อััตราส่่วนเงินทุนหมุุนเวีย์นเร็ว	:[เงินส่ด้แล่ะราย์การเทีย์บเท่าเงินส่ด้	+	เงินล่งทุนชำั�วคราว	+	ลู่กหน้�การค้า	(เฉล่ี�ย์)]	/	หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น
3.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า	:	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ลู่กหน้�การค้า	(เฉล่ี�ย์)
4.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	:	360	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า
5.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั	:	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ส่ินค้าคงเหล่่อั	(เฉล่ี�ย์)
6.	 ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์	:	365	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั
7.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า	:	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า
8.	 ระย์ะเวล่าชำำาระหน้�เฉล่ี�ย์	:	365	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า
9.	 Cash	Cycle	:	ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์	+	ระย์ะเวล่าเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	-	ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์
10.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร	:	ราย์ได้้รวมุ	/	ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	(เฉล่ี�ย์)	(ราย์ได้้รวมุ	:	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	+	ราย์ได้้อั่�น)	(ที�ด้ิน	อัาคาร

แล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	:	ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์	+	ส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน)
11.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ	:	ราย์ได้้รวมุ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
12.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่ินทรัพย์์
13.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่
14.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน	:	กำาไรก่อันต้นทุนทางการเงิน	ภาษัีเงินได้้	ค่าเส่่�อัมุราคา	ค่าตัด้จำาหน่าย์	แล่ะราย์การปรับปรุงอั่�น	/	ต้นทุนทางการเงิน
15.	 อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ราย์ได้้รวมุ
16.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
17.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่	(เฉล่ี�ย์)
18.	 อััตรากำาไรขั�นต้น	:	[ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	-	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง]	/	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง
19.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนจากการด้ำาเนินงาน	:	กำาไรจากการด้ำาเนินงาน	/	ราย์ได้้รวมุ	(กำาไรจากการด้ำาเนินงาน	:	กำาไรก่อันต้นทุนทางการเงิน	ภาษัีเงินได้้)
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อัตราส่วนทางการเงิน
2565 2564 2563

อัตุร�ส่วนสภ�พคล่อง

1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	(เท่า)	 4.34 2.63 2.72

2.	 อััตราส่่วนเงินทุนหมุุนเวีย์นเร็ว	(เท่า)	 1.98 0.96 0.85

3.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า	(ครั�ง) 18.52 25.34 31.53

4.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	(วัน) 20 14 12

5.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั	(ครั�ง) 7.37 6.87 6.80

6.	 ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์	(วัน) 50 53 54

7.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า 33.15 30.67 36.26

8.	 ระย์ะเวล่าชำำาระหน้�เฉล่ี�ย์	(วัน) 11 12 10

9.	 Cash	Cycle	(วัน) 59 55 56

อัตุร�ส่วนประสิทธิภ�พในก�รใช้สินทรัพย์

10.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์ถาวร	(ครั�ง)	 13.06 8.03 6.63

11.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ	(ครั�ง)	 2.29 1.86 1.76

อัตุร�ส่วนก�รบริห�รหน้�สิน

12.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%)	 18.80 24.00 16.61

13.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	(เท่า)	 0.23 0.32 0.20

14.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน	(เท่า)	 90.95 30.67 13.77

อัตุร�ส่วนคว�มส�ม�รถืในก�รทำ�กำ�ไร

15.	 อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	(%)	 7.98 2.85 0.23

16.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	(%)	 18.29 5.29 0.41

17.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น		(%)	 23.18 6.66 0.52

18.	 อััตรากำาไรขั�นต้น	(%)	 10.69 6.74 3.71

19.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนจากการด้ำาเนินงาน	(%)	 8.07 3.30 0.80

1.	 อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง	:	ส่ินทรัพย์์หมุุนเวีย์น	/	หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น
2.	 อััตราส่่วนเงินทุนหมุุนเวีย์นเร็ว	:[เงินส่ด้แล่ะราย์การเทีย์บเท่าเงินส่ด้	+	เงินล่งทุนชำั�วคราว	+	ลู่กหน้�การค้า	(เฉล่ี�ย์)]	/	หน้�ส่ินหมุุนเวีย์น
3.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า	:	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ลู่กหน้�การค้า	(เฉล่ี�ย์)
4.	 ระย์ะเวล่าการเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	:	360	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นลู่กหน้�การค้า
5.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั	:	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	ส่ินค้าคงเหล่่อั	(เฉล่ี�ย์)
6.	 ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์	:	365	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นส่ินค้าคงเหล่่อั
7.	 อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า	:	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า
8.	 ระย์ะเวล่าชำำาระหน้�เฉล่ี�ย์	:	365	วัน	/	อััตราส่่วนหมุุนเวีย์นเจ้าหน้�การค้า
9.	 Cash	Cycle	:	ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์	+	ระย์ะเวล่าเก็บหน้�เฉล่ี�ย์	-	ระย์ะเวล่าจำาหน่าย์ส่ินค้าเฉล่ี�ย์
10.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังสิ่นทรัพย์์ถาวร	:	ราย์ได้้รวมุ	/	ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	(เฉล่ี�ย์)	(ราย์ได้้รวมุ	:	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	+	ราย์ได้้อั่�น)	(ที�ด้ิน	อัาคาร

แล่ะอัุปกรณ์์สุ่ทธิิ	:	ที�ด้ิน	อัาคารแล่ะอัุปกรณ์์	+	ส่ินทรัพย์์ไมุ่มุีตัวตน)
11.	 อััตราการหมุุนเวีย์นขอังส่ินทรัพย์์รวมุ	:	ราย์ได้้รวมุ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
12.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินรวมุต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่ินทรัพย์์
13.	 อััตราส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	รวมุหน้�ส่ิน	/	รวมุส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่
14.	 อััตราส่่วนความุส่ามุารถในการชำำาระต้นทุนทางการเงิน	:	กำาไรก่อันต้นทุนทางการเงิน	ภาษัีเงินได้้	ค่าเส่่�อัมุราคา	ค่าตัด้จำาหน่าย์	แล่ะราย์การปรับปรุงอั่�น	/	ต้นทุนทางการเงิน
15.	 อััตรากำาไรสุ่ทธิิ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ราย์ได้้รวมุ
16.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่ินทรัพย์์รวมุ	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	รวมุส่ินทรัพย์์	(เฉล่ี�ย์)
17.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนต่อัส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	:	กำาไร	(ขาด้ทุน)	สุ่ทธิิ	/	ส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทใหญ่่	(เฉล่ี�ย์)
18.	 อััตรากำาไรขั�นต้น	:	[ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง	-	ต้นทุนขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง]	/	ราย์ได้้จากการขาย์แล่ะบริการที�เกี�ย์วข้อัง
19.	 อััตราผู้ล่ตอับแทนจากการด้ำาเนินงาน	:	กำาไรจากการด้ำาเนินงาน	/	ราย์ได้้รวมุ	(กำาไรจากการด้ำาเนินงาน	:	กำาไรก่อันต้นทุนทางการเงิน	ภาษัีเงินได้้)
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ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสำาคัญอื�น

ชื�อบริษัท 
บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	
(“บริษััท”	หร่อั	“TSTH”)
(เด้ิมุชำ่�อับริษััท	มุิล่เล่นเน้ย์มุ	ส่ตีล่	จำากัด้	(มุหาชำน)	หร่อั	“MS”)

เลขทะเบียนบริษัท 
0107545000136

ประเภทธุุรกิจ 
ผู้ล่ิตแล่ะจำาหน่าย์เหล่็กทรงย์าว	

สัญลักษณ์หลักทรัพย์
TSTH

หมายเลขกำากับใบหลักทรัพย์ 
ในประเทศ	 	 TH0692010000
ต่างด้้าว	 	 TH0692010018
NVDR	 	 TH0692010R12	

วันเริ�มก่อตั�งบริษัท 
12	กรกฎาคมุ	2545

วันเริ�มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
29	พฤศจิกาย์น	2545

วันเริ�มซัื�อขายหลักทรัพย์ครั�งแรก 
18	ธิันวาคมุ	2545

ที�ตั�งสำานักงานใหญ่ 
เล่ขที�	555	อัาคารรส่า	ทาวเวอัร์	2	ชำั�น	20	ถนนพหล่โย์ธิิน
แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพมุหานคร	10900
โทรศัพท์	:	0	2937	1000
โทรส่าร	:	0	2937	1224
เว็บไซึ่ต์	:	https://www.tatasteelthailand.com	

หุ้นสามัญ 
8,421,540,848	หุ้น	

ทุนชำาระแล้ว 
8,421,540,848	บาท

มูลค่าหุ้นที�ตราไว้ 
หุ้นล่ะ	1.00	บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษััท	ศูนย์์รับฝ่ากหล่ักทรัพย์์	(ประเทศไทย์)	จำากัด้
93	ถนนรัชำด้าภิเษัก	แขวงด้ินแด้ง	เขตด้ินแด้ง
กรุงเทพมุหานคร	10400
โทรศัพท์	:	0	2009	9000	
โทรส่าร	:	0	2009	9991
อัีเมุล่	:	SETContactCenter@set.or.th	
เว็บไซึ่ต์	https://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี 
นางส่าววราภรณ์	์วรธิติกิลุ่	(ทะเบยี์นผูู้ส้่อับบญั่ชีำรบัอันญุ่าตเล่ขที�	4474)
บริษััท	ไพร้ซึ่วอัเตอัร์เฮาส่์คูเปอัร์ส่	เอับีเอัเอัส่	จำากัด้
ชำั�น	15,	อัาคารบางกอักซึ่ิตี�	ทาวเวอัร์,	179/74-80	ถนนส่าทรใต้
แขวงทุ่งมุหาเมุฆ	เขตส่าทร	กรุงเทพมุหานคร	10120
โทรศัพท์	:	0	2844	1000

ร้องเรียนการกระทำาผิดจรรยาบรรณ 
ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง
นาย์อัล่ัน	แคมุ
อัีเมุล่	:	alank@libertasth.com	

ที�ปรึกษาจรรยาบรรณ 
นาย์ศิโรโรตมุ์	เมุธิมุโนศักด้ิ�
โทรศัพท์	:	02	937	1000	ต่อั	1810
โทรส่าร	:	0 2937 1224
อัีเมุล่	:	sirorotem@tatasteelthailand.com	

ช่องทางร้องเรียนการกระทำาผิดจรรยาบรรณ 
ส่าย์ด้่วน	TCoC	วันจันทร์-วันศุกร์	เวล่า	08.30-17.30	น.	
(ย์กเว้นวันหย์ุด้ราชำการ)	โทรศัพท์	1-800-292-777	(โทรฟุรี)	
หร่อั	0-2677-2800	อัีเมุล่	tell@thailand-ethicsline.com	
ไปรษัณ์้ย์์	ส่าย์ด้่วน	TCoC	ตู้ป.ณ์.	2712	
ไปรษัณ์้ย์์บางรัก	กรุงเทพฯ	10500

นักลงทุนสัมพันธุ์ 
นางส่าวส่มุใจ	จารุกิจจรูญ่
โทรศัพท์	:	0	2937	1000	ต่อั	3210					
โทรส่าร :	0	2937	1224
อัีเมุล่	somjaij@tatasteelthailand.com

ส่วนสื�อสารและกิจกรรมองค์กร 
นาย์จิตติ	สุ่วรรณ์วาจกกส่ิกิจ
โทรศัพท์	:	0	2937	1000	ต่อั	2420					
โทรส่าร	:	0 2937 1224
อัีเมุล่	:	jittis@tatasteelthailand.com	
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ข้อมูลบริษัทย่อย 

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
(เปล่ี�ย์นชำ่�อัจาก	บริษััท	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป	จำากัด้	(มุหาชำน)	เมุ่�อัวันที�	27	ส่ิงหาคมุ	2563)
เลขทะเบ่ยนบริษีัท 0107536001273
วันท่�ก่อตุั�ง 4	ตุล่าคมุ	2531
หุ้นส�มัญ่  9,032,687,499	หุ้น
ทุนชำ�ระแล้ว  6,774,515,624.25	บาท
ม้ลค่�หุ้นท่�ตุร�ไว้ตุ่อหุ้น  0.75	บาท
ถืือโดย TSTH  99.90%

ดำาเนินการผลิตโดยโรงงาน 3 แห่ง
1. โรงงาน NTS :
 ประเภทธุรกิจ  ผู้ล่ิตเหล่็กเส่้นแล่ะเหล่็กล่วด้
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กแท่ง  550,000	ตันต่อัปี	
	 	 	 (ผู้ล่ิตจากเศษัเหล่็ก	ด้้วย์เตาอัาร์คไฟุฟุ้า)
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กเส้น / เหล็กลวด 800,000	ตันต่อัปี
 ท่�ตุั�งโรงง�น  เล่ขที�	351	หมุู่ที�	6	ถนนทางหล่วงส่าย์ที�	331
	 	 	 นิคมุอัุตส่าหกรรมุเหมุราชำชำล่บุรี	ตำาบล่บ่อัวิน
	 	 	 อัำาเภอัศรีราชำา	จังหวัด้ชำล่บุรี	20230
	 	 	 โทรศัพท์	:	0	3834	5355				โทรส่าร	:	0	3834	5350

2. โรงงาน SCSC:
 ประเภทธุรกิจ  ผู้ล่ิตเหล่็กเส่้น
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กแท่ง  550,000	ตันต่อัปี
	 	 (ผู้ล่ิตจากเศษัเหล่็ก	ด้้วย์เตาอัาร์คไฟุฟุ้า)
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กเส้น 500,000	ตันต่อัปี
 ท่�ตุั�งโรงง�น  เล่ขที�	1	ถนน	I-7	นิคมุอัุตส่าหกรรมุมุาบตาพุด้	 

ตำาบล่มุาบตาพดุ้	อัำาเภอัเมุอ่ัง	
	 	 จงัหวดั้ระย์อัง	21150
	 	 โทรศัพท์	:	0	3868	3968		
	 	 โทรส่าร	:	0	3868	3969

3. โรงงาน SISCO
 ประเภทธุรกิจ  ผู้ล่ิตเหล่็กล่วด้แล่ะเหล่็กรูปพรรณ์ขนาด้เล่็ก
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กแท่ง  300,000	ตันต่อัปี	
	 	 (ผู้ล่ิตจากเศษัเหล่็ก	ด้้วย์เตาอัาร์คไฟุฟุ้า)
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กลวด /  400,000	ตันต่อัปี
 เหล็กร้ปพรรณ 
 ท่�ตุั�งโรงง�น  เล่ขที�	49	หมุู่ที�	11	ตำาบล่บางโขมุด้	
	 	 อัำาเภอับ้านหมุอั	จังหวัด้ส่ระบุรี	18270	
	 	 โทรศัพท์	:	0	3628	8000		

	 	 โทรส่าร	:	0	3628	8002

ส้ำานักงานใหญ่ 
เล่ขที�	555	อัาคารรส่า	ทาวเวอัร์	2	ชำั�น	20	ถนนพหล่โย์ธิิน	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพมุหานคร	10900		
โทรศัพท์	:	0-2937-1000		โทรส่าร	:	0-2937-1224

บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	ทำาการรวมุกิจการขอังบริษััทย์่อัย์	2	แห่งค่อั	บริษััท	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	จำากัด้	แล่ะ	บริษััท	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)	จำากัด้	เข้ากับ	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	
การผู้ล่ิต	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 เพ่�อัจัด้ตั�งเป็นบริษััทย์่อัย์เพีย์งแห่งเด้ีย์วด้้วย์วิธิีการโอันกิจการทั�งหมุด้	 (Entire	 Business	 Transfer)	 กระบวนการโอันกิจการทั�งหมุด้ได้้เส่ร็จส่ิ�น 
เมุ่�อัวันที�	31	ธิันวาคมุ	2563	แล่ะบริษััทย์่อัย์ทั�งส่อังแห่งต่อัไปน้�อัย์ู่ระหว่างกระบวนการเล่ิกกิจการ

บริษัท เหล็กก่อส้ร้างส้ยาม จำากัด
เลขทะเบ่ยนบริษีัท   0105532094348

วันท่�ก่อตุั�ง	 4	ตุล่าคมุ	2532

บริษัท เหล็กส้ยาม (2001) จำากัด
เลขทะเบ่ยนบริษีัท 	 0105544085276

วันท่�ก่อตุั�ง	 3	กันย์าย์น	2544

102102  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



ข้อมูลบริษัทย่อย 

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
(เปล่ี�ย์นชำ่�อัจาก	บริษััท	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป	จำากัด้	(มุหาชำน)	เมุ่�อัวันที�	27	ส่ิงหาคมุ	2563)
เลขทะเบ่ยนบริษีัท 0107536001273
วันท่�ก่อตุั�ง 4	ตุล่าคมุ	2531
หุ้นส�มัญ่  9,032,687,499	หุ้น
ทุนชำ�ระแล้ว  6,774,515,624.25	บาท
ม้ลค่�หุ้นท่�ตุร�ไว้ตุ่อหุ้น  0.75	บาท
ถืือโดย TSTH  99.90%

ดำาเนินการผลิตโดยโรงงาน 3 แห่ง
1. โรงงาน NTS :
 ประเภทธุรกิจ  ผู้ล่ิตเหล่็กเส่้นแล่ะเหล่็กล่วด้
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กแท่ง  550,000	ตันต่อัปี	
	 	 	 (ผู้ล่ิตจากเศษัเหล่็ก	ด้้วย์เตาอัาร์คไฟุฟุ้า)
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กเส้น / เหล็กลวด 800,000	ตันต่อัปี
 ท่�ตุั�งโรงง�น  เล่ขที�	351	หมุู่ที�	6	ถนนทางหล่วงส่าย์ที�	331
	 	 	 นิคมุอัุตส่าหกรรมุเหมุราชำชำล่บุรี	ตำาบล่บ่อัวิน
	 	 	 อัำาเภอัศรีราชำา	จังหวัด้ชำล่บุรี	20230
	 	 	 โทรศัพท์	:	0	3834	5355				โทรส่าร	:	0	3834	5350

2. โรงงาน SCSC:
 ประเภทธุรกิจ  ผู้ล่ิตเหล่็กเส่้น
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กแท่ง  550,000	ตันต่อัปี
	 	 (ผู้ล่ิตจากเศษัเหล่็ก	ด้้วย์เตาอัาร์คไฟุฟุ้า)
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กเส้น 500,000	ตันต่อัปี
 ท่�ตุั�งโรงง�น  เล่ขที�	1	ถนน	I-7	นิคมุอัุตส่าหกรรมุมุาบตาพุด้	 

ตำาบล่มุาบตาพดุ้	อัำาเภอัเมุอ่ัง	
	 	 จงัหวดั้ระย์อัง	21150
	 	 โทรศัพท์	:	0	3868	3968		
	 	 โทรส่าร	:	0	3868	3969

3. โรงงาน SISCO
 ประเภทธุรกิจ  ผู้ล่ิตเหล่็กล่วด้แล่ะเหล่็กรูปพรรณ์ขนาด้เล่็ก
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กแท่ง  300,000	ตันต่อัปี	
	 	 (ผู้ล่ิตจากเศษัเหล่็ก	ด้้วย์เตาอัาร์คไฟุฟุ้า)
 กำ�ลังก�รผู้ลิตุเหล็กลวด /  400,000	ตันต่อัปี
 เหล็กร้ปพรรณ 
 ท่�ตุั�งโรงง�น  เล่ขที�	49	หมุู่ที�	11	ตำาบล่บางโขมุด้	
	 	 อัำาเภอับ้านหมุอั	จังหวัด้ส่ระบุรี	18270	
	 	 โทรศัพท์	:	0	3628	8000		

	 	 โทรส่าร	:	0	3628	8002

ส้ำานักงานใหญ่ 
เล่ขที�	555	อัาคารรส่า	ทาวเวอัร์	2	ชำั�น	20	ถนนพหล่โย์ธิิน	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพมุหานคร	10900		
โทรศัพท์	:	0-2937-1000		โทรส่าร	:	0-2937-1224

บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	ทำาการรวมุกิจการขอังบริษััทย์่อัย์	2	แห่งค่อั	บริษััท	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	จำากัด้	แล่ะ	บริษััท	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)	จำากัด้	เข้ากับ	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	
การผู้ล่ิต	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 เพ่�อัจัด้ตั�งเป็นบริษััทย์่อัย์เพีย์งแห่งเด้ีย์วด้้วย์วิธิีการโอันกิจการทั�งหมุด้	 (Entire	 Business	 Transfer)	 กระบวนการโอันกิจการทั�งหมุด้ได้้เส่ร็จส่ิ�น 
เมุ่�อัวันที�	31	ธิันวาคมุ	2563	แล่ะบริษััทย์่อัย์ทั�งส่อังแห่งต่อัไปน้�อัย์ู่ระหว่างกระบวนการเล่ิกกิจการ

บริษัท เหล็กก่อส้ร้างส้ยาม จำากัด
เลขทะเบ่ยนบริษีัท   0105532094348

วันท่�ก่อตุั�ง	 4	ตุล่าคมุ	2532

บริษัท เหล็กส้ยาม (2001) จำากัด
เลขทะเบ่ยนบริษีัท 	 0105544085276

วันท่�ก่อตุั�ง	 3	กันย์าย์น	2544

102102  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565	บริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์	ค่อั	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)

1.	 ไมุ่มุีข้อัพิพาททางกฎหมุาย์หร่อัคดี้ความุที�เป็นคู่ความุหร่อัคู่กรณ์้	 ที�อัาจมีุผู้ล่กระทบด้้านล่บต่อัทรัพย์์สิ่นขอังบริษััทหร่อับริษััทย่์อัย์ที�มุี
จำานวนสู่งกว่าร้อัย์ล่ะ	5	ขอังส่่วนขอังผูู้้ถ่อัหุ้น

2.	 ไมุมุ่ขีอ้ัพพิาททางกฎหมุาย์หร่อัคด้ีความุที�เปน็คู่ความุหร่อัคูก่รณ์้	ที�อัาจมุผีู้ล่กระทบอัย์า่งมุีนัย์ส่ำาคัญ่ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษัทัหร่อั
บริษััทย์่อัย์

3.	 ไมุ่มุีข้อัพิพาททางกฎหมุาย์หร่อัคด้ีความุที�เป็นคู่ความุหร่อัคู่กรณ์้	ที�มุิได้้เกิด้จากการประกอับธิุรกิจโด้ย์ปกติขอังบริษััทหร่อับริษััทย์่อัย์

ข้อพ่พาททางกฏิหมาย

10356-1 One Report 2564-2565  
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2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
บริษััทมุุ่งมุั�นที�จะส่่งเส่ริมุ	 ดู้แล่กิจการที�ด้ีควบคู่ไปกับการเส่ริมุส่ร้าง 
จิตส่ำาน่กต่อัผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุ	 เพ่�อัเป็นเส่มุ่อันกระจกเงาที� 
ส่ะท้อันให้ส่อัด้คล่้อังกับหล่ักธิรรมุาภิบาล่	 ตามุข้อัเส่นอัแนะขอัง 
ตล่าด้หล่กัทรพัย์์แหง่ประเทศไทย์	ประกาศขอังส่ำานกังานคณ์ะกรรมุการ 
กำากบัหลั่กทรัพย์แ์ล่ะตล่าด้หลั่กทรัพย์	์ข้อับังคบัทางกฎหมุาย์	ตล่อัด้จน 
กฎเกณ์ฑ์์อั่�นๆ	 ที�เกี�ย์วข้อัง	 บริษััทย์ังมุีความุตั�งใจที�จะพัฒนาธิุรกิจ 
เพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อัง	 หร่อับรรลุ่ตามุข้อักำาหนด้ที�อัย์ู่ภาย์ใต้แนวทาง 
การกำากับแล่ะดู้แล่กิจการที�เป็นธิรรมุแล่ะโปร่งใส่	เพ่�อัพัฒนาย์กระด้ับ
การปฏิบัติที�เป็นเล่ิศในระด้ับส่ากล่

ด้ังนั�น	 นอักเหน่อัจากการด้ำาเนินธุิรกิจด้้วย์การส่ร้างมุาตรฐานทาง
จริย์ธิรรมุในระดั้บสู่งสุ่ด้ตามุ	 “หล่ักจรรย์าบรรณ์ขอังทาทา	 Tata	
Code	of	Conduct	(“TCoC”)	อัย์า่งเครง่ครดั้แล่ว้	บรษัิัทย์งัได้ก้ำาหนด้
นโย์บาย์แล่ะหล่ักการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ีไว้เป็นล่าย์ล่ักษัณ์์อัักษัร 
ไวใ้น	“บรรษััทภิบาล่”	ขอังบริษััท	ตั�งแตป่	ี2548	แล่ะได้ท้ำาการทบทวน
แล่ะปรับปรุงให้มุีความุทันส่มัุย์แล่ะส่อัด้คล้่อังกับส่ภาวการณ์์ทาง
เศรษัฐกิจแล่ะส่ังคมุที�เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ู่ตล่อัด้เวล่า	 ส่ำาหรับเน่�อัหานั�น
ครอับคลุ่มุเกี�ย์วกับหลั่กการแล่ะแนวปฏิบตัิในเร่�อังขอังโครงส่ร้างหน้าที�	 
แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะคณ์ะกรรมุการ 
ชำุด้ย์อ่ัย์	ส่ิทธิิขอังผูู้้ถ่อัหุน้แล่ะการปฏิบัติต่อัผูู้้ถ่อัหุน้อัย์่างเทา่เทีย์มุกัน	 
การคำาน่งถ่งบทบาทขอังผูู้้มีุส่่วนได้้เส่ีย์	 แล่ะการควบคุมุภาย์ในแล่ะ
ระบบการบริหารความุเส่ี�ย์ง

นอักจากน้�	 คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้มุีการพิจารณ์าการนำาหล่ักปฏิบัติ
ตามุหล่ักการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 หร่อั	 CG	 Code	 (Corporate	
Governance	 Code)	 ขอังส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 เพ่�อันำามุาปรับใชำ้ตามุบริบทขอังธิุรกิจบริษััท
อัย์่างเหมุาะส่มุ	 โด้ย์บริษััทได้้ราย์งานการปฏิบัติตามุ	 CG	 Code 
รวมุทั�งหล่ักปฏิบัติอั่�นที� เกี�ย์วข้อังกับการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี 
ราย์ล่ะเอัีย์ด้ปรากฏอัย์ู่ในหน้า	109-118

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการ
ปจัจบัุนคณ์ะกรรมุการบรษัิัทมุจีำานวน	8	คน	ถอ่ัเปน็จำานวนที�เหมุาะส่มุ 
กับขนาด้ขอังบริษััท	 ประกอับด้้วย์กรรมุการที� เป็นอัิส่ระตามุ 
ข้อักำาหนด้ขอังส่ำานักงาน	ก.ล่.ต.	แล่ะหล่ักเกณ์ฑ์์ขอังบริษััท	จำานวน	 
3	 คน	 โด้ย์กรรมุการขอังบริษััทเป็นผูู้้ที�มีุความุรู้	 แล่ะประส่บการณ์์ 
ครอับคลุ่มุส่าย์งานต่างๆ	 ได้้แก่	 กฎหมุาย์	 บัญ่ชีำ	 การเงินแล่ะ 
ธิุรกิจเหล่็ก	 แล่ะเพ่�อัแบ่งแย์กบทบาทหน้าที�ให้ชำัด้เจนแล่ะก่อัให้เกิด้ 
ความุส่มุดุ้ล่ในอัำานาจการด้ำาเนินงาน	 ผูู้้ที�ด้ำารงตำาแหน่งประธิาน 
กรรมุการในฐานะผูู้้นำาด้้านนโย์บาย์	 แล่ะกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ 
ในฐานะผูู้้นำาด้้านบริหารงานประจำาไมุ่เป็นบุคคล่เด้ีย์วกัน

นอักจากน้�	 คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้แต่งตั�ง	 คณ์ะกรรมุการชุำด้ย์่อัย์
อัีก	 4	 คณ์ะทำาหน้าที�กล่ั�นกรอังงานเฉพาะเร่�อัง	 แล่ะเส่นอัเร่�อังให้ 
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทพจิารณ์าหรอ่ัรบัทราบ	ได้แ้ก	่คณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	คณ์ะจัด้การ	คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	
ส่รรหา	แล่ะพจิารณ์าผู้ล่ตอับแทน	แล่ะคณ์ะกรรมุการพันธิกจิเพ่�อัส่งัคมุ
แล่ะความุย์ั�งย์่น	 คณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์เหล่่าน้�ปฏิบัติงานด้้วย์ความุ
สุ่ขุมุรอับคอับ	 เพ่�อันำาเส่นอังานที�ได้้กล่ั�นกรอังแล้่วต่อัคณ์ะกรรมุการ
บริษััทเพ่�อัพิจารณ์าต่อัไป

ส่ำาหรับราย์ช่ำ�อักรรมุการในแต่ล่ะคณ์ะพร้อัมุทั�งขอับเขตอัำานาจหน้าที�
ปรากฏอัย์ู่ในหัวข้อั	“โครงส่ร้างการกำากับดู้แล่กิจการ”

การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการส่รรหากรรมุการ	 คณ์ะกรรมุการได้้ใชำ้	 Board	 Skill	 Matrix	
ในการกำาหนด้คุณ์ส่มุบัติขอังกรรมุการที�ต้อังการส่รรหา	 รวมุทั�ง	 
ระบุทักษัะความุส่ามุารถแล่ะความุเชำี�ย์วชำาญ่ที�หล่ากหล่าย์ขอัง
กรรมุการที�บริษััทต้อังการส่ำาหรับคณ์ะกรรมุการขอังบริษััท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

รายชื�อคณะกรรมการบริษัท
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การส่รรหาแล่ะแต่งตั�งกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารระดั้บสู่ง	 จะต้อังผู่้าน 
การกล่ั�นกรอังโด้ย์คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน	ซ่ึ่�งประกอับด้ว้ย์กรรมุการอัสิ่ระจำานวน	2	คน	จากจำานวน
กรรมุการทั�งหมุด้	4	คน	โด้ย์มุีกรรมุการอัิส่ระด้ำารงตำาแหน่งประธิาน
คณ์ะกรรมุการฯ	ก่อันเส่นอัใหค้ณ์ะกรรมุการบรษัิัท	แล่ะ/หรอ่ัที�ประชำมุุ
ผูู้้ถ่อัหุ้นเพ่�อัล่งมุติเล่่อักตั�ง	 หร่อัแต่งตั�งทุกครั�ง	 ส่ำาหรับการส่รรหา
กรรมุการ	 บริษััทได้้กำาหนด้คุณ์ส่มุบัติขอังกรรมุการที�ต้อังการส่รรหา
ให้ส่อัด้คล้่อังกับกล่ยุ์ทธิ์ในการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทไว้อัย่์างชัำด้เจน	 
โด้ย์การส่รรหากรรมุการใหมุ่นั�น	บริษััทจะพิจารณ์าจาก	(1)	ข้อัเส่นอั
แนะจากกรรมุการ	 (2)	 ฐานข้อัมุูล่กรรมุการ	 (Professional	 Search	
Firm)		แล่ะ	(3)	ทำาเนย้์บกรรมุการขอังส่มุาคมุส่ง่เส่รมิุส่ถาบนักรรมุการ
บริษััทไทย์	(Director	Pool)

ในการส่รรหากรรมุการอิัส่ระ	 นอักจากจะต้อังผู้่านการกล่ั�นกรอัง
โด้ย์คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	
ตามุแนวทางแล่ะหล่ักเกณ์ฑ์์ในการส่รรหากรรมุการบริษััทแล่้ว 
ย์งัตอ้ังพิจารณ์าคณุ์ส่มุบัตพิเิศษัเพิ�มุเติมุ	ตามุนิย์ามุ	“กรรมุการอิัส่ระ”	 
ขอังบริษััทซ่ึ่�งเป็นไปตามุข้อักำาหนด้ขอังส่ำานกังานคณ์ะกรรมุการกำากบั
หล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 เพ่�อัให้กรรมุการอิัส่ระมุีความุเป็น
อัิส่ระอัย์่างแท้จริงเหมุาะส่มุกับล่ักษัณ์ะเฉพาะขอังบริษััท	

คุณสมบัติของกรรมการ
1.	 เป็นผูู้้มุีคุณ์ส่มุบัติแล่ะไมุ่มุีล่ักษัณ์ะต้อังห้ามุตามุข้อับังคับขอัง 

บริษััท	 แล่ะข้อักำาหนด้ขอังพระราชำบัญ่ญ่ัติบริษััทมุหาชำนจำากัด้	
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

2.	 เปน็ผูู้้ทรงคุณ์วุฒทิี�มุพี่�นฐานแล่ะความุเชำี�ย์วชำาญ่จากหล่าย์อัาชีำพ	
มุีความุรู้ความุส่ามุารถ	 แล่ะประส่บการณ์์ที�จะเป็นประโย์ชำน์ 
ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััท	มุีภาวะผูู้้นำา	วิส่ัย์ทัศน์กว้างไกล่	 
มุคีณุ์ธิรรมุ	ประวตักิารทำางานโปรง่ใส่	แล่ะส่ามุารถแส่ด้งความุเห็น 
อัย์่างเป็นอัิส่ระ

3.	 เป็นผูู้้ที�ส่ามุารถให้เวล่าอัย่์างเพีย์งพอัในการเข้าประชุำมุ 
คณ์ะกรรมุการบริษััท	เพ่�อัตดิ้ตามุการด้ำาเนนิงานขอังบริษััท	โด้ย์
ด้ำารงตำาแหนง่เปน็กรรมุการในบรษัิัทอั่�นๆ	ในจำานวนที�เหมุาะส่มุ

4.	 มุิได้้เป็นกรรมุการ	 หร่อัผูู้้บริหาร	 หร่อัผูู้้ถ่อัหุ้น	 หร่อัเป็น 
หุ้นส่่วน	 ในส่ัด้ส่่วนที�มุีนัย์ส่ำาคัญ่ในกิจการที�มุีล่ักษัณ์ะอัย่์าง 
เด้ีย์วกันแล่ะเป็นการแข่งขันหร่อักิจการที�อัาจก่อัให้เกิด้ 
ความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์กับบริษััท

5.	 ส่ำาหรับกรรมุการที�เป็นกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่จะส่รรหาโด้ย์
พิจารณ์าจากผู้ล่การปฏิบัติงานที�ผู้่านมุา	 แล่ะผู้ล่การประเมุิน
ศักย์ภาพที�เหมุาะส่มุ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.	 ถอ่ัหุน้ไมุเ่กนิรอ้ัย์ล่ะ	0.5	ขอังจำานวนหุน้ที�มุสี่ทิธิอิัอักเส่ยี์งทั�งหมุด้

ขอังบริษััท	บริษััทใหญ่่	 บริษััทย์่อัย์	บริษััทร่วมุ	หร่อันิติบุคคล่ 
ที�อัาจมุคีวามุขดั้แย์ง้โด้ย์ใหน้บัรวมุหุน้ที�ถอ่ัโด้ย์ผูู้ท้ี�เกี�ย์วขอ้ังด้ว้ย์

2.	 ไมุ่มุีส่่วนร่วมุในการบริหารงาน	รวมุทั�งไมุ่เป็นลู่กจ้าง	พนักงาน	 
ที�ปร่กษัาที�ได้้รับเงินเด้่อันประจำา	 ผูู้้ปฏิบัติหน้าที�เล่ขานุการ
บริษััท	 ผูู้้มุีอัำานาจควบคุมุขอังบริษััท	 บริษััทใหญ่่	 บริษััทย่์อัย์	
บริษััทร่วมุ	 หร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมีุความุขัด้แย้์งแล่ะต้อังไมุ่มุ ี
ผู้ล่ประโย์ชำน์	 หร่อัส่่วนได้้เส่ีย์ในล่ักษัณ์ะด้ังกล่่าวมุาก่อันเป็น
ระย์ะเวล่าไมุ่น้อัย์กว่า	24	เด้่อัน

3.	 ไมุ่มุีความุส่ัมุพันธ์ิทางส่าย์โล่หิต	 ทางการส่มุรส่	 หร่อัโด้ย์การ 
จด้ทะเบยี์นตามุกฎหมุาย์กับผูู้บ้รหิาร	ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	ผูู้มีุ้อัำานาจ
ควบคุมุหร่อับุคคล่ที�จะได้้รับการเส่นอัให้เป็นผูู้้บริหาร	 หร่อั 
ผูู้้มีุอัำานาจควบคุมุขอังบริษััท	 หร่อับริษััทย์่อัย์ในระด้ับบิด้า	
มุารด้า	คู่ส่มุรส่	พี�น้อัง	แล่ะบุตร	รวมุทั�งคู่ส่มุรส่ขอังบุตร

4.	 ไมุ่มุีความุส่ัมุพันธิ์ทางธิุรกิจกับบริษััท	 บริษััทใหญ่่	 บริษััทย์่อัย์ 
บริษััทร่วมุหร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมีุความุขัด้แย้์งในลั่กษัณ์ะที�อัาจ
เป็นการขัด้ขวางการใชำ้วิจารณ์ญ่าณ์อัย์่างอัิส่ระขอังตน	รวมุทั�ง
ไมุเ่ปน็หรอ่ัเคย์เป็นผูู้้ถอ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	กรรมุการซ่ึ่�งไมุ่ใชำก่รรมุการ
อัิส่ระ	 หร่อัผูู้้บริหารขอังผูู้้ที�มุีความุส่ัมุพันธิ์ทางธิุรกิจกับบริษััท	
บริษััทใหญ่่	บริษััทย์่อัย์	บริษััทร่วมุ	หร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมุีความุ
ขัด้แย้์ง	 แล่ะต้อังไมุ่มุีผู้ล่ประโย์ชำน์หร่อัส่่วนได้้เส่ีย์ทั�งทางตรง 
แล่ะทางอั้อัมุในล่ักษัณ์ะด้ังกล่่าวมุาก่อันเป็นระย์ะเวล่าไมุ่น้อัย์
กว่า	24	เด้่อัน	ด้ังน้�
4.1		 ราย์การทางการค้าที�กระทำาเป็นปกติเพ่�อัประกอับกิจการ	

เชำ่น	การขาย์ส่ินค้า	ซึ่่�อัวัตถุด้ิบ	หร่อัให้บริการที�มุีมุูล่ค่า
ตั�งแต่ร้อัย์ล่ะ	 3	 ขอังส่ินทรัพย์์ที�มุีตัวตนสุ่ทธิิขอังบริษััท	
หร่อัภาย์ในระย์ะเวล่า	12	เด้่อัน

4.2	 ราย์การการเชำ่าหร่อัให้เชำ่าอัส่ังหาริมุทรัพย์์
4.3	 ราย์การเกี�ย์วกับส่ินทรัพย์์หร่อับริการ	เชำ่น	การได้้มุาหร่อั

การจำาหน่าย์ไปซึ่่�งส่ินทรัพย์์	ส่ิทธิิ	แล่ะให้หร่อัรับบริการ
4.4	 ราย์การให้หร่อัรับความุชำ่วย์เหล่่อัทางการเงิน	 เชำ่น	 

การให้หร่อัรับให้กู้ย์่มุ	 คำ�าประกัน	 การให้ส่ินทรัพย์์เป็น
หล่ักประกันหน้�ส่ิน	รวมุถ่งพฤติการณ์์อั่�นทำานอังเด้ีย์วกัน	
ซึ่่�งเป็นผู้ล่ให้มุีภาระหน้�ที�ต้อังชำำาระต่อัอีักฝ่�าย์หน่�ง	 ซึ่่�งมีุ
มุูล่ค่าตั�งแต่	 ร้อัย์ล่ะ	 3	 ขอังส่ินทรัพย์์ที�มุีตัวตนสุ่ทธิิขอัง
บริษััท	หร่อัตั�งแต่	20	ล่้านบาทข่�นไป	แล่้วแต่จำานวนใด้
จะตำ�ากว่าภาย์ในระย์ะเวล่า	 12	 เด้่อัน	 กรณ์้เป็นราย์การ 
ให้หร่อัรับความุชำ่วย์เหล่่อัทางการเงิน	 ให้นับรวมุภาระ
หน้�ที�เกิด้ข่�นในระหว่างหน่�งปีก่อันวันที�มุีความุสั่มุพันธิ์ 
ทางธิุรกิจกับบุคคล่เด้ีย์วกัน
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การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



การส่รรหาแล่ะแต่งตั�งกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารระดั้บสู่ง	 จะต้อังผู่้าน 
การกล่ั�นกรอังโด้ย์คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน	ซ่ึ่�งประกอับด้ว้ย์กรรมุการอัสิ่ระจำานวน	2	คน	จากจำานวน
กรรมุการทั�งหมุด้	4	คน	โด้ย์มุีกรรมุการอัิส่ระด้ำารงตำาแหน่งประธิาน
คณ์ะกรรมุการฯ	ก่อันเส่นอัใหค้ณ์ะกรรมุการบรษัิัท	แล่ะ/หรอ่ัที�ประชำมุุ
ผูู้้ถ่อัหุ้นเพ่�อัล่งมุติเล่่อักตั�ง	 หร่อัแต่งตั�งทุกครั�ง	 ส่ำาหรับการส่รรหา
กรรมุการ	 บริษััทได้้กำาหนด้คุณ์ส่มุบัติขอังกรรมุการที�ต้อังการส่รรหา
ให้ส่อัด้คล้่อังกับกล่ยุ์ทธิ์ในการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทไว้อัย่์างชัำด้เจน	 
โด้ย์การส่รรหากรรมุการใหมุ่นั�น	บริษััทจะพิจารณ์าจาก	(1)	ข้อัเส่นอั
แนะจากกรรมุการ	 (2)	 ฐานข้อัมุูล่กรรมุการ	 (Professional	 Search	
Firm)		แล่ะ	(3)	ทำาเนย้์บกรรมุการขอังส่มุาคมุส่ง่เส่รมิุส่ถาบนักรรมุการ
บริษััทไทย์	(Director	Pool)

ในการส่รรหากรรมุการอิัส่ระ	 นอักจากจะต้อังผู้่านการกล่ั�นกรอัง
โด้ย์คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	
ตามุแนวทางแล่ะหล่ักเกณ์ฑ์์ในการส่รรหากรรมุการบริษััทแล่้ว 
ย์งัตอ้ังพิจารณ์าคณุ์ส่มุบัตพิเิศษัเพิ�มุเติมุ	ตามุนิย์ามุ	“กรรมุการอิัส่ระ”	 
ขอังบริษััทซ่ึ่�งเป็นไปตามุข้อักำาหนด้ขอังส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากบั
หล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 เพ่�อัให้กรรมุการอิัส่ระมุีความุเป็น
อัิส่ระอัย์่างแท้จริงเหมุาะส่มุกับล่ักษัณ์ะเฉพาะขอังบริษััท	

คุณสมบัติของกรรมการ
1.	 เป็นผูู้้มุีคุณ์ส่มุบัติแล่ะไมุ่มุีล่ักษัณ์ะต้อังห้ามุตามุข้อับังคับขอัง 

บริษััท	 แล่ะข้อักำาหนด้ขอังพระราชำบัญ่ญ่ัติบริษััทมุหาชำนจำากัด้	
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

2.	 เปน็ผูู้้ทรงคุณ์วุฒทิี�มุพี่�นฐานแล่ะความุเชำี�ย์วชำาญ่จากหล่าย์อัาชีำพ	
มุีความุรู้ความุส่ามุารถ	 แล่ะประส่บการณ์์ที�จะเป็นประโย์ชำน์ 
ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััท	มีุภาวะผูู้้นำา	วิส่ัย์ทัศน์กว้างไกล่	 
มุคีณุ์ธิรรมุ	ประวตักิารทำางานโปรง่ใส่	แล่ะส่ามุารถแส่ด้งความุเห็น 
อัย์่างเป็นอัิส่ระ

3.	 เป็นผูู้้ที�ส่ามุารถให้เวล่าอัย่์างเพีย์งพอัในการเข้าประชุำมุ 
คณ์ะกรรมุการบริษััท	เพ่�อัตดิ้ตามุการด้ำาเนนิงานขอังบริษััท	โด้ย์
ด้ำารงตำาแหนง่เปน็กรรมุการในบรษัิัทอั่�นๆ	ในจำานวนที�เหมุาะส่มุ

4.	 มุิได้้เป็นกรรมุการ	 หร่อัผูู้้บริหาร	 หร่อัผูู้้ถ่อัหุ้น	 หร่อัเป็น 
หุ้นส่่วน	 ในส่ัด้ส่่วนที�มุีนัย์ส่ำาคัญ่ในกิจการที�มุีล่ักษัณ์ะอัย่์าง 
เด้ีย์วกันแล่ะเป็นการแข่งขันหร่อักิจการที�อัาจก่อัให้เกิด้ 
ความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์กับบริษััท

5.	 ส่ำาหรับกรรมุการที�เป็นกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่จะส่รรหาโด้ย์
พิจารณ์าจากผู้ล่การปฏิบัติงานที�ผู้่านมุา	 แล่ะผู้ล่การประเมุิน
ศักย์ภาพที�เหมุาะส่มุ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.	 ถอ่ัหุน้ไมุเ่กนิรอ้ัย์ล่ะ	0.5	ขอังจำานวนหุน้ที�มุสี่ทิธิอิัอักเส่ยี์งทั�งหมุด้

ขอังบริษััท	บริษััทใหญ่่	 บริษััทย์่อัย์	บริษััทร่วมุ	หร่อันิติบุคคล่ 
ที�อัาจมุคีวามุขดั้แย์ง้โด้ย์ใหน้บัรวมุหุน้ที�ถอ่ัโด้ย์ผูู้ท้ี�เกี�ย์วขอ้ังด้ว้ย์

2.	 ไมุ่มุีส่่วนร่วมุในการบริหารงาน	รวมุทั�งไมุ่เป็นลู่กจ้าง	พนักงาน	 
ที�ปร่กษัาที�ได้้รับเงินเด้่อันประจำา	 ผูู้้ปฏิบัติหน้าที�เล่ขานุการ
บริษััท	 ผูู้้มุีอัำานาจควบคุมุขอังบริษััท	 บริษััทใหญ่่	 บริษััทย่์อัย์	
บริษััทร่วมุ	 หร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมีุความุขัด้แย้์งแล่ะต้อังไมุ่มุ ี
ผู้ล่ประโย์ชำน์	 หร่อัส่่วนได้้เส่ีย์ในล่ักษัณ์ะด้ังกล่่าวมุาก่อันเป็น
ระย์ะเวล่าไมุ่น้อัย์กว่า	24	เด้่อัน

3.	 ไมุ่มุีความุส่ัมุพันธ์ิทางส่าย์โล่หิต	 ทางการส่มุรส่	 หร่อัโด้ย์การ 
จด้ทะเบยี์นตามุกฎหมุาย์กับผูู้บ้รหิาร	ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	ผูู้มีุ้อัำานาจ
ควบคุมุหร่อับุคคล่ที�จะได้้รับการเส่นอัให้เป็นผูู้้บริหาร	 หร่อั 
ผูู้้มีุอัำานาจควบคุมุขอังบริษััท	 หร่อับริษััทย์่อัย์ในระด้ับบิด้า	
มุารด้า	คู่ส่มุรส่	พี�น้อัง	แล่ะบุตร	รวมุทั�งคู่ส่มุรส่ขอังบุตร

4.	 ไมุ่มุีความุส่ัมุพันธิ์ทางธิุรกิจกับบริษััท	 บริษััทใหญ่่	 บริษััทย์่อัย์ 
บริษััทร่วมุหร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมีุความุขัด้แย้์งในลั่กษัณ์ะที�อัาจ
เป็นการขัด้ขวางการใชำ้วิจารณ์ญ่าณ์อัย์่างอัิส่ระขอังตน	รวมุทั�ง
ไมุเ่ปน็หรอ่ัเคย์เป็นผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	กรรมุการซ่ึ่�งไมุ่ใชำก่รรมุการ
อัิส่ระ	 หร่อัผูู้้บริหารขอังผูู้้ที�มุีความุส่ัมุพันธิ์ทางธิุรกิจกับบริษััท	
บริษััทใหญ่่	บริษััทย์่อัย์	บริษััทร่วมุ	หร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมุีความุ
ขัด้แย้์ง	 แล่ะต้อังไมุ่มุีผู้ล่ประโย์ชำน์หร่อัส่่วนได้้เส่ีย์ทั�งทางตรง 
แล่ะทางอั้อัมุในล่ักษัณ์ะด้ังกล่่าวมุาก่อันเป็นระย์ะเวล่าไมุ่น้อัย์
กว่า	24	เด้่อัน	ด้ังน้�
4.1		 ราย์การทางการค้าที�กระทำาเป็นปกติเพ่�อัประกอับกิจการ	

เชำ่น	การขาย์ส่ินค้า	ซึ่่�อัวัตถุด้ิบ	หร่อัให้บริการที�มุีมุูล่ค่า
ตั�งแต่ร้อัย์ล่ะ	 3	 ขอังส่ินทรัพย์์ที�มุีตัวตนสุ่ทธิิขอังบริษััท	
หร่อัภาย์ในระย์ะเวล่า	12	เด้่อัน

4.2	 ราย์การการเชำ่าหร่อัให้เชำ่าอัส่ังหาริมุทรัพย์์
4.3	 ราย์การเกี�ย์วกับส่ินทรัพย์์หร่อับริการ	เชำ่น	การได้้มุาหร่อั

การจำาหน่าย์ไปซึ่่�งส่ินทรัพย์์	ส่ิทธิิ	แล่ะให้หร่อัรับบริการ
4.4	 ราย์การให้หร่อัรับความุชำ่วย์เหล่่อัทางการเงิน	 เชำ่น	 

การให้หร่อัรับให้กู้ย์่มุ	 คำ�าประกัน	 การให้ส่ินทรัพย์์เป็น
หล่ักประกันหน้�ส่ิน	รวมุถ่งพฤติการณ์์อั่�นทำานอังเด้ีย์วกัน	
ซึ่่�งเป็นผู้ล่ให้มุีภาระหน้�ที�ต้อังชำำาระต่อัอีักฝ่�าย์หน่�ง	 ซึ่่�งมีุ
มุูล่ค่าตั�งแต่	 ร้อัย์ล่ะ	 3	 ขอังส่ินทรัพย์์ที�มุีตัวตนสุ่ทธิิขอัง
บริษััท	หร่อัตั�งแต่	20	ล่้านบาทข่�นไป	แล่้วแต่จำานวนใด้
จะตำ�ากว่าภาย์ในระย์ะเวล่า	 12	 เด้่อัน	 กรณ์้เป็นราย์การ 
ให้หร่อัรับความุชำ่วย์เหล่่อัทางการเงิน	 ให้นับรวมุภาระ
หน้�ที�เกิด้ข่�นในระหว่างหน่�งปีก่อันวันที�มุีความุสั่มุพันธิ์ 
ทางธิุรกิจกับบุคคล่เด้ีย์วกัน
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5.	 ไมุเ่ปน็ผูู้้ส่อับบญั่ชีำขอังบรษัิัท	บรษัิัทใหญ่	่บรษัิัทย์อ่ัย์	บรษัิัทรว่มุ	
หรอ่ันิตบิคุคล่ที�อัาจมุคีวามุขดั้แย์ง้	แล่ะไมุเ่ปน็ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	
กรรมุการซ่ึ่�งไมุ่ใชำก่รรมุการอัสิ่ระ	ผูู้บ้รหิาร	หรอ่ัหุน้ส่ว่นผูู้จ้ดั้การ
ขอังส่ำานกังานส่อับบัญ่ชีำ	ซึ่่�งมุผีูู้ส้่อับบัญ่ชีำขอังบริษััท	บรษัิัทใหญ่	่
บรษัิัทย์อ่ัย์	บรษัิัทรว่มุ	หรอ่ั	นติบิคุคล่ที�อัาจมุคีวามุขัด้แย์ง้สั่งกัด้
อัยู่์	แล่ะตอ้ังไมุมุ่ผีู้ล่ประโย์ชำนห์รอ่ัส่ว่นได้เ้ส่ยี์ในล่กัษัณ์ะด้งักล่า่ว
มุาก่อันเป็นระย์ะเวล่าไมุ่น้อัย์กว่า	24	เด้่อัน

6.	 ไมุ่เป็นผูู้้ให้บริการทางวิชำาชำีพใด้ๆ	 ซึ่่�งรวมุถ่งการให้บริการเป็น
ที�ปร่กษัากฎหมุาย์	หร่อัที�ปร่กษัาทางการเงินซึ่่�งได้้รับค่าบริการ
เกินกว่า	 2	 ล่้านบาทต่อัปี	 จากบริษััท	บริษััทใหญ่่	 บริษััทย์่อัย์	
บริษััทร่วมุ	 หร่อันิติบุคคล่ที�อัาจมุีความุขัด้แย์้งทั�งน้�	 ในกรณ์้ที� 
ผูู้้ให้บริการทางวิชำาชำีพเป็นนิติบุคคล่	 ให้รวมุถ่งการเป็น 
ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	กรรมุการซ่ึ่�งไมุใ่ชำก่รรมุการอัสิ่ระ	ผูู้บ้รหิาร	หรอ่ั 
หุ้นส่่วน	 ผูู้้จัด้การขอังผูู้้ให้บริการทางวิชำาชำีพนั�นด้้วย์	 แล่ะต้อัง
ไมุมุ่ผีู้ล่ประโย์ชำน์หรอ่ัส่ว่นได้เ้สี่ย์ในลั่กษัณ์ะดั้งกล่า่วมุาก่อันเป็น
ระย์ะเวล่าไมุ่น้อัย์กว่า	24	เด้่อัน

7.	 ไมุ่เป็นกรรมุการที�ได้้รับการแต่งตั�งข่�นเพ่�อัเป็นตัวแทนขอัง
กรรมุการขอังบริษััท	 ผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่	 หร่อัผูู้้ถ่อัหุ้นซ่ึ่�งเป็น 
ผูู้้ที�เกี�ย์วข้อังกับผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่ขอังบริษััท

8.	 ไมุมุ่ลี่กัษัณ์ะอั่�นใด้ที�ทำาใหไ้มุส่่ามุารถใหค้วามุเหน็อัย์า่งเปน็อัสิ่ระ
เกี�ย์วกับการด้ำาเนินงานขอังบริษััท

9.	 ส่ามุารถด้แูล่ผู้ล่ประโย์ชำนข์อังผูู้ถ้อ่ัหุน้ทกุราย์อัย์า่งเทา่เทยี์มุกนั
10.	 ส่ามุารถดู้แล่ไมุ่ให้เกิด้ความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์
11.	 ส่ามุารถเข้าร่วมุการประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััท	 เพ่�อัตัด้ส่ินใจ

ในเร่�อังต่างๆ	ได้้โด้ย์อัิส่ระ
12.	 เป็นผูู้้มุีคุณ์ส่มุบัติแล่ะไมุ่มุีล่ักษัณ์ะต้อังห้ามุตามุข้อับังคับ

ขอังบริษััท	 แล่ะข้อักำาหนด้ขอังพระราชำบัญ่ญั่ติบริษััทมุหาชำน
จำากัด้	 แล่ะส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะ 
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์

13.	 เป็นผูู้้ทีมุีอัาย์ุไมุ่ตำ�ากว่า	21	ปี

อายุเกษียณ
การเกษีัย์ณ์อัาย์ุขอังกรรมุการอัิส่ระ	 แล่ะกรรมุการที�ไมุ่ได้้เป็น 
ผูู้้บริหารเท่ากับ	 70	 ปี	 ส่่วนการเกษัีย์ณ์อัาย์ุขอังกรรมุการอั่�น	 ได้้แก่	 
กรรมุการบริหารแล่ะกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	จะเท่ากับ	60	ปี
 
(1) หลักเกณฑ์์และวิธุีการเลือกตั�ง
กรณ์้เส่นอัให้ที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นเล่่อักตั�งกรรมุการบริษััท	 ให้เป็นไป 
ตามุหล่กัเกณ์ฑ์แ์ล่ะวธิิกีารตามุขอ้ับงัคบัขอังบรษัิัท	กล่า่วคอ่ัผูู้ถ้อ่ัหุน้จะ 
มุีคะแนนเส่ีย์งเท่ากับ	1	หุ้นต่อั	1	เส่ีย์ง	ตามุจำานวนหุ้นที�ตนถ่อั	แล่ะ
หากมุีคะแนนเส่ีย์งเท่ากัน	 ให้ผูู้้ที�เป็นประธิานที�ประชำุมุมุีเส่ีย์งชำี�ขาด้
เพิ�มุเป็นอัีกหน่�งเส่ีย์ง	 ทั�งน้�	 ในการเล่่อักตั�งกรรมุการบริษััท	 วิธิีการ
อัอักเส่ีย์งล่งคะแนนอัาจล่งคะแนนเส่ีย์งให้แก่ผูู้้ได้้รับการเส่นอัชำ่�อัเป็น 
ราย์บุคคล่หรอ่ัหล่าย์คนในคราวเด้ยี์วกนัก็ได้้	แตต่อ้ังใช้ำส่ทิธิติามุคะแนน
เส่ีย์งที�มุีอัย์ู่ทั�งหมุด้ตามุจำานวนหุ้นที�ตนถ่อัโด้ย์จะแบ่งคะแนนเส่ีย์ง 
ให้แก่ผูู้้ใด้มุากน้อัย์เพีย์งใด้ไมุ่ได้้

กรณ์ท้ี�ตำาแหนง่กรรมุการวา่งล่งเน่�อังจากเหตอุั่�นนอักจากครบกำาหนด้
อัอักจากตำาแหนง่กรรมุการ	ใหค้ณ์ะกรรมุการพจิารณ์าแต่งตั�งบุคคล่ซึ่่�ง
มุคีณุ์ส่มุบตัแิล่ะไมุมุ่ลี่กัษัณ์ะตอ้ังห้ามุตามุกฎหมุาย์	เขา้เปน็กรรมุการ
แทนในการประชำุมุกรรมุการคราวถัด้ไป	 เว้นแต่วาระขอังกรรมุการ
ที�พ้นจากตำาแหน่งจะเหล่่อัน้อัย์กว่า	 2	 เด้่อัน	 โด้ย์บุคคล่ซึ่่�งเข้าเป็น
กรรมุการแทนจะอัย์ู่ในตำาแหน่งกรรมุการได้้เพีย์งวาระที�ย์ังเหล่่อั 
อัย์ู่ขอังกรรมุการซ่ึ่�งตนแทน	 ทั�งน้�	 มุติการแต่งตั�งบุคคล่เข้าเป็น
กรรมุการแทนด้ังกล่่าวต้อังได้้รับคะแนนเส่ีย์งไมุ่น้อัย์กว่า	 3/4	 ขอัง
จำานวนกรรมุการที�ย์ังเหล่่อัอัย์ู่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ส่ำาหรับการส่รรหาผูู้้มุาด้ำารงตำาแหน่งกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่แล่ะ 
ผูู้้บริหารระด้ับสู่ง	 คณ์ะจัด้การจะเป็นผูู้้พิจารณ์าเบ่�อังต้นในการ 
กล่ั�นกรอังส่รรหาบคุคล่ที�มุคีณุ์ส่มุบตัคิรบถว้นเหมุาะส่มุ	มุคีวามุรูค้วามุ
ส่ามุารถ	ทกัษัะ	แล่ะประส่บการณ์ท์ี�เปน็ประโย์ชำน์ตอ่ัการด้ำาเนนิงานขอัง
บรษัิัท	แล่ะเขา้ใจในธิรุกจิขอังบรษัิัทเปน็อัย์า่งด้	ีแล่ะส่ามุารถบรหิารงาน 
ให้บรรรลุ่วัตถุประส่งค์	เป้าหมุาย์	ที�คณ์ะกรรมุการบริษััทกำาหนด้ไว้ได้้	 
เพ่�อันำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์า 
ผู้ล่ตอับแทนพิจารณ์าแล่ะเส่นอัตอ่ัคณ์ะกรรมุการบริษััทพจิารณ์าอันมุุตัิ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
ในฐานะที�เป็นบริษััทประกอับธุิรกิจหล่ักโด้ย์การถ่อัหุ้นในบริษััทอั่�น	 
(Holding	Company)	คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้ให้ความุส่ำาคัญ่อัย์่างย์ิ�ง 
ในการกำากบัด้แูล่การด้ำาเนินงานขอังบรษัิัทเพ่�อัดู้แล่รักษัาผู้ล่ประโย์ชำน์
ขอังบริษััทอัย์่างมุั�นคงตล่อัด้จนการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่น	ตั�งแต่ปี	2561	 
บริษััทได้้จัด้ให้มุีหน่วย์งานกำากับการปฏิบัติงาน	 (Regulatory	
Compliance	 Unit)	 เพ่�อัทำาหน้าที�กำากับดู้แล่การปฏิบัติงานให้เป็น 
อัย่์างถูกต้อังแล่ะเหมุาะส่มุทั�งด้้านกฎหมุาย์แล่ะกฎระเบีย์บราชำการ	 
โด้ย์มีุผูู้จ้ดั้การส่่วน-กฏหมุาย์แล่ะพธิิกีารราชำการเป็นหัวหน้าหน่วย์งาน	 
รวมุทั�ง	ได้้จดั้ให้มุกีารกำากบัด้แูล่การปฏบิตังิานขอังบรษัิัทย่์อัย์	ด้งัน้�
1.	 ส่ง่เส่รมิุให้บรษัิัทย์อ่ัย์นำาหลั่กการกำากบัด้แูล่กจิการที�ด้มีุาปฏบิตัิ
2.	 คัด้เล่่อักบุคคล่ที�มุีความุรู้ความุชำำานาญ่พร้อัมุประส่บการณ์์ 

เป็นตัวแทนขอังบริษััท	 ซึ่่�งได้้รับการอันุมุัติจากคณ์ะกรรมุการ
บริษััทเข้าไปเป็นกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารในบริษััทย์่อัย์

3.	 กำากับดู้แล่โด้ย์ผู้่านกรรมุการตัวแทนแล่ะผูู้้บริหาร	แล่ะนโย์บาย์
ที�กำาหนด้โด้ย์บริษััทแมุ่

4.	 พิจารณ์าเร่�อังที�มุีความุส่ำาคัญ่	เชำ่น	ทิศทางกล่ย์ุทธิ์	แผู้นธิุรกิจ	
การเพิ�มุทุนหร่อัล่ด้ทุน	การล่งทุน	รวมุทั�งการล่ด้การล่งทุน

5.	 ติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนินงานโด้ย์ฝ่�าย์บริหาร	 คณ์ะจัด้การ	 แล่ะ 
คณ์ะกรรมุการบริษััทขอังบริษััท
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6.	 ดู้แล่ให้บริษััทย์่อัย์แล่ะบริษััทร่วมุปฏิบัติตตามุกฎระเบีย์บที� 
เกี�ย์วข้อังขอังหน่วย์งานกำากับดู้แล่	 ได้้แก่	 การทำาราย์การ 
ระหว่างกัน	การได้้มุาแล่ะจำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งส่ินทรัพย์์	การเปิด้เผู้ย์
ข้อัมุูล่อัย์่างเพีย์งพอัแล่ะทันเวล่า	 รวมุทั�งดู้แล่ให้มุีการจัด้ทำา
บัญ่ชีำแล่ะราย์งานทางการเงินถูกต้อังตามุที�ควร	 ตามุกฎหมุาย์
ที�เกี�ย์วข้อังแล่ะมุาตรฐานการบัญ่ชำีที�รับรอังโด้ย์ทั�วไป

7.	 มุอับหมุาย์ให้หน่วย์งานตรวจส่อับภาย์ในทำาการตรวจส่อับ
บริษััทย่์อัย์แล่ะบริษััทร่วมุ	 เพ่�อัให้มุั�นใจว่ามีุการควบคุมุภาย์ใน
ที�กำาหนด้ไว้เพีย์งพอัแล่ะมุีประส่ิทธิิผู้ล่

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษััทมีุการดู้แล่เร่�อังการใช้ำข้อัมูุล่ภาย์ในขอังบริษััทไว้เป็นอัย่์างด้ี	 
แล่ะกำาหนด้ไว้เป็นล่าย์ลั่กษัณ์์อัักษัรอัย่์างชัำด้เจนไว้ในนโย์บาย์กำากับ
ดู้แล่กิจการขอังบริษััท	 รวมุถ่งได้้กำาหนด้นโย์บาย์แล่ะวิธิีการป้อังกัน
การนำาข้อัมูุล่ภาย์ในโด้ย์กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารไปใช้ำประโย์ชำน์อัย่์าง 
เคร่งครัด้อัีกด้้วย์

กรรมุการแล่ะผูู้บ้รหิารมุคีวามุรูค้วามุเขา้ใจเกี�ย์วกบัภาระหนา้ที�ในการ
ราย์งานการถอ่ัครอังหล่กัทรพัย์์ขอังบรษัิัท	ทั�งขอังตนเอังรวมุทั�งคูส่่มุรส่ 
แล่ะบุตรที�ย์ังไมุ่บรรลุ่นิติภาวะ	ตล่อัด้จนการราย์งานการเปล่ี�ย์นแปล่ง 
การถอ่ัครอังหล่กัทรพัย์์ด้งักล่่าว	ตามุประกาศขอังส่ำานกังานคณ์ะกรรมุการ 
กำากับหล่กัทรพัย์แ์ล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์	์ขอ้ักำาหนด้ขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์์
แห่งประเทศไทย์	 แล่ะประกาศคณ์ะกรรมุการกำากับตล่าด้ทุน	 รวมุถ่ง
บทกำาหนด้โทษัที�ระบุไว้เป็นอัย์่างด้ี

กรณ์ท้ี�กรรมุการแล่ะผูู้้บรหิารขอังบรษัิัทมุกีารถอ่ัครอังหล่กัทรพัย์์แล่ะ/
หร่อัมุีการเปล่ี�ย์นแปล่งการถ่อัครอังหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	เล่ขานุการ

บริษััทจะทำาหน้าที�ส่รุปแล่ะรวบรวมุราย์งานด้ังกล่่าวแล่ะเส่นอัต่อั 
ที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััททราบทุกครั�ง	พร้อัมุทั�งได้้เปิด้เผู้ย์ไว้ใน
ราย์งานประจำาปีด้้วย์

นอักจากน้�	 คณ์ะกรรมุการบริษััทย์ังได้้จัด้ให้มุีระบบการควบคุมุการ
ใชำ้ข้อัมุูล่ภาย์ใน	 ด้้วย์การกำาหนด้นโย์บาย์เกี�ย์วกับการป้อังกันการ 
ใชำ้ข้อัมูุล่ภาย์ที�ส่อัด้คล้่อังกับนโย์บาย์การกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 เพ่�อั 
ใชำ้ประโย์ชำน์ส่่วนตัว	 (Abusive	 Self-dealing)	 เชำ่น	 การซึ่่�อัขาย์ 
หล่ักทรัพย์์ด้้วย์การใชำ้ข้อัมุูล่ภาย์ใน	(Insider	Trading)	ซึ่่�งกำาหนด้ให้
กรรมุการแล่ะผูู้้บริหาร	 รวมุถ่งพนักงานในหน่วย์งานที�เกี�ย์วข้อังกับ
ข้อัมุูล่ทางการเงินขอังบริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์ต้อังล่งนามุรับทราบข้อั
กำาหนด้เกี�ย์วกับระย์ะเวล่าการห้ามุซึ่่�อัขาย์หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	ด้ังน้�
1.	 ห้ามุมิุให้บุคคล่ข้างต้นทำาการซึ่่�อัขาย์หลั่กทรัพย์์ขอังบริษััท

ภาย์ใน	 2	 ส่ัปด้าห์	 ก่อันการเปิด้เผู้ย์งบการเงิน	 ราย์ไตรมุาส่	 
แล่ะงบการเงิน	 ประจำาปีขอังบริษััทแล่ะภาย์ใน	 24	 ชำั�วโมุง	
หล่ังการเปิด้เผู้ย์งบการเงินด้ังกล่่าวต่อัตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่ง 
ประเทศไทย์แล่้ว	(Blackout	period)

2.	 กรณ์้ที�เป็นข้อัมุูล่ที�ส่ำาคัญ่อั่�นซึ่่�งย์ังไมุ่ได้้เปิด้เผู้ย์แล่ะอัาจมุี 
ผู้ล่กระทบต่อัราคาหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	 คณ์ะกรรมุการ 
ได้้กำาหนด้ห้ามุมุิ ให้ทำาการซึ่่�อัขาย์หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท 
จนกว่าจะพ้นระย์ะเวล่า	 24	 ชำั�วโมุงนับแต่ได้้มุีการเปิด้เผู้ย์ 
ข้อัมุูล่นั�นสู่่ส่าธิารณ์ะทั�งหมุด้แล่้ว

ทั�งน้�	กรรมุการแล่ะผูู้บ้รหิารตอ้ังแจง้เกี�ย์วกบัการซึ่่�อัขาย์หล่กัทรพัย์์ขา้ง
ตน้ตอ่ัคณ์ะกรรมุการล่ว่งหนา้อัย์า่งนอ้ัย์	1	วนัทำาการ	กอ่ันการซึ่่�อัขาย์

ส่ำาหรบัราย์งานการถอ่ัหล่กัทรพัย์์ทั�งทางตรงแล่ะทางอ้ัอัมุขอังกรรมุการ 
แล่ะผูู้้บริหาร	รวมุทั�งการเปล่ี�ย์นแปล่งในรอับปี	2564-2565	มุีด้ังน้�

รายงานการถืือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
(ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565)

ลำาดับ รายชื�อ

หุ้นส้ามัญ (จำานวนหุ้น)

บมจ. ทาทา ส้ตีล (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร”

คู่ส้มรส้/
บุตรที�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างรอบปีบัญชี

(1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65)

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร

คู่ส้มรส้/
บุตรที�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างรอบปีบัญชี

(1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65)

คณะกรรมก�ร
1.	 นาย์ปิย์ุชำ กุปต้า - - - - - -
2.	 นาย์อัล่ัน แคมุ - - - - - -
3.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	 ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์ - - - - - -
4.	 นางส่าวอันุตตรา พานโพธิิ�ทอัง - - - - - -
5.	 นาย์ธิราธิร เปรมุสุ่นทร - - - - - -
6.	 นาย์ซึ่านจิบ นันด้า - - - 475(ก) - -
7.	 นาย์อัาชำีชำ อันุปัมุ - - - - - -
8.	 นาย์ราจีฟุ มุังกัล่ - - - - - -
ผู้้้บริห�ร 
9.	 นาย์วันเล่ิศ การวิวัฒน์ - - - - - -
10.	 นาย์จาย์ันทา ชำาคราบอัร์ตี� - - - - - -
11.	 นาย์ศิโรโรตมุ์ เมุธิมุโนศักด้ิ� - 220,000 - - - -
12.	 นาย์ไพฑ์ูรย์์ เชำ่�อัสุ่ข - - - - - -
13.	 นาย์ชำัย์เฉล่ิมุ บุญ่ญ่านุวัตร - - - - - -
14.	 นาย์อัมุิท คันนา - - - - 489(ก) -
15.	 นาย์พรชำัย์ ตั�งวรกุล่ชำัย์ - - - - - -
16.	 นาย์ศักด้ิ�ชำัย์ ล่อัย์ฟุ้าขจร - - - - - -
17.	 นาย์รุ่งโรจน์ เล่ิศอัารมุย์์ - - - - - -

หม�ยเหตุุ:	 1.	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	มุีทุนจด้ทะเบีย์น	จำานวน	8,421,540,848	หุ้น	คิด้เป็นทุนชำำาระแล่้วจำานวน	8,421,540,848	บาท
	 2.	 ตามุ	พรบ.	บริษััทมุหาชำนจำากัด้	คำาว่า	“บริษััทในเคร่อั”	หมุาย์ถ่ง	บริษััทมุหาชำนจำากัด้บริษััทหน่�งซึ่่�งมุีความุส่ัมุพันธิ์กับบริษััทเอักชำน	
	 	 หร่อับริษััทมุหาชำนจำากัด้บริษััทใด้บริษััทหน่�งหร่อัหล่าย์บริษััทในล่ักษัณ์ะด้ังต่อัไปน้�	:
	 	 -	บริษััทหน่�งมุีอัำานาจควบคุมุเกี�ย์วกับการแต่งตั�งแล่ะถอัด้ถอันกรรมุการ	ซึ่่�งมุีอัำานาจจัด้การทั�งหมุด้หร่อัโด้ย์ส่่วนใหญ่่ขอังอัีกบริษััทหน่�ง
	 	 -	บริษััทหน่�งถ่อัหุ้นในอัีกบริษััทหน่�งเกินกว่าร้อัย์ล่ะห้าส่ิบขอังหุ้นที�อัอักจำาหน่าย์แล่้ว
	 3.	 คำาว่า	 “ผูู้้บริหาร”	หมุาย์ถ่ง	กรรมุการ	ผูู้้จัด้การ	หร่อั	ผูู้้ด้ำารงตำาแหน่งระด้ับบริหาร	4	 ราย์แรกนับต่อัจากผูู้้จัด้การล่งมุา	แล่ะผูู้้ซึ่่งด้ำารงตำาแหน่งเทีย์บเท่าผูู้้ด้ำารงตำาแหน่งระด้ับบริหารราย์ที�	 4	ทุกราย์	 

	 รวมุถ่งตำาแหน่งในส่าย์บัญ่ชำีหร่อัการเงินที�เป็นระด้ับผูู้้จัด้การฝ่�าย์ข่�นไป	หร่อัเทีย์บเท่า	ทั�งน้�	ให้เป็นไปตามุประกาศขอัง	ส่นง.	กล่ต	ที�	“กจ	17/2551””
	 4.	 (ก)	บริษััท	TATA	STEEL	LIMITED	มุูล่ค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นล่ะ	10	Rs.

108108  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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6.	 ดู้แล่ให้บริษััทย์่อัย์แล่ะบริษััทร่วมุปฏิบัติตตามุกฎระเบีย์บที� 
เกี�ย์วข้อังขอังหน่วย์งานกำากับดู้แล่	 ได้้แก่	 การทำาราย์การ 
ระหว่างกัน	การได้้มุาแล่ะจำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งส่ินทรัพย์์	การเปิด้เผู้ย์
ข้อัมุูล่อัย์่างเพีย์งพอัแล่ะทันเวล่า	 รวมุทั�งดู้แล่ให้มุีการจัด้ทำา
บัญ่ชีำแล่ะราย์งานทางการเงินถูกต้อังตามุที�ควร	 ตามุกฎหมุาย์
ที�เกี�ย์วข้อังแล่ะมุาตรฐานการบัญ่ชำีที�รับรอังโด้ย์ทั�วไป

7.	 มุอับหมุาย์ให้หน่วย์งานตรวจส่อับภาย์ในทำาการตรวจส่อับ
บริษััทย่์อัย์แล่ะบริษััทร่วมุ	 เพ่�อัให้มุั�นใจว่ามีุการควบคุมุภาย์ใน
ที�กำาหนด้ไว้เพีย์งพอัแล่ะมุีประส่ิทธิิผู้ล่

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษััทมีุการดู้แล่เร่�อังการใช้ำข้อัมุูล่ภาย์ในขอังบริษััทไว้เป็นอัย์่างด้ี	 
แล่ะกำาหนด้ไว้เป็นล่าย์ลั่กษัณ์์อัักษัรอัย่์างชัำด้เจนไว้ในนโย์บาย์กำากับ
ดู้แล่กิจการขอังบริษััท	 รวมุถ่งได้้กำาหนด้นโย์บาย์แล่ะวิธิีการป้อังกัน
การนำาข้อัมูุล่ภาย์ในโด้ย์กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารไปใช้ำประโย์ชำน์อัย่์าง 
เคร่งครัด้อัีกด้้วย์

กรรมุการแล่ะผูู้บ้รหิารมุคีวามุรูค้วามุเขา้ใจเกี�ย์วกบัภาระหนา้ที�ในการ
ราย์งานการถอ่ัครอังหล่กัทรพัย์์ขอังบรษัิัท	ทั�งขอังตนเอังรวมุทั�งคูส่่มุรส่ 
แล่ะบุตรที�ย์ังไมุ่บรรลุ่นิติภาวะ	ตล่อัด้จนการราย์งานการเปล่ี�ย์นแปล่ง 
การถอ่ัครอังหล่กัทรพัย์์ด้งักล่่าว	ตามุประกาศขอังส่ำานกังานคณ์ะกรรมุการ 
กำากับหล่กัทรพัย์แ์ล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์	์ขอ้ักำาหนด้ขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์์
แห่งประเทศไทย์	 แล่ะประกาศคณ์ะกรรมุการกำากับตล่าด้ทุน	 รวมุถ่ง
บทกำาหนด้โทษัที�ระบุไว้เป็นอัย์่างด้ี

กรณ์ท้ี�กรรมุการแล่ะผูู้้บรหิารขอังบรษัิัทมุกีารถอ่ัครอังหล่กัทรพัย์์แล่ะ/
หร่อัมุีการเปล่ี�ย์นแปล่งการถ่อัครอังหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	เล่ขานุการ

บริษััทจะทำาหน้าที�ส่รุปแล่ะรวบรวมุราย์งานด้ังกล่่าวแล่ะเส่นอัต่อั 
ที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััททราบทุกครั�ง	พร้อัมุทั�งได้้เปิด้เผู้ย์ไว้ใน
ราย์งานประจำาปีด้้วย์

นอักจากน้�	 คณ์ะกรรมุการบริษััทย์ังได้้จัด้ให้มุีระบบการควบคุมุการ
ใชำ้ข้อัมุูล่ภาย์ใน	 ด้้วย์การกำาหนด้นโย์บาย์เกี�ย์วกับการป้อังกันการ 
ใชำ้ข้อัมูุล่ภาย์ที�ส่อัด้คล้่อังกับนโย์บาย์การกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 เพ่�อั 
ใชำ้ประโย์ชำน์ส่่วนตัว	 (Abusive	 Self-dealing)	 เชำ่น	 การซึ่่�อัขาย์ 
หล่ักทรัพย์์ด้้วย์การใชำ้ข้อัมุูล่ภาย์ใน	(Insider	Trading)	ซึ่่�งกำาหนด้ให้
กรรมุการแล่ะผูู้้บริหาร	 รวมุถ่งพนักงานในหน่วย์งานที�เกี�ย์วข้อังกับ
ข้อัมุูล่ทางการเงินขอังบริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์ต้อังล่งนามุรับทราบข้อั
กำาหนด้เกี�ย์วกับระย์ะเวล่าการห้ามุซึ่่�อัขาย์หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	ดั้งน้�
1.	 ห้ามุมิุให้บุคคล่ข้างต้นทำาการซึ่่�อัขาย์หลั่กทรัพย์์ขอังบริษััท

ภาย์ใน	 2	 ส่ัปด้าห์	 ก่อันการเปิด้เผู้ย์งบการเงิน	 ราย์ไตรมุาส่	 
แล่ะงบการเงิน	 ประจำาปีขอังบริษััทแล่ะภาย์ใน	 24	 ชำั�วโมุง	
หล่ังการเปิด้เผู้ย์งบการเงินด้ังกล่่าวต่อัตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่ง 
ประเทศไทย์แล่้ว	(Blackout	period)

2.	 กรณ์้ที�เป็นข้อัมุูล่ที�ส่ำาคัญ่อั่�นซึ่่�งย์ังไมุ่ได้้เปิด้เผู้ย์แล่ะอัาจมุี 
ผู้ล่กระทบต่อัราคาหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	 คณ์ะกรรมุการ 
ได้้กำาหนด้ห้ามุมุิ ให้ทำาการซึ่่�อัขาย์หล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท 
จนกว่าจะพ้นระย์ะเวล่า	 24	 ชำั�วโมุงนับแต่ได้้มุีการเปิด้เผู้ย์ 
ข้อัมุูล่นั�นสู่่ส่าธิารณ์ะทั�งหมุด้แล่้ว

ทั�งน้�	กรรมุการแล่ะผูู้้บรหิารตอ้ังแจง้เกี�ย์วกบัการซึ่่�อัขาย์หล่กัทรพัย์์ขา้ง
ตน้ตอ่ัคณ์ะกรรมุการล่ว่งหนา้อัย์า่งนอ้ัย์	1	วนัทำาการ	กอ่ันการซึ่่�อัขาย์

ส่ำาหรบัราย์งานการถอ่ัหล่กัทรพัย์์ทั�งทางตรงแล่ะทางอ้ัอัมุขอังกรรมุการ 
แล่ะผูู้้บริหาร	รวมุทั�งการเปล่ี�ย์นแปล่งในรอับปี	2564-2565	มุีด้ังน้�

รายงานการถืือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
(ณ์	วันที�	31	มุีนาคมุ	2565)

ลำาดับ รายชื�อ

หุ้นส้ามัญ (จำานวนหุ้น)

บมจ. ทาทา ส้ตีล (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร”

คู่ส้มรส้/
บุตรที�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างรอบปีบัญชี

(1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65)

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร

คู่ส้มรส้/
บุตรที�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างรอบปีบัญชี

(1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65)

คณะกรรมก�ร
1.	 นาย์ปิย์ุชำ กุปต้า - - - - - -
2.	 นาย์อัล่ัน แคมุ - - - - - -
3.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	 ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์ - - - - - -
4.	 นางส่าวอันุตตรา พานโพธิิ�ทอัง - - - - - -
5.	 นาย์ธิราธิร เปรมุสุ่นทร - - - - - -
6.	 นาย์ซึ่านจิบ นันด้า - - - 475(ก) - -
7.	 นาย์อัาชำีชำ อันุปัมุ - - - - - -
8.	 นาย์ราจีฟุ มุังกัล่ - - - - - -
ผู้้้บริห�ร 
9.	 นาย์วันเล่ิศ การวิวัฒน์ - - - - - -
10.	 นาย์จาย์ันทา ชำาคราบอัร์ตี� - - - - - -
11.	 นาย์ศิโรโรตมุ์ เมุธิมุโนศักด้ิ� - 220,000 - - - -
12.	 นาย์ไพฑ์ูรย์์ เชำ่�อัสุ่ข - - - - - -
13.	 นาย์ชำัย์เฉล่ิมุ บุญ่ญ่านุวัตร - - - - - -
14.	 นาย์อัมุิท คันนา - - - - 489(ก) -
15.	 นาย์พรชำัย์ ตั�งวรกุล่ชำัย์ - - - - - -
16.	 นาย์ศักด้ิ�ชำัย์ ล่อัย์ฟุ้าขจร - - - - - -
17.	 นาย์รุ่งโรจน์ เล่ิศอัารมุย์์ - - - - - -

หม�ยเหตุุ:	 1.	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	มุีทุนจด้ทะเบีย์น	จำานวน	8,421,540,848	หุ้น	คิด้เป็นทุนชำำาระแล่้วจำานวน	8,421,540,848	บาท
	 2.	 ตามุ	พรบ.	บริษััทมุหาชำนจำากัด้	คำาว่า	“บริษััทในเคร่อั”	หมุาย์ถ่ง	บริษััทมุหาชำนจำากัด้บริษััทหน่�งซึ่่�งมุีความุส่ัมุพันธิ์กับบริษััทเอักชำน	
	 	 หร่อับริษััทมุหาชำนจำากัด้บริษััทใด้บริษััทหน่�งหร่อัหล่าย์บริษััทในล่ักษัณ์ะด้ังต่อัไปน้�	:
	 	 -	บริษััทหน่�งมุีอัำานาจควบคุมุเกี�ย์วกับการแต่งตั�งแล่ะถอัด้ถอันกรรมุการ	ซึ่่�งมุีอัำานาจจัด้การทั�งหมุด้หร่อัโด้ย์ส่่วนใหญ่่ขอังอัีกบริษััทหน่�ง
	 	 -	บริษััทหน่�งถ่อัหุ้นในอัีกบริษััทหน่�งเกินกว่าร้อัย์ล่ะห้าส่ิบขอังหุ้นที�อัอักจำาหน่าย์แล่้ว
	 3.	 คำาว่า	 “ผูู้้บริหาร”	หมุาย์ถ่ง	กรรมุการ	ผูู้้จัด้การ	หร่อั	ผูู้้ด้ำารงตำาแหน่งระด้ับบริหาร	4	 ราย์แรกนับต่อัจากผูู้้จัด้การล่งมุา	แล่ะผูู้้ซึ่่งด้ำารงตำาแหน่งเทีย์บเท่าผูู้้ด้ำารงตำาแหน่งระด้ับบริหารราย์ที�	 4	ทุกราย์	 

	 รวมุถ่งตำาแหน่งในส่าย์บัญ่ชำีหร่อัการเงินที�เป็นระด้ับผูู้้จัด้การฝ่�าย์ข่�นไป	หร่อัเทีย์บเท่า	ทั�งน้�	ให้เป็นไปตามุประกาศขอัง	ส่นง.	กล่ต	ที�	“กจ	17/2551””
	 4.	 (ก)	บริษััท	TATA	STEEL	LIMITED	มุูล่ค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นล่ะ	10	Rs.

108108  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การปฏิิบัติตามหลักการการกำากับดูแลกิจการที�ดีใน
เรื�องอื�นๆ
บริษััทได้้ปฏิบัติตามุหล่ักการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ีส่ำาหรับบริษััท 
จด้ทะเบีย์นขอังตล่าด้หลั่กทรัพย์์แห่งประเทศไทย์อัย่์างจริงจังมุา
โด้ย์ตล่อัด้	 ซึ่่�งปัจจุบันได้้ย์่ด้หลั่กการส่ากล่ขอังกลุ่่มุประเทศ	 OECD	
(OECD	Principles	 of	 Corporate	Governance)	 ประกอับไปด้้วย์
หล่กัการแล่ะแนวปฏบิตัทิี�ด้เีกี�ย์วกบัการกำากบัด้แูล่กจิการที�ด้	ี5	หมุวด้	
ได้้แก่	 (1)	 สิ่ทธิิขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 (2)	 การปฏิบัติต่อัผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างเท่า
เทีย์มุกัน	 (3)	บทบาทขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์	 (4)	การเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่แล่ะ
ความุโปร่งใส่แล่ะ	 (5)	 ความุรับผิู้ด้ขอับขอังคณ์ะกรรมุการ	 แล่ะเพ่�อั
เป็นการย์กระด้ับมุาตรฐานแล่ะการปฏิบัติด้้านการกำากับดู้แล่กิจการที�
ด้ีขอังบริษััทให้สู่งข่�น	 บริษััทจ่งได้้กำาหนด้“นโย์บาย์บรรษััทภิบาล่ที�ด้ี”	 
ตล่อัด้จนได้้นำามุาปรับใชำ้ตามุความุเหมุาะส่มุแล่ะส่อัด้คล้่อังกับ 
ส่ภาพการณ์์ขอังบริษััทให้ได้้มุากที�สุ่ด้	 รวมุทั�งทำาการทบทวนแล่ะ
ปรับปรุงให้มุีความุทันส่มุัย์	 แล่ะส่อัด้คล่้อังต่อัภาวะการเปล่ี�ย์นแปล่ง
ที�เกิด้ข่�นอัย์ู่เส่มุอั

ทั�งน้�	ในป	ี2564	บรษัิัทย์งัคงรกัษัาระด้บัการประเมุนิผู้ล่การกำากบัด้แูล่ 
กิจการจากส่มุาคมุส่่งเส่ริมุส่ถาบันกรรมุการบริษััทไทย์	 (IOD)	 
ร่วมุกับตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ให้อัย์ู่ในระด้ับ	 “ด้ีเล่ิศ”	 
โด้ย์บรษัิัทยั์งคงมุุง่มุั�นที�จะพฒันาการกำากบัด้แูล่กิจการขอังบริษััทอัย่์าง
ต่อัเน่�อังตล่อัด้ไป

ส่ำาหรับการปฏิบัติตามุหล่ักการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 5	 หมุวด้ขอัง	
OECD	ในรอับปี	2564-2565	มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้	ด้ังน้�

หมวด 1

สิทธุิของผู้ถืือหุ้น
บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่แล่ะเคารพต่อัส่ิทธิิขอังผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์ในฐานะ
ที�เป็นเจ้าขอังเงินทุน	 โด้ย์กำาหนด้นโย์บาย์ส่นับส่นุนแล่ะส่่งเส่ริมุให้ 
ผูู้ถ้อ่ัหุน้ทกุราย์ใชำส้่ทิธิขิอังตนอัย์า่งเตม็ุที�ในการด้แูล่รกัษัาผู้ล่ประโย์ชำน์
โด้ย์รวมุขอังบริษััท	 แล่ะไมุ่กระทำาการใด้ๆ	 อัันเป็นการล่ะเมุิด้หร่อั 
ริด้รอันส่ิทธิิขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	ซึ่่�งส่ิทธิิขอังผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถส่รุปได้้ด้ังน้�

1. สิทธิขั�นพื�นฐ�น	 ได้้แก่	 การล่งทะเบีย์นเป็นผูู้้ถ่อัหุ้น	 การซึ่่�อั
ขาย์หร่อัโอันหุ้นการได้้รับส่่วนแบ่งในกำาไร/เงินปันผู้ล่อัย์่างเท่า
เทีย์มุกัน	 การได้้รับข่าวส่าร/ข้อัมูุล่ขอังบริษััทอัย่์างเพีย์งพอั	
เชำ่น	 การเปล่ี�ย์นแปล่งโครงส่ร้างขอังเงินทุน	 การเปล่ี�ย์นแปล่ง
อัำานาจควบคุมุ	แล่ะการซึ่่�อัขาย์สิ่นทรพัย์ท์ี�ส่ำาคญั่ขอังบริษััท	รวมุ
ทั�งสิ่ทธิิในการได้้รับการปฏิบัติที�เท่าเทีย์มุในการรับซึ่่�อัหุ้นค่น 
โด้ย์บริษััทเป็นต้น

2. สิทธิออกเส่ยงในท่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น	ได้้แก่	การเล่่อักตั�งกรรมุการ
แล่ะกำาหนด้ค่าตอับแทน	 การจัด้ส่รรเงินกำาไรแล่ะการจ่าย์
เงินปันผู้ล่	 การแต่งตั�งผูู้้ส่อับบัญ่ชำีแล่ะกำาหนด้ค่าส่อับบัญ่ชำี	
การแก้ไข/เพิ�มุเติมุหนังส่่อับริคณ์ห์ส่นธิิแล่ะข้อับังคับ	 การเพิ�มุ 
หรอ่ัล่ด้ทุนจด้ทะเบยี์นขอังบรษัิัท	แล่ะการอันมุุตัธิิรุกรรมุที�ส่ำาคัญ่
ซึ่่�งมุีผู้ล่ต่อัทิศทางในการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััท	เป็นต้น
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3. สิทธิอื�นๆ ท่�กฎหม�ยกำ�หนดไว้ นอักจากการส่นับส่นุนแล่ะ 
ส่่งเส่รมิุการใชำส้่ิทธิขิา้งตน้แล่้ว	บรษิัทัย์งัได้้อัำานวย์ความุส่ะด้วก
แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์ในการใชำ้ส่ิทธิิเข้าร่วมุประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	โด้ย์ได้้
กำาหนด้นโย์บาย์การอัำานวย์ความุส่ะด้วกแล่ะส่่งเส่ริมุให้ผูู้้ถ่อัหุ้น
เข้าร่วมุประชำุมุ	ราย์ล่ะเอัีย์ด้ส่รุปได้้ด้ังน้�
• มุีขั�นตอันการเข้าร่วมุประชำุมุที�ไมุ่ย์ุ่งย์าก	 แล่ะไมุ่มุีค่าใช้ำจ่าย์
มุากเกินไป

• จัด้ส่ถานที�ประชำุมุที�มุีการคมุนาคมุที�ส่ะด้วกแล่ะระบบขนส่่ง
มุวล่ชำนเข้าถ่ง

• จัด้ทำาคำาอัธิิบาย์เกี�ย์วกับเอักส่ารหล่ักฐานเพ่�อัแส่ด้งส่ิทธิิใน
การเข้าร่วมุประชำุมุ

• จัด้ให้มุีเจ้าหน้าที�ผูู้้ที�มุีความุชำำานาญ่พร้อัมุทั�งอัุปกรณ์์ที� 
เพยี์งพอั	เพ่�อัรอังรับผูู้ถ้อ่ัหุน้ทั�งในด้า้นการตรวจส่อับเอักส่าร 
แล่ะการล่งทะเบีย์น

• เปิด้โอักาส่ให้ผูู้้ถ่อัหุ้นที�ไมุ่ส่ามุารถเข้าร่วมุประชำุมุได้้ด้้วย์
ตนเอังส่ามุารถมุอับฉันทะการเข้าร่วมุประชุำมุ	 โด้ย์การส่่ง 
ผูู้แ้ทนขอังตนเอังหรอ่ัเส่นอัช่ำ�อักรรมุการอิัส่ระขอังบริษััทเป็น
ผูู้้รับมุอับฉันทะ	 การเข้าร่วมุประชุำมุขอังผูู้้รับมุอับฉันทะมีุ
ขั�นตอันที�ไมุ่ย์ุ่งย์ากแต่ประการใด้	รวมุถ่งเปิด้โอักาส่ให้จัด้ส่่ง
เอักส่ารล่งทะเบีย์นเข้าร่วมุประชำุมุล่่วงหน้าก่อันวันประชำุมุ	
เพ่�อัล่ด้ระย์ะเวล่าในการตรวจส่อับเอักส่ารในวันประชำุมุ

• จัด้ให้มุีบริการติด้อัากรแส่ตมุป์ในหนังส่่อัมุอับฉันทะขอัง 
ผูู้้ถ่อัหุ้นกรณ์้ที�ไมุ่ได้้ติด้อัากรแส่ตมุป์ไว้

• ใชำร้ะบบบาร์โคด้้	(Barcode)	ในการล่งทะเบีย์น	ทำาให้ขั�นตอัน
การด้ำาเนินงานเป็นไปอัย์่างส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็ว

• ใชำร้หสั่ควิอัาร	์(QR	Code)	แทนเอักส่ารที�เปน็รปูเล่มุ่	เพ่�อัให้
ส่ามุารถเข้าถ่งข้อัมุูล่ได้้อัย์่างส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็วย์ิ�งข่�น

• เปดิ้ใหผูู้้ถ้อ่ัหุน้ล่งทะเบยี์นเขา้รว่มุประชำมุุได้ล้่ว่งหนา้	2	ชำั�วโมุง	
ก่อันเริ�มุประชุำมุ	 นอักจากน้�	 ภาย์หล่ังจากการประชุำมุได้้ 
เริ�มุแล้่ว	 ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถล่งทะเบีย์นเข้าร่วมุประชุำมุแล่ะ 
มุสี่ทิธิลิ่งคะแนนในระเบยี์บวาระที�อัย์ูร่ะหวา่งการพจิารณ์าแล่ะ
ย์ังไมุ่ได้้ล่งมุติได้้ด้้วย์

ทั�งน้�	บรษัิัทได้มุ้อับหมุาย์ให้หนว่ย์งานเล่ขานกุารบรษัิัท	ทำาหนา้ที�ด้แูล่
แล่ะอัำานวย์ความุส่ะด้วกในการใชำส้่ทิธิขิอังผูู้้ถอ่ัหุน้	โด้ย์ผูู้ถ้อ่ัหุน้ส่ามุารถ
ติด้ต่อัได้้ที�โทรศัพท์หมุาย์เล่ข	0	2937	1000	ต่อั	3210	แล่ะ	3156

หมวด 2

การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษััทตระหนักถ่งหน้าที�ในการดู้แล่ผู้ล่ประโย์ชำน์ขอังผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์	 
ทั�งผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่่	นกัล่งทนุส่ถาบนั	ผูู้ถ้อ่ัหุน้ตา่งชำาต	ิรวมุทั�งผูู้ถ้อ่ัหุน้ 
ส่่วนน้อัย์	ด้้วย์การถ่อัปฏิบัติอัย์่างเท่าเทีย์มุกันแล่ะเป็นธิรรมุ	ด้ังน้�

การประชุมผู้ถืือหุ้น
ในแต่ล่ะปีบริษััทจะจัด้ให้มุีการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นภาย์ใน	4	เด้่อัน	นับแต่
วันส่ิ�นสุ่ด้รอับปีบัญ่ชำีขอังบริษััท	 (ภาย์ในเด้่อันกรกฎาคมุ)	ซึ่่�งเรีย์กว่า	
การประชำุมุส่ามุัญ่ประจำาปี	 แล่ะการประชำุมุนอักเหน่อัจากน้�	 จะเรีย์ก
วา่	การประชำมุุวิส่ามุญั่	โด้ย์ในรอับปทีี�ผู้า่นมุาบรษัิัทไมุมุ่กีารจดั้ประชำมุุ
วิส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นแต่อัย์่างใด้

บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่อัย่์างย์ิ�งต่อัสุ่ขภาพแล่ะความุปล่อัด้ภัย์ขอัง 
ผูู้้ถ่อัหุ้นในส่ถานการณ์์โรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โคโรนา	 (COVID-19)	 แล่ะ 
ตัด้สิ่นใจจัด้การประชุำมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นครั�งที�	 20	 ด้้วย์วิธิีการประชำุมุ
ผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	(e-AGM)	ตามุหล่ักเกณ์ฑ์์วิธิีการ	แล่ะเง่�อันไข
ตามุที�กฎหมุาย์กำาหนด้	 โด้ย์ที�ผูู้้ถ่อัหุ้นไมุ่ต้อังเข้าร่วมุการประชำุมุ
ด้้วย์ตนเอัง	 เพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อังกับมุาตรการขอังกรมุควบคุมุโรค	 
กระทรวงส่าธิารณ์ส่ขุ	ในการล่ด้ความุเส่ี�ย์งจากการแพรร่ะบาด้ขอังโรค	 
แล่ะส่ขุภาพแล่ะความุปล่อัด้ภยั์ขอังผูู้ถ้อ่ัหุน้	การประชำมุุส่ามุญั่ผูู้ถ้อ่ัหุน้	 
ประจำาป	ี2564	ได้จ้ดั้ข่�นเมุ่�อัวันที�	22	กรกฎาคมุ	2564	เวล่า	09:00	น.	 
ผู้่านส่่�อัอิัเล่็กทรอันิกส์่	 (e-AGM)	 โด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้มีุมุติ
กำาหนด้ราย์ช่ำ�อัผูู้ถ้อ่ัหุน้	(Record	Date)	ณ์	วนัที�	24	พฤษัภาคมุ	2564	
เป็นผูู้้มุีส่ิทธิิเข้าร่วมุประชำุมุ	

บริษััทได้้จัด้ให้มุีระบบแล่ะกล่ไกที�จะก่อัให้เกิด้การจัด้ประชำุมุที�ด้ี 
ซ่ึ่�งครอับคล่มุุเกี�ย์วกบัขอ้ัมูุล่วนั	เวล่า	ส่ถานที�	วาระการประชำมุุ	กฎเกณ์ฑ์	์ 
แล่ะวิธิีการในการเข้าร่วมุประชุำมุ	 ขั�นตอันการอัอักเสี่ย์งล่งมุติ	 แล่ะ
ขอ้ัมูุล่ที�เกี�ย์วขอ้ังกบัเร่�อังที�ตอ้ังตดั้สิ่นใจในแต่ล่ะวาระเป็นการล่ว่งหนา้
อัย์่างเพีย์งพอั	ทันเวล่า	แล่ะไมุ่กระทำาการใด้ๆ	ที�เป็นการจำากัด้โอักาส่
ในการรับรู้ส่ารส่นเทศ	หร่อัการเข้าร่วมุประชำุมุขอังผูู้้ถ่อัหุ้น

บริษััทได้้มุอับหมุาย์ให้	บริษััท	ศูนย์์รับฝ่ากหล่ักทรัพย์์	(ประเทศไทย์)	
จำากัด้	 ซึ่่�งเป็นนาย์ทะเบีย์นหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	 ด้ำาเนินการ 
จัด้ส่่งหนังส่่อันัด้ประชำุมุพร้อัมุกับเอักส่ารที�เกี�ย์วข้อังทั�งภาษัาไทย์ 
แล่ะภาษัาอัังกฤษั	ให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างครบถ้วนล่่วงหน้า	21	วัน	ก่อัน
วันประชำุมุ	ด้ังน้�
1.	 หนังส่่อันัด้ประชำุมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้น	 ที�มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้เกี�ย์วกับ	

วัน	 เวล่า	 ส่ถานที�	 แล่ะวาระการประชำุมุที�กำาหนด้ไว้เป็นเร่�อังๆ	
อัย์่างชำัด้เจนพร้อัมุทั�งระบุว่าเป็นวาระเพ่�อัทราบ/เพ่�อัอันุมุัติ/ 
เพ่�อัพจิารณ์า	ระบ	ุวตัถปุระส่งค์	แล่ะเหตุผู้ล่	ตล่อัด้จนความุเห็น 
ขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทในแต่ล่ะวาระที�เส่นอัไว้	 ซึ่่�งถ่อัเป็น
ข้อัมุูล่ประกอับการพิจารณ์าที�เพีย์งพอัต่อัการตัด้ส่ินใจ

2.	 หนงัส่อ่ัมุอับฉันทะ	ตามุแบบที�กระทรวงพาณิ์ชำย์ก์ำาหนด้	ทั�งแบบ	ก	 
ซึ่่�งเป็นแบบทั�วไปง่าย์ๆ	 ไมุ่ซึ่ับซ้ึ่อัน	 แล่ะแบบ	 ข	 ซึ่่�งเป็นแบบ
ที�ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถกำาหนด้ทิศทางการอัอักเส่ีย์งในแต่ล่ะเร่�อัง 
ได้้ว่า	 “เห็นด้้วย์”	 “ไมุ่เห็นด้้วย์”	 “งด้อัอักเส่ีย์ง”	 แล่ะแย์กให้ 
ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถใช้ำส่ิทธิิอัอักเสี่ย์งตั�งกรรมุการเป็นราย์บุคคล่ได้้
ในวาระการเล่่อักตั�งกรรมุการ

110110  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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3. สิทธิอื�นๆ ท่�กฎหม�ยกำ�หนดไว้ นอักจากการส่นับส่นุนแล่ะ 
ส่่งเส่รมิุการใชำส้่ิทธิขิา้งตน้แล่้ว	บรษิัทัย์งัได้้อัำานวย์ความุส่ะด้วก
แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์ในการใชำ้ส่ิทธิิเข้าร่วมุประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	โด้ย์ได้้
กำาหนด้นโย์บาย์การอัำานวย์ความุส่ะด้วกแล่ะส่่งเส่ริมุให้ผูู้้ถ่อัหุ้น
เข้าร่วมุประชำุมุ	ราย์ล่ะเอัีย์ด้ส่รุปได้้ด้ังน้�
• มุีขั�นตอันการเข้าร่วมุประชำุมุที�ไมุ่ย์ุ่งย์าก	 แล่ะไมุ่มุีค่าใช้ำจ่าย์
มุากเกินไป

• จัด้ส่ถานที�ประชำุมุที�มุีการคมุนาคมุที�ส่ะด้วกแล่ะระบบขนส่่ง
มุวล่ชำนเข้าถ่ง

• จัด้ทำาคำาอัธิิบาย์เกี�ย์วกับเอักส่ารหล่ักฐานเพ่�อัแส่ด้งส่ิทธิิใน
การเข้าร่วมุประชำุมุ

• จัด้ให้มุีเจ้าหน้าที� ผูู้้ที�มุีความุชำำานาญ่พร้อัมุทั�งอัุปกรณ์์ที� 
เพยี์งพอั	เพ่�อัรอังรับผูู้ถ้อ่ัหุน้ทั�งในด้้านการตรวจส่อับเอักส่าร 
แล่ะการล่งทะเบีย์น

• เปิด้โอักาส่ให้ผูู้้ถ่อัหุ้นที�ไมุ่ส่ามุารถเข้าร่วมุประชำุมุได้้ด้้วย์
ตนเอังส่ามุารถมุอับฉันทะการเข้าร่วมุประชุำมุ	 โด้ย์การส่่ง 
ผูู้แ้ทนขอังตนเอังหรอ่ัเส่นอัช่ำ�อักรรมุการอิัส่ระขอังบริษััทเป็น
ผูู้้รับมุอับฉันทะ	 การเข้าร่วมุประชุำมุขอังผูู้้รับมุอับฉันทะมีุ
ขั�นตอันที�ไมุ่ย์ุ่งย์ากแต่ประการใด้	รวมุถ่งเปิด้โอักาส่ให้จัด้ส่่ง
เอักส่ารล่งทะเบีย์นเข้าร่วมุประชำุมุล่่วงหน้าก่อันวันประชำุมุ	
เพ่�อัล่ด้ระย์ะเวล่าในการตรวจส่อับเอักส่ารในวันประชำุมุ

• จัด้ให้มุีบริการติด้อัากรแส่ตมุป์ในหนังส่่อัมุอับฉันทะขอัง 
ผูู้้ถ่อัหุ้นกรณ์้ที�ไมุ่ได้้ติด้อัากรแส่ตมุป์ไว้

• ใชำร้ะบบบาร์โคด้้	(Barcode)	ในการล่งทะเบีย์น	ทำาให้ขั�นตอัน
การด้ำาเนินงานเป็นไปอัย์่างส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็ว

• ใชำร้หสั่ควิอัาร	์(QR	Code)	แทนเอักส่ารที�เปน็รปูเล่มุ่	เพ่�อัให้
ส่ามุารถเข้าถ่งข้อัมุูล่ได้้อัย์่างส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็วย์ิ�งข่�น

• เปดิ้ใหผูู้้ถ้อ่ัหุน้ล่งทะเบยี์นเขา้รว่มุประชำมุุได้ล้่ว่งหนา้	2	ชำั�วโมุง	
ก่อันเริ�มุประชุำมุ	 นอักจากน้�	 ภาย์หล่ังจากการประชุำมุได้้ 
เริ�มุแล้่ว	 ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถล่งทะเบีย์นเข้าร่วมุประชุำมุแล่ะ 
มุสี่ทิธิลิ่งคะแนนในระเบยี์บวาระที�อัย์ูร่ะหวา่งการพจิารณ์าแล่ะ
ย์ังไมุ่ได้้ล่งมุติได้้ด้้วย์

ทั�งน้�	บรษัิัทได้มุ้อับหมุาย์ให้หนว่ย์งานเล่ขานกุารบรษัิัท	ทำาหนา้ที�ด้แูล่
แล่ะอัำานวย์ความุส่ะด้วกในการใชำส้่ทิธิขิอังผูู้ถ้อ่ัหุน้	โด้ย์ผูู้ถ้อ่ัหุน้ส่ามุารถ
ติด้ต่อัได้้ที�โทรศัพท์หมุาย์เล่ข	0	2937	1000	ต่อั	3210	แล่ะ	3156

หมวด 2

การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษััทตระหนักถ่งหน้าที�ในการดู้แล่ผู้ล่ประโย์ชำน์ขอังผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์	 
ทั�งผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ใหญ่	่นกัล่งทนุส่ถาบนั	ผูู้ถ้อ่ัหุน้ตา่งชำาต	ิรวมุทั�งผูู้ถ้อ่ัหุน้ 
ส่่วนน้อัย์	ด้้วย์การถ่อัปฏิบัติอัย์่างเท่าเทีย์มุกันแล่ะเป็นธิรรมุ	ด้ังน้�

การประชุมผู้ถืือหุ้น
ในแต่ล่ะปีบริษััทจะจัด้ให้มุีการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นภาย์ใน	4	เด้่อัน	นับแต่
วันส่ิ�นสุ่ด้รอับปีบัญ่ชำีขอังบริษััท	 (ภาย์ในเด้่อันกรกฎาคมุ)	ซึ่่�งเรีย์กว่า	
การประชำุมุส่ามุัญ่ประจำาปี	 แล่ะการประชำุมุนอักเหน่อัจากน้�	 จะเรีย์ก
วา่	การประชำมุุวิส่ามุญั่	โด้ย์ในรอับปทีี�ผู้า่นมุาบรษัิัทไมุมุ่กีารจดั้ประชำมุุ
วิส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นแต่อัย์่างใด้

บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่อัย่์างย์ิ�งต่อัสุ่ขภาพแล่ะความุปล่อัด้ภัย์ขอัง 
ผูู้้ถ่อัหุ้นในส่ถานการณ์์โรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โคโรนา	 (COVID-19)	 แล่ะ 
ตัด้สิ่นใจจัด้การประชุำมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นครั�งที�	 20	 ด้้วย์วิธิีการประชำุมุ
ผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	(e-AGM)	ตามุหล่ักเกณ์ฑ์์วิธิีการ	แล่ะเง่�อันไข
ตามุที�กฎหมุาย์กำาหนด้	 โด้ย์ที�ผูู้้ถ่อัหุ้นไมุ่ต้อังเข้าร่วมุการประชำุมุ
ด้้วย์ตนเอัง	 เพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อังกับมุาตรการขอังกรมุควบคุมุโรค	 
กระทรวงส่าธิารณ์ส่ขุ	ในการล่ด้ความุเส่ี�ย์งจากการแพรร่ะบาด้ขอังโรค	 
แล่ะส่ขุภาพแล่ะความุปล่อัด้ภยั์ขอังผูู้ถ้อ่ัหุน้	การประชำมุุส่ามุญั่ผูู้ถ้อ่ัหุน้	 
ประจำาป	ี2564	ได้จ้ดั้ข่�นเมุ่�อัวันที�	22	กรกฎาคมุ	2564	เวล่า	09:00	น.	 
ผู้่านส่่�อัอิัเล่็กทรอันิกส์่	 (e-AGM)	 โด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้มีุมุติ
กำาหนด้ราย์ช่ำ�อัผูู้ถ้อ่ัหุน้	(Record	Date)	ณ์	วนัที�	24	พฤษัภาคมุ	2564	
เป็นผูู้้มุีส่ิทธิิเข้าร่วมุประชำุมุ	

บริษััทได้้จัด้ให้มุีระบบแล่ะกล่ไกที�จะก่อัให้เกิด้การจัด้ประชำุมุที�ด้ี 
ซ่ึ่�งครอับคล่มุุเกี�ย์วกบัขอ้ัมูุล่วนั	เวล่า	ส่ถานที�	วาระการประชำมุุ	กฎเกณ์ฑ์	์ 
แล่ะวิธิีการในการเข้าร่วมุประชุำมุ	 ขั�นตอันการอัอักเสี่ย์งล่งมุติ	 แล่ะ
ขอ้ัมูุล่ที�เกี�ย์วขอ้ังกบัเร่�อังที�ตอ้ังตดั้สิ่นใจในแต่ล่ะวาระเป็นการล่ว่งหนา้
อัย์่างเพีย์งพอั	ทันเวล่า	แล่ะไมุ่กระทำาการใด้ๆ	ที�เป็นการจำากัด้โอักาส่
ในการรับรู้ส่ารส่นเทศ	หร่อัการเข้าร่วมุประชำุมุขอังผูู้้ถ่อัหุ้น

บริษััทได้้มุอับหมุาย์ให้	บริษััท	ศูนย์์รับฝ่ากหล่ักทรัพย์์	(ประเทศไทย์)	
จำากัด้	 ซึ่่�งเป็นนาย์ทะเบีย์นหล่ักทรัพย์์ขอังบริษััท	 ด้ำาเนินการ 
จัด้ส่่งหนังส่่อันัด้ประชำุมุพร้อัมุกับเอักส่ารที�เกี�ย์วข้อังทั�งภาษัาไทย์ 
แล่ะภาษัาอัังกฤษั	ให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างครบถ้วนล่่วงหน้า	21	วัน	ก่อัน
วันประชำุมุ	ด้ังน้�
1.	 หนังส่่อันัด้ประชำุมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้น	 ที�มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้เกี�ย์วกับ	

วัน	 เวล่า	 ส่ถานที�	 แล่ะวาระการประชำุมุที�กำาหนด้ไว้เป็นเร่�อังๆ	
อัย์่างชำัด้เจนพร้อัมุทั�งระบุว่าเป็นวาระเพ่�อัทราบ/เพ่�อัอันุมุัติ/ 
เพ่�อัพจิารณ์า	ระบ	ุวตัถปุระส่งค์	แล่ะเหตุผู้ล่	ตล่อัด้จนความุเห็น 
ขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทในแต่ล่ะวาระที�เส่นอัไว้	 ซึ่่�งถ่อัเป็น
ข้อัมุูล่ประกอับการพิจารณ์าที�เพีย์งพอัต่อัการตัด้ส่ินใจ

2.	 หนงัส่อ่ัมุอับฉันทะ	ตามุแบบที�กระทรวงพาณิ์ชำย์ก์ำาหนด้	ทั�งแบบ	ก	 
ซึ่่�งเป็นแบบทั�วไปง่าย์ๆ	 ไมุ่ซึ่ับซ้ึ่อัน	 แล่ะแบบ	 ข	 ซึ่่�งเป็นแบบ
ที�ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถกำาหนด้ทิศทางการอัอักเส่ีย์งในแต่ล่ะเร่�อัง 
ได้้ว่า	 “เห็นด้้วย์”	 “ไมุ่เห็นด้้วย์”	 “งด้อัอักเส่ีย์ง”	 แล่ะแย์กให้ 
ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถใช้ำส่ิทธิิอัอักเสี่ย์งตั�งกรรมุการเป็นราย์บุคคล่ได้้
ในวาระการเล่่อักตั�งกรรมุการ

110110  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

3.	 ข้อัมุูล่เกี�ย์วกับกรรมุการอัิส่ระที�บริษััทกำาหนด้ให้เป็นผูู้้รับมุอับ
ฉนัทะจากผูู้ถ้อ่ัหุน้	ได้แ้ก	่ชำ่�อั	อัาย์	ุที�อัยู่์	แล่ะการไมุมุ่สี่ว่นได้เ้ส่ยี์ 
ในวาระที�เส่นอัในการประชำุมุ

4.	 ราย์งานประจำาป	ีแล่ะ	ราย์งานการพัฒนาเพ่�อัความุยั์�งย์น่	ที�มุทีั�ง 
ข้อัมูุล่ภาษัาไทย์แล่ะภาษัาอัังกฤษัในรูปแบบขอังรหัส่คิวอัาร์	 
(QR	 Code)	 (รวมุทั�งจัด้ส่่งราย์งานดั้งกล่่าวที�เป็นรูปเล่่มุแก่ 
ผูู้้ถ่อัหุ้นที�ได้้แจ้งความุประส่งค์มุาย์ังบริษััท)

5.	 คำาอัธิิบาย์เกี�ย์วกับเอักส่ารหล่ักฐาน	 เพ่�อัแส่ด้งสิ่ทธิิในการเข้า
ร่วมุประชำุมุ

6.	 ข้อับังคับขอังบริษััท	ในส่่วนที�เกี�ย์วข้อังกับการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น

นอกจากนี� บริษัทยังได้ดำาเนินการดังนี�
1.	 ล่งโฆษัณ์าคำาบอักกล่่าวนัด้ประชุำมุในหนังส่่อัพิมุพ์ราย์วันฉบับ

ภาษัาไทย์ติด้ตอ่ักัน	3	วนั	แล่ะก่อันวนัประชำมุุไมุน่้อัย์กวา่	3	วนั	
2.	 แจ้งผู้่านระบบข่าวขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 (SETLink)	 เร่�อังเผู้ย์

แพร่ข้อัมูุล่เกี�ย์วกับการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นไว้ในเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััท
เป็นการล่ว่งหนา้	1	เด้อ่ันกอ่ันการประชำมุุ	เพ่�อัใหผูู้้ถ้อ่ัหุน้เขา้ถง่ 
ข้อัมูุล่ได้้โด้ย์ส่ะด้วก	 รวด้เร็ว	 แล่ะมุีเวล่ามุากพอัในการศ่กษัา
ข้อัมุูล่ประกอับการประชำุมุ	 ก่อันได้้รับข้อัมุูล่ในรูปแบบเอักส่าร
จากบริษััท	

3.	 แจ้งผู้่านระบบข่าวขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 (SETLink)	 เร่�อัง
เปิด้โอักาส่ให้ส่ิทธิิแก่ผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุารถส่่งคำาถามุเกี�ย์วกับวาระ 
การประชำุมุได้้ล่่วงหน้า

4.	 โด้ย์ให้ส่ง่คำาถามุดั้งกล่า่วเป็นล่าย์ลั่กษัณ์อ์ักัษัรถง่คณ์ะกรรมุการ
บริษััทหร่อักรรมุการอัิส่ระแต่ล่ะคน	ผู้่านมุาย์ังเล่ขานุการบริษััท	
เพ่�อัเส่นอัต่อัไปคณ์ะกรรมุการบริษััทพิจารณ์าต่อัไป	ในระหว่าง
วันที�	15	มุิถุนาย์น	-	15	กรกฎาคมุ	2564

นอักจากน้�	 บริษััทได้้จัด้ให้มุีชำ่อังทางในการส่่งคำาถามุล่่วงหน้าทาง
ไปรษัณ์้ย์์ล่งทะเบีย์นมุาย์ัง	 “ส่ำานักงานเล่ขานุการบริษััท”	 อัาคารรส่า	
ทาวเวอัร์	2	ชัำ�น	20	เล่ขที�	555	ถนนพหล่โย์ธินิ	แขวงจตจุกัร	เขตจตจุกัร	
กรงุเทพฯ	10900	หรอ่ั	ส่ามุารถส่ง่อีัเมุล่มุาที�	cso@tatasteelthailand.
com	 คำาถามุที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอังบริษััท	 จะได้้รับคำาตอับในที�
ประชำุมุแล่ะเปิด้เผู้ย์ในเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััทต่อัไป

ก่อนเริ�มการประชุม
เล่ขานุการบริษััทได้้แจ้งให้ผูู้้ถ่อัหุ้นรับทราบถ่งข้อับังคับขอังบริษััท	ใน
ส่่วนที�เกี�ย์วข้อังกับการประชำุมุ	แล่ะวิธิีปฏิบัติเกี�ย์วกับการประชำุมุได้้แก่	
การอัอักเส่ยี์งล่งคะแนน	การนบัคะแนนเส่ยี์ง	แล่ะการประกาศผู้ล่คะแนน

ระหว่างการประชุม
ประธิานในที�ประชำุมุได้้ด้ำาเนินการประชำุมุอัย์่างโปร่งใส่ตามุล่ำาด้ับวาระ
โด้ย์ไมุ่มุีการเพิ�มุวาระเพ่�อัพิจารณ์าเร่�อังอั่�นนอักเหน่อัจากที�ระบุไว้
ในหนังส่่อันัด้ประชำุมุแต่อัย์่างใด้	 นอักจากน้�	 ยั์งได้้จัด้ส่รรเวล่าในการ
พจิารณ์าแตล่่ะวาระอัย่์างเหมุาะส่มุแล่ะเพีย์งพอัก่อันทำาการล่งคะแนน
เส่ีย์ง	 เปิด้โอักาส่ให้ผูู้้ถ่อัหุ้นล่งคะแนนเสี่ย์งเล่่อักตั�งกรรมุการเป็นราย์
บุคคล่ในวาระการเล่่อักตั�งกรรมุการ	 ตล่อัด้จนส่่งเส่ริมุให้ผูู้้ถ่อัหุ้นมุี
โอักาส่ในการแส่ด้งความุคิด้เห็นตั�งคำาถามุต่อัที�ประชำุมุ	 รวมุทั�งให้ข้อั
เส่นอัแนะได้้อัย์่างเต็มุที�

ส่ำาหรับการอัอักเส่ีย์งล่งคะเเนน	 บริษััทได้้อัำานวย์ความุส่ะด้วกแก ่
ผูู้้ถ่อัหุ้นด้้วย์การใชำ้บัตรล่งคะแนน	 แล่ะได้้จัด้ให้มุีผูู้้ตรวจส่อับการล่ง
คะแนนเส่ีย์งแล่ะการนับคะแนนเส่ีย์ง	 (Inspector)	ทำาหน้าที�ดู้แล่การ
นบัคะแนนแล่ะการประชุำมุผูู้ถ้อ่ัหุน้ให้เปน็ไปอัย่์างโปรง่ใส่	ถกูตอ้ังตามุ

กฎหมุาย์แล่ะข้อับังคบัขอังบริษััท	ส่ำาหรับการนับคะแนนเสี่ย์งจะคำานวณ์
ด้้วย์ระบบคอัมุพิวเตอัร์	โด้ย์ใชำ้วิธิีเก็บบัตรย์่นย์ันการล่งคะแนนเฉพาะ 
ผูู้้ถ่อัหุ้นที�อัอักเส่ีย์ง	 “ไมุ่เห็นด้้วย์”	 “งด้อัอักเส่ีย์ง”	 แล่ะนำามุาคำานวณ์
หักอัอักจากผูู้้ถ่อัหุ้นที�มุีส่ิทธิิอัอักเส่ีย์งทั�งหมุด้	 โด้ย์ส่ิทธิิในการอัอัก
เส่ีย์งล่งคะแนนค่อั	1	หุ้น	ต่อั	1	เส่ีย์ง	ส่ำาหรับผู้ล่การล่งคะแนนเส่ีย์ง
จะถูกประกาศหลั่งจากเส่ร็จส่ิ�นการพิจารณ์าในแต่ล่ะวาระโด้ย์การ 
ฉาย์ส่ไล่ด้์	 นอักจากน้�บริษััทได้้จัด้ให้มุีการบันท่กภาพการประชำุมุ 
ในล่ักษัณ์ะส่่�อัวิด้ีทัศน์ด้้วย์

หลังการประชุม
บริษััทได้้แจ้งมุติที�ประชุำมุพร้อัมุทั�งคะแนนเส่ีย์ง	 (ที�เห็นด้้วย์	 ไมุ่เห็น
ด้ว้ย์	แล่ะงด้อัอักเส่ยี์ง)	ผู่้านระบบขา่วขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์์	(SETLink)	 
โด้ย์ทันทีภาย์หล่ังจากเส่ร็จส่ิ�นการประชำุมุ	 แล่ะจัด้ทำาราย์งานการ
ประชุำมุแล่้วเส่ร็จภาย์ในระย์ะเวล่าที�กฎหมุาย์กำาหนด้	 ซ่ึ่�งราย์งานการ
ประชำุมุด้ังกล่่าวได้้บันท่กราย์ล่ะเอัีย์ด้ไว้อัย์่างชำัด้เจน	ด้ังน้�
1.		 ราย์ชำ่�อัพร้อัมุตำาแหน่ง	 ขอังกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารรวมุทั�ง 

ผูู้้เกี�ย์วข้อังที�เข้าร่วมุประชำุมุ
2.	 วิธิีการแจ้งการล่งคะแนนเส่ีย์ง	แล่ะการนับคะแนนเส่ีย์ง	
3.	 ประเด้็นคำาถามุ	-	คำาตอับ	ข้อัคิด้เห็นหร่อัข้อัเส่นอัแนะ
4.	 มุติที�ประชำุมุแล่ะผู้ล่การล่งคะแนนเส่ีย์งในแต่ล่ะวาระ	 ตามุที�ได้้

ระบุไว้ในบัตรล่งคะแนน	 โด้ย์แย์กอัอักเป็นคะแนนเส่ีย์งที�เห็น
ด้้วย์	ไมุ่เห็นด้้วย์	งด้อัอักเส่ีย์ง	แล่ะบัตรเส่ีย์

ทั�งน้�	 ในการประชำุมุส่ามุัญ่ผูู้้ถ่อัหุ้นประจำาปี	 2564	 เมุ่�อัวันที�	 22 
กรกฎาคมุ	 2564	มุผีูู้ถ้อ่ัหุ้นทั�งที�เข้าร่วมุการประชำมุุผู่้านส่่�อัอัเิล่ก็ทรอันกิส์่
ด้้วย์ตนเอังแล่ะที�รบัมุอับฉนัทะจำานวน	 768	 คน	 นับรวมุจำานวนหุ้นได้้
ทั�งส่ิ�น	5,793,325,363	หุ้น	คิด้เป็นร้อัย์ล่ะ	68.79	ขอังจำานวนหุ้นที�
จำาหน่าย์ได้้แล่้วทั�งหมุด้ขอังบริษััท	จำานวน	8,421,540,848	หุ้น	โด้ย์
ประธิานกรรมุการบริษััทในฐานะตัวแทนขอังคณ์ะกรรมุการทั�งคณ์ะ	
ประธิานคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	 ได้้แก่	 ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 ประธิานคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	
ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	แล่ะประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจ
เพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	รวมุทั�งกรรมุการทุกคน	ได้้เข้าร่วมุประชำุมุ
โด้ย์พร้อัมุเพรีย์งกัน	 นอักจากน้�	 ยั์งมุีผูู้้บริหาร	 ผูู้้ส่อับบัญ่ชำี	 รวมุทั�ง 
ฝ่�าย์กฎหมุาย์	ได้้เข้าร่วมุประชำุมุอัีกด้้วย์	

การใช้ข้อมูลภายใน
บริษััทมุีนโย์บาย์แล่ะวิธิีการป้อังกันการนำาข้อัมุูล่ภาย์ในโด้ย์กรรมุการ
แล่ะผูู้้บริหารไปใช้ำประโย์ชำน์อัย่์างเคร่งครัด้	 ราย์ล่ะเอัีย์ด้ปรากฏอัย์ู่ใน
หน้า	108	

ทั�งน้�	 ในปีที�ผู้่านมุาไมุ่เคย์ปรากฏว่ามุีกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารราย์ใด้
ทำาการซึ่่�อัขาย์หล่กัทรพัย์ข์อังบรษัิัทโด้ย์การใชำข้อ้ัมุลู่ภาย์ในแตอ่ัย์า่งใด้

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษััทได้้กำาหนด้ให้กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารขอังบริษััท	 รวมุทั�งบุคคล่ที�
เกี�ย์วข้อังต้อังราย์งานการมีุส่่วนได้้เสี่ย์ขอังตนแล่ะบุคคล่ที�เกี�ย์วข้อัง
ตามุแบบราย์งานที�คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้กำาหนด้ไว้	 เมุ่�อัได้้รับการ
แต่งตั�งให้เป็นกรรมุการหร่อัผูู้้บริหาร	 หร่อัมุีการเปล่ี�ย์นแปล่งราย์การ	
โด้ย์มุอับหมุาย์ให้เล่ขานุการบริษััททำาหน้าที�รวบรวมุ	 แล่ะเส่นอัต่อั
ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	แล่ะประธิาน
คณ์ะกรรมุการบริษััทรับทราบราย์งานด้ังกล่่าว	 โด้ย์บริษััทจะใชำ้ข้อัมุูล่ 
ด้ังกล่่าวในการติด้ตามุ	 ดู้แล่การทำาราย์การที�อัาจก่อัให้เกิด้ความุ 
ขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์	เชำ่น	ราย์การที�เกี�ย์วโย์งกัน	เป็นต้น
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การทำารายการระหว่างกัน
บริษััทได้้กำาหนด้มุาตรการแล่ะขั�นตอันในการทำาราย์การระหว่าง
กันไว้อัย์่างชำัด้เจน	 รวมุทั�งถ่อัปฏิบัติตามุประกาศขอังส่ำานักงาน
คณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 ประกาศ
คณ์ะกรรมุการกำากับตล่าด้ทุน	 แล่ะข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้หลั่กทรัพย์์ 
แหง่ประเทศไทย์	ในเร่�อังที�เกี�ย์วกบัการทำาราย์การที�อัาจกอ่ัใหเ้กดิ้ความุ
ขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์อัย์่างเคร่งครัด้	 ในกรณ์้ที�อัาจมุีการพิจารณ์า
ราย์การระหว่างกันกับบุคคล่ที�อัาจมุีความุขัด้แย์้ง	 กรรมุการแล่ะ 
ผูู้บ้รหิารที�อัาจมุสี่ว่นได้เ้ส่ยี์ในเร่�อังที�พจิารณ์าจะไมุเ่ขา้รว่มุประชำมุุหรอ่ั
งด้อัอักเส่ีย์ง	 เพ่�อัให้การตัด้ส่ินใจขอังคณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารเป็น
ไปอัย์่างอัิส่ระแล่ะย์ุติธิรรมุ	ทั�งน้�เพ่�อัประโย์ชำน์ต่อัผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างแท้จริง

ส่ำาหรับราย์การระหว่างกันที�เกิด้ข่�นใหมุ่จะคำาน่งถ่งขนาด้ขอังราย์การ
แล่ะจำานวนเงินที�เกิด้ข่�น	 โด้ย์จะนำาเส่นอัให้คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งพิจารณ์า	 แล่ะเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท
เพ่�อัพิจารณ์าอันุมุัติต่อัไป

นอักจากน้�	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้ท้ำาหนา้ที�
เป็นผูู้้ส่อับทานการทำาราย์การระหว่างกันในทุกไตรมุาส่	เพ่�อัดู้แล่แล่ะ
ป้อังกันการเกิด้ความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์	 รวมุถ่งบริษััทได้้เปิด้
เผู้ย์ราย์การระหว่างกันไว้ในหมุาย์เหตุประกอับงบการเงินที�ได้้รับการ 
ตรวจส่อับจากผูู้้ส่อับบัญ่ชำีอัีกด้้วย์

ทั�งน้�	 ในปีที�ผู้่านมุาบริษััทไมุ่มุีการทำาราย์การระหว่างกันในล่ักษัณ์ะ
ที�เป็นการให้ความุชำ่วย์เหล่่อัทางการเงินแก่บริษััทที�ไมุ่ใชำ่บริษััทย่์อัย์
ขอังบริษััทรวมุทั�งไมุ่เคย์ฝ่�าฝ่้นหร่อัไมุ่ปฏิบัติตามุหล่ักเกณ์ฑ์์ขอัง
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	แล่ะส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับ
หล่กัทรพัย์์แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์	ในเร่�อังการทำาราย์การระหวา่งกนัหรอ่ั
การซึ่่�อัขาย์ส่ินทรัพย์์แต่ประการใด้

หมวด 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษััทตระหนักเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าการส่่งเส่ริมุให้เกิด้ความุส่ัมุพันธิ์
แล่ะความุร่วมุมุ่อัที�ด้ีระหว่างบริษััทกับผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกฝ่�าย์	 ทั�ง
ทางตรงแล่ะทางอ้ัอัมุเป็นกล่ไกที�จะช่ำวย์ส่ร้างความุย์ั�งย์่นแก่บริษััท	 
ด้ังนั�น	 บริษััทจ่งย์่ด้มุั�นในการคำาน่งถ่งส่ิทธิิขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุ
ที�เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััท	 ทั�งส่ิทธิิที�กำาหนด้ตามุ
กฎหมุาย์หร่อัข้อัตกล่งที�ทำาร่วมุกัน	 โด้ย์การรับผู้ิด้ชำอับต่อัผูู้้มีุส่่วนได้้
เส่ีย์ทั�งภาย์ในแล่ะภาย์นอักที�ได้้รับความุเส่ีย์หาย์จากการถูกล่ะเมุิด้
ส่ิทธิิ	ด้้วย์ความุเป็นธิรรมุอัย์่างเคร่งครัด้	ตล่อัด้จนพัฒนากล่ไกการมุี
ส่่วนร่วมุขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อัย์่างส่มุำ�าเส่มุอั

บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่กับการมีุส่่วนร่วมุขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์ที�มุีต่อั 
การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	 ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัผูู้้มุีส่่วนได้้ส่่วนเส่ีย์ใน
แต่ล่ะกลุ่่มุ	ส่ามุารถส่รุปได้้ด้ังน้�

ผู้ถืือหุ้น
บริษััทมุุ่งมุั�นที�จะดู้แล่ผู้ล่ประโย์ชำน์แล่ะส่ร้างมูุล่ค่าให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้น 
ทกุราย์อัย่์างย์ั�งย์น่แล่ะเป็นธิรรมุ	ด้ว้ย์การด้ำาเนนิธิรุกจิตามุหลั่กบรรษััท
ภบิาล่แล่ะวสิ่ยั์ทศันข์อังบรษัิัททั�งน้�	บรษัิัทจะแจง้ขอ้ัมุลู่ขา่วส่ารที�เกี�ย์ว
กบัธิรุกจิขอังบรษัิัทอัย์า่งถกูตอ้ังแล่ะครบถว้น	ตล่อัด้จนเปดิ้เผู้ย์ขอ้ัมุลู่
ด้ังกล่่าวให้ส่อัด้คล่้อังตามุกฎเกณ์ฑ์์แล่ะข้อัตกล่งที�เกี�ย์วข้อังอัย์่างเท่า
เทีย์มุกัน

พนักงาน
บริษััทตระหนักเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าพนักงานค่อัฟัุนเฟุ้อังที�ส่ำาคัญ่ต่อั 
การด้ำาเนินการให้บรรลุ่เป้าหมุาย์	 จ่งปฏิบัติต่อัพนักงานทุกคนอัย่์าง
เป็นธิรรมุบนหลั่กส่ิทธิิมุนุษัย์ชำนให้โอักาส่ที�เท่าเทีย์มุกันแก่พนักงาน
โด้ย์ไมุ่คำาน่งถ่งส่ถานภาพ	 เชำ่�อัชำาติ	 วรรณ์ะ	 ศาส่นา	 ชำาติตระกูล่	
ส่ถานภาพการส่มุรส่	เพศ	รส่นิย์มุทางเพศ	อัาย์ุ	ส่ัญ่ชำาติ	แล่ะชำนชำาติ	
เส่รมิุส่รา้งคณุ์ภาพชำวีติที�ด้ทีั�งขอังพนกังานแล่ะครอับครวั	โด้ย์กำาหนด้
ใหพ้นักงานได้รั้บผู้ล่ตอับแทนแล่ะส่วสั่ดิ้การที�เหมุาะส่มุ	ส่ามุารถเทยี์บ
เคีย์งได้้กับบริษััทชำั�นนำาทั�วไป	 รวมุถ่งมุีกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพเพ่�อั 
เปน็เคร่�อังมุอ่ัส่รา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานแล่ะรกัษัาพนกังานไวก้บั
บริษััทในระย์ะย์าว	โด้ย์ให้มุีล่ักษัณ์ะการอัอัมุอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอั	เพ่�อัเป็น
หล่ักประกันในการด้ำาเนินชำีวิตหล่ังเกษัีย์ณ์อัาย์ุ

นอักจากน้�	บรษัิัทย์งัใหค้วามุส่ำาคัญ่ในเร่�อังความุปล่อัด้ภยั์	อัาชำวีอันามุยั์ 
แล่ะส่ภาพแวด้ล่้อัมุในการปฏิบัติงานขอังพนักงานทุกคน	 ตล่อัด้จน
กำาหนด้นโย์บาย์การพัฒนาแล่ะส่่งเส่ริมุความุรู้ความุส่ามุารถให้กับ
พนักงานทุกระด้ับอัย์่างต่อัเน่�อังเพ่�อัพัฒนาทักษัะแล่ะความุส่ามุารถ
ขอังพนักงานให้ได้้รับความุก้าวหน้าในอัาชำีพซ่ึ่�งเป็นปัจจัย์ส่ำาคัญ่ใน
การทำาให้บริษััทมุีการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่น

ลูกค้า
บริษััทได้้ย่์ด้ถ่อัในหล่ักการที�ให้ลู่กค้าเป็นศูนย์์กล่าง	 ในการจัด้หา
ผู้ล่ติภณั์ฑ์์แล่ะบริการเพ่�อัตอับส่นอังต่อัความุต้อังการ	 แล่ะส่ร้างความุ
พ่งพอัใจสู่งสุ่ด้ให้แก่ลู่กค้า	 ตล่อัด้จนด้ำาเนินการพัฒนาคุณ์ภาพส่ินค้า 
แล่ะบรกิารอัย่์างต่อัเน่�อัง	 ทั�งในด้้านคณุ์ภาพตามุมุาตรฐานส่ากล่แล่ะใน 
ราคาที�เป็นธิรรมุ	 เพ่�อัตอับส่นอังความุต้อังการที�หล่ากหล่าย์	 บรษัิัทมีุ
ช่ำอังทางในการรบัข้อัร้อังเรยี์นเกี�ย์วกบัส่นิค้าแล่ะบรกิาร	 รวมุถง่นโย์บาย์ 
การรบัคน่ส่นิค้ากรณ้์ที�พบว่าผู้ล่ติภณั์ฑ์์ไมุ่ได้้คณุ์ภาพหรอ่ัตำ�ากว่ามุาตรฐาน	
อัีกทั�งการรักษัาความุล่ับขอังลู่กค้าโด้ย์ไมุ่นำาข้อัมูุล่ขอังลู่กค้าไปส่ร้าง 
ผู้ล่ประโย์ชำน์

คู่ค้า
บริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์มุีนโย์บาย์อัย์่างชำัด้เจน	 ภาย์ใต้กรอับการปฏิบัติ
งานตามุหล่กัจรรย์าบรรณ์	ที�เรีย์กวา่	TCoC	ในการปฏบิตัติอ่ัคูค้่าอัย่์าง
โปร่งใส่ส่ามุารถตรวจส่อับได้้	เท่าเทีย์มุกัน	แล่ะปฏิบัติตามุเง่�อันไขข้อั
ตกล่งที�กำาหนด้ระหว่างกันการปฏิบตัติามุกรอับการแข่งขนัทางการค้า
ที�เป็นธิรรมุแล่ะด้ำาเนินการภาย์ใต้	 TCoC	 เน้นการรักษัามุาตรฐานใน
การชำำาระเงนิด้ว้ย์การตดิ้ตามุส่ถานะการชำำาระเงนิอัย์า่งใกล่ช้ำดิ้	เปน็การ
ส่ร้างความุสั่มุพันธิ์ที�ด้ีแล่ะย์าวนานกับคู่ค้า	 รวมุถ่งความุใส่่ใจต่อัการ
ปฏิบัติงานร่วมุกันระหว่างบริษััทแล่ะคู่ค้า	 เชำ่น	 การจัด้อับรมุความุ
ปล่อัด้ภัย์ให้กับผูู้้รับเหมุาขนส่่ง	ที�เข้ามุารับส่ินค้าที�โรงงานขอังบริษััท
ทุกแห่งอัย์่างต่อัเน่�อังแล่ะเป็นประจำา

คู่แข่ง
บรษัิัทมุุง่ด้ำาเนนิธิรุกจิด้ว้ย์คณุ์ธิรรมุ	ย์ตุธิิรรมุ	แล่ะถอ่ัปฏบิตัติามุกรอับ
กตกิาการแขง่ขนัทางการคา้ที�ด้แีล่ะส่จุรติ	บรษัิัทจะไมุก่อ่ัใหเ้กดิ้ขอ้ัมูุล่
ที�ไมุ่เป็นธิรรมุหร่อับิด้เบ่อันเกี�ย์วกับผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์หร่อับริการเพ่�อัทำาล่าย์
คู่แข่งทางการค้า	 ตล่อัด้จนร่วมุมุ่อักับคู่แข่งเพ่�อัส่ร้างเง่�อันไขในการ
แข่งขันที�เป็นธิรรมุ

เจ้าหนี�
บริษััทปฏิบัติตามุส่ัญ่ญ่า	 ข้อัตกล่ง	 แล่ะเง่�อันไขต่างๆ	 ที�มุีต่อัเจ้าหน้�	 
ทั�งเจ้าหน้�การค้าแล่ะเจ้าหน้�เงินกู้ย่์มุอัย่์างเคร่งครัด้แล่ะชำำาระหน้�
ตามุระย์ะเวล่าที�กำาหนด้อัย่์างรัด้กุมุแล่ะเคร่งครัด้	 รวมุถ่งปฏิบัติตามุ 
คำารับรอังที�ให้ไว้แก่เจ้าหน้�ตล่อัด้ระย์ะเวล่าที�มุีภาระหน้�กับเจ้าหน้�	
ตล่อัด้จนให้ข้อัมูุล่แก่เจ้าหน้�ทุกกลุ่่มุอัย่์างถูกต้อัง	 โปร่งใส่	 เป็นธิรรมุ
แล่ะเท่าเทีย์มุกัน
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การทำารายการระหว่างกัน
บริษััทได้้กำาหนด้มุาตรการแล่ะขั�นตอันในการทำาราย์การระหว่าง
กันไว้อัย่์างชำัด้เจน	 รวมุทั�งถ่อัปฏิบัติตามุประกาศขอังส่ำานักงาน
คณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 ประกาศ
คณ์ะกรรมุการกำากับตล่าด้ทุน	 แล่ะข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้หลั่กทรัพย์์ 
แหง่ประเทศไทย์	ในเร่�อังที�เกี�ย์วกบัการทำาราย์การที�อัาจกอ่ัใหเ้กดิ้ความุ
ขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์อัย์่างเคร่งครัด้	 ในกรณ์้ที�อัาจมุีการพิจารณ์า
ราย์การระหว่างกันกับบุคคล่ที�อัาจมุีความุขัด้แย์้ง	 กรรมุการแล่ะ 
ผูู้บ้รหิารที�อัาจมุสี่ว่นได้เ้ส่ยี์ในเร่�อังที�พจิารณ์าจะไมุเ่ขา้รว่มุประชำมุุหรอ่ั
งด้อัอักเส่ีย์ง	 เพ่�อัให้การตัด้ส่ินใจขอังคณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารเป็น
ไปอัย์่างอัิส่ระแล่ะย์ุติธิรรมุ	ทั�งน้�เพ่�อัประโย์ชำน์ต่อัผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างแท้จริง

ส่ำาหรับราย์การระหว่างกันที�เกิด้ข่�นใหมุ่จะคำาน่งถ่งขนาด้ขอังราย์การ
แล่ะจำานวนเงินที�เกิด้ข่�น	 โด้ย์จะนำาเส่นอัให้คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งพิจารณ์า	 แล่ะเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท
เพ่�อัพิจารณ์าอันุมุัติต่อัไป

นอักจากน้�	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้ท้ำาหนา้ที�
เป็นผูู้้ส่อับทานการทำาราย์การระหว่างกันในทุกไตรมุาส่	เพ่�อัดู้แล่แล่ะ
ป้อังกันการเกิด้ความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์	 รวมุถ่งบริษััทได้้เปิด้
เผู้ย์ราย์การระหว่างกันไว้ในหมุาย์เหตุประกอับงบการเงินที�ได้้รับการ 
ตรวจส่อับจากผูู้้ส่อับบัญ่ชำีอัีกด้้วย์

ทั�งน้�	 ในปีที�ผู้่านมุาบริษััทไมุ่มุีการทำาราย์การระหว่างกันในล่ักษัณ์ะ
ที�เป็นการให้ความุช่ำวย์เหล่่อัทางการเงินแก่บริษััทที�ไมุ่ใชำ่บริษััทย่์อัย์
ขอังบริษััทรวมุทั�งไมุ่เคย์ฝ่�าฝ่้นหร่อัไมุ่ปฏิบัติตามุหล่ักเกณ์ฑ์์ขอัง
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	แล่ะส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับ
หล่กัทรพัย์์แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์	ในเร่�อังการทำาราย์การระหวา่งกนัหรอ่ั
การซึ่่�อัขาย์ส่ินทรัพย์์แต่ประการใด้

หมวด 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษััทตระหนักเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าการส่่งเส่ริมุให้เกิด้ความุส่ัมุพันธิ์
แล่ะความุร่วมุมุ่อัที�ด้ีระหว่างบริษััทกับผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกฝ่�าย์	 ทั�ง
ทางตรงแล่ะทางอ้ัอัมุเป็นกล่ไกที�จะช่ำวย์ส่ร้างความุย์ั�งย์่นแก่บริษััท	 
ด้ังนั�น	 บริษััทจ่งย์่ด้มุั�นในการคำาน่งถ่งส่ิทธิิขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุ
ที�เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััท	 ทั�งส่ิทธิิที�กำาหนด้ตามุ
กฎหมุาย์หร่อัข้อัตกล่งที�ทำาร่วมุกัน	 โด้ย์การรับผู้ิด้ชำอับต่อัผูู้้มีุส่่วนได้้
เส่ีย์ทั�งภาย์ในแล่ะภาย์นอักที�ได้้รับความุเส่ีย์หาย์จากการถูกล่ะเมุิด้
ส่ิทธิิ	ด้้วย์ความุเป็นธิรรมุอัย์่างเคร่งครัด้	ตล่อัด้จนพัฒนากล่ไกการมุี
ส่่วนร่วมุขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อัย์่างส่มุำ�าเส่มุอั

บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่กับการมีุส่่วนร่วมุขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์ที�มุีต่อั 
การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	 ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัผูู้้มุีส่่วนได้้ส่่วนเส่ีย์ใน
แต่ล่ะกลุ่่มุ	ส่ามุารถส่รุปได้้ด้ังน้�

ผู้ถืือหุ้น
บริษััทมุุ่งมุั�นที�จะดู้แล่ผู้ล่ประโย์ชำน์แล่ะส่ร้างมูุล่ค่าให้แก่ผูู้้ถ่อัหุ้น 
ทกุราย์อัย่์างย์ั�งย์น่แล่ะเป็นธิรรมุ	ด้ว้ย์การด้ำาเนนิธิรุกจิตามุหลั่กบรรษััท
ภบิาล่แล่ะวสิ่ยั์ทัศนข์อังบรษัิัททั�งน้�	บรษัิัทจะแจง้ขอ้ัมุลู่ขา่วส่ารที�เกี�ย์ว
กบัธิรุกจิขอังบรษัิัทอัย์า่งถกูต้อังแล่ะครบถว้น	ตล่อัด้จนเปดิ้เผู้ย์ขอ้ัมุลู่
ด้ังกล่่าวให้ส่อัด้คล่้อังตามุกฎเกณ์ฑ์์แล่ะข้อัตกล่งที�เกี�ย์วข้อังอัย์่างเท่า
เทีย์มุกัน

พนักงาน
บริษััทตระหนักเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าพนักงานค่อัฟัุนเฟุ้อังที�ส่ำาคัญ่ต่อั 
การด้ำาเนินการให้บรรลุ่เป้าหมุาย์	 จ่งปฏิบัติต่อัพนักงานทุกคนอัย่์าง
เป็นธิรรมุบนหลั่กส่ิทธิิมุนุษัย์ชำนให้โอักาส่ที�เท่าเทีย์มุกันแก่พนักงาน
โด้ย์ไมุ่คำาน่งถ่งส่ถานภาพ	 เชำ่�อัชำาติ	 วรรณ์ะ	 ศาส่นา	 ชำาติตระกูล่	
ส่ถานภาพการส่มุรส่	เพศ	รส่นิย์มุทางเพศ	อัาย์ุ	สั่ญ่ชำาติ	แล่ะชำนชำาติ	
เส่รมิุส่รา้งคณุ์ภาพชำวีติที�ด้ทีั�งขอังพนกังานแล่ะครอับครวั	โด้ย์กำาหนด้
ใหพ้นักงานได้รั้บผู้ล่ตอับแทนแล่ะส่วสั่ดิ้การที�เหมุาะส่มุ	ส่ามุารถเทยี์บ
เคีย์งได้้กับบริษััทชำั�นนำาทั�วไป	 รวมุถ่งมุีกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพเพ่�อั 
เปน็เคร่�อังมุอ่ัส่รา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานแล่ะรกัษัาพนกังานไวก้บั
บริษััทในระย์ะย์าว	โด้ย์ให้มุีล่ักษัณ์ะการอัอัมุอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอั	เพ่�อัเป็น
หล่ักประกันในการด้ำาเนินชำีวิตหล่ังเกษัีย์ณ์อัาย์ุ

นอักจากน้�	บรษัิัทย์งัใหค้วามุส่ำาคญั่ในเร่�อังความุปล่อัด้ภยั์	อัาชำวีอันามุยั์ 
แล่ะส่ภาพแวด้ล่้อัมุในการปฏิบัติงานขอังพนักงานทุกคน	 ตล่อัด้จน
กำาหนด้นโย์บาย์การพัฒนาแล่ะส่่งเส่ริมุความุรู้ความุส่ามุารถให้กับ
พนักงานทุกระด้ับอัย์่างต่อัเน่�อังเพ่�อัพัฒนาทักษัะแล่ะความุส่ามุารถ
ขอังพนักงานให้ได้้รับความุก้าวหน้าในอัาชำีพซ่ึ่�งเป็นปัจจัย์ส่ำาคัญ่ใน
การทำาให้บริษััทมุีการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่น

ลูกค้า
บริษััทได้้ย่์ด้ถ่อัในหล่ักการที�ให้ลู่กค้าเป็นศูนย์์กล่าง	 ในการจัด้หา
ผู้ล่ติภณั์ฑ์์แล่ะบริการเพ่�อัตอับส่นอังต่อัความุต้อังการ	 แล่ะส่ร้างความุ
พ่งพอัใจสู่งสุ่ด้ให้แก่ลู่กค้า	 ตล่อัด้จนด้ำาเนินการพัฒนาคุณ์ภาพส่ินค้า 
แล่ะบรกิารอัย่์างต่อัเน่�อัง	 ทั�งในด้้านคณุ์ภาพตามุมุาตรฐานส่ากล่แล่ะใน 
ราคาที�เป็นธิรรมุ	 เพ่�อัตอับส่นอังความุต้อังการที�หล่ากหล่าย์	 บรษัิัทมีุ
ช่ำอังทางในการรบัข้อัร้อังเรยี์นเกี�ย์วกบัส่นิค้าแล่ะบรกิาร	 รวมุถง่นโย์บาย์ 
การรบัคน่ส่นิค้ากรณ้์ที�พบว่าผู้ล่ติภณั์ฑ์์ไมุ่ได้้คณุ์ภาพหรอ่ัตำ�ากว่ามุาตรฐาน	
อัีกทั�งการรักษัาความุล่ับขอังลู่กค้าโด้ย์ไมุ่นำาข้อัมูุล่ขอังลู่กค้าไปส่ร้าง 
ผู้ล่ประโย์ชำน์

คู่ค้า
บริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์มีุนโย์บาย์อัย่์างชำัด้เจน	 ภาย์ใต้กรอับการปฏิบัติ
งานตามุหล่กัจรรย์าบรรณ์	ที�เรีย์กวา่	TCoC	ในการปฏบิตัติอ่ัคูค้่าอัย่์าง
โปร่งใส่ส่ามุารถตรวจส่อับได้้	เท่าเทีย์มุกัน	แล่ะปฏิบัติตามุเง่�อันไขข้อั
ตกล่งที�กำาหนด้ระหว่างกันการปฏิบตัติามุกรอับการแข่งขนัทางการค้า
ที�เป็นธิรรมุแล่ะด้ำาเนินการภาย์ใต้	 TCoC	 เน้นการรักษัามุาตรฐานใน
การชำำาระเงนิด้ว้ย์การตดิ้ตามุส่ถานะการชำำาระเงนิอัย์า่งใกล่ช้ำดิ้	เปน็การ
ส่ร้างความุสั่มุพันธิ์ที�ด้ีแล่ะย์าวนานกับคู่ค้า	 รวมุถ่งความุใส่่ใจต่อัการ
ปฏิบัติงานร่วมุกันระหว่างบริษััทแล่ะคู่ค้า	 เชำ่น	 การจัด้อับรมุความุ
ปล่อัด้ภัย์ให้กับผูู้้รับเหมุาขนส่่ง	ที�เข้ามุารับส่ินค้าที�โรงงานขอังบริษััท
ทุกแห่งอัย์่างต่อัเน่�อังแล่ะเป็นประจำา

คู่แข่ง
บรษัิัทมุุง่ด้ำาเนนิธิรุกจิด้ว้ย์คณุ์ธิรรมุ	ย์ตุธิิรรมุ	แล่ะถอ่ัปฏบิตัติามุกรอับ
กตกิาการแขง่ขนัทางการคา้ที�ด้แีล่ะส่จุรติ	บรษัิัทจะไมุก่อ่ัใหเ้กดิ้ขอ้ัมุลู่
ที�ไมุ่เป็นธิรรมุหร่อับิด้เบ่อันเกี�ย์วกับผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์หร่อับริการเพ่�อัทำาล่าย์
คู่แข่งทางการค้า	 ตล่อัด้จนร่วมุมุ่อักับคู่แข่งเพ่�อัส่ร้างเง่�อันไขในการ
แข่งขันที�เป็นธิรรมุ

เจ้าหนี�
บริษััทปฏิบัติตามุส่ัญ่ญ่า	 ข้อัตกล่ง	 แล่ะเง่�อันไขต่างๆ	 ที�มุีต่อัเจ้าหน้�	 
ทั�งเจ้าหน้�การค้าแล่ะเจ้าหน้�เงินกู้ย่์มุอัย่์างเคร่งครัด้แล่ะชำำาระหน้�
ตามุระย์ะเวล่าที�กำาหนด้อัย่์างรัด้กุมุแล่ะเคร่งครัด้	 รวมุถ่งปฏิบัติตามุ 
คำารับรอังที�ให้ไว้แก่เจ้าหน้�ตล่อัด้ระย์ะเวล่าที�มุีภาระหน้�กับเจ้าหน้�	
ตล่อัด้จนให้ข้อัมูุล่แก่เจ้าหน้�ทุกกลุ่่มุอัย่์างถูกต้อัง	 โปร่งใส่	 เป็นธิรรมุ
แล่ะเท่าเทีย์มุกัน
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ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม
บริษััทมุุ่งด้ำาเนินธิุรกิจด้้วย์การเป็นบรรษััทพล่เมุ่อังที�ด้ี	 มุีคุณ์ธิรรมุ	 
โด้ย์กำาหนด้เป็นนโย์บาย์ด้า้นความุรับผู้ดิ้ชำอับต่อัส่งัคมุเพ่�อัเป็นกรอับใน
การปฏิบัติงานด้้านต่างๆ	ให้พนักงานทุกระด้ับย์่ด้ถ่อัปฏิบัติ	เพ่�อัให้มุี 
จิตส่ำาน่กต่อัการด้ำาเนินการด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุตล่อัด้ทุก 
กระบวนการ	(CSR	in	Process)	ควบคูก่นัไปกับการด้ำาเนินธิรุกจิภาย์
ใตค้วามุรับผู้ดิ้ชำอับต่อัชุำมุชำนแล่ะสั่งคมุโด้ย์รวมุ	(CSR	after	Process)	
ส่นับส่นุนการพัฒนาชำุมุชำนแล่ะเส่ริมุส่ร้างคุณ์ภาพชำีวิตผู้่านกิจกรรมุ
เพ่�อัส่ังคมุขอังบริษััทในรูปแบบต่างๆ

นอักจากน้�	 บริษััทย์ังให้ความุส่ำาคัญ่ต่อัการรักษัาส่ิ�งแวด้ล่้อัมุอัย์่าง
เข้มุงวด้แล่ะต่อัเน่�อังมุาโด้ย์ตล่อัด้	 เพ่�อัพิทักษั์รักษัาส่ิ�งแวด้ล่้อัมุให้
คงอัย์ู่ในส่ภาพที�ด้ีด้้วย์การด้ำาเนินการแล่ะถ่อัปฏิบัติอัย์่างเคร่งครัด้ใน
ทุกกระบวนการผู้ลิ่ต	 แล่ะทุกขั�นตอันการทำางาน	 รวมุถ่งปฏิบัติตามุ 
ข้อักำาหนด้แล่ะกฎหมุาย์ด้้านส่ิ�งแวด้ล่อ้ัมุอัย์่างเคร่งครัด้	ซึ่่�งทุกบริษััท 
ในกลุ่่มุทาทา	 ได้้มุุ่งมุั�นที�จะให้ความุส่ำาคัญ่แล่ะเป็นผูู้้นำาในเร่�อัง	 
“การเปล่ี�ย์นแปล่งภมูุอิัากาศ”	หรอ่ั	“Climate	Change”	อัันเน่�อังมุาจาก 
ภาวะโล่กร้อัน	 นอักจากน้�	 ยั์งได้้กำาหนด้ให้มุีการนำาแนวคิด้	 “การ
ด้ำาเนินธิุรกิจที�เป็นมุิตรกับส่ิ�งแวด้ล้่อัมุ(กระบวนการสี่เขีย์ว)”	 มุาใช้ำ
ในทุกขั�นตอันขอังการด้ำาเนินธิุรกิจหล่ักขอังอังค์กรอัีกด้้วย์	 รวมุทั�ง
การตอับส่นอังอัย่์างรวด้เร็วแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพต่อัเหตุการณ์์ที�มุี 
ผู้ล่กระทบต่อัส่ิ�งแวด้ล้่อัมุแล่ะชุำมุชำน	อัันเน่�อังมุาจากการด้ำาเนินงานขอัง
บรษัิัท	โด้ย์ให้ความุร่วมุมุ่อัอัย่์างเตม็ุที�กบัเจ้าหน้าที�ภาครัฐแล่ะหน่วย์งาน 
ภาย์นอักที�เกี�ย์วข้อัง

หน่วยงานราชการ
บริษััทด้ำาเนินการแล่ะถ่อัปฏิบัติตามุกฎหมุาย์	 ระเบีย์บปฏิบัติที�
เกี�ย์วข้อังอัย่์างเคร่งครัด้	 พนักงานขอังบริษััททุกคนต้อังปฏิบัติตามุ
กฎหมุาย์แล่ะกฎระเบีย์บขอังหน่วย์งานราชำการที�เกี�ย์วข้อังทั�งหมุด้	
พร้อัมุทั�งให้ความุร่วมุมุ่อักับหน่วย์งานราชำการอัย์่างต่อัเน่�อัง

สื�อมวลชน
บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่ต่อัการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ข่าวส่ารขอังบริษััทแก่
ส่่�อัมุวล่ชำนทั�วไป	 เพ่�อัการส่่�อัส่ารต่อัไปย์ังส่าธิารณ์ชำน	 อัย์่างกว้าง
ขวางบนพ่�นฐานขอังความุถกูต้อัง	ครบถว้น	โปรง่ใส่แล่ะทนัเหตกุารณ์์

จรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนจะต้อังประพฤติปฏิบัติตามุ	 “คู่มุ่อัจรรย์าบรรณ์”	ภาย์
ใต้	“จรรย์าบรรณ์ขอังทาทา	(Tata	Code	of	Conduct	:	TCoC)”	ซึ่่�ง
ได้้ระบุถ่งหน้าที�แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับที�มุีต่อัผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์กลุ่่มุต่างๆ	
ไว้อัย์่างชำัด้เจน	นอักจากน้�	บริษััทได้้กำาหนด้มุาตรการแล่ะชำ่อังทางให้
ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ส่ามุารถติด้ต่อั/	 แจ้งเบาะแส่ในประเด็้นขอังการกระทำา
ผู้ิด้หลั่กจรรย์าบรรณ์	 กระบวนการด้ำาเนินการภาย์หลั่งจากได้้รับแจ้ง
เบาะแส่	ตล่อัด้จนมุาตรการคุมุ้ครอังผูู้้แจง้เบาะแส่ภาย์ใต้	“นโย์บาย์การ
ร้อังเรีย์นการกระทำาผู้ิด้หล่ักจรรย์าบรรณ์”	(Whistle	Blower)	ส่ำาหรับ
กรรมุการ	 พนักงาน	 ลู่กค้า	 คู่ค้า	 แล่ะผูู้้มีุส่่วนได้้เส่ีย์อ่ั�นๆ	 ขอังกลุ่่มุ
บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่
 
บริษััทมุีการจัด้ตั�งระบบเพ่�อัแจ้งเบาะแส่การกระทำาผู้ิด้เกี�ย์วกับจรรย์า
บรรณ์ผู้่านทางผูู้้ประส่านงานจรรย์าบรรณ์แล่ะที�ปร่กษัาจรรย์าบรรณ์	

ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุส่ามุารถเส่นอัแนะ	 ราย์งาน	 ร้อังเรีย์น	 เกี�ย์ว
กับการประพฤติปฏิบัติ	 หร่อัไมุ่ปฏิบัติตามุคู่มุ่อัจรรย์าบรรณ์ดั้งกล่่าว
ได้้ด้้วย์ตนเอัง	ทางจด้หมุาย์	อัีเมุล่	 โทรศัพท์	 โทรส่าร	 โด้ย์ส่ามุารถ
ติด้ต่อัที�ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	หร่อั
ที�ปร่กษัาจรรย์าบรรณ์	ด้ังน้�

ประธุานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง
นายอลัน แคม
อัีเมุล่:	alank@libertasth.com

ที�ปรกึษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธุมโนศักดิ�
บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)
เล่ขที�	555	อัาคารรส่า	ทาวเวอัร์	2	ชำั�น	20	ถนนพหล่โย์ธิิน	
แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพมุหานคร	10900
โทรศัพท์	0	2937	1000	ต่อั	1810	
โทรส่าร	0	2937	1224
อัีเมุล่:	sirorotem@tatasteelthailand.com

นอักเหนอ่ัจากที�กล่า่วมุา	บรษัิัทย์งัมีุการจดั้ตั�งส่าย์ด่้วน	TCoC	ให้บรกิาร
โด้ย์บุคคล่ที�ส่ามุซึ่่�งเป็นอัิส่ระจากกลุ่่มุทาทา	 ส่ตีล่	 (ประเทศไทย์)	 มุี 
ผูู้้เชำี�ย์วชำาญ่ในการจด้บันท่กข้อัร้อังเรีย์นเกี�ย์วกับการกระทำาผู้ิด้ 
จรรย์าบรรณ์	 ซึ่่�งพนักงาน	 ผูู้้รับเหมุา	 หร่อัซึ่ัพพล่าย์เอัอัร์ส่ามุารถ
ราย์งานเข้ามุาได้้	แล่ะบริการน้�จะถูกเก็บเป็นความุลั่บ

ความปลอดภัยในสถืานที�ทำางาน
ความุรับผู้ิด้ชำอับขอังบริษััทในความุปล่อัด้ภัย์แล่ะอัาชำีวอันามุัย์จะได้้
รับการขับเคล่่�อันด้้วย์พันธิะส่ัญ่ญ่าขอังเรา	เพ่�อัใหมุ้ั�นใจว่าบคุคล่ที�เรา
ร่วมุงานแล่ะส่ังคมุในภาพรวมุจะปราศจากการบาด้เจ็บแล่ะได้้รับการ 
บูรณ์าการเข้ากับวิถีในการด้ำาเนินธิุรกิจขอังเรา	 บริษััทมุีนโย์บาย์ที�
ชำัด้เจนแล่ะเป็นรูปธิรรมุเกี�ย์วกับความุปล่อัด้ภัย์แล่ะอัาชำีวอันามัุย์ 
ในส่ถานที�ทำางาน	ซึ่่�งได้้เผู้ย์แพร่ไว้ในเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััท

บริษััทด้ำาเนินการตามุหล่ักการด้้านความุปล่อัด้ภัย์	ด้ังน้�
• ความุปล่อัด้ภัย์เป็นความุรับผู้ิด้ชำอับขอังหัวหน้างานแล่ะผูู้้บริหาร
• การบาด้เจ็บทุกประเภทส่ามุารถป้อังกันได้้
• ความุรู้ส่่กหว่งใย์อัย์่างล่่กซึ่่�งแล่ะเอัาใจใส่่พนักงานให	้“ปล่อัด้ภัย์	24	
ชำั�วโมุง”	ต้อังทำาให้เห็นเป็นตัวอัย์่างโด้ย์ผูู้้นำา

• พนักงานจะได้้รับการอับรมุให้ทำางานอัย์่างปล่อัด้ภัย์
• การทำางานอัย์่างปล่อัด้ภัย์เป็นเง่�อันไขขอังการจ้างงาน
• ทุกงานต้อังได้้รับการประเมุินความุเส่ี�ย์งที�เกี�ย์วข้อัง	 แล่ะต้อัง
ด้ำาเนินการตามุระเบีย์บปฏิบัติงานที�ได้้รับการอันุมุัติ/ราย์การตรวจ	
ใบอันุญ่าตการทำางานตล่อัด้จนการใชำ้ใบอันุญ่าตการทำางานแล่ะ
อัุปกรณ์์ป้อังกันอัันตราย์ส่่วนบุคคล่ที�จำาเป็น

บริษััทให้พันธิะส่ัญ่ญ่าว่าจะปรับปรุงผู้ล่การด้ำาเนินงานด้้านความุ 
ปล่อัด้ภัย์แล่ะอัาชำวีอันามัุย์อัย่์างต่อัเน่�อัง	 บรษัิัทจะกำาหนด้วตัถปุระส่งค์- 
เปา้หมุาย์	พฒันานำาไปปฏบิตั	ิตล่อัด้จนรกัษัาไวซ่้ึ่�งมุาตรฐานการบรหิาร
จัด้การแล่ะระบบ	 ให้เหน่อักว่าการปฏิบัติตามุมุาตรฐานอัุตส่าหกรรมุ	 
กฎหมุาย์	แล่ะข้อักำาหนด้ที�เกี�ย์วข้อัง

ผู้ล่การด้ำาเนินงานด้้านความุปล่อัด้ภัย์แล่ะอัาชำีวอันามุัย์ในชำ่วงส่ามุปีที�ผู้่านมุาแส่ด้งไว้ในตารางต่อัไปน้�

หัวข้อ หน่วย ปี 2564-2565 ปี 2563-2564 ปี 2562-2563

อััตราการเกิด้อัุบัติเหตุถ่งขั�นหย์ุด้งาน ครั�ง/ล่้านชำั�วโมุงการทำางาน 0.63 0.21 0.00

ด้ัชำน้ชำี�วัด้สุ่ขภาพ ด้ัชำน้ 10.0 10.5 10.9

11356-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่แล่ะตระหนักในความุรับผิู้ด้ชำอับต่อัการเปิด้
เผู้ย์ข้อัมุูล่ขอังบริษััท	 ทั�งข้อัมุูล่ทางการเงินแล่ะข้อัมุูล่ที�ไมุ่ใชำ่ข้อัมุูล่
ทางการเงิน	เพ่�อัให้เกิด้ความุโปร่งใส่	ตรวจส่อับได้้	แล่ะเป็นประโย์ชำน์
ต่อัการตัด้ส่ินใจล่งทุน	 แล่ะการตัด้ส่ินใจอั่�นใด้ขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 ผูู้้ล่งทุน	
นักวิเคราะห์แล่ะผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อ่ั�นไว้อัย่์างถูกต้อังครบถ้วน	 เท่าเทีย์มุ	 
ทั�วถ่ง	 แล่ะไมุ่ก่อัให้เกิด้ความุส่ำาคัญ่ผิู้ด้รวมุทั�งมีุความุเป็นปัจจุบัน
แล่ะทันเวล่าตามุที�ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะ
ตล่าด้หลั่กทรัพย์์	(“ส่ำานกังาน	ก.ล่.ต.”)	ตล่าด้หลั่กทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 
แล่ะหน่วย์งานอั่�นๆ	ที�เกี�ย์วข้อังได้้กำาหนด้ไว้

ฝ่�าย์บริหารมุีหน้าที�ดู้แล่ให้มุีการติด้ต่อัส่่�อัส่ารแล่ะเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่
ที�ส่ำาคัญ่	 ทั�งที�เป็นการราย์งานตามุรอับระย์ะเวล่าบัญ่ชำี	 (Periodic	
Reports)	เชำน่	งบการเงนิแบบแส่ด้งราย์การขอ้ัมุลู่ประจำาป	ี(แบบ	56-1)	 
แล่ะราย์งานประจำาปี	 (แบบ	 56-2)	 แล่ะการราย์งานตามุเหตุการณ์	์
(Non-Periodic	 Reports)	 เชำ่น	 การได้้มุา/จำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งส่ินทรัพย์์	
ราย์การที�เกี�ย์วโย์งกัน	 การร่วมุทุน	 ย์กเล่ิกการร่วมุทุน	 การเพิ�มุทุน	 
ล่ด้ทุน	การอัอักหล่ักทรัพย์์ใหมุ่	การซึ่่�อัหุ้นค่น	เป็นต้น

ทั�งน้�	 ได้้จัด้ให้มุีหน่วย์งาน	 “ส่่วนเล่ขานุการบริษััท”	 ทำาหน้าที�เป็น
ศนูย์์กล่างในการเปดิ้เผู้ย์ขอ้ัมุลู่ขอังบรษัิัทผู้า่นชำอ่ังทางตา่งๆ	ที�ส่ามุารถ
เข้าถ่งข้อัมุูล่ได้้โด้ย์ง่าย์ทั�งในกรณ์้ปกติแล่ะเร่งด้่วน	ด้ังน้�
1.	 ข้อัมุูล่ส่ารส่นเทศทางการเงินแล่ะไมุ่ใชำ่ทางการเงิน	ที�ครบถ้วน	

ถูกต้อังแล่ะเท่าเทีย์มุกัน	ทั�งภาษัาไทย์แล่ะภาษัาอัังกฤษั	ระบบ
ขา่วขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	(www.set.or.th)	แล่ะ
เว็บไซึ่ต์บริษััท	(www.tatasteelthailand.com)

2.	 ข้อัมุูล่คำาอัธิิบาย์เชำิงวิเคราะห์เกี�ย์วกับฐานะการเงิน	 แล่ะ 
ผู้ล่การด้ำาเนินงานทุกไตรมุาส่	 (ระบบข่าวขอังตล่าด้หลั่กทรพัย์์	 
(www.set.or.th)	เว็บไซึ่ต์บริษััท	(www.tatasteelthailand.com)	
หนังส่่อัพิมุพ์

3.	 ข้อัมูุล่โครงส่ร้างผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทที�เป็นข้อัมูุล่ล่่าสุ่ด้	 มีุราย์
ล่ะเอัีย์ด้โครงส่ร้างที�แส่ด้งถ่งผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่แล่ะส่ัด้ส่่วนขอัง 
ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ย่์อัย์	ไมุมุ่โีครงส่รา้งการถอ่ัหุน้แบบปิรามุดิ้	ตล่อัด้จน
ไมุมุ่กีารถอ่ัหุน้ไขวใ้นกลุ่มุ่บรษัิัท	ส่ามุารถแส่ด้งใหท้ราบถง่ผูู้ถ้อ่ั
หุน้ที�แท้จรงิ	(Beneficial	Owner)	ได้อ้ัย่์างชัำด้เจน	รวมุถง่ข้อัมูุล่
การถ่อัหุ้นขอังกรรมุการแล่ะผูู้้บริหาร	 ซ่ึ่�งกรรมุการขอังบริษััท
ทุกคนไมุ่มุีการถ่อัหุ้นขอังบริษััทแต่อัย์่างใด้	 (ราย์งานประจำาปี/
เว็บไซึ่ต์บริษััท	(www.tatasteelthailand.com))

4.	 ขอ้ัมุลู่ในราย์งานประจำาปทีี�มุกีารเปดิ้เผู้ย์อัย์า่งครบถว้น	ชำดั้เจน	
แล่ะเป็นประโย์ชำน์ส่ำาหรับการพิจารณ์าตัด้ส่ินใจขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	
เชำ่น	 คำาอัธิิบาย์เชำิงวิเคราะห์เกี�ย์วกับฐานะทางการเงินแล่ะ 

ผู้ล่การด้ำาเนินงาน	 การวิเคราะห์ภาวะอุัตส่าหกรรมุแล่ะ 
การแขง่ขนั	ความุเส่ี�ย์งตอ่ัการด้ำาเนนิธิรุกจิ	ประวตัขิอังกรรมุการ
แล่ะผูู้้บริหาร	การจ่าย์ค่าตอับแทนกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารระด้ับ
สู่ง	 แล่ะการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่การเข้าร่วมุประชำุมุขอังกรรมุการ	
เป็นต้น	(เว็บไซึ่ต์บริษััท	www.tatasteelthailand.com)

5.	 ขอ้ัมูุล่ในงบการเงินที�มุรีปูแบบการราย์งานเป็นไปตามุมุาตรฐาน
การราย์งานทางการเงิน	 แล่ะได้้รับการรับรอังจากผูู้้ส่อับบัญ่ชีำ	
ซึ่่�งเป็นผูู้้มุีความุเป็นอัิส่ระแล่ะมุีคุณ์ส่มุบัติที�ได้้รับการย์อัมุรับ	
รวมุทั�งได้ร้บัความุเหน็ชำอับจากส่ำานักงาน	ก.ล่.ต.	โด้ย์ที�ผู้า่นมุา 
บริษััทไมุ่เคย์มีุประวัติการส่่งงบการเงินทั�งราย์ไตรมุาส่	 แล่ะ
ราย์ปีให้แก่ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แล่ะส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการ
กำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์ล่่าชำ้าแต่อัย่์างใด้	 (ระบบ
ข่าวขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 www.set.or.th	 /	 เว็บไซึ่ต์บริษััท	 
www.tatasteelthailand.com)

6.	 ข้อัมุูล่การทำาราย์การระหว่างกัน	(ถ้ามุี)	

นอักจากการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ตามุที�ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ัก
ทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 (“ส่ำานักงาน	 ก.ล่.ต.”)	 ตล่าด้หล่ักทรัพย์์ 
แห่งประเทศไทย์	 แล่ะหน่วย์งานอ่ั�นๆ	 ที�เกี�ย์วข้อัง	 ได้้กำาหนด้ไว้แล่้ว	
บริษััทได้้มุอับหมุาย์ให้กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	 ทำาหน้าที�	 “โฆษัก”	
ขอังบริษััท	 ในการเผู้ย์แพร่ข้อัมุูล่ขอังบริษััทสู่่ส่าธิารณ์ชำน	 แล่ะ 
จัด้ให้เล่ขานุการบริษััทเป็นผูู้้บริหารงานนักล่งทุนส่ัมุพันธิ์	 (Investor	
Relation)	 ทำาหน้าที�ดู้แล่รับผู้ิด้ชำอับในการติด้ต่อัส่่�อัส่าร	 แล่ะ
ประส่านงานกับบุคคล่ภาย์นอัก	 ได้้แก่	 ผูู้้ถ่อัหุ้น	 ผูู้้ล่งทุนส่ถาบัน	
ผูู้้ล่งทุนทั�วไป	 นักวิเคราะห์	 แล่ะหน่วย์งานที�เกี�ย์วข้อัง	 รวมุถ่ง
การจัด้ให้มุีชำ่อังทางอั่�นที�ส่ามุารถเข้าถ่งข้อัมุูล่ขอังบริษััทได้้โด้ย์
ส่ะด้วก	 เชำ่น	 การเผู้ย์แพร่ข้อัมุูล่ขอังบริษััททั�งภาษัาไทย์แล่ะภาษัา
อัังกฤษั	 ผู้่านเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััท	 www.tatasteelthailand.com	 
ได้้แก่	 ล่ักษัณ์ะการด้ำาเนินธิุรกิจ	 งบการเงิน	 เอักส่ารข่าว	 (Press	
Release)	โครงส่ร้างผูู้้ถ่อัหุ้น	โครงส่ร้างอังค์กร	โครงส่ร้างกลุ่่มุธิุรกิจ	
ขอ้ัมูุล่เกี�ย์วกับคณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้้บรหิาร	ข้อัมูุล่ด้า้นนักล่งทุนส่มัุพนัธิ์	
ข้อับังคับ	 แล่ะการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 ตล่อัด้จนข้อัมุูล่ที�ส่ามุารถ
ด้าวน์โหล่ด้ได้้	 เชำ่น	 ราย์งานประจำาปี	 หนังส่่อันัด้ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	 
แล่ะราย์งานการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	เป็นต้น	ทั�งน้�	เพ่�อัเป็นการเส่ริมุส่ร้าง 
ความุเข้าใจแล่ะความุเชำ่�อัมุั�นขอังบุคคล่ภาย์นอักที�มุีต่อับริษััท

นอักจากน้�	 ภาย์หล่ังจากที�บริษััทได้้เปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ผู้ล่การด้ำาเนินงาน
ประจำาไตรมุาส่แล่ะประจำาปีต่อัตล่าด้หล่ักทรัพย์์เป็นที�เรีย์บร้อัย์แล่้ว	
บริษััทย์ังมุีนโย์บาย์ในการแถล่งผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	 รวมุถ่ง
ขอ้ัมุลู่การพฒันาเปล่ี�ย์นแปล่งขอังธิรุกจิเหล่ก็ขอังบรษัิัทสู่ส่่าธิารณ์ชำน	
ด้้วย์การเชำิญ่ส่่�อัมุวล่ชำนเข้าร่วมุรับฟุังการแถล่งผู้ล่การด้ำาเนินการ 
ด้ังกล่่าวเป็นประจำาทุกไตรมุาส่	รวมุทั�งได้้เผู้ย์แพร่เอักส่ารด้ังกล่่าวไว้
บนเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััทอัีกด้้วย์

114114  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
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หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่แล่ะตระหนักในความุรับผิู้ด้ชำอับต่อัการเปิด้
เผู้ย์ข้อัมุูล่ขอังบริษััท	 ทั�งข้อัมุูล่ทางการเงินแล่ะข้อัมุูล่ที�ไมุ่ใชำ่ข้อัมุูล่
ทางการเงิน	เพ่�อัให้เกิด้ความุโปร่งใส่	ตรวจส่อับได้้	แล่ะเป็นประโย์ชำน์
ต่อัการตัด้ส่ินใจล่งทุน	 แล่ะการตัด้ส่ินใจอั่�นใด้ขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	 ผูู้้ล่งทุน	
นักวิเคราะห์แล่ะผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์อ่ั�นไว้อัย่์างถูกต้อังครบถ้วน	 เท่าเทีย์มุ	 
ทั�วถ่ง	 แล่ะไมุ่ก่อัให้เกิด้ความุส่ำาคัญ่ผิู้ด้รวมุทั�งมีุความุเป็นปัจจุบัน
แล่ะทันเวล่าตามุที�ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะ
ตล่าด้หลั่กทรัพย์์	(“ส่ำานกังาน	ก.ล่.ต.”)	ตล่าด้หลั่กทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 
แล่ะหน่วย์งานอั่�นๆ	ที�เกี�ย์วข้อังได้้กำาหนด้ไว้

ฝ่�าย์บริหารมุีหน้าที�ดู้แล่ให้มุีการติด้ต่อัส่่�อัส่ารแล่ะเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่
ที�ส่ำาคัญ่	 ทั�งที�เป็นการราย์งานตามุรอับระย์ะเวล่าบัญ่ชำี	 (Periodic	
Reports)	เชำน่	งบการเงนิแบบแส่ด้งราย์การขอ้ัมุลู่ประจำาป	ี(แบบ	56-1)	 
แล่ะราย์งานประจำาปี	 (แบบ	 56-2)	 แล่ะการราย์งานตามุเหตุการณ์	์
(Non-Periodic	 Reports)	 เชำ่น	 การได้้มุา/จำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งส่ินทรัพย์์	
ราย์การที�เกี�ย์วโย์งกัน	 การร่วมุทุน	 ย์กเล่ิกการร่วมุทุน	 การเพิ�มุทุน	 
ล่ด้ทุน	การอัอักหล่ักทรัพย์์ใหมุ่	การซึ่่�อัหุ้นค่น	เป็นต้น

ทั�งน้�	 ได้้จัด้ให้มุีหน่วย์งาน	 “ส่่วนเล่ขานุการบริษััท”	 ทำาหน้าที�เป็น
ศนูย์์กล่างในการเปดิ้เผู้ย์ขอ้ัมุลู่ขอังบรษัิัทผู้า่นชำอ่ังทางตา่งๆ	ที�ส่ามุารถ
เข้าถ่งข้อัมุูล่ได้้โด้ย์ง่าย์ทั�งในกรณ์้ปกติแล่ะเร่งด้่วน	ด้ังน้�
1.	 ข้อัมุูล่ส่ารส่นเทศทางการเงินแล่ะไมุ่ใชำ่ทางการเงิน	ที�ครบถ้วน	

ถูกต้อังแล่ะเท่าเทีย์มุกัน	ทั�งภาษัาไทย์แล่ะภาษัาอัังกฤษั	ระบบ
ขา่วขอังตล่าด้หล่กัทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	(www.set.or.th)	แล่ะ
เว็บไซึ่ต์บริษััท	(www.tatasteelthailand.com)

2.	 ข้อัมุูล่คำาอัธิิบาย์เชำิงวิเคราะห์เกี�ย์วกับฐานะการเงิน	 แล่ะ 
ผู้ล่การด้ำาเนินงานทุกไตรมุาส่	 (ระบบข่าวขอังตล่าด้หลั่กทรพัย์์	 
(www.set.or.th)	เว็บไซึ่ต์บริษััท	(www.tatasteelthailand.com)	
หนังส่่อัพิมุพ์

3.	 ข้อัมูุล่โครงส่ร้างผูู้้ถ่อัหุ้นขอังบริษััทที�เป็นข้อัมูุล่ล่่าสุ่ด้	 มีุราย์
ล่ะเอัีย์ด้โครงส่ร้างที�แส่ด้งถ่งผูู้้ถ่อัหุ้นราย์ใหญ่่แล่ะส่ัด้ส่่วนขอัง 
ผูู้ถ้อ่ัหุน้ราย์ย่์อัย์	ไมุมุ่โีครงส่รา้งการถอ่ัหุน้แบบปิรามุดิ้	ตล่อัด้จน
ไมุมุ่กีารถอ่ัหุน้ไขวใ้นกลุ่มุ่บรษัิัท	ส่ามุารถแส่ด้งใหท้ราบถง่ผูู้ถ้อ่ั
หุน้ที�แท้จรงิ	(Beneficial	Owner)	ได้อ้ัย่์างชัำด้เจน	รวมุถง่ข้อัมูุล่
การถ่อัหุ้นขอังกรรมุการแล่ะผูู้้บริหาร	 ซ่ึ่�งกรรมุการขอังบริษััท
ทุกคนไมุ่มุีการถ่อัหุ้นขอังบริษััทแต่อัย์่างใด้	 (ราย์งานประจำาปี/
เว็บไซึ่ต์บริษััท	(www.tatasteelthailand.com))

4.	 ขอ้ัมุลู่ในราย์งานประจำาปทีี�มุกีารเปดิ้เผู้ย์อัย์า่งครบถว้น	ชำดั้เจน	
แล่ะเป็นประโย์ชำน์ส่ำาหรับการพิจารณ์าตัด้ส่ินใจขอังผูู้้ถ่อัหุ้น	
เชำ่น	 คำาอัธิิบาย์เชำิงวิเคราะห์เกี�ย์วกับฐานะทางการเงินแล่ะ 

ผู้ล่การด้ำาเนินงาน	 การวิเคราะห์ภาวะอุัตส่าหกรรมุแล่ะ 
การแขง่ขนั	ความุเส่ี�ย์งตอ่ัการด้ำาเนนิธิรุกจิ	ประวตัขิอังกรรมุการ
แล่ะผูู้้บริหาร	การจ่าย์ค่าตอับแทนกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารระด้ับ
สู่ง	 แล่ะการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่การเข้าร่วมุประชำุมุขอังกรรมุการ	
เป็นต้น	(เว็บไซึ่ต์บริษััท	www.tatasteelthailand.com)

5.	 ขอ้ัมูุล่ในงบการเงินที�มุรีปูแบบการราย์งานเป็นไปตามุมุาตรฐาน
การราย์งานทางการเงิน	 แล่ะได้้รับการรับรอังจากผูู้้ส่อับบัญ่ชีำ	
ซึ่่�งเป็นผูู้้มุีความุเป็นอัิส่ระแล่ะมุีคุณ์ส่มุบัติที�ได้้รับการย์อัมุรับ	
รวมุทั�งได้ร้บัความุเหน็ชำอับจากส่ำานักงาน	ก.ล่.ต.	โด้ย์ที�ผู้า่นมุา 
บริษััทไมุ่เคย์มีุประวัติการส่่งงบการเงินทั�งราย์ไตรมุาส่	 แล่ะ
ราย์ปีให้แก่ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แล่ะส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการ
กำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์ล่่าชำ้าแต่อัย่์างใด้	 (ระบบ
ข่าวขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 www.set.or.th	 /	 เว็บไซึ่ต์บริษััท	 
www.tatasteelthailand.com)

6.	 ข้อัมุูล่การทำาราย์การระหว่างกัน	(ถ้ามุี)	

นอักจากการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ตามุที�ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ัก
ทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 (“ส่ำานักงาน	 ก.ล่.ต.”)	 ตล่าด้หล่ักทรัพย์์ 
แห่งประเทศไทย์	 แล่ะหน่วย์งานอ่ั�นๆ	 ที�เกี�ย์วข้อัง	 ได้้กำาหนด้ไว้แล่้ว	
บริษััทได้้มุอับหมุาย์ให้กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	 ทำาหน้าที�	 “โฆษัก”	
ขอังบริษััท	 ในการเผู้ย์แพร่ข้อัมูุล่ขอังบริษััทสู่่ส่าธิารณ์ชำน	 แล่ะ 
จัด้ให้เล่ขานุการบริษััทเป็นผูู้้บริหารงานนักล่งทุนส่ัมุพันธิ์	 (Investor	
Relation)	 ทำาหน้าที�ดู้แล่รับผู้ิด้ชำอับในการติด้ต่อัส่่�อัส่าร	 แล่ะ
ประส่านงานกับบุคคล่ภาย์นอัก	 ได้้แก่	 ผูู้้ถ่อัหุ้น	 ผูู้้ล่งทุนส่ถาบัน	
ผูู้้ล่งทุนทั�วไป	 นักวิเคราะห์	 แล่ะหน่วย์งานที�เกี�ย์วข้อัง	 รวมุถ่ง
การจัด้ให้มุีชำ่อังทางอั่�นที�ส่ามุารถเข้าถ่งข้อัมุูล่ขอังบริษััทได้้โด้ย์
ส่ะด้วก	 เชำ่น	 การเผู้ย์แพร่ข้อัมูุล่ขอังบริษััททั�งภาษัาไทย์แล่ะภาษัา
อัังกฤษั	 ผู้่านเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััท	 www.tatasteelthailand.com	 
ได้้แก่	 ล่ักษัณ์ะการด้ำาเนินธิุรกิจ	 งบการเงิน	 เอักส่ารข่าว	 (Press	
Release)	โครงส่ร้างผูู้้ถ่อัหุ้น	โครงส่ร้างอังค์กร	โครงส่ร้างกลุ่่มุธิุรกิจ	
ขอ้ัมูุล่เกี�ย์วกับคณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้้บรหิาร	ข้อัมูุล่ด้า้นนักล่งทุนส่มัุพนัธิ์	
ข้อับังคับ	 แล่ะการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 ตล่อัด้จนข้อัมุูล่ที�ส่ามุารถ
ด้าวน์โหล่ด้ได้้	 เชำ่น	 ราย์งานประจำาปี	 หนังส่่อันัด้ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	 
แล่ะราย์งานการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น	เป็นต้น	ทั�งน้�	เพ่�อัเป็นการเส่ริมุส่ร้าง 
ความุเข้าใจแล่ะความุเชำ่�อัมุั�นขอังบุคคล่ภาย์นอักที�มุีต่อับริษััท

นอักจากน้�	 ภาย์หล่ังจากที�บริษััทได้้เปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ผู้ล่การด้ำาเนินงาน
ประจำาไตรมุาส่แล่ะประจำาปีต่อัตล่าด้หล่ักทรัพย์์เป็นที�เรีย์บร้อัย์แล่้ว	
บริษััทย์ังมุีนโย์บาย์ในการแถล่งผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	 รวมุถ่ง
ขอ้ัมุลู่การพฒันาเปล่ี�ย์นแปล่งขอังธิรุกจิเหล่ก็ขอังบรษัิัทสู่ส่่าธิารณ์ชำน	
ด้้วย์การเชำิญ่ส่่�อัมุวล่ชำนเข้าร่วมุรับฟุังการแถล่งผู้ล่การด้ำาเนินการ 
ด้ังกล่่าวเป็นประจำาทุกไตรมุาส่	รวมุทั�งได้้เผู้ย์แพร่เอักส่ารด้ังกล่่าวไว้
บนเว็บไซึ่ต์ขอังบริษััทอัีกด้้วย์
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษััทมุุ่งเน้นถ่งบทบาทหน้าที�ความุรับผิู้ด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการ	
กรรมุการขอังบริษััททุกคนมุีความุเข้าใจอัย์่างด้ีถ่งหน้าที�ความุรับ 
ผู้ิด้ชำอับขอังกรรมุการแล่ะล่ักษัณ์ะการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััท	 พร้อัมุ
ที�จะปฏิบัติหน้าที�ด้้วย์	 ความุซึ่่�อัส่ัตย์์สุ่จริต	 ระมุัด้ระวัง	 แล่ะรอับคอับ	
โด้ย์คำาน่งถ่งผู้ล่ประโย์ชำน์สู่งสุ่ด้ขอังบริษััทแล่ะความุเป็นธิรรมุต่อั 
ผูู้้ถ่อัหุ้นทุกราย์	 บนพ่�นฐานขอังความุสั่มุพันธิ์ที�เช่ำ�อัถ่อัต่อักันระหว่าง
ผูู้้ถ่อัหุ้นกับบริษััท	 นอักจากน้�	 คณ์ะกรรมุการย์ังได้้จัด้ให้มุีระบบ
การบริหารงานให้เป็นไปตามุหลั่กการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ีตามุที� 
คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้กำาหนด้นโย์บาย์ไว้	 เพ่�อัให้การกำากับดู้แล่แล่ะ
การบริหารงานเป็นไปด้้วย์ความุซึ่่�อัส่ัตย์์	 สุ่จริต	 มุีเหตุมุีผู้ล่	 แล่ะเป็น
อัิส่ระภาย์ใต้กรอับขอังกฎหมุาย์	แล่ะจรรย์าบรรณ์ในการด้ำาเนินธิุรกิจ
ขอังบริษััท	 ซ่ึ่�งจะทำาให้การด้ำาเนินงานขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็น
ไปอัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพแล่ะก่อัให้เกิด้ประส่ิทธิิผู้ล่แก่ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ 
ทุกกลุ่่มุอัย์่างสู่งสุ่ด้แล่ะต่อัเน่�อัง

โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษััทคำาน่งถ่งการถ่วงดุ้ล่ในการบริหารงานขอังคณ์ะกรรมุการเป็น
อัย์่างย์ิ�ง	 (Check	 and	 Balance)	 แล่ะได้้กำาหนด้ความุหล่ากหล่าย์
ในโครงส่ร้างขอังคณ์ะกรรมุการที�ชำัด้เจน	 (Board	 Diversity)	 โด้ย์ 
คณ์ะกรรมุการบริษััทประกอับด้้วย์บุคคล่ผูู้้ทรงคุณ์วุฒิที�มุีคุณ์ส่มุบัติ
หล่ากหล่าย์	 ทั�งในด้้านทักษัะ	 วิชำาชำีพความุเชำี�ย์วชำาญ่เฉพาะด้้าน	
แล่ะเพศ	 โด้ย์ในจำานวนคณ์ะกรรมุการทั�งหมุด้จะต้อังประกอับด้้วย์
กรรมุการที�เปน็ผูู้ห้ญ่งิอัย์า่งนอ้ัย์	1	คน	รวมุถง่ตอ้ังเปน็บคุคล่ที�มุภีาวะ
ผูู้้นำา	วิส่ัย์ทัศน์กว้างไกล่	ส่ามุารถอัุทิศเวล่าแล่ะความุพย์าย์ามุในการ
ปฏิบัติหน้าที�กรรมุการบริษััท	 ให้ความุคิด้เห็นอัย์่างเป็นอัิส่ระ	 แล่ะ
เป็นประโย์ชำน์ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทได้้เป็นอัย์่างด้ี	นอักจากน้�	 
ย์ังได้้มุีการจัด้ตั�งคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์ซึ่่�งมุีความุเชำี�ย์วชำาญ่เฉพาะ 
ด้า้นข่�น	เพ่�อัให้การพิจารณ์าในเร่�อังตา่งๆ	มีุการตัด้ส่นิใจที�ถกูตอ้ังแล่ะ
เป็นไปตามุหล่ักการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ีย์ิ�งข่�น

แล่ะเพ่�อัใหมุ้กีารด้แูล่แล่ะจดั้การงานด้า้นตา่งๆ	ที�เกี�ย์วขอ้ังกบักรรมุการ
บริษััท	 คณ์ะกรรมุการบริษััทยั์งได้้แต่งตั�งเล่ขานุการบริษััทเพ่�อัปฏิบัติ
หน้าที�ต่างๆ	ราย์ล่ะเอัีย์ด้ปรากฏอัย์ู่ในหัวข้อั	“โครงส่ร้างการจัด้การ”	

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณ์ะกรรมุการบริษัทัเปน็ผูู้้อัทุศิตนแล่ะเวล่าเพ่�อับริษัทัโด้ย์ไมุแ่ส่วงหา
ผู้ล่ประโย์ชำน์แก่ตนเอังหร่อัผูู้้หน่�งผูู้้ใด้โด้ย์มิุชำอับ	 แล่ะไมุ่ด้ำาเนินการ
ใด้ๆ	 ที�เป็นการขัด้แย้์งด้้านผู้ล่ประโย์ชำน์หร่อัแข่งขันกับกิจการขอัง
บรษัิัทแล่ะบริษััทย่์อัย์เป้าหมุาย์สู่งส่ดุ้คอ่ัการด้ำาเนนิธิรุกจิใหมุ้ั�นคง	เพ่�อั 
ผู้ล่ประโย์ชำน์ที�ส่มุดุ้ล่แล่ะย์ั�งย์่นขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุ	รวมุทั�งการ
เพิ�มุมุูล่ค่าขอังผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างต่อัเน่�อังในระย์ะย์าว	 ทั�งน้�	 ให้ส่อัด้คล่้อัง
วิส่ัย์ทัศน์แล่ะเป้าหมุาย์ขอังบริษััท

คณ์ะกรรมุการบริษััททำาหน้าที�กำาหนด้วิส่ัย์ทัศน์	 พันธิกิจ	 นโย์บาย์	
กล่ยุ์ทธ์ิแผู้นระย์ะย์าว	 แล่ะงบประมุาณ์ประจำาปีขอังบริษััทเป็นประจำา
ทุกปี	 โด้ย์มุอับหมุาย์ให้ฝ่�าย์บริหารเป็นผูู้้นำาเส่นอัเร่�อังด้ังกล่่าว	 
คณ์ะกรรมุการได้้ร่วมุกันอัภิปราย์	 แล่ะแส่ด้งความุเห็นอัย่์างเต็มุที�บน
พ่�นฐานขอังความุรบัผู้ดิ้ชำอับ	 ความุระมุดั้ระวงั	 ความุซึ่่�อัส่ตัย์์ส่จุรติ	 แล่ะ
ตรวจส่อับได้้	 ทั�งน้�	 คณ์ะกรรมุการได้้มุอับหมุาย์ให้ฝ่�าย์บรหิารด้ำาเนนิงาน 
ตามุนโย์บาย์	แล่ะแผู้นงานที�กำาหนด้ไว้ด้้วย์เพ่�อัให้การด้ำาเนินงานขอังบริษััท
เป็นไปในทศิทางเด้ยี์วกนั	แล่ะก่อัให้เกดิ้ประส่ทิธิภิาพแล่ะประส่ทิธิผิู้ล่	

ในรอับปี	 2564	 -	 2565	 คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้พิจารณ์าทบทวน
แล่ะอันุมุัติวิส่ัย์ทัศน์	 พันธิกิจ	 นโย์บาย์	 กล่ย์ุทธิ์แผู้นระย์ะย์าว 

งบประมุาณ์ประจำา ปี 	 ตล่อัด้จนการด้ำา เนินงานขอังบริ ษััท 
การบริหารความุเส่ี�ย์ง	 แผู้นการจัด้ส่รรงบประมุาณ์	 แล่ะการประเมุิน
ผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทแล่ะการปฏิบัติงานขอังคณ์ะทำางาน
ชำุด้ต่างๆ	 รวมุทั�งทบทวนกล่ย์ุทธิ์	 วัตถุประส่งค์	 งบประมุาณ์ประจำา
ปี	 เป็นประจำาทุกไตรมุาส่	 นอักจากน้�	 บริษััทได้้พัฒนาระบบการ
ติด้ตามุแล่ะกำากับดู้แล่ให้มุีการนำากล่ยุ์ทธิ์ไปใช้ำอัย่์างมีุประส่ิทธิิผู้ล่
ส่ำาหรับผูู้้บริหารระด้ับสู่งในการทบทวน	 ปรับปรุง	 แล่ะพัฒนา
ระบบการบริหารความุเส่ี�ย์ง	 ระบบการควบคุมุภาย์ใน	 แล่ะระบบ 
การตรวจส่อับขอังบริษััท	 ให้ส่อัด้คล่้อังกับส่ภาพการณ์์ที�มุีการ
เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ู่ตล่อัด้เวล่า	 ตล่อัด้จนการพัฒนาการกำากับดู้แล่แล่ะ 
พฒันาบรรษััทภบิาล่ขอังบรษัิัทเพ่�อัมุุง่สู่มุ่าตรฐานที�ย์อัมุรบัในระด้บัส่ากล่

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการ
1.	 อันุมุัติแผู้นงานประจำาปี	 งบประมุาณ์ราย์จ่าย์ล่งทุนประจำาปี	 

แผู้นระย์ะกล่างแล่ะระย์ะย์าว
2.	 อันมุุตัิใหมุ้กีารกูย้์มุ่เงนิในวงเงนิระย์ะส่ั�นแล่ะระย์ะย์าวจากธินาคาร/ 

ส่ถาบนัการเงนิ	 การให้จำานอังหรอ่ัจำานำาส่นิทรพัย์์เพ่�อัคำ�าประกนัเงนิกู้	 
การล่งนามุในส่ัญ่ญ่าเงินกู้	 หร่อัส่ัญ่ญ่าที�เกี�ย์วข้อังที�อันุมุัติแล่้ว	
แล่ะการย์กเล่ิกวงเงินกู้

3.	 อันุมุัติการเปิด้/ปิด้	บัญ่ชำีธินาคาร
4.	 อันุมุัติการใชำ้หล่ักการบัญ่ชำี	 หร่อัเปล่ี�ย์นแปล่งหล่ักการบัญ่ชำี	

ปรับปรุง	/เปล่ี�ย์นแปล่งบัญ่ชำีการใชำ้อััตราค่าเส่่�อัมุราคา
5.	 อันุมุัติการรับรอังงบการเงินแล่ะจัด้ส่รรกำาไรส่ะส่มุ
6.	 อันมุุตักิารซึ่่�อั	ขาย์	แล่กเปล่ี�ย์น	จำานอัง	รบัจำานอัง	ขาย์ฝ่ากรบัซึ่่�อั	ฝ่าก

เช่ำา	ให้เช่ำาที�ด้นิแล่ะส่ิ�งปล่กูส่ร้าง	ที�มุมีุลู่ค่าทางบญั่ชำไีมุ่เกนิ	50	ล้่านบาท
7.	 อันุมุัติการจำาหน่าย์ส่ินทรัพย์์	ประเภทส่ินทรัพย์์ถาวร	แล่ะทรัพย์์

ส่ินอั่�นๆ	(ไมุ่รวมุเร่�อังที�ด้ินแล่ะส่ิ�งปลู่กส่ร้าง)
8.	 อันมุุตักิารด้ำาเนินการด้้านทรัพย์ากรบุคคล่	ในเร่�อัง	โครงส่ร้างอังค์กร

การวางแผู้นกำาล่ังพล่	 การส่รรหาแล่ะคัด้เล่่อักผูู้้บริหารระดั้บสู่ง	 
แล่ะงบประมุาณ์การข่�นค่าจ้างแล่ะเงนิรางวลั่ประจำาปี

9.	 อันุมุัติการเข้าร่วมุทุน	การล่งทุนซึ่่�อั/ขาย์หุ้น
10.	อันุมุัติเร่�อังที�ต้อังนำาเส่นอัต่อัผูู้้ถ่อัหุ้น
11.	คณ์ะกรรมุการไมุ่ส่ามุารถอันมุุตัหิรอ่ัพจิารณ์ากำาหนด้เป็นประการใด้ๆ	 

เว้นแต่ได้้รบัความุเหน็ชำอับด้้วย์คะแนนเส่ยี์งข้างมุากขอังกรรมุการ 
ที�เข้าร่วมุประชำุมุคณ์ะกรรมุการขอังบริษััทแล่ะ/หร่อับริษััทย่์อัย์ใน 
เร่�อังด้งัต่อัไปน้�
11.1	การกูย้์มุ่ในวงเงินเกนิ	50	ล้่านบาทที�ไมุไ่ด้อ้ัย์ู่ในงบประมุาณ์ 

ประจำาปีขอังกลุ่่มุบริษััท
11.2	การให้กู้	หร่อั	ให้หล่ักประกัน	การชำด้ใชำ้ค่าเส่ีย์หาย์	การคำ�า 

ประกันหนังส่่อัรับรอังการให้การส่นับส่นุน	 หร่อัคำามุั�น 
ในล่ักษัณ์ะที�คล่้าย์คล่่งกันแก่บุคคล่ใด้ๆ	 ที�มุิได้้อัย์ู่ ใน 
งบประมุาณ์ประจำาปีขอังกลุ่่มุบริษััท	

11.3	การล่งทุนใด้ๆ	ในวงเงินเกินห้าส่ิบล่้านบาทที�ไมุ่ได้้อัย์ู่ในงบ
ประมุาณ์ประจำาปีขอังกลุ่่มุบริษััท

11.4	การขาย์	โอัน	ให้เช่ำา	หรอ่ัให้อันญุ่าตใด้ๆ	เกี�ย์วกบัทรพัย์์ส่นิ
หร่อัสิ่นทรัพย์์ใด้ๆ	 ที�มุีมุูล่ค่าทางบัญ่ชีำเกิน	 50	 ล้่านบาท 
ซ่ึ่�งไมุ่ได้้อัยู่์ในงบประมุาณ์ประจำาปีขอังกลุ่มุ่บรษัิัท

11.5	การให้ความุเห็นชำอับแล่ะแก้ไขงบประมุาณ์ประจำาปีขอัง 
กลุ่่มุบริษััท

11.6	ธิรุกรรมุใด้ๆ	กบับคุคล่ที�เกี�ย์วขอ้ังกนัซ่ึ่�งมุไิด้เ้ปน็การประกอับ 
กิจการตามุปกติ

11.7	การเปล่ี�ย์นแปล่งนโย์บาย์ทางการบัญ่ชีำ	 การอันุมุัติงบการ
เงินประจำาปีรวมุ	 งบการเงินประจำาปีเด้ี�ย์ว	 แล่ะงบการเงิน
ราย์ไตรมุาส่ขอังกลุ่่มุบริษััท

11.8	การเปล่ี�ย์นแปล่งที�เกี�ย์วข้อังกับการประกอับธิุรกิจ	 หร่อั 
เล่ิกประกอับธิุรกิจใด้ๆ	ขอังกลุ่่มุบริษััท
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หน้าที�ของประธุานกรรมการ
หน้าที�หล่ักขอังประธิานคณ์ะกรรมุการค่อับริหารจัด้การแล่ะเป็น 
ผูู้น้ำาขอังคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	ประธิานกรรมุการมุหีนา้ที�รบัผู้ดิ้ชำอับตอ่ั
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทแล่ะด้ำาเนนิการในฐานะเปน็ผูู้้ประส่านงานโด้ย์ตรง
ระหว่างคณ์ะกรรมุการบริษััทกับฝ่�าย์บริหารขอังบริษััทผู้่านกรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	 รวมุทั�งถ่าย์ทอัด้มุติขอังคณ์ะกรรมุการสู่่ผูู้้เกี�ย์วข้อัง 
เพ่�อัให้มุั�นใจได้ว่้าได้มีุ้การนำามุติขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทไปด้ำาเนินการ 
ต่อัอัย์่างมุีประส่ิทธิิผู้ล่สู่งสุ่ด้แล่ะมุีความุเหมุาะส่มุ	

ด้้วย์ภาระหน้าที�ที�แตกต่างกันระหว่างประธิานกรรมุการในฐานะผูู้้นำา
ด้้านนโย์บาย์	แล่ะกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ในฐานะผูู้้นำาด้้านการบริหาร
งานประจำาบริษััทจ่งได้้แบ่งแย์กบทบาทขอังประธิานกรรมุการอัอัก
จากกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่อัย์่างชำัด้เจน	 ซึ่่�งหมุาย์ความุว่าประธิาน
กรรมุการมุคีวามุเปน็อัสิ่ระจากฝ่�าย์บรหิาร	ไมุมุ่ผีู้ล่ประโย์ชำน	์แล่ะไมุมุ่ี
ธิุรกิจหร่อัความุส่ัมุพันธ์ิอั่�นใด้อัันอัาจเป็นอุัปส่รรคต่อัการใช้ำดุ้ล่ย์พินิจ
อัย์่างเป็นอัิส่ระ

บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบที�สำาคัญของประธุาน
กรรมการ มีดังต่อไปนี�
1.	 ด้แูล่ให้คณ์ะกรรมุการบรษัิัทมุกีารปฏบิตัหิน้าที�ได้้อัย่์างมุปีระส่ทิธิผิู้ล่
2.	 ให้คำาแนะนำาแล่ะคำาปรก่ษัาอัย่์างเป็นอิัส่ระแก่กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่
3.	 หาร่อัร่วมุกับกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่แล่ะเล่ขานุการบริษััท	 เพ่�อั

กำาหนด้วาระการประชำุมุ
4.	 ส่นบัส่นนุใหก้รรมุการได้อ้ัภปิราย์ในประเด้น็ตา่งๆ	ในระหวา่งการ

ประชำมุุ	รวมุทั�งได้้ส่อับถามุแล่ะแส่ด้งความุเหน็อัย่์างกว้างขวาง
5.	 ส่ง่เส่ริมุให้เกดิ้ความุสั่มุพนัธิท์ี�ส่รา้งส่รรค์	ทั�งระหว่างคณ์ะกรรมุการ 

บริษััทเอัง	แล่ะคณ์ะกรรมุการบริษััทกับฝ่�าย์บริหาร
6.	 ส่ร้างความุมุั�นใจว่ามุีการส่่�อัส่ารกับผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างมุีประส่ิทธิิผู้ล่

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทได้้แตง่ตั�งคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ	ตั�งแตป่	ี2545	
ปจัจบุนัประกอับด้ว้ย์กรรมุการอิัส่ระจำานวน	3	คน	คณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับ	ได้เ้ปล่ี�ย์นชำ่�อัเปน็	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
ในที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััท	เมุ่�อัวันที�	20	เมุษัาย์น	2564

นาย์อัลั่น	 แคมุ	 ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุ
เส่ี�ย์ง	เป็นผูู้้มุีความุรู้ความุเข้าใจแล่ะมุีประส่บการณ์์ด้้านบัญ่ชำีแล่ะการ
เงินเป็นอัย์่างด้ี	

คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งทำาหน้าที�ส่อับทาน
การด้ำาเนนิงานใหถ้กูตอ้ังตามุนโย์บาย์แล่ะระเบีย์บขอ้ับังคบัขอังบริษััท	
ตล่อัด้จนกฎหมุาย์ระเบีย์บปฏิบตั	ิแล่ะข้อักำาหนด้ขอังหน่วย์งานกำากบั
ดู้แล่	ส่่งเส่ริมุการพัฒนาระบบราย์งานทางการเงินแล่ะบัญ่ชำีให้เป็นไป
ตามุมุาตรฐานส่ากล่	 ส่อับทานระบบการบริหารความุเส่ี�ย์งขอังบริษััท	
แล่ะติด้ตามุกรอับการบริหารความุเส่ี�ย์งโด้ย์รวมุขอังบริษััท	 รวมุทั�ง
ส่อับทานใหบ้รษัิัทมุรีะบบการควบคมุุแล่ะตรวจส่อับภาย์ใน	แล่ะระบบ
บริหารความุเส่ี�ย์งที�รัด้กุมุ	เหมุาะส่มุทันส่มุัย์	แล่ะมุีประส่ิทธิิภาพ

บรษัิัทใหอ้ัำานาจคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งปฏบิตัิ
หน้าที�อัย่์างเต็มุที�แล่ะแส่ด้งความุคิด้เห็นได้้อัย่์างอิัส่ระ	 โด้ย์ตั�งแต่
ปี	 2552	 คณ์ะกรรมุการได้้จัด้ตั�งหน่วย์งานตรวจส่อับภาย์ในข่�นเป็น 
หน่วย์งานหน่�งภาย์ในบริษััท	 ปฏิบัติหน้าที�ข่�นตรงต่อัคณ์ะกรรมุการ
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 เพ่�อัให้คณ์ะกรรมุการส่ามุารถ
ตดิ้ตามุการด้ำาเนนิงานขอังบริษััทได้อ้ัย่์างมีุประสิ่ทธิภิาพย์ิ�งข่�น	แล่ะใน

กรณ์ท้ี�จำาเป็นคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งส่ามุารถ 
ขอัคำาปรก่ษัาจากที�ปรก่ษัาภาย์นอักที�เปน็อัสิ่ระได้อ้ัย์า่งเตม็ุที�โด้ย์บรษัิัท
เป็นผูู้้รับผู้ิด้ชำอับค่าใชำ้จ่าย์

คณะจัดการ 
คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้แต่งตั�งคณ์ะจัด้การ	 ตั�งแต่ปี	 2545	 ปัจจุบัน
ประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััท	 จำานวน	 4	 คน	 ทำาหน้าที�ควบคุมุดู้แล่
กิจการบริษััทตามุที�คณ์ะกรรมุการมุอับหมุาย์	 ทั�งในด้้านการกล่ั�น
กรอังนโย์บาย์แล่ะกล่ย์ุทธิ์ขอังบริษััท	 พร้อัมุทั�งให้ข้อัเส่นอัแนะที�เป็น
ประโย์ชำนส์่งูส่ดุ้ตอ่ัการปฏบิตังิานซ่ึ่�งส่อัด้คล่อ้ังแล่ะส่นบัส่นนุตอ่ัส่ภาพ
เศรษัฐกิจ	การพิจารณ์าแล่ะให้ความุเห็นต่อัแผู้นการด้ำาเนินธุิรกิจ	แล่ะ
การจดั้ส่รรงบประมุาณ์ประจำาปกีารเงินตามุที�ฝ่�าย์บริหารเส่นอัมุา	เพ่�อั
เส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทพิจารณ์าอันุมุัติ	รวมุทั�งการกำากับ	ดู้แล่	
แล่ะตดิ้ตามุผู้ล่การด้ำาเนนิงานขอังบริษััทให้เป็นไปอัย่์างมีุประสิ่ทธิภิาพ	
แล่ะเหมุาะส่มุกับภาวะขอังธิุรกิจเพ่�อัประโย์ชำน์ต่อัการบริหารกิจการ	
แล่ะการด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้บรรลุ่วัตถุประส่งค์ตามุนโย์บาย์แล่ะ
แผู้นธิุรกิจประจำาปีการเงินตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้กำาหนด้ไว้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน
คณ์ะกรรมุการบริษััทได้จั้ด้ตั�งคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะ
พจิารณ์าผู้ล่ตอับแทน	มุาตั�งแตป่	ี2547	โด้ย์แย์กอัอักเปน็	2	คณ์ะ	ได้แ้ก่	
คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่แล่ะส่รรหา	 แล่ะคณ์ะกรรมุการพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน	ตอ่ัมุาเมุ่�อัวนัที�	31	มุกราคมุ	2556	คณ์ะกรรมุการบรษัิัท
ได้้มุีมุติอันุมุัติให้รวมุคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์ทั�ง	 2	 คณ์ะเข้าด้้วย์กัน 
เพ่�อัความุส่ะด้วกแล่ะความุคล่่อังตัวในการปฏิบัติงานรวมุถ่ง 
ล่ด้ต้นทุนขอังบริษััท

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	
ประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััทจำานวน	4	คน	มุีกรรมุการคร่�งหน่�งเป็น
กรรมุการอัิส่ระ	แล่ะด้ำารงตำาแหน่งประธิานคณ์ะกรรมุการฯ	ทำาหน้าที�
ด้า้นบรรษััทภิบาล่	คอ่ั	เส่นอั	ทบทวน	แล่ะกำากบัด้แูล่การปฏิบตังิานขอัง
คณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้บ้รหิาร	ใหเ้ปน็ไปตามุแนวปฏบิตัดิ้า้นบรรษััทภบิาล่ 
ขอังบริษััท	 ตล่อัด้จนมุีหน้าที�พิจารณ์ากำาหนด้แนวทาง	 แล่ะส่รรหา 
ผูู้ท้ี�เหมุาะส่มุในการด้ำารงตำาแหนง่เปน็กรรมุการบรษัิัท	หรอ่ั	กรรมุการ
ผูู้้จัด้การใหญ่่	 เพ่�อัทด้แทนกรรมุการที�ครบรอับอัอักตามุวาระหร่อั
กรณ์้อั่�น	แล่ะทำาหน้าที�ด้้านพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	ค่อั	ศ่กษัาพิจารณ์า
ติด้ตามุความุเปล่ี�ย์นแปล่งแล่ะแนวโน้มุในเร่�อังค่าตอับแทนขอัง 
คณ์ะกรรมุการบริษััท	คณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์ต่างๆ	กรรมุการผูู้้จัด้การ
ใหญ่่	แล่ะผูู้้บริหารขอังบริษััท

คณะกรรมการพันธุกิจเพื�อสังคมและความยั�งยืน
ในฐานะบรรษััทพล่เมุ่อังที�ด้ีมุีความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	 บริษััทได้้
ให้ความุส่ำาคัญ่กับการพัฒนาอัย่์างย์ั�งย์่นในระย์ะย์าวที�ส่อัด้คล้่อัง
กับแนวทางขอังกลุ่่มุทาทา	 ในปี	 2561	 คณ์ะกรรมุการบริษััทโด้ย์ 
การกล่ั�นกรอังขอังคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่
ตอับแทน	ได้้จดั้ให้มุคีณ์ะกรรมุการพนัธิกจิเพ่�อัส่งัคมุแล่ะความุยั์�งย์น่ข่�น

คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัสั่งคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	 ประกอับด้้วย์
กรรมุการบริษััทจำานวน	3	คน	โด้ย์กรรมุการ	1	คนเป็นกรรมุการอัิส่ระ	
ทั�งน้�	 ประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่นควร
เป็นกรรมุการที�ไมุ่เป็นผูู้้บริหาร	 คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะ 
ความุย์ั�งย์่นมุีหน้าที�ส่นับส่นุนคณ์ะกรรมุการบริษััทในการกำาหนด้	
ติด้ตามุ	 แล่ะทบทวนกล่ยุ์ทธิ์	 แล่ะนโย์บาย์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อั
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หน้าที�ของประธุานกรรมการ
หน้าที�หล่ักขอังประธิานคณ์ะกรรมุการค่อับริหารจัด้การแล่ะเป็น 
ผูู้น้ำาขอังคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	ประธิานกรรมุการมุหีนา้ที�รบัผู้ดิ้ชำอับตอ่ั
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทแล่ะด้ำาเนนิการในฐานะเปน็ผูู้้ประส่านงานโด้ย์ตรง
ระหว่างคณ์ะกรรมุการบริษััทกับฝ่�าย์บริหารขอังบริษััทผู้่านกรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	 รวมุทั�งถ่าย์ทอัด้มุติขอังคณ์ะกรรมุการสู่่ผูู้้เกี�ย์วข้อัง 
เพ่�อัให้มุั�นใจได้ว่้าได้มีุ้การนำามุติขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทไปด้ำาเนินการ 
ต่อัอัย์่างมุีประส่ิทธิิผู้ล่สู่งสุ่ด้แล่ะมุีความุเหมุาะส่มุ	

ด้้วย์ภาระหน้าที�ที�แตกต่างกันระหว่างประธิานกรรมุการในฐานะผูู้้นำา
ด้้านนโย์บาย์	แล่ะกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ในฐานะผูู้้นำาด้้านการบริหาร
งานประจำาบริษััทจ่งได้้แบ่งแย์กบทบาทขอังประธิานกรรมุการอัอัก
จากกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่อัย์่างชำัด้เจน	 ซึ่่�งหมุาย์ความุว่าประธิาน
กรรมุการมุคีวามุเปน็อัสิ่ระจากฝ่�าย์บรหิาร	ไมุมุ่ผีู้ล่ประโย์ชำน	์แล่ะไมุมุ่ี
ธิุรกิจหร่อัความุส่ัมุพันธ์ิอั่�นใด้อัันอัาจเป็นอุัปส่รรคต่อัการใช้ำดุ้ล่ย์พินิจ
อัย์่างเป็นอัิส่ระ

บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบที�สำาคัญของประธุาน
กรรมการ มีดังต่อไปนี�
1.	 ด้แูล่ให้คณ์ะกรรมุการบรษัิัทมุกีารปฏบิตัหิน้าที�ได้้อัย่์างมุปีระส่ทิธิผิู้ล่
2.	 ให้คำาแนะนำาแล่ะคำาปรก่ษัาอัย่์างเป็นอิัส่ระแก่กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่
3.	 หาร่อัร่วมุกับกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่แล่ะเล่ขานุการบริษััท	 เพ่�อั

กำาหนด้วาระการประชำุมุ
4.	 ส่นบัส่นนุใหก้รรมุการได้อ้ัภปิราย์ในประเด้น็ตา่งๆ	ในระหวา่งการ

ประชำมุุ	รวมุทั�งได้้ส่อับถามุแล่ะแส่ด้งความุเหน็อัย่์างกว้างขวาง
5.	 ส่ง่เส่ริมุให้เกดิ้ความุสั่มุพนัธิท์ี�ส่รา้งส่รรค์	ทั�งระหว่างคณ์ะกรรมุการ 

บริษััทเอัง	แล่ะคณ์ะกรรมุการบริษััทกับฝ่�าย์บริหาร
6.	 ส่ร้างความุมุั�นใจว่ามุีการส่่�อัส่ารกับผูู้้ถ่อัหุ้นอัย์่างมุีประส่ิทธิิผู้ล่

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทได้แ้ตง่ตั�งคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ	ตั�งแตป่	ี2545	
ปจัจบุนัประกอับด้ว้ย์กรรมุการอิัส่ระจำานวน	3	คน	คณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับ	ได้เ้ปล่ี�ย์นชำ่�อัเปน็	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
ในที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััท	เมุ่�อัวันที�	20	เมุษัาย์น	2564

นาย์อัลั่น	 แคมุ	 ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุ
เส่ี�ย์ง	เป็นผูู้้มุีความุรู้ความุเข้าใจแล่ะมุีประส่บการณ์์ด้้านบัญ่ชำีแล่ะการ
เงินเป็นอัย์่างด้ี	

คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งทำาหน้าที�ส่อับทาน
การด้ำาเนนิงานใหถ้กูตอ้ังตามุนโย์บาย์แล่ะระเบีย์บขอ้ับงัคบัขอังบริษััท	
ตล่อัด้จนกฎหมุาย์ระเบีย์บปฏิบตั	ิแล่ะข้อักำาหนด้ขอังหน่วย์งานกำากบั
ดู้แล่	ส่่งเส่ริมุการพัฒนาระบบราย์งานทางการเงินแล่ะบัญ่ชำีให้เป็นไป
ตามุมุาตรฐานส่ากล่	 ส่อับทานระบบการบริหารความุเส่ี�ย์งขอังบริษััท	
แล่ะติด้ตามุกรอับการบริหารความุเส่ี�ย์งโด้ย์รวมุขอังบริษััท	 รวมุทั�ง
ส่อับทานใหบ้รษัิัทมุรีะบบการควบคมุุแล่ะตรวจส่อับภาย์ใน	แล่ะระบบ
บริหารความุเส่ี�ย์งที�รัด้กุมุ	เหมุาะส่มุทันส่มุัย์	แล่ะมุีประส่ิทธิิภาพ

บรษัิัทใหอ้ัำานาจคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งปฏบิตัิ
หน้าที�อัย่์างเต็มุที�แล่ะแส่ด้งความุคิด้เห็นได้้อัย่์างอิัส่ระ	 โด้ย์ตั�งแต่
ปี	 2552	 คณ์ะกรรมุการได้้จัด้ตั�งหน่วย์งานตรวจส่อับภาย์ในข่�นเป็น 
หน่วย์งานหน่�งภาย์ในบริษััท	 ปฏิบัติหน้าที�ข่�นตรงต่อัคณ์ะกรรมุการ
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 เพ่�อัให้คณ์ะกรรมุการส่ามุารถ
ตดิ้ตามุการด้ำาเนนิงานขอังบริษััทได้อ้ัย่์างมีุประสิ่ทธิภิาพย์ิ�งข่�น	แล่ะใน

กรณ์ท้ี�จำาเป็นคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งส่ามุารถ 
ขอัคำาปรก่ษัาจากที�ปรก่ษัาภาย์นอักที�เปน็อัสิ่ระได้อ้ัย์า่งเตม็ุที�โด้ย์บรษัิัท
เป็นผูู้้รับผู้ิด้ชำอับค่าใชำ้จ่าย์

คณะจัดการ 
คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้แต่งตั�งคณ์ะจัด้การ	 ตั�งแต่ปี	 2545	 ปัจจุบัน
ประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััท	 จำานวน	 4	 คน	 ทำาหน้าที�ควบคุมุดู้แล่
กิจการบริษััทตามุที�คณ์ะกรรมุการมุอับหมุาย์	 ทั�งในด้้านการกล่ั�น
กรอังนโย์บาย์แล่ะกล่ย์ุทธิ์ขอังบริษััท	 พร้อัมุทั�งให้ข้อัเส่นอัแนะที�เป็น
ประโย์ชำนส์่งูส่ดุ้ตอ่ัการปฏบิตังิานซ่ึ่�งส่อัด้คล่อ้ังแล่ะส่นบัส่นนุตอ่ัส่ภาพ
เศรษัฐกิจ	การพิจารณ์าแล่ะให้ความุเห็นต่อัแผู้นการด้ำาเนินธุิรกิจ	แล่ะ
การจดั้ส่รรงบประมุาณ์ประจำาปีการเงินตามุที�ฝ่�าย์บริหารเส่นอัมุา	เพ่�อั
เส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทพิจารณ์าอันุมุัติ	รวมุทั�งการกำากับ	ดู้แล่	
แล่ะตดิ้ตามุผู้ล่การด้ำาเนนิงานขอังบริษััทให้เป็นไปอัย่์างมีุประสิ่ทธิภิาพ	
แล่ะเหมุาะส่มุกับภาวะขอังธิุรกิจเพ่�อัประโย์ชำน์ต่อัการบริหารกิจการ	
แล่ะการด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้บรรลุ่วัตถุประส่งค์ตามุนโย์บาย์แล่ะ
แผู้นธิุรกิจประจำาปีการเงินตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้กำาหนด้ไว้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน
คณ์ะกรรมุการบริษััทได้จั้ด้ตั�งคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะ
พจิารณ์าผู้ล่ตอับแทน	มุาตั�งแตป่	ี2547	โด้ย์แย์กอัอักเปน็	2	คณ์ะ	ได้แ้ก่	
คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่แล่ะส่รรหา	 แล่ะคณ์ะกรรมุการพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน	ตอ่ัมุาเมุ่�อัวนัที�	31	มุกราคมุ	2556	คณ์ะกรรมุการบรษัิัท
ได้้มุีมุติอันุมุัติให้รวมุคณ์ะกรรมุการชำุด้ย่์อัย์ทั�ง	 2	 คณ์ะเข้าด้้วย์กัน 
เพ่�อัความุส่ะด้วกแล่ะความุคล่่อังตัวในการปฏิบัติงานรวมุถ่ง 
ล่ด้ต้นทุนขอังบริษััท

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	
ประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััทจำานวน	4	คน	 มีุกรรมุการคร่�งหน่�งเป็น
กรรมุการอัิส่ระ	แล่ะด้ำารงตำาแหน่งประธิานคณ์ะกรรมุการฯ	ทำาหน้าที�
ด้า้นบรรษััทภิบาล่	คอ่ั	เส่นอั	ทบทวน	แล่ะกำากบัด้แูล่การปฏิบตังิานขอัง
คณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้บ้รหิาร	ใหเ้ปน็ไปตามุแนวปฏบิตัดิ้า้นบรรษััทภบิาล่ 
ขอังบริษััท	 ตล่อัด้จนมุีหน้าที�พิจารณ์ากำาหนด้แนวทาง	 แล่ะส่รรหา 
ผูู้ท้ี�เหมุาะส่มุในการด้ำารงตำาแหนง่เปน็กรรมุการบรษัิัท	หรอ่ั	กรรมุการ
ผูู้้จัด้การใหญ่่	 เพ่�อัทด้แทนกรรมุการที�ครบรอับอัอักตามุวาระหร่อั
กรณ์้อั่�น	แล่ะทำาหน้าที�ด้้านพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	ค่อั	ศ่กษัาพิจารณ์า
ติด้ตามุความุเปล่ี�ย์นแปล่งแล่ะแนวโน้มุในเร่�อังค่าตอับแทนขอัง 
คณ์ะกรรมุการบริษััท	คณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์ต่างๆ	กรรมุการผูู้้จัด้การ
ใหญ่่	แล่ะผูู้้บริหารขอังบริษััท

คณะกรรมการพันธุกิจเพื�อสังคมและความยั�งยืน
ในฐานะบรรษััทพล่เมุ่อังที�ด้ีมุีความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	 บริษััทได้้
ให้ความุส่ำาคัญ่กับการพัฒนาอัย่์างย์ั�งย์่นในระย์ะย์าวที�ส่อัด้คล้่อัง
กับแนวทางขอังกลุ่่มุทาทา	 ในปี	 2561	 คณ์ะกรรมุการบริษััทโด้ย์ 
การกล่ั�นกรอังขอังคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่
ตอับแทน	ได้้จดั้ให้มุคีณ์ะกรรมุการพนัธิกจิเพ่�อัส่งัคมุแล่ะความุยั์�งย์น่ข่�น

คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัสั่งคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	 ประกอับด้้วย์
กรรมุการบริษััทจำานวน	3	คน	โด้ย์กรรมุการ	1	คนเป็นกรรมุการอัิส่ระ	
ทั�งน้�	 ประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่นควร
เป็นกรรมุการที�ไมุ่เป็นผูู้้บริหาร	 คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะ 
ความุย์ั�งย์่นมุีหน้าที�ส่นับส่นุนคณ์ะกรรมุการบริษััทในการกำาหนด้	
ติด้ตามุ	 แล่ะทบทวนกล่ยุ์ทธิ์	 แล่ะนโย์บาย์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อั

116116  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ส่ังคมุขอังบริษััท	 รวมุถ่งงบประมุาณ์ราย์จ่าย์ที�จะเกิด้ข่�นในกิจกรรมุ
ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัสั่งคมุ	 ตล่อัด้จนส่นับส่นุนให้คำาแนะนำาแก่
ฝ่�าย์บริหารในการกำาหนด้	 ติด้ตามุ	 ทบทวนกล่ย์ุทธิ์แล่ะนโย์บาย์ด้้าน
ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุขอังบริษััท	 แล่ะนำาไปปฏิบัติเพ่�อัให้บริษััท 
มุีการเติบโตอัย์่างย์ั�งย์่น	 เพิ�มุคุณ์ค่าให้ส่อัด้คล่้อังกับการคงไว้แล่ะ 
เพิ�มุข่�นในระย์ะย์าว	 ทางด้้านการเงิน	 การผู้ล่ิต	 เร่�อังที�เกี�ย์วกับ
ธิรรมุชำาติ	ส่ังคมุ	มุนุษัย์ชำาติ	แล่ะทุนทางปัญ่ญ่า

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
วาระการด้ำารงตำาแหน่งขอังกรรมุการบริษััทกำาหนด้ไว้คราวล่ะ	 3	 ปี	
ในการประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นส่ามุัญ่ประจำาปีทุกครั�ง	ให้กรรมุการจำานวนหน่�ง
ในส่ามุขอังกรรมุการทั�งคณ์ะพ้นจากตำาแหน่ง	 โด้ย์ล่ำาดั้บในการพ้น 
จากตำาแหนง่ใหก้รรมุการตกล่งเหน็ชำอับรว่มุกนั	ทั�งน้�	กรรมุการซ่ึ่�งพน้ 
จากตำาแหน่งอัาจได้้รับเล่่อักให้กล่ับเข้ามุารับตำาแหน่งอัีกได้้	 ส่่วน
กรรมุการอัิส่ระจำากัด้จำานวนปีในการด้ำารงตำาแหน่งไมุ่เกิน	 10	 ปี	
วาระการด้ำารงตำาแหน่งขอังกรรมุการชำุด้ย่์อัย์จะเท่ากับวาระการ
ด้ำารงตำาแหน่งขอังกรรมุการบริษััท	 แล่ะกรรมุการจะพ้นจากการเป็น
กรรมุการชำุด้ย์่อัย์ทันที	เมุ่�อัพ้นจากตำาแหน่งกรรมุการบริษััท

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษััทมุีการกำาหนด้นโย์บาย์จำากัด้จำานวนบริษััทจด้ทะเบีย์นอั่�น
ที�กรรมุการบริษััทแต่ล่ะคนจะไปด้ำารงตำาแหน่งอัย่์างชำัด้เจน	 โด้ย์
กรรมุการแตล่่ะคนตอ้ังไมุด่้ำารงตำาแหนง่กรรมุการในบรษัิัทจด้ทะเบยี์น
อั่�นเกิน	 5	 บริษััท	 ส่่วนกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ต้อังไมุ่ด้ำารงตำาแหน่ง 
ในบริษััทจด้ทะเบีย์นอั่�น	ย์กเว้นบริษััทในกลุ่่มุทาทา	ทั�งน้�	เพ่�อัให้เป็น
ไปตามุเป้าหมุาย์ในการด้ำาเนินธิุรกิจ

ปัจจุบันสั่ด้ส่่วนขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทประกอับด้้วย์กรรมุการไทย์
แล่ะกรรมุการต่างชำาติอัย์่างล่ะคร่�งหน่�ง	 กรรมุการที�เป็นชำาวต่างชำาติ
เปน็ผูู้มุ้ภีมูุลิ่ำาเนาอัย์ู่ในตา่งประเทศทำาใหไ้มุมุ่กีารรบัตำาแหนง่กรรมุการ
บริษััทจด้ทะเบีย์นอั่�นแต่อัย์่างใด้	 แล่ะกรรมุการมุากกว่าก่�งหน่�งขอัง
จำานวนกรรมุการทั�งหมุด้มุีถิ�นที�อัย์ู่ในประเทศไทย์	ส่่วนกรรมุการไทย์
นั�นตามุข้อัมุูล่ประวัติกรรมุการในปัจจุบัน	 ไมุ่ปรากฏว่ามุีกรรมุการ 
ทา่นใด้รบัตำาแหนง่ในบรษัิัทจด้ทะเบีย์นอั่�นเกนิ	2	บรษัิัท	ด้งันั�น	จง่เห็น
ได้ว้า่กรรมุการบรษัิัททกุคนเปน็ผูู้ท้ี�ส่ามุารถปฏบิตัหินา้ที�แล่ะอัทุศิเวล่า
ให้กับบริษััทได้้อัย์่างเต็มุที�แล่ะเต็มุความุส่ามุารถ

ส่ำาหรับกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ในฐานะพนักงานคนหน่�งขอังบริษััทจะ
ต้อังอัุทิศเวล่าในการทำางานทั�งหมุด้ขอังตนให้แก่บริษััท	 เพ่�อัให้เป็น
ไปตามุสั่ญ่ญ่าการว่าจ้างไมุ่ได้้ด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมุการในบริษััท
จด้ทะเบีย์นอั่�นย์กเว้นในกลุ่่มุบริษััท	ทั�งน้�	เพ่�อัแผู้นการด้ำาเนินงานที�มุี
ความุส่อัด้คล่้อังกัน	ซึ่่�งเป็นการด้ำารงตำาแหน่งกรรมุการตามุที�กำาหนด้
ไว้ในนโย์บาย์อัย์่างเคร่งครัด้	

อัย์่างไรก็ตามุ	 กรรมุการท่านใด้ที�ด้ำารงตำาแหน่งในบริษััทอั่�นนอัก
ประเทศ	บริษััทจะราย์งานไว้ในราย์งานประจำาปีอัย์่างชำัด้เจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษััทได้้กำาหนด้วันประชำุมุไว้ล่่วงหน้าทุกปีอัย์่างน้อัย์ปีล่ะ	 5	 ครั�ง	
แล่ะแจ้งให้กรรมุการแต่ล่ะท่านได้้ทราบเป็นการล่่วงหน้าตล่อัด้ทั�งปี	 
พร้อัมุทั�งได้้กำาหนด้วาระการพิจารณ์าที�ส่ำาคัญ่ส่ำาหรับการประชำุมุ 
คณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	 รวมุถ่งการทบทวน
ติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนินงานไว้อัย์่างชำัด้เจนแล่ะอัาจมุีการประชำุมุเพิ�มุ
ในกรณ์้ที�มุีเร่�อังส่ำาคัญ่เร่งด้่วน	 ในการประชุำมุแต่ล่ะครั�งได้้มีุการจัด้
ส่่งหนังส่่อัเชำิญ่ประชำุมุ	 ระเบีย์บวาระ	 พร้อัมุทั�งเอักส่ารประกอับการ

ประชำุมุให้กรรมุการได้้ศ่กษัาล่่วงหน้าอัย์่างน้อัย์	7	วันก่อันวันประชำุมุ	
ในการประชำุมุแต่ล่ะครั�ง	 นอักจากจำานวนอังค์ประชำุมุที�กฎหมุาย์ได้้
กำาหนด้ไว้แล่้วว่า	 ต้อังมุีกรรมุการเข้าร่วมุประชำุมุไมุ่น้อัย์กว่า	 1	 ใน	
2	 ขอังจำานวนกรรมุการทั�งหมุด้	 บริษััทย์ังได้้กำาหนด้นโย์บาย์จำานวน
อังค์ประชุำมุขั�นตำ�าในขณ์ะที�คณ์ะกรรมุการได้้ล่งมุติในที�ประชุำมุด้้วย์
ว่า	 จะต้อังมุีกรรมุการอัย์ู่ไมุ่น้อัย์กว่า	 2	 ใน	 3	 ขอังจำานวนกรรมุการ
ทั�งหมุด้	 เพ่�อัให้เป็นไปตามุหลั่กการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ี	 ทั�งน้�	 
ประธิานกรรมุการผูู้ท้ำาหนา้ที�เปน็ประธิานในที�ประชำมุุได้เ้ปดิ้โอักาส่ใหมุ้ี
การแส่ด้งความุเหน็อัย่์างเปน็อัสิ่ระ	แบง่เวล่าอัย์า่งเพยี์งพอัส่ำาหรบัการ
อัภปิราย์	แล่ะแส่ด้งความุเห็นอัย่์างทั�วถง่ในแต่ล่ะวาระ	ซ่ึ่�งการพิจารณ์า
วาระตา่งๆ	จะคำานง่ถง่ผู้ล่ประโย์ชำนแ์ล่ะความุเปน็ธิรรมุตอ่ัผูู้ถ้อ่ัหุน้แล่ะ
ผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์ทุกกลุ่่มุเป็นหล่ัก	 ส่ำาหรับการล่งมุติในแต่ล่ะวาระจะใช้ำ
มุติเส่ีย์งข้างมุากโด้ย์กรรมุการหน่�งคนมุีหน่�งเส่ีย์ง	 แล่ะหากมุีคะแนน
เส่ยี์งเทา่กันประธิานในที�ประชำมุุจะเปน็ผูู้้อัอักเส่ยี์งชำี�ขาด้	อัย่์างไรก็ตามุ	
กรรมุการที�มุีส่่วนได้้เส่ีย์ในเร่�อังที�พิจารณ์าจะไมุ่เข้าร่วมุประชำุมุ

ภาย์หล่ังเส่ร็จส่ิ�นการประชำุมุได้้มุีการจัด้ทำาราย์งานการประชำุมุไว้
เป็นล่าย์ล่ักษัณ์์อัักษัรอัย์่างชำัด้เจน	 โด้ย์มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้ด้ังน้�	 ราย์ชำ่�อั
กรรมุการที�เข้าประชุำมุ	 กรรมุการที�ล่าประชุำมุ	 ผูู้้ที�เข้าร่วมุประชุำมุ	
ประเด้น็ขอ้ัคิด้เหน็	แล่ะขอ้ัเส่นอัแนะตา่งๆ	แล่ะจะนำาเส่นอัใหท้ี�ประชำมุุ 
คณ์ะกรรมุการบริษััทพิจารณ์ารับรอังในวาระแรกขอังการประชุำมุ 
ครั�งถัด้ไป	โด้ย์กรรมุการส่ามุารถขอัแกไ้ขเพิ�มุเติมุราย์งานการประชำมุุ 
ด้ังกล่่าวให้มุีความุล่ะเอีัย์ด้แล่ะถูกต้อัง	 ก่อันที�ประธิานกรรมุการ 
จะล่งนามุในราย์งานการประชำุมุต่อัไป

ในรอับปี	 2564	 -	 2565	 บริษััทได้้จัด้ให้มุีการประชำุมุคณ์ะกรรมุการ
บริษััทจำานวน	6	ครั�ง	โด้ย์มุีกรรมุการจำานวน	7	คนเข้าร่วมุการประชำุมุ
ทุกครั�ง	แล่ะมุีกรรมุการจำานวน	1	คนเข้าร่วมุประชำุมุจำานวน	4	ครั�ง	มุี
ส่ัด้ส่่วนการเข้าร่วมุประชำุมุขอังคณ์ะกรรมุการแต่ล่ะคนคิด้เป็นร้อัย์ล่ะ	
95.83	ขอังการประชุำมุทั�งป	ี(นบัรวมุการประชุำมุผู้า่นส่่�อัอิัเล่ก็ทรอันิกส่)์	
โด้ย์มุีคณ์ะผูู้้บริหารเข้าร่วมุประชำุมุด้้วย์ทุกครั�ง	 เพ่�อัให้ส่ารส่นเทศ 
ราย์ล่ะเอัยี์ด้เพิ�มุเตมิุในฐานะเปน็ผูู้ท้ี�เกี�ย์วขอ้ังกบัปญั่หาโด้ย์ตรง	พรอ้ัมุ
ทั�งรับทราบนโย์บาย์แล่ะการตัด้ส่ินใจขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทโด้ย์
ทันที	 เพ่�อัให้ส่ามุารถปฏิบัติงานได้้อัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพแล่ะรวด้เร็ว	
ย์กเว้นการประชำุมุบางวาระที�จะประชำุมุเฉพาะคณ์ะกรรมุการบริษััท	
หร่อัเฉพาะกรรมุการที�ไมุ่เป็นผูู้้บริหารเพ่�อัให้มุีความุเป็นอิัส่ระในการ
แส่ด้งความุคิด้เห็นได้้อัย่์างเต็มุที�	 นอักจากน้�	 คณ์ะกรรมุการบริษััท	
หร่อักรรมุการที�ไมุ่เป็นผูู้้บริหารได้้มุีการประชำุมุหาร่อัระหว่างกันเอัง
เพิ�มุเติมุเป็นประจำาทุกไตรมุาส่ด้้วย์

ส่รุปภาพรวมุจำานวนครั�งขอังการประชำุมุแล่ะการเข้าร่วมุประชำุมุขอัง
กรรมุการในปี	2564-2565	ราย์ล่ะเอีัย์ด้ปรากฏอัย์ู่ในหวัข้อั	“โครงส่ร้าง
การจัด้การ”	

การประเมินผลการปฏิิบัติงานของกรรมการ
ตามุหล่กัการกำากับด้แูล่กจิการที�ด้ขีอังบรษัิัท	คณ์ะกรรมุการได้ก้ำาหนด้
ใหก้รรมุการบรษิัทัแล่ะกรรมุการชุำด้ย์อ่ัย์ต้อังประเมิุนผู้ล่การปฏบิตังิาน
โด้ย์ตนเอังเป็นประจำาทุกปี	 ทั�งน้�	 เพ่�อัให้มุั�นใจว่าการด้ำาเนินงานขอัง 
คณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นไปอัย่์างมุีประส่ิทธิิภาพแล่ะเป็นธิรรมุกับผูู้้มีุ
ส่ว่นได้้เสี่ย์ทุกฝ่�าย์	ส่ำาหรับรูปแบบขอังการประเมิุนมุทีั�งการประเมิุนผู้ล่
การปฏบิติังานขอังกรรมุการทั�งคณ์ะแล่ะการประเมิุนผู้ล่การปฏบิตังิาน
ขอังกรรมุการเป็นราย์บุคคล่	ซึ่่�งคณ์ะกรรมุการเล่็งเห็นว่าการประเมุิน
ผู้ล่ดั้งกล่า่วเปน็เคร่�อังมุ่อัที�จะชำว่ย์ในการพจิารณ์าทบทวนผู้ล่การปฏบิตัิ
งาน	รวมุถ่งปัญ่หาแล่ะอัุปส่รรคที�เกิด้ข่�นในรอับปีที�ผู้่านมุา	โด้ย์จะนำา 
ผู้ล่การประเมิุนมุาวิเคราะห์แล่ะหาข้อัส่รุปเพ่�อักำาหนด้มุาตรการแล่ะ
แนวทางในการปรับปรุงแล่ะพัฒนาการปฏิบัติงานต่อัไป
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ในรอับปี	 2564-2565	 แบบประเมิุนผู้ล่การปฏิบัติงานขอังกรรมุการมุีจำานวน	 3	 แบบ	 ได้้แก่	 1)	 แบบประเมิุนตนเอังขอังคณ์ะกรรมุการ 
ทั�งคณ์ะ	 2)	 แบบประเมุินตนเอังขอังคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์แบบราย์คณ์ะ	 ซ่ึ่�งประกอับด้้วย์คณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์จำานวน	 3	 คณ์ะ 
ค่อั	 	 2.1)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 2.2)	 คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	แล่ะ	 2.3) 
คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	3)	แบบประเมุินราย์บุคคล่ขอังคณ์ะกรรมุการ	แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	ทั�งน้�	แบบประเมุิน 
ทั�ง	3	แบบ	มุีหัวข้อัการประเมุินด้ังน้�

หัวข้อการประเมิน คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล

1 โครงส่ร้างแล่ะคุณ์ส่มุบัติขอังคณ์ะกรรมุการ / / /

2 บทบาท	หน้าที�	แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการ / / /

3 การประชำุมุคณ์ะกรรมุการ	 / / /

4 ความุส่ัมุพันธิ์กับฝ่�าย์จัด้การ / X X

5 การพัฒนาตนเอังขอังกรรมุการแล่ะการพัฒนาผูู้้บริหาร / X X

ส่ำาหรับกระบวนการประเมุินผู้ล่การปฏิบัติงานขอังคณ์ะกรรมุการแล่ะ 
คณ์ะกรรมุการชำดุ้ย่์อัย์ทั�งคณ์ะ	แล่ะราย์บคุคล่ข้างต้น	มุรีาย์ล่ะเอัยี์ด้ด้งัน้�
1.	 คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	

พจิารณ์าแล่ะทบทวนแบบประเมิุนผู้ล่	เพ่�อัใหมุ้คีวามุส่มุบูรณ์ค์รบ
ถ้วน	ถูกต้อัง	แล่ะเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	เพ่�อัให้ความุเห็น
ชำอับในการใชำ้แบบประเมุินผู้ล่

2.	 เล่ขานุการบริษััทนำาแบบประเมิุนผู้ล่ที�ได้้รับจากคณ์ะกรรมุการ
บริษััทเส่นอัต่อักรรมุการทุกราย์เพ่�อัทำาการประเมุิน	แล่ะรวบรวมุ
แบบประเมุนิที�กรรมุการทกุราย์ได้ป้ระเมุนิเรยี์บรอ้ัย์แล่ว้มุาทำาการ
ส่รุปผู้ล่การประเมุินรวมุทั�งข้อัเส่นอัแนะ	

3.	 เล่ขานุการบริษััทนำาผู้ล่การประเมิุนพร้อัมุทั�งข้อัเส่นอัแนะ	 เส่นอั
ตอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัทโด้ย์ผู้า่นการกล่ั�นกรอังจากคณ์ะกรรมุการ 
บรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทนเพ่�อัพิจารณ์า
ปรับปรุงการด้ำาเนินงานต่อัไป

ทั�งน้�	ระดั้บคะแนนขอังการประเมิุนผู้ล่การปฏิบตังิานขอังคณ์ะกรรมุการ 
แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	จะแบ่งอัอักเป็น	6	กลุ่่มุ	ค่อั

ช่วงคะแนน ผลคะแนน

90-100 ด้ีเล่ิศ

80-89 ด้ีมุาก

70-79 ด้ี

60-69 พอัใชำ้

50-59 ผู้่าน

ตำ�ากว่า	50 N/A

ส่รุปผู้ล่การประเมุินผู้ล่การปฏิบัติงานในปี	 2564-2565	 ขอัง 
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทแล่ะคณ์ะกรรมุการชำดุ้ย์อ่ัย์ทั�งคณ์ะ	แล่ะราย์บคุคล่	
มุีระด้ับคะแนนอัย์ู่ในเกณ์ฑ์์	 “ด้ีเลิ่ศ”	 โด้ย์กรรมุการได้้ให้ข้อัเส่นอัแนะ
อัย์่างกว้างขวางแล่ะเป็นอัิส่ระล่งในแบบฟุอัร์มุการประเมุินทั�งหมุด้	

การประเมนิผลการปฏิิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริษััทได้้ จัด้ให้มุีการประเมิุนผู้ล่การปฏิบัติงานขอังกรรมุการ 
ผูู้จ้ดั้การใหญ่เ่ปน็ประจำาทุกปี	โด้ย์คณ์ะกรรมุการบรษัิัทจะเป็นผูู้้พจิารณ์า
ให้ความุเห็นชำอับผู้ล่การประเมุินตามุการพิจารณ์ากล่ั�นกรอังขอัง 
คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	 
ซ่ึ่�งการประเมุินผู้ล่จะพิจารณ์าจากผู้ล่การปฏิบัติงานในด้้านต่างๆ	

เชำ่น	 ความุเป็นผูู้้นำา	 การกำาหนด้แล่ะการปฏิบัติตามุนโย์บาย์แล่ะ
กล่ย์ุทธิ์การวางแผู้น	 แล่ะผู้ล่ปฏิบัติทางการเงิน	 ความุส่ัมุพันธิ์กับ
กรรมุการแล่ะผูู้้มีุส่่วนได้้เส่ีย์อ่ั�นๆ	 แล่ะความุรู้ด้้านผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์แล่ะ 
บริการ	 เป็นต้น	 รวมุทั�งผู้ล่ประกอับการขอังบริษััทเปรีย์บเทีย์บกับ 
บริษััทอั่�นในหมุวด้อัุตส่าหกรรมุเด้ีย์วกันส่ำาหรับผู้ล่การประเมุิน 
ในปี	2564-2565	เป็นไปตามุเกณ์ฑ์์ที�บริษััทกำาหนด้

การฝ่ึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษััทตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ต่อัการปฎิบัติหน้าที�ขอังกรรมุการแล่ะ 
ผูู้้บริหารโด้ย์ส่่งเส่ริมุให้มุีการฝ่ึกอับรมุแล่ะให้ความุรู้ที�เกี�ย์วข้อังกับ 
การด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทแก่กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารตั�งแต่เริ�มุเข้า 
ด้ำารงตำาแหน่งในบริษััทด้้วย์การจัด้ให้มุีการปฐมุนิเทศกรรมุการแล่ะ 
ผูู้้บริหารใหมุ่ทุกคน	ส่ำาหรับการจัด้ปฐมุนิเทศแก่กรรมุการเข้าใหมุ่นั�น	
บริษััทได้้กำาหนด้ตารางอับรมุพร้อัมุทั�งหล่ักสู่ตรไว้อัย์่างชำัด้เจน	 เป็น
ระย์ะเวล่า	2	วนัเตม็ุ	เรยี์กวา่	Induction	Program	ซ่ึ่�งกรรมุการผูู้จ้ดั้การ
ใหญ่่จะเปน็ผูู้้เริ�มุบรรย์าย์ภาพรวมุ	โอักาส่	ส่ิ�งที�ตอ้ังคำานง่ถง่ความุเส่ี�ย์ง
ขอังธิุรกิจขอังบริษััท	 แล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่จากส่าย์งาน
ตา่งๆ	จะเป็นผูู้้บรรย์าย์การด้ำาเนนิงานในส่าย์งานหล่กัด้า้นต่างๆ	ได้แ้ก่ 
การผู้ล่ิต	การเงิน	การตล่าด้แล่ะการขาย์	การจัด้หา	ทรัพย์ากรบุคคล่	
แล่ะความุเป็นเล่ิศทางธิุรกิจแล่ะบริการกลุ่่มุ	 รวมุทั�ง	 ได้้มุีการพา
กรรมุการเขา้ใหมุเ่ย์ี�ย์มุชำมุกจิการขอังบรษัิัทพรอ้ัมุฟุงัการบรรย์าย์จาก 
ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ขอังทั�งส่ามุโรงงาน	 เพ่�อัให้เข้าใจการ
ด้ำาเนินธุิรกิจ	 ตล่อัด้จนเล่ขานุการบริษััทได้้จัด้เตรีย์มุแล่ะนำาส่่ง 
คูมุ่อ่ักรรมุการบรษัิัทพรอ้ัมุเอักส่ารที�เปน็ประโย์ชำนต์อ่ัการปฏบิตัหินา้ที� 
ขอังกรรมุการเข้าใหมุ่อัีกด้้วย์

นอักจากน้�	 บริษััทจัด้ส่รรงบประมุาณ์แล่ะส่นับส่นุนให้กรรมุการมีุการ
เข้าร่วมุอับรมุหล่ักสู่ตรหร่อักิจกรรมุส่ัมุมุนาต่างๆ	 ที�เป็นการเพิ�มุพูน
ความุรู้ในการปฏิบัติงาน	 จากส่ถาบันที�มุีชำ่�อัเส่ีย์งแล่ะเกี�ย์วข้อังเป็น
ประจำาแล่ะต่อัเน่�อัง	 เชำ่น	 ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 ส่มุาคมุ 
ส่่งเส่ริมุส่ถาบันกรรมุการบริษััทไทย์	 (IOD)	 ส่ถาบันการศ่กษัาขอัง
รัฐแล่ะเอักชำน	 เพ่�อัเป็นการเพิ�มุพูนความุรู้แล่ะความุส่ามุารถในการ 
ปฏบัิตงิานให้มุปีระส่ทิธิภิาพรวมุถง่ส่ามุารถปรบัปรงุแล่ะพฒันาตนเอัง
ใหท้นัตอ่ัส่ถานการณ์ท์ี�เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ูต่ล่อัด้เวล่า	ทั�งน้�	กรรมุการไทย์ 
ทกุคน	กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่	ผูู้ช้ำว่ย์กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่	-	การเงนิ	
ได้้ผู้่านการอับรมุส่ัมุมุนาในหล่ักสู่ตรต่างๆที�เกี�ย์วข้อังกับการปฏิบัติ
หน้าที�กรรมุการจาก	IOD	เป็นที�เรีย์บร้อัย์แล่้ว
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ในรอับปี	 2564-2565	 แบบประเมิุนผู้ล่การปฏิบัติงานขอังกรรมุการมุีจำานวน	 3	 แบบ	 ได้้แก่	 1)	 แบบประเมิุนตนเอังขอังคณ์ะกรรมุการ 
ทั�งคณ์ะ	 2)	 แบบประเมุินตนเอังขอังคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์แบบราย์คณ์ะ	 ซ่ึ่�งประกอับด้้วย์คณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์จำานวน	 3	 คณ์ะ 
ค่อั	 	 2.1)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 2.2)	 คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	แล่ะ	 2.3) 
คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	3)	แบบประเมุินราย์บุคคล่ขอังคณ์ะกรรมุการ	แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	ทั�งน้�	แบบประเมุิน 
ทั�ง	3	แบบ	มุีหัวข้อัการประเมุินด้ังน้�

หัวข้อการประเมิน คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล

1 โครงส่ร้างแล่ะคุณ์ส่มุบัติขอังคณ์ะกรรมุการ / / /

2 บทบาท	หน้าที�	แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการ / / /

3 การประชำุมุคณ์ะกรรมุการ	 / / /

4 ความุส่ัมุพันธิ์กับฝ่�าย์จัด้การ / X X

5 การพัฒนาตนเอังขอังกรรมุการแล่ะการพัฒนาผูู้้บริหาร / X X

ส่ำาหรับกระบวนการประเมุินผู้ล่การปฏิบัติงานขอังคณ์ะกรรมุการแล่ะ 
คณ์ะกรรมุการชำดุ้ย่์อัย์ทั�งคณ์ะ	แล่ะราย์บคุคล่ข้างต้น	มุรีาย์ล่ะเอัยี์ด้ด้งัน้�
1.	 คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	

พจิารณ์าแล่ะทบทวนแบบประเมิุนผู้ล่	เพ่�อัใหมุ้คีวามุส่มุบูรณ์ค์รบ
ถ้วน	ถูกต้อัง	แล่ะเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	เพ่�อัให้ความุเห็น
ชำอับในการใชำ้แบบประเมุินผู้ล่

2.	 เล่ขานุการบริษััทนำาแบบประเมิุนผู้ล่ที�ได้้รับจากคณ์ะกรรมุการ
บริษััทเส่นอัต่อักรรมุการทุกราย์เพ่�อัทำาการประเมุิน	แล่ะรวบรวมุ
แบบประเมุนิที�กรรมุการทกุราย์ได้ป้ระเมุนิเรยี์บรอ้ัย์แล่ว้มุาทำาการ
ส่รุปผู้ล่การประเมุินรวมุทั�งข้อัเส่นอัแนะ	

3.	 เล่ขานุการบริษััทนำาผู้ล่การประเมิุนพร้อัมุทั�งข้อัเส่นอัแนะ	 เส่นอั
ตอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัทโด้ย์ผู้า่นการกล่ั�นกรอังจากคณ์ะกรรมุการ 
บรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทนเพ่�อัพิจารณ์า
ปรับปรุงการด้ำาเนินงานต่อัไป

ทั�งน้�	ระดั้บคะแนนขอังการประเมิุนผู้ล่การปฏิบตังิานขอังคณ์ะกรรมุการ 
แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	จะแบ่งอัอักเป็น	6	กลุ่่มุ	ค่อั

ช่วงคะแนน ผลคะแนน

90-100 ด้ีเล่ิศ

80-89 ด้ีมุาก

70-79 ด้ี

60-69 พอัใชำ้

50-59 ผู้่าน

ตำ�ากว่า	50 N/A

ส่รุปผู้ล่การประเมุินผู้ล่การปฏิบัติงานในปี	 2564-2565	 ขอัง 
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทแล่ะคณ์ะกรรมุการชำดุ้ย์อ่ัย์ทั�งคณ์ะ	แล่ะราย์บคุคล่	
มุีระด้ับคะแนนอัย์ู่ในเกณ์ฑ์์	 “ด้ีเลิ่ศ”	 โด้ย์กรรมุการได้้ให้ข้อัเส่นอัแนะ
อัย์่างกว้างขวางแล่ะเป็นอัิส่ระล่งในแบบฟุอัร์มุการประเมุินทั�งหมุด้	

การประเมนิผลการปฏิิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริษััทได้้ จัด้ให้มุีการประเมิุนผู้ล่การปฏิบัติงานขอังกรรมุการ 
ผูู้จ้ดั้การใหญ่เ่ปน็ประจำาทุกปี	โด้ย์คณ์ะกรรมุการบรษัิัทจะเป็นผูู้้พจิารณ์า
ให้ความุเห็นชำอับผู้ล่การประเมุินตามุการพิจารณ์ากล่ั�นกรอังขอัง 
คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	 
ซ่ึ่�งการประเมุินผู้ล่จะพิจารณ์าจากผู้ล่การปฏิบัติงานในด้้านต่างๆ	

เชำ่น	 ความุเป็นผูู้้นำา	 การกำาหนด้แล่ะการปฏิบัติตามุนโย์บาย์แล่ะ
กล่ย์ุทธิ์การวางแผู้น	 แล่ะผู้ล่ปฏิบัติทางการเงิน	 ความุส่ัมุพันธิ์กับ
กรรมุการแล่ะผูู้้มีุส่่วนได้้เส่ีย์อ่ั�นๆ	 แล่ะความุรู้ด้้านผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์แล่ะ 
บริการ	 เป็นต้น	 รวมุทั�งผู้ล่ประกอับการขอังบริษััทเปรีย์บเทีย์บกับ 
บริษััทอั่�นในหมุวด้อัุตส่าหกรรมุเด้ีย์วกันส่ำาหรับผู้ล่การประเมุิน 
ในปี	2564-2565	เป็นไปตามุเกณ์ฑ์์ที�บริษััทกำาหนด้

การฝ่ึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษััทตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ต่อัการปฎิบัติหน้าที�ขอังกรรมุการแล่ะ 
ผูู้้บริหารโด้ย์ส่่งเส่ริมุให้มุีการฝ่ึกอับรมุแล่ะให้ความุรู้ที�เกี�ย์วข้อังกับ 
การด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทแก่กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารตั�งแต่เริ�มุเข้า 
ด้ำารงตำาแหน่งในบริษััทด้้วย์การจัด้ให้มุีการปฐมุนิเทศกรรมุการแล่ะ 
ผูู้้บริหารใหมุ่ทุกคน	ส่ำาหรับการจัด้ปฐมุนิเทศแก่กรรมุการเข้าใหมุ่นั�น	
บริษััทได้้กำาหนด้ตารางอับรมุพร้อัมุทั�งหล่ักสู่ตรไว้อัย์่างชำัด้เจน	 เป็น
ระย์ะเวล่า	2	วันเตม็ุ	เรยี์กวา่	Induction	Program	ซ่ึ่�งกรรมุการผูู้จ้ดั้การ
ใหญ่่จะเปน็ผูู้้เริ�มุบรรย์าย์ภาพรวมุ	โอักาส่	ส่ิ�งที�ตอ้ังคำานง่ถง่ความุเส่ี�ย์ง
ขอังธิุรกิจขอังบริษััท	 แล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่จากส่าย์งาน
ตา่งๆ	จะเป็นผูู้้บรรย์าย์การด้ำาเนนิงานในส่าย์งานหล่กัด้า้นต่างๆ	ได้แ้ก่ 
การผู้ล่ิต	การเงิน	การตล่าด้แล่ะการขาย์	การจัด้หา	ทรัพย์ากรบุคคล่	
แล่ะความุเป็นเล่ิศทางธิุรกิจแล่ะบริการกลุ่่มุ	 รวมุทั�ง	 ได้้มุีการพา
กรรมุการเขา้ใหมุเ่ย์ี�ย์มุชำมุกิจการขอังบรษัิัทพรอ้ัมุฟัุงการบรรย์าย์จาก 
ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่ขอังทั�งส่ามุโรงงาน	 เพ่�อัให้เข้าใจการ
ด้ำาเนินธุิรกิจ	 ตล่อัด้จนเล่ขานุการบริษััทได้้จัด้เตรีย์มุแล่ะนำาส่่ง 
คูมุ่อ่ักรรมุการบรษัิัทพรอ้ัมุเอักส่ารที�เปน็ประโย์ชำนต์อ่ัการปฏบิตัหินา้ที� 
ขอังกรรมุการเข้าใหมุ่อัีกด้้วย์

นอักจากน้�	 บริษััทจัด้ส่รรงบประมุาณ์แล่ะส่นับส่นุนให้กรรมุการมีุการ
เข้าร่วมุอับรมุหล่ักสู่ตรหร่อักิจกรรมุส่ัมุมุนาต่างๆ	 ที�เป็นการเพิ�มุพูน
ความุรู้ในการปฏิบัติงาน	 จากส่ถาบันที�มุีชำ่�อัเส่ีย์งแล่ะเกี�ย์วข้อังเป็น
ประจำาแล่ะต่อัเน่�อัง	 เชำ่น	 ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 ส่มุาคมุ 
ส่่งเส่ริมุส่ถาบันกรรมุการบริษััทไทย์	 (IOD)	 ส่ถาบันการศ่กษัาขอัง
รัฐแล่ะเอักชำน	 เพ่�อัเป็นการเพิ�มุพูนความุรู้แล่ะความุส่ามุารถในการ 
ปฏบัิตงิานให้มุปีระส่ทิธิภิาพรวมุถง่ส่ามุารถปรบัปรงุแล่ะพฒันาตนเอัง
ใหท้นัตอ่ัส่ถานการณ์ท์ี�เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ูต่ล่อัด้เวล่า	ทั�งน้�	กรรมุการไทย์ 
ทกุคน	กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่	ผูู้ช้ำว่ย์กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่	-	การเงนิ	
ได้้ผู้่านการอับรมุส่ัมุมุนาในหล่ักสู่ตรต่างๆที�เกี�ย์วข้อังกับการปฏิบัติ
หน้าที�กรรมุการจาก	IOD	เป็นที�เรีย์บร้อัย์แล่้ว

118118  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

จริยธุรรมทางธุุรกิจ

บรษัิัทมุุง่มุั�นด้ำาเนนิธิรุกจิด้ว้ย์ค่านยิ์มุหลั่ก	5	ประการ	ได้แ้ก	่“ความุเป็น 
ผูู้้บุกเบิก	 คุณ์ธิรรมุ	 ความุเป็นเล่ิศ	 ความุรับผู้ิด้ชำอับ	 แล่ะความุเป็น
หน่�งเด้ยี์ว”	ภาย์ใต	้“จรรย์าบรรณ์ขอังทาทา	(Tata	Code	of	Conduct:	
TCoC)”	 ซึ่่�งถ่อัเป็นตัวแทนขอังค่านิย์มุอังค์กรแล่ะหลั่กการส่ำาคัญ่ซึ่่�ง
กำาหนด้ทศิทางในการด้ำาเนนิงานขอังทกุธิรุกจิในกลุ่มุ่ทาทา	ทั�งน้�	เพ่�อั
ใหก้ารด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษัทัมุีมุาตรฐานทางจริย์ธิรรมุในระด้ับสู่งสุ่ด้

จรรย์าบรรณ์ขอังทาทาได้้มุีการแปล่เป็นภาษัาไทย์	 พร้อัมุทั�งจัด้ทำา
ไว้เป็นรูปเล่่มุเช่ำนเดี้ย์วกับต้นฉบับแล่ะแจกจ่าย์ให้กับคณ์ะกรรมุการ	 
คณ์ะจดั้การ	ผูู้บ้รหิาร	แล่ะพนักงานทุกคนขอังบริษััท	ตล่อัด้จนผูู้้มุสี่ว่นได้้
เส่ยี์ภาย์นอักทั�งภาครัฐแล่ะเอักชำนที�บรษัิัทด้ำาเนนิธิรุกจิด้ว้ย์	นอักจากน้�	 
คณ์ะผูู้้บริหารขอังบริษััทได้้จัด้ให้มุีการกำากับ	 ดู้แล่	 ส่่�อัส่าร	 แล่ะ 
ส่ง่เส่รมิุใหพ้นกังานทกุระด้บัได้ย่้์ด้ถอ่ัเปน็แนวทางส่ำาหรบัการประพฤติ
ปฏิบัติในชำีวิตการทำางานอัย์่างจริงจังแล่ะเคร่งครัด้	 ทั�งในเร่�อังความุ
ซึ่่�อัส่ัตย์์สุ่จริต	 โปร่งใส่	แล่ะเป็นธิรรมุ	 โด้ย์พนักงานขอังบริษััททุกคน
ตอ้ังเข้ารบัการอับรมุแล่ะผู้า่นการทด้ส่อับเกี�ย์วกบัจรรย์าบรรณ์ดั้งกล่า่ว 
รวมุทั�งตอ้ังล่งนามุใหค้ำารบัรอังที�จะย่์ด้ถอ่ัประพฤตปิฏบิตัติามุแนวทาง
ที�ได้้กำาหนด้ไว้ในจรรย์าบรรณ์ด้้วย์

จรรย์าบรรณ์ขอังทาทาถ่อัเป็นเอักส่ารมุีชำีวิต	ดั้งนั�น	เอักส่ารฉบับน้�จะ
ถกูปรบัปรงุแล่ะพฒันาเพ่�อัใหส้่อัด้รับกบับรรทัด้ฐานทางวัฒนธิรรมุแล่ะ
กฎระเบีย์บที�เปล่ี�ย์นแปล่งอัย์ู่เส่มุอั	 กรณ์้	 มุีการฝ่�าฝ่้นหร่อัอัาจฝ่�าฝ่้น
จรรย์าบรรณ์ขอังบริษััทจะต้อังราย์งานให้ผูู้้บังคับบัญ่ชำาตามุล่ำาด้ับชำั�น
ทราบทันที	 โด้ย์ตั�งแต่ปี	 2551บริษััทได้้แต่งตั�งที�ปร่กษัาจรรย์าบรรณ์
เพ่�อัเป็นการส่่งเส่ริมุให้พนักงานได้้ร้อังเรีย์นหร่อัราย์งานในเร่�อังที�มุี
การฝ่�าฝ่้นจรรย์าบรรณ์เกิด้ข่�น

นอักจากน้�	บริษััทย์ังได้้อัอักประกาศ	นโย์บาย์แล่ะแนวปฏิบัติเกี�ย์วกับ
การรอ้ังเรีย์นการกระทำาผิู้ด้จรรย์าบรรณ์	(“Whistle	Blower	Policy	and	
Practices”)	 เพ่�อัให้พนักงานทุกคนรวมุถ่งผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ภาย์นอักใชำ้

เป็นเคร่�อังมุ่อัในการราย์งานเหตุการณ์์ต่างๆ	 หร่อัเร่�อังราวการฝ่�าฝ่้น
หรอ่ัส่งสั่ย์วา่อัาจจะมีุการฝ่�าฝ่น้จรรย์าบรรณ์ขอังทาทาต่อัประธิานคณ์ะ
กรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	หรอ่ัที�ปรก่ษัาจรรย์าบรรณ์ 
หร่อัหน่วย์งานพิเศษัอ่ั�นใด้ขอังบริษััทได้้อัย่์างปล่อัด้ภัย์แล่ะเกิด้ 
ผู้ล่จริงในทางปฏิบัติ

ตั�งแต่วันที�	 1	 ตุล่าคมุ	 2560	 เป็นต้นมุา	 บริษััทได้้เปิด้	 “ส่าย์ด่้วน	
TCoC”	ให้เป็นชำ่อังทางส่ำาหรับพนักงาน	ผูู้้รับเหมุา	แล่ะคู่ค้า	ในการ
ติด้ต่อักับบุคคล่ที�ส่ามุซึ่่�งเป็นอังค์กรอัิส่ระจากกลุ่่มุบริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	
(ประเทศไทย์)	 แล่ะมุีผูู้้ชำำานาญ่การที�จะบันท่กเร่�อังราวเกี�ย์วกับการ
ล่ะเมุิด้หร่อัฝ่�าฝ่้นจรรย์าบรรณ์ที�ได้้แจ้งให้ทราบ	 การบริการทั�งหมุด้น้�
จะถูกเก็บรักษัาเป็นความุลั่บ	 โด้ย์ส่ามุารถติด้ต่อัใชำ้บริการน้�ผู้่านทาง
โทรศัพท์ได้ท้ี�หมุาย์เล่ข	1-800-292-777	(โทรฟุรี)	หรอ่ั	0-2677-2800	
วันจันทร์-วันศุกร์	 เวล่า	8.30	 -	17.30	น.	 (ย์กเว้นวันหย์ุด้ราชำการ)	 
แล่ะทางอัเีมุล่	tell@thailand-ethicsline.com	นอักจากนั�น	ย์งัส่ามุารถ
ราย์งานเร่�อังราวผู่้านทางไปรษัณ์้ย์์	 ตู้ปณ์.	 2712	 ไปรษัณ์้ย์์บางรัก	
กรุงเทพฯ	10500	ซึ่่�งจะไมุ่มุีการบันท่กตัวตนขอังผูู้้แจ้งไว้แต่อัย์่างใด้
ทั�งส่ิ�น	 ทั�งน้�	 เพ่�อัให้มุั�นใจว่า	 เร่�อังทุกเร่�อังที�ราย์งานจะเป็นความุล่ับ 
ขั�นสู่งสุ่ด้ที�จะไมุ่มุีผูู้้ใด้ส่ามุารถล่่วงรู้ตัวตนขอังผูู้้แจ้งได้้เล่ย์	หากผูู้้แจ้ง
ไมุ่มุีความุประส่งค์จะให้บันท่กไว้

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น
บริษััทมุุ่งมุั�นด้ำาเนินธิุรกิจด้้วย์วิถีทางที�ย์ุติธิรรมุแล่ะโปร่งใส่	 โด้ย์ย่์ด้
พันธิส่ัญ่ญ่าที�จะป้อังกัน	ย์ับย์ั�ง	แล่ะตรวจหาการฉ้อัโกง	การติด้ส่ินบน
แล่ะการกระทำาการทุจริตคอัร์รัปชำั�นทั�งปวง	 นอักจากน้�	 บริษััทย์ังได้้
กำาหนด้นโย์บาย์การต่อัต้านการติด้ส่ินบนแล่ะการต่อัต้านการทุจริต
คอัร์รปัชำั�นในทุกรปูแบบไว้อัย่์างชัำด้เจนตล่อัด้จนจะให้ความุร่วมุมุ่อักับ 
ทั�งภาครัฐแล่ะภาคเอักชำนเพ่�อัส่ร้างมุาตรฐานการประกอับธุิรกิจที� 
ใส่ส่ะอัาด้
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บริษััทได้้เข้าร่วมุล่งนามุใน	 “คำาประกาศเจตนารมุณ์์”	 แนวร่วมุต่อั
ตา้นคอัร์รปัชำนัขอังภาคเอักชำนไทย์	(Thai	Private	Sector	Collective	
Action	Against	Corruption	หร่อั	CAC)	ในการต่อัต้านการทุจริตทุก
รูปแบบตั�งแต่ปี	2557	แล่ะคณ์ะกรรมุการ	CAC	ได้้ให้การรับรอังแก่
บริษััทว่า	 “เป็นบริษััทที�ผู้่านกระบวนการประเมุินตนเอังว่ามุีนโย์บาย์
แล่ะมุีแนวปฏิบัติป้อังกันการทุจริตภาย์ในอังค์กรครบถ้วนตามุเกณ์ฑ์ ์
ที�	CAC	กำาหนด้ไว”้	ตั�งแตป่	ี2558	เปน็ตน้มุา	รวมุถง่การใหค้วามุรว่มุ
มุ่อักับคณ์ะกรรมุการแนวร่วมุต่อัต้านคอัร์รัปชำันขอังภาคเอักชำนไทย์ 
ในการปรับปรุงนโย์บาย์แล่ะการปฎิบัติด้้านจรรย์าบรรณ์ขอังบริษััท
อัย่์างต่อัเน่�อัง	 นอักจากน้�	 พนักงานทุกคนต้อังผู้่านการอับรมุ 
จรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข้อัง	 ตล่อัด้จนจัด้ให้มุี 
การชำี�แจงส่่�อัส่ารถ่งจรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข้อังให้
กับลู่กค้า	คู่ค้า	แล่ะผูู้้รับเหมุาในการประชำุมุประจำาปี	

บรษัิัทยั์งเปน็ส่ว่นหน่�งขอังเครอ่ัข่าย์หุน้ส่ว่นต้านทจุรติเพ่�อัประเทศไทย์	
(PACT)	 แล่ะร่วมุล่งนามุให้คำามุั�นในการส่่งเส่ริมุส่ิทธิิเด้็กแล่ะ 
หล่กัปฏบิตัทิางธิรุกจิที�	The	Children	Sustainability	Forum	ซึ่่�งจดั้โด้ย์	 
ส่ถาบันไทย์พัฒน์	แล่ะอังค์การย์ูนิเซึ่ฟุ	

ทั�งน้�	กรรมุการ	ผูู้้บริหาร	แล่ะพนักงานทุกคนต้อังปฏิบัติตามุนโย์บาย์
ด้งักล่า่ว	โด้ย์จะไมุย่์อัมุผู้อ่ันปรนใหก้บัการกระทำาการทจุรติคอัรร์ปัชำนั
ในทุกรูปแบบโด้ย์เด้็ด้ขาด้	แล่ะจะไมุ่ด้ำาเนินการใด้ๆ	 ไมุ่ว่าจะโด้ย์ทาง
ตรงหรอ่ัทางอัอ้ัมุ	โด้ย์ผู้า่นคนกล่าง	หรอ่ับคุคล่ที�ส่ามุเพ่�อัการเรยี์กรอ้ัง
การได้ร้บัหรอ่ัให้ได้มุ้า	การย์่�นขอ้ัเส่นอั	ใหส้่ญั่ญ่า	หรอ่ั	การจดั้หาให้ได้้
มุาซึ่่�งผู้ล่ประโย์ชำน์ทางการเงิน	หร่อัผู้ล่ประโย์ชำน์อั่�นใด้ที�มุีมุูล่ค่า	หร่อั
ผู้ล่การปฏบิตัิใด้ๆ	ซึ่่�งมุาจากการที�ไปมุอีัทิธิพิล่โนมุ้นา้วที�ไมุเ่หมุาะส่มุ	
ด้้วย์เจตนาเพ่�อัใหไ้ด้้มุาซึ่่�งผู้ล่ประโย์ชำน์ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษัทั

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บรษัิัทมุุง่เนน้ใหพ้นกังานทกุระด้บัได้ต้ระหนกัถง่ความุส่ำาคญั่ขอังระบบ
การควบคุมุภาย์ในแล่ะระบบตรวจส่อับภาย์ใน	 โด้ย์ได้้จัด้ตั�งระบบ
แล่ะกำาหนด้ขั�นตอันการปฏิบัติที�มุีประส่ิทธิิภาพในการควบคุมุแล่ะ 
การติด้ตามุทั�วทั�งอังค์กร	 ทั�งในด้้านการจัด้ทำาราย์งานทางการเงิน
แล่ะการปฏิบัติตามุข้อักำาหนด้ต่างๆอัย่์างเคร่งครัด้	 โด้ย์ยั์งคงมีุความุ
ย์่ด้หย์ุ่นให้พนักงานส่ามุารถควบคุมุกำากับประเมุินผู้ล่แล่ะทบทวน 
การทำางานขอังตนเอัง	 เพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์งขอังการกระทำาทุจริตแล่ะ
การใช้ำอัำานาจในทางมิุชำอับ	แล่ะปอ้ังกันไมุ่ให้มุกีารกระทำาผิู้ด้กฎหมุาย์

บริษััทได้้จัด้ตั�งหน่วย์งานตรวจส่อับภาย์ในข่�นเป็นหน่วย์งานหน่�ง
ภาย์ในบรษัิัท	ตั�งแตป่	ี2552	โด้ย์มุผู้ีู้จดั้การส่ว่นอัาวโุส่-ส่ำานักงานตรวจ
ส่อับภาย์ในเป็นผูู้้รบัผู้ดิ้ชำอับ	หนว่ย์งานตรวจส่อับภาย์ในรับผู้ดิ้ชำอับใน

การกำากบัด้แูล่งานตรวจส่อับขอังบรษัิัทแล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์	โด้ย์ปฏบิตังิาน
ภาย์ใต้การดู้แล่ขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง 
ซึ่่�งมีุหนา้ที�กำากบัด้แูล่การด้ำาเนนิงานด้า้นต่างๆ	เปน็ประจำาทุกไตรมุาส่
เพ่�อัให้เป็นไปตามุแนวนโย์บาย์	 แผู้นงาน	 อัำานาจหน้าที�	 แล่ะกฎ
ระเบีย์บตา่งๆ	รวมุทั�งการประเมิุนผู้ล่การบรหิารจัด้การ	ความุเส่ี�ย์งแล่ะ 
การควบคุมุภาย์ในให้เกิด้ความุเหมุาะส่มุแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพ	 เพ่�อัให้
มุั�นใจวา่การปฏิบตังิานหลั่กแล่ะธุิรกรรมุทางการเงินที�ส่ำาคญั่ได้ด้้ำาเนิน
การตามุแนวทางแล่ะหล่ักเกณ์ฑ์์ต่างๆ	ที�กำาหนด้ไว้

ราย์ล่ะเอีัย์ด้ปรากฏอัย์ู่ในหัวข้อั	 ระบบการควบคุมุภาย์ใน	 (Internal	
Control	System)	

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่ในเร่�อังการจัด้การเกี�ย์วกับความุขัด้แย์้งด้้านผู้ล่
ประโย์ชำน์ขอังผูู้้เกี�ย์วข้อังอัย์่างรอับคอับ	 กรรมุการ	 ผูู้้บริหาร	 แล่ะ
พนักงานขอังบริษััทจะด้ำาเนินงานด้้วย์ความุซึ่่�อัส่ัตย์์สุ่จริต	 เป็นอัิส่ระ
แล่ะโปร่งใส่	 เพ่�อัผู้ล่ประโย์ชำน์ขอังบริษััทแล่ะผูู้้ถ่อัหุ้นโด้ย์รวมุเป็น
ส่ำาคัญ่ด้้วย์การปฏิบัติตามุหล่ักเกณ์ฑ์์แล่ะเง่�อันไขขอังส่ำานักงาน 
คณ์ะกรรมุการกำากบัหล่กัทรพัย์์แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์	ตล่าด้หล่กัทรพัย์์
แหง่ประเทศไทย์	ข้อับังคบับริษััทแล่ะกฎหมุาย์ที�เกี�ย์วข้อัง	โด้ย์ราย์งาน
แล่ะเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทภาย์ใต้ข้อักำาหนด้ต่างๆ	
ไว้อัย์่างครบถ้วนชำัด้เจน	 ตล่อัด้จนไมุ่นำาข้อัมุูล่ภาย์ในไปเปิด้เผู้ย์หร่อั
นำาไปใชำ้	 เพ่�อัประโย์ชำน์ส่่วนตน	 กรณ์้ที�กรรมุการบริษััทคนหน่�งคนใด้ 
มุสี่ว่นได้เ้สี่ย์กบัผู้ล่ประโย์ชำน์ขอังเร่�อังที�กำาล่งัมุกีารพิจารณ์ากจ็ะไมุ่เข้า
ร่วมุประชำุมุหร่อังด้การอัอักเส่ีย์ง	

นอักจากน้�	บริษััทย์ังให้ความุส่ำาคัญ่กับการปฏิบัติตามุจรรย์าบรรณ์ใน
การด้ำาเนนิธิรุกจิขอังบรษัิัท	ที�ได้ก้ำาหนด้แนวปฏบิตัใินเร่�อัง	ความุขดั้แย์ง้ 
ทางผู้ล่ประโย์ชำน์ไวอ้ัย์า่งชำดั้เจน	ซ่ึ่�งได้้ครอับคล่มุุถง่พนกังานทกุระด้บั
ชำั�นโด้ย์เคร่งครัด้อัีกด้้วย์
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บริษััทได้้เข้าร่วมุล่งนามุใน	 “คำาประกาศเจตนารมุณ์์”	 แนวร่วมุต่อั
ตา้นคอัร์รปัชำนัขอังภาคเอักชำนไทย์	(Thai	Private	Sector	Collective	
Action	Against	Corruption	หร่อั	CAC)	ในการต่อัต้านการทุจริตทุก
รูปแบบตั�งแต่ปี	2557	แล่ะคณ์ะกรรมุการ	CAC	ได้้ให้การรับรอังแก่
บริษััทว่า	 “เป็นบริษััทที�ผู้่านกระบวนการประเมุินตนเอังว่ามุีนโย์บาย์
แล่ะมุีแนวปฏิบัติป้อังกันการทุจริตภาย์ในอังค์กรครบถ้วนตามุเกณ์ฑ์ ์
ที�	CAC	กำาหนด้ไว”้	ตั�งแตป่	ี2558	เปน็ตน้มุา	รวมุถง่การใหค้วามุรว่มุ
มุ่อักับคณ์ะกรรมุการแนวร่วมุต่อัต้านคอัร์รัปชำันขอังภาคเอักชำนไทย์ 
ในการปรับปรุงนโย์บาย์แล่ะการปฎิบัติด้้านจรรย์าบรรณ์ขอังบริษััท
อัย่์างต่อัเน่�อัง	 นอักจากน้�	 พนักงานทุกคนต้อังผู้่านการอับรมุ 
จรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข้อัง	 ตล่อัด้จนจัด้ให้มุี 
การชำี�แจงส่่�อัส่ารถ่งจรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข้อังให้
กับลู่กค้า	คู่ค้า	แล่ะผูู้้รับเหมุาในการประชำุมุประจำาปี	

บรษัิัทยั์งเปน็ส่ว่นหน่�งขอังเครอ่ัข่าย์หุน้ส่ว่นต้านทจุรติเพ่�อัประเทศไทย์	
(PACT)	 แล่ะร่วมุล่งนามุให้คำามุั�นในการส่่งเส่ริมุส่ิทธิิเด้็กแล่ะ 
หล่กัปฏบิตัทิางธิรุกจิที�	The	Children	Sustainability	Forum	ซึ่่�งจดั้โด้ย์	 
ส่ถาบันไทย์พัฒน์	แล่ะอังค์การย์ูนิเซึ่ฟุ	

ทั�งน้�	กรรมุการ	ผูู้้บริหาร	แล่ะพนักงานทุกคนต้อังปฏิบัติตามุนโย์บาย์
ด้งักล่า่ว	โด้ย์จะไมุย่์อัมุผู้อ่ันปรนใหก้บัการกระทำาการทจุรติคอัรร์ปัชำนั
ในทุกรูปแบบโด้ย์เด้็ด้ขาด้	แล่ะจะไมุ่ด้ำาเนินการใด้ๆ	 ไมุ่ว่าจะโด้ย์ทาง
ตรงหรอ่ัทางอัอ้ัมุ	โด้ย์ผู้า่นคนกล่าง	หรอ่ับคุคล่ที�ส่ามุเพ่�อัการเรยี์กรอ้ัง
การได้ร้บัหรอ่ัให้ได้มุ้า	การย์่�นขอ้ัเส่นอั	ใหส้่ญั่ญ่า	หรอ่ั	การจดั้หาให้ได้้
มุาซึ่่�งผู้ล่ประโย์ชำน์ทางการเงิน	หร่อัผู้ล่ประโย์ชำน์อั่�นใด้ที�มุีมุูล่ค่า	หร่อั
ผู้ล่การปฏบิตัิใด้ๆ	ซึ่่�งมุาจากการที�ไปมุอีัทิธิพิล่โนมุ้น้าวที�ไมุเ่หมุาะส่มุ	
ด้้วย์เจตนาเพ่�อัใหไ้ด้้มุาซึ่่�งผู้ล่ประโย์ชำน์ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษัทั

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บรษัิัทมุุง่เนน้ใหพ้นกังานทกุระด้บัได้้ตระหนกัถง่ความุส่ำาคญั่ขอังระบบ
การควบคุมุภาย์ในแล่ะระบบตรวจส่อับภาย์ใน	 โด้ย์ได้้จัด้ตั�งระบบ
แล่ะกำาหนด้ขั�นตอันการปฏิบัติที�มุีประส่ิทธิิภาพในการควบคุมุแล่ะ 
การติด้ตามุทั�วทั�งอังค์กร	 ทั�งในด้้านการจัด้ทำาราย์งานทางการเงิน
แล่ะการปฏิบัติตามุข้อักำาหนด้ต่างๆอัย่์างเคร่งครัด้	 โด้ย์ยั์งคงมีุความุ
ย์่ด้หย์ุ่นให้พนักงานส่ามุารถควบคุมุกำากับประเมุินผู้ล่แล่ะทบทวน 
การทำางานขอังตนเอัง	 เพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์งขอังการกระทำาทุจริตแล่ะ
การใช้ำอัำานาจในทางมิุชำอับ	แล่ะปอ้ังกันไมุ่ให้มุกีารกระทำาผู้ดิ้กฎหมุาย์

บริษััทได้้จัด้ตั�งหน่วย์งานตรวจส่อับภาย์ในข่�นเป็นหน่วย์งานหน่�ง
ภาย์ในบรษัิัท	ตั�งแตป่	ี2552	โด้ย์มุผู้ีู้จดั้การส่ว่นอัาวโุส่-ส่ำานักงานตรวจ
ส่อับภาย์ในเป็นผูู้้รบัผู้ดิ้ชำอับ	หนว่ย์งานตรวจส่อับภาย์ในรับผู้ดิ้ชำอับใน

การกำากบัด้แูล่งานตรวจส่อับขอังบรษัิัทแล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์	โด้ย์ปฏบิตังิาน
ภาย์ใต้การดู้แล่ขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง 
ซึ่่�งมีุหนา้ที�กำากบัด้แูล่การด้ำาเนนิงานด้า้นต่างๆ	เปน็ประจำาทุกไตรมุาส่
เพ่�อัให้เป็นไปตามุแนวนโย์บาย์	 แผู้นงาน	 อัำานาจหน้าที�	 แล่ะกฎ
ระเบีย์บตา่งๆ	รวมุทั�งการประเมิุนผู้ล่การบรหิารจัด้การ	ความุเส่ี�ย์งแล่ะ 
การควบคุมุภาย์ในให้เกิด้ความุเหมุาะส่มุแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพ	 เพ่�อัให้
มุั�นใจวา่การปฏิบตังิานหลั่กแล่ะธุิรกรรมุทางการเงินที�ส่ำาคญั่ได้ด้้ำาเนิน
การตามุแนวทางแล่ะหล่ักเกณ์ฑ์์ต่างๆ	ที�กำาหนด้ไว้

ราย์ล่ะเอีัย์ด้ปรากฏอัย์ู่ในหัวข้อั	 ระบบการควบคุมุภาย์ใน	 (Internal	
Control	System)	

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่ในเร่�อังการจัด้การเกี�ย์วกับความุขัด้แย์้งด้้านผู้ล่
ประโย์ชำน์ขอังผูู้้เกี�ย์วข้อังอัย์่างรอับคอับ	 กรรมุการ	 ผูู้้บริหาร	 แล่ะ
พนักงานขอังบริษััทจะด้ำาเนินงานด้้วย์ความุซึ่่�อัส่ัตย์์สุ่จริต	 เป็นอัิส่ระ
แล่ะโปร่งใส่	 เพ่�อัผู้ล่ประโย์ชำน์ขอังบริษััทแล่ะผูู้้ถ่อัหุ้นโด้ย์รวมุเป็น
ส่ำาคัญ่ด้้วย์การปฏิบัติตามุหล่ักเกณ์ฑ์์แล่ะเง่�อันไขขอังส่ำานักงาน 
คณ์ะกรรมุการกำากบัหล่กัทรพัย์์แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์	ตล่าด้หล่กัทรพัย์์
แหง่ประเทศไทย์	ข้อับังคบับริษััทแล่ะกฎหมุาย์ที�เกี�ย์วข้อัง	โด้ย์ราย์งาน
แล่ะเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทภาย์ใต้ข้อักำาหนด้ต่างๆ	
ไว้อัย์่างครบถ้วนชำัด้เจน	 ตล่อัด้จนไมุ่นำาข้อัมุูล่ภาย์ในไปเปิด้เผู้ย์หร่อั
นำาไปใชำ้	 เพ่�อัประโย์ชำน์ส่่วนตน	 กรณ์้ที�กรรมุการบริษััทคนหน่�งคนใด้ 
มุสี่ว่นได้เ้สี่ย์กบัผู้ล่ประโย์ชำน์ขอังเร่�อังที�กำาล่งัมุกีารพิจารณ์ากจ็ะไมุ่เข้า
ร่วมุประชำุมุหร่อังด้การอัอักเส่ีย์ง	

นอักจากน้�	บริษััทย์ังให้ความุส่ำาคัญ่กับการปฏิบัติตามุจรรย์าบรรณ์ใน
การด้ำาเนนิธิรุกจิขอังบรษัิัท	ที�ได้ก้ำาหนด้แนวปฏบิตัใินเร่�อัง	ความุขดั้แย์ง้ 
ทางผู้ล่ประโย์ชำน์ไวอ้ัย์า่งชำดั้เจน	ซ่ึ่�งได้ค้รอับคล่มุุถง่พนกังานทกุระด้บั
ชำั�นโด้ย์เคร่งครัด้อัีกด้้วย์
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โครงสร้างการจัดการ
บริษััทมีุโครงส่ร้างการจัด้การซ่ึ่�งประกอับด้้วย์คณ์ะกรรมุการบริษััท	 แล่ะคณ์ะกรรมุการชุำด้ย์่อัย์	 ได้้แก่	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง	คณ์ะจัด้การ	คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	แล่ะคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น

คณะกรรมการบริษัท
ตามุข้อับังคับขอังบริษััทกำาหนด้ให้มุีคณ์ะกรรมุการบริษััทมุีจำานวนไมุ่น้อัย์กว่า	 5	 คนแล่ะไมุ่เกิน	 14	คน	ซึ่่�งปัจจุบันบริษััทมุีจำานวนกรรมุการ
ทั�งหมุด้	8	คน	โด้ย์มุีกรรมุการอัิส่ระจำานวน	3	คน	คิด้เป็นส่ัด้ส่่วน	1	ใน	3	ขอังจำานวนกรรมุการทั�งหมุด้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที� 31 มีนาคม 2565  

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
(ในปี 2564-2565)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.	 นาย์ปิย์ุชำ	กุปต้า ประธิานกรรมุการ 6 6(ง)

2.	 นาย์อัล่ัน	แคมุ	 กรรมุการอัิส่ระ 6 6(ค)

3.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์	 กรรมุการอัิส่ระ 6 6(ง)

4.	 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง	 กรรมุการอัิส่ระ 6 6(ค)

5.	 นาย์ธิราธิร	เปรมุสุ่นทร กรรมุการ 6 6(ง)

6.	 นาย์รังกะนาร์ท	รากุปะติ	เราว์
 (ลัาออกเม่ื�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม่ 2564) 

กรรมุการ 6 3(ก)

	 นาย์ซึ่านจิบ	นันด้า
 (รับตำำาแหน่งแที่นนายรังกะนาร์ที่ เม่ื�อวัันที่่� 18 ตำุลัาคม่ 2564)

กรรมุการ 6 3(ก)

7.	 นาย์อัาชำีชำ	อันุปัมุ กรรมุการ 6 4(ข)

8.	 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการ 6 	 6

หม�ยเหตุุ: 	(ก)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	3	ครั�ง
	 (ข)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	4	ครั�ง
	 (ค)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	5	ครั�ง
	 (ง)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	6	ครั�ง

กรรมการที�มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธุีการลง
นามผูกพันบริษัท
นาย์ปิย์ุชำ	กุปต้า	ประธิานคณ์ะจัด้การ	แล่ะนาย์ราจีฟุ	มัุงกัล่	กรรมุการ
ผูู้้จัด้การใหญ่่	 ล่งล่าย์มุ่อัช่ำ�อัร่วมุกันแล่ะประทับตราส่ำาคัญ่ขอังบริษััท	
หร่อั	 นาย์ปิย์ุชำ	 กุปต้า	 ประธิานคณ์ะจัด้การ	 หร่อั	 นาย์ราจีฟุ	 มุังกัล่	
กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	ล่งล่าย์มุ่อัชำ่�อัร่วมุกับ	นาย์ธิราธิร	เปรมุสุ่นทร	
รวมุเป็นส่อังคนแล่ะประทับตราส่ำาคัญ่ขอังบริษััท

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ
คณ์ะกรรมุการบริษััทมีุอัำานาจแล่ะหน้าที�ในการจัด้การบริษััทให้เป็น
ไปตามุวัตถุประส่งค์	 ข้อับังคับ	 แล่ะมุติขอังที�ประชุำมุผูู้้ถ่อัหุ้น	 ทั�งน้�	 
คณ์ะกรรมุการไมุ่ส่ามุารถอันุมุตัหิรอ่ัพิจารณ์ากำาหนด้เป็นประการใด้ๆ	
เว้นแต่ได้้รับความุเห็นชำอับด้้วย์คะแนนเสี่ย์งข้างมุากขอังกรรมุการ 
ที�เข้ารว่มุประชุำมุคณ์ะกรรมุการขอังบริษััทแล่ะ/หรอ่ับริษััทย่์อัย์ในเร่�อัง	
ด้ังต่อัไปน้�

1.	 การกู้ย์่มุในวงเงินเกินห้าส่ิบล่้านบาทที�ไมุ่ได้้อัย์ู่ในงบประมุาณ์
ประจำาปีขอังกลุ่่มุบริษััท

2.	 การใหกู้	้หรอ่ัใหห้ล่กัประกนั	การชำด้ใชำค้า่เส่ยี์หาย์	การคำ�าประกนั	
หนังส่่อัรับรอังการให้การส่นับส่นุน	 หร่อัคำามุั�นในลั่กษัณ์ะ 
ที�คล้่าย์คล่่งกันแก่บุคคล่ใด้ๆ	 ที�มุิได้้อัย์ู่ในงบประมุาณ์ประจำาปี
ขอังกลุ่่มุบริษััท	

3.	 การล่งทุนใด้ๆ	 ในวงเงินเกินห้าส่ิบล่้านบาทที�ไมุ่ได้้อัย์ู่ ใน 
งบประมุาณ์ประจำาปีขอังกลุ่่มุบริษััท

4.	 การขาย์	โอัน	ใหเ้ชำา่	หรอ่ัให้อันญุ่าตใด้ๆ	เกี�ย์วกบัทรัพย์์ส่นิหรอ่ั
ส่ินทรัพย์์ใด้ๆ	ที�มุีมุูล่ค่าทางบัญ่ชำีเกินห้าส่ิบล่้านบาท	ซึ่่�งไมุ่ได้้ 
อัย์ู่ในงบประมุาณ์ประจำาปีขอังกลุ่่มุบริษััท

5.	 การให้ความุเห็นชำอับแล่ะแก้ไขงบประมุาณ์ประจำาปีขอังกลุ่่มุ
บริษััท

6.	 ธิุรกรรมุใด้ๆ	 กับบุคคล่ที�เกี�ย์วข้อังกันซ่ึ่�งมิุได้้เป็นการประกอับ
กิจการตามุปกติ

7.	 การเปล่ี�ย์นแปล่งนโย์บาย์ทางการบัญ่ชีำ	 การอันุมุัติงบการ
เงินประจำาปีรวมุ	 งบการเงินประจำาปีเด้ี�ย์ว	 แล่ะงบการเงิน 
ราย์ไตรมุาส่ขอังกลุ่่มุบริษััท

8.	 การเปลี่�ย์นแปล่งที�เกี�ย์วข้อังกับการประกอับธุิรกิจ	 หร่อัเล่ิก
ประกอับธิุรกิจใด้ๆ	ขอังกลุ่่มุบริษััท
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คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
(ในปี 2564-2565)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.	 นาย์อัล่ัน	แคมุ(ก) ประธิาน 4 4(ข)

2.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ก) กรรมุการ 4 4(ค)

3.	 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง(ก) กรรมุการ 4 4(ค)

หม�ยเหตุุ:	 (ก)	กรรมุการอัิส่ระ

	 	 (ข)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	3	ครั�ง

	 	 (ค)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	4	ครั�ง

ขอบเขตอำานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ทบทวนความเสี�ยง
1.	 กำากับดู้แล่ส่อับทานให้บริษััทมุีระบบราย์งานทางการเงินตามุ

มุาตรฐานการบัญ่ชำตีามุที�กฏหมุาย์กำาหนด้อัย่์างโปร่งใส่	ถกูตอ้ัง
แล่ะเพีย์งพอั

2.	 ส่ง่เส่ริมุให้มุกีารพัฒนาระบบราย์งานทางการเงินให้ทดั้เทีย์มุกับ
มุาตรฐานบัญ่ชำีส่ากล่

3.	 ส่อับทานให้บริษััทมุีระบบการควบคุมุภาย์ในที�เหมุาะส่มุแล่ะ 
มุีประส่ิทธิิผู้ล่

4.	 ส่อับทานระบบการบริหารความุเส่ี�ย์งแล่ะติด้ตามุกรอับการ
บริหารความุเส่ี�ย์งโด้ย์รวมุขอังบริษััท

5.	 ส่อับทานให้บริษััทปฏิบัติตามุกฎหมุาย์ว่าด้้วย์หล่ักทรัพย์์แล่ะ
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 แล่ะกฎหมุาย์อั่�นๆ	 ที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอัง
บริษััท

6.	 ส่อับทานแผู้นงานการตรวจส่อับภาย์ในแล่ะแนวทางตรวจส่อับ	
รวมุทั�งการประเมุินผู้ล่การตรวจส่อับการด้ำาเนินงานด้้านต่างๆ	
ขอังบริษััท

7.	 พิจารณ์าการเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่ขอังบริษััทในกรณ์้ที�เกิด้ราย์การที�
เกี�ย์วโย์งกันหร่อัราย์การที�อัาจมุีความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์
ให้มุีความุถูกต้อัง	 ครบถ้วน	 แล่ะเป็นไปตามุกฎหมุาย์ขอัง
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์	ทั�งน้�	 เพ่�อัให้มุั�นใจว่าราย์การด้ังกล่่าวส่มุเหตุ
ส่มุผู้ล่แล่ะเป็นประโย์ชำน์สู่งสุ่ด้ต่อับริษััท

8.	 ส่อับทานแล่ะให้ความุเห็นในการปฏิบัติงานขอังส่ำานักงาน 
ตรวจส่อับภาย์ในแล่ะประส่านงานกับผูู้้ส่อับบัญ่ชำี

9.	 จัด้ทำาราย์งานการกำากับดู้แล่กิจการขอังคณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 โด้ย์เปิด้เผู้ย์ไว้ในราย์งานประจำา
ปีขอังบริษััท	 ซ่ึ่�งราย์งานด้ังกล่่าวต้อังล่งนามุโด้ย์ประธิาน 
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 แล่ะต้อัง
ประกอับด้้วย์	ข้อัมุูล่อัย์่างน้อัย์ด้ังต่อัไปน้�

• ความุเห็นเกี�ย์วกบัความุถูกตอ้ัง	ครบถว้น	แล่ะความุน่าเช่ำ�อัถอ่ั 
ต่อัราย์งานทางการเงินขอังบริษััท

• ความุเห็นเกี�ย์วกับความุเพีย์งพอัขอังระบบควบคุมุภาย์ใน
ขอังบริษััท

• ความุเหน็เกี�ย์วกบัการปฏบิตัติามุกฎหมุาย์ว่าด้ว้ย์หล่กัทรพัย์์ 
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	ข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์	หร่อั
กฎหมุาย์ที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอังบริษััท

• ความุเหน็เกี�ย์วกบัความุเหมุาะส่มุขอังกระบวนการตรวจส่อับ
• ความุเหน็เกี�ย์วกบัราย์การที�อัาจมุคีวามุขดั้แย้์งทางผู้ล่ประโย์ชำน์
• จำานวนครั�งขอังการประชุำมุคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะ

ทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 แล่ะการเข้าร่วมุประชุำมุขอังกรรมุการ
แต่ล่ะราย์

• ความุเห็นหร่อัข้อัส่ังเกตโด้ย์รวมุที�คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ 
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามุ
กฎบัตร

• ราย์การอั่�นที�เห็นว่าผูู้้ถ่อัหุ้นแล่ะผูู้้ล่งทุนทั�วไปควรทราบ	 
ภาย์ใตข้อับเขตหนา้ที�แล่ะความุรบัผู้ดิ้ชำอับที�ได้ร้บัมุอับหมุาย์
จากคณ์ะกรรมุการบริษััท	

10.	 พจิารณ์าคดั้เล่อ่ัก	เส่นอัแต่งตั�ง	ถอัด้ถอัน	แล่ะเส่นอัค่าตอับแทน
ผูู้ส้่อับบญั่ชีำขอังบรษัิัท	ตอ่ัที�ประชำมุุผูู้ถ้อ่ัหุน้	แล่ะเขา้รว่มุประชำมุุ
กบัผูู้ส้่อับบญั่ชำโีด้ย์ไมุมุ่ฝี่�าย์จดั้การเขา้รว่มุประชำมุุด้ว้ย์อัย์า่งนอ้ัย์
ปีล่ะ	1	ครั�ง

11.	 แต่งตั�ง	 ถอัด้ถอัน	 โย์กย์้าย์	 หร่อัเล่ิกจ้างผูู้้บริหารสู่งสุ่ด้ขอัง
ส่ำานกังานตรวจส่อับภาย์ใน	(ถา้มุ)ี	หรอ่ั	วา่จา้ง	หรอ่ัเปล่ี�ย์นแปล่ง
วาระการวา่จา้งงานขอังพนกังานที�ทำางานอัย์ู่ในส่ำานกังานตรวจ
ส่อับภาย์ใน

12.	 พิจารณ์างบประมุาณ์แล่ะกำาล่ังพล่ขอังส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ใน	(ถ้ามุี)	หร่อังบประมุาณ์การว่าจ้างส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ในอั่�น

13.	 ปฏิบัติการอั่�นใด้ตามุที�กฎหมุาย์กำาหนด้หร่อัคณ์ะกรรมุการขอัง
บริษััทจะมุอับหมุาย์

126126  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
(ในปี 2564-2565)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.	 นาย์อัล่ัน	แคมุ(ก) ประธิาน 4 4(ข)

2.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ก) กรรมุการ 4 4(ค)

3.	 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง(ก) กรรมุการ 4 4(ค)

หม�ยเหตุุ:	 (ก)	กรรมุการอัิส่ระ

	 	 (ข)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	3	ครั�ง

	 	 (ค)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	4	ครั�ง

ขอบเขตอำานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ทบทวนความเสี�ยง
1.	 กำากับดู้แล่ส่อับทานให้บริษััทมุีระบบราย์งานทางการเงินตามุ

มุาตรฐานการบัญ่ชำตีามุที�กฏหมุาย์กำาหนด้อัย่์างโปร่งใส่	ถกูตอ้ัง
แล่ะเพีย์งพอั

2.	 ส่ง่เส่ริมุให้มุกีารพัฒนาระบบราย์งานทางการเงินให้ทดั้เทีย์มุกับ
มุาตรฐานบัญ่ชำีส่ากล่

3.	 ส่อับทานให้บริษััทมุีระบบการควบคุมุภาย์ในที�เหมุาะส่มุแล่ะ 
มุีประส่ิทธิิผู้ล่

4.	 ส่อับทานระบบการบริหารความุเส่ี�ย์งแล่ะติด้ตามุกรอับการ
บริหารความุเส่ี�ย์งโด้ย์รวมุขอังบริษััท

5.	 ส่อับทานให้บริษััทปฏิบัติตามุกฎหมุาย์ว่าด้้วย์หล่ักทรัพย์์แล่ะ
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 แล่ะกฎหมุาย์อั่�นๆ	 ที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอัง
บริษััท

6.	 ส่อับทานแผู้นงานการตรวจส่อับภาย์ในแล่ะแนวทางตรวจส่อับ	
รวมุทั�งการประเมุินผู้ล่การตรวจส่อับการด้ำาเนินงานด้้านต่างๆ	
ขอังบริษััท

7.	 พิจารณ์าการเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่ขอังบริษััทในกรณ์้ที�เกิด้ราย์การที�
เกี�ย์วโย์งกันหร่อัราย์การที�อัาจมุีความุขัด้แย์้งทางผู้ล่ประโย์ชำน์
ให้มุีความุถูกต้อัง	 ครบถ้วน	 แล่ะเป็นไปตามุกฎหมุาย์ขอัง
ตล่าด้หล่ักทรัพย์์	ทั�งน้�	 เพ่�อัให้มุั�นใจว่าราย์การด้ังกล่่าวส่มุเหตุ
ส่มุผู้ล่แล่ะเป็นประโย์ชำน์สู่งสุ่ด้ต่อับริษััท

8.	 ส่อับทานแล่ะให้ความุเห็นในการปฏิบัติงานขอังส่ำานักงาน 
ตรวจส่อับภาย์ในแล่ะประส่านงานกับผูู้้ส่อับบัญ่ชำี

9.	 จัด้ทำาราย์งานการกำากับดู้แล่กิจการขอังคณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 โด้ย์เปิด้เผู้ย์ไว้ในราย์งานประจำา
ปีขอังบริษััท	 ซ่ึ่�งราย์งานด้ังกล่่าวต้อังล่งนามุโด้ย์ประธิาน 
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 แล่ะต้อัง
ประกอับด้้วย์	ข้อัมุูล่อัย์่างน้อัย์ด้ังต่อัไปน้�

• ความุเห็นเกี�ย์วกบัความุถูกตอ้ัง	ครบถว้น	แล่ะความุน่าเช่ำ�อัถอ่ั 
ต่อัราย์งานทางการเงินขอังบริษััท

• ความุเห็นเกี�ย์วกับความุเพีย์งพอัขอังระบบควบคุมุภาย์ใน
ขอังบริษััท

• ความุเหน็เกี�ย์วกบัการปฏบิตัติามุกฎหมุาย์ว่าด้ว้ย์หล่กัทรพัย์์ 
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	ข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์	หร่อั
กฎหมุาย์ที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอังบริษััท

• ความุเหน็เกี�ย์วกบัความุเหมุาะส่มุขอังกระบวนการตรวจส่อับ
• ความุเหน็เกี�ย์วกบัราย์การที�อัาจมุคีวามุขดั้แย้์งทางผู้ล่ประโย์ชำน์
• จำานวนครั�งขอังการประชุำมุคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะ

ทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 แล่ะการเข้าร่วมุประชุำมุขอังกรรมุการ
แต่ล่ะราย์

• ความุเห็นหร่อัข้อัส่ังเกตโด้ย์รวมุที�คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ 
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามุ
กฎบัตร

• ราย์การอั่�นที�เห็นว่าผูู้้ถ่อัหุ้นแล่ะผูู้้ล่งทุนทั�วไปควรทราบ	 
ภาย์ใตข้อับเขตหนา้ที�แล่ะความุรบัผู้ดิ้ชำอับที�ได้ร้บัมุอับหมุาย์
จากคณ์ะกรรมุการบริษััท	

10.	 พจิารณ์าคดั้เล่อ่ัก	เส่นอัแต่งตั�ง	ถอัด้ถอัน	แล่ะเส่นอัค่าตอับแทน
ผูู้ส้่อับบญั่ชีำขอังบรษัิัท	ตอ่ัที�ประชำมุุผูู้ถ้อ่ัหุน้	แล่ะเขา้รว่มุประชำมุุ
กบัผูู้ส้่อับบญั่ชำโีด้ย์ไมุมุ่ฝี่�าย์จดั้การเขา้รว่มุประชำมุุด้ว้ย์อัย์า่งนอ้ัย์
ปีล่ะ	1	ครั�ง

11.	 แต่งตั�ง	 ถอัด้ถอัน	 โย์กย์้าย์	 หร่อัเล่ิกจ้างผูู้้บริหารสู่งสุ่ด้ขอัง
ส่ำานกังานตรวจส่อับภาย์ใน	(ถา้มุ)ี	หรอ่ั	วา่จา้ง	หรอ่ัเปล่ี�ย์นแปล่ง
วาระการวา่จา้งงานขอังพนกังานที�ทำางานอัย์ู่ในส่ำานกังานตรวจ
ส่อับภาย์ใน

12.	 พิจารณ์างบประมุาณ์แล่ะกำาล่ังพล่ขอังส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ใน	(ถ้ามุี)	หร่อังบประมุาณ์การว่าจ้างส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ในอั่�น

13.	 ปฏิบัติการอั่�นใด้ตามุที�กฎหมุาย์กำาหนด้หร่อัคณ์ะกรรมุการขอัง
บริษััทจะมุอับหมุาย์

126126  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
(ในปี 2564-2565)

จำานวนครั้ง 
เข้าร่วมประชุม

1.	 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง(ก) ประธิาน 3 3(ข)

2.	 นาย์ปิย์ุชำ	กุปต้า กรรมุการ 3 3(ค)

3.	 นาย์อัล่ัน	แคมุ(ก) กรรมุการ 3 3(ค)

4.	 นาย์ธิราธิร	เปรมุสุ่นทร กรรมุการ 3 3(ค)

หม�ยเหตุุ : (ก)	กรรมุการอัิส่ระ	
	 (ข)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	2	ครั�ง
	 (ค)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	3	ครั�ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
1.	 พิจารณ์าแล่ะทบทวนแนวปฏิบัติด้้านบรรษััทภิบาล่ขอังบริษััท	

เส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท
2.	 ให้คำาปร่กษัาแก่คณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะผูู้้บริหารในเร่�อัง 

การปฏิบัติงานเพ่�อัให้เป็นไปตามุแนวปฏิบัติ	ด้้านบรรษััทภิบาล่
ตามุที�กำาหนด้

3.	 นำาเส่นอัหล่ักเกณ์ฑ์์แล่ะนโย์บาย์	ตล่อัด้จนส่รรหาผูู้้ที�เหมุาะส่มุ 
ในการด้ำารงตำาแหน่งกรรมุการบริษััททด้แทนกรรมุการที�หมุด้
วาระหร่อักรณ์้อ่ั�นต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะที�ประชุำมุผูู้้ถ่อัหุ้น
พิจารณ์าอันุมุัติ

4.	 พิจารณ์าส่รรหาผูู้้ที�เหมุาะส่มุในการด้ำารงตำาแหน่งกรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	เส่นอัต่อัคณ์ะกรรรมุการบริษััทพิจารณ์าอันมุุัติ

5.	 จัด้ให้กรรมุการบริษััทได้้ประเมิุนผู้ล่การปฏิบัติงานขอัง 
คณ์ะกรรมุการโด้ย์อังค์รวมุ	 แล่ะรวบรวมุส่รุปผู้ล่การประเมุิน
เส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อัพัฒนาการปฏิบัติงานแล่ะ 
การกำากับดู้แล่กิจการขอังคณ์ะกรรมุการบริษััท

6.	 พิจารณ์าแล่ะเส่นอัคำาแนะนำาในเร่�อังค่าตอับแทนส่ำาหรับคณ์ะ
กรรมุการบริษััท	คณ์ะกรรมุการชุำด้ตา่งๆ	ที�คณ์ะกรรมุการบริษััท
แต่งตั�ง	 เส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น
พิจารณ์าอันุมุัติ

7.	 พิจารณ์าแล่ะเส่นอัคำาแนะนำาในเร่�อังค่าตอับแทนส่ำาหรับ
กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	แล่ะผูู้้บริหารขอังบริษััท	(รอังกรรมุการ
ผูู้้จัด้การใหญ่่ส่าย์การผู้ล่ิต	แล่ะ	ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่)	
เพ่�อัเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทพิจารณ์าอันุมุัติ

8.	 พิจารณ์ากำาหนด้แนวทาง	วิธิีการ	แล่ะการกำาหนด้ค่าตอับแทน 
ด้ังกล่่าวให้ส่อัด้คล่้อังกับผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	 โด้ย์
คำานง่ถง่ปจัจยั์ตา่งๆ	แล่ะบรษัิัทอั่�นที�อัย์ู่ในอัตุส่าหกรรมุล่กัษัณ์ะ
เด้ีย์วกันประกอับด้้วย์

9.	 พิจารณ์าแล่ะเส่นอัคำาแนะนำาในเร่�อังงบประมุาณ์การข่�นค่าจ้าง	
เงินรางวัล่ประจำาปี	 แล่ะผู้ล่ตอับแทนขอังพนักงานบริษััทแล่ะ
บรษัิัทย์อ่ัย์	แล่ะนำาเส่นอัตอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัทพจิารณ์าอันมุุตัิ

10.	 งานอั่�นๆ	ตามุที�ได้้รับมุอับหมุาย์จากคณ์ะกรรมุการบริษััท

คณะจัดการ
คณ์ะจดั้การประกอับด้้วย์กรรมุการบรษัิัทจำานวน	4	ทา่น	ประกอับด้ว้ย์	
นาย์ปิย์ุชำ	กุปต้า	ทำาหน้าที�ประธิานคณ์ะจัด้การ	แล่ะกรรมุการจัด้การ
ค่อั	 นาย์อัาชำีชำ	 อันุปัมุ	 นาย์ซึ่านจิบ	 นันด้า	 แล่ะนาย์ราจีฟุ	 มุังกัล่	 
ในปี	 2564-2565	 คณ์ะจัด้การทุกท่านได้้ปฏิบัติหน้าที�ตามุความุ
รับผู้ิด้ชำอับที�ได้้รับมุอับหมุาย์จากคณ์ะกรรมุการบริษััทตามุกฎบัตร	 
แล่ะมุีการกำากับดู้แล่การด้ำาเนินงานต่างๆ	 ตามุขอับเขตอัำานาจหน้าที�	
ที�ได้้กำาหนด้ไว้

ระหว่างปี	 2564-2565	 คณ์ะจัด้การย์ังคงให้คำาแนะนำาแก่ฝ่�าย์บริหาร
ในเร่�อังส่ำาคัญ่ต่างๆ	อัย์่างต่อัเน่�อังผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	รวมุทั�งทาง
จด้หมุาย์อัิเล่็กทรอันิกส่์	 (email)	 การประชำุมุทางไกล่ผู่้านจอัภาพ 
แล่ะมุติวาระเวีย์น

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของคณะจัดการ
1.		 กำาหนด้นโย์บาย์	กล่ย์ุทธิ์	โครงส่ร้างการบริหารงาน	แล่ะอัำานาจ

การบรหิารตา่งๆ	ขอังบรษัิัทใหส้่อัด้คล่อ้ังแล่ะส่นบัส่นนุต่อัส่ภาพ
เศรษัฐกิจเพ่�อัเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทอันุมุัติ

2.		 พิจารณ์าให้ความุเห็นต่อัแผู้นการด้ำาเนินธิุรกิจ	 แล่ะการจัด้ส่รร
งบประมุาณ์ประจำาปีตามุที�ฝ่�าย์บริหารเส่นอัมุา	 เพ่�อัเส่นอั 
ต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทอันุมุัติ

3.		 กำากับ	 ดู้แล่	 ติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้เป็น
ไปอัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพ	 แล่ะเหมุาะส่มุกับภาวะขอังธิุรกิจ	 
เพ่�อัประโย์ชำน์ตอ่ัการบรหิารกิจการแล่ะด้ำาเนนิงานขอังบรษัิัทให้
บรรลุ่วัตถุประส่งค์ตามุนโย์บาย์แล่ะแผู้นธุิรกิจที�คณ์ะกรรมุการ
บริษััทกำาหนด้ไว้

4.		 การด้ำาเนินการด้้านอั่�น	 ๆ	 ตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทมุอับ
หมุาย์เป็นคราวๆ	ไป	ทั�งน้�	คณ์ะจัด้การอัาจมุอับอัำานาจหน้าที�
ให้พนักงานระด้ับบริหารขอังบริษััทมุีอัำานาจกระทำาการใน 
เร่�อังใด้	 เร่�อังหน่�ง	 หร่อัหล่าย์เร่�อังตามุที�คณ์ะจัด้การพิจารณ์า
เห็นส่มุควรได้้
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คณะกรรมการพันธุกิจเพื�อสังคมและความยั�งยืน

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
(ในปี 2564-2565)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ก) ประธิานกรรมุการ 2    2(ข)

2.	 นาย์อัาชำีชำ	อันุปัมุ กรรมุการ 2 -

3.	 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการ 2 2

หม�ยเหตุุ:  	(ก)	กรรมุการอัิส่ระ
	 (ข)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	2	ครั�ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของคณะกรรมการพันธุกิจเพื�อ
สังคมและความยั�งยืน 
คณ์ะกรรมุการส่ามุารถขอัขอ้ัมุลู่	หรอ่ัคำาอัธิบิาย์ที�มุคีวามุส่ำาคญั่ตอ่ัการ
ปฏิบัติงานภาย์ใต้ขอับเขตการด้ำาเนินงานจากพนักงานหร่อักรรมุการ
ขอังบริษััทได้้	ทั�งน้�	คณ์ะกรรมุการส่ามุารถขอัคำาปร่กษัาจากที�ปร่กษัา	
หร่อัที�ปร่กษัากฎหมุาย์ได้้ตามุที�เห็นส่มุควรแล่ะจำาเป็น	 โด้ย์ความุ 
รับผู้ิด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการมุีด้ังน้�
1.	 กำาหนด้นโย์บาย์ในด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	 แล่ะให้ 

คำาแนะนำาต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท
2.	 นำาเส่นอักิจกรรมุ	 แล่ะแผู้นการใช้ำจ่าย์จากการด้ำาเนินการตามุ

นโย์บาย์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	
แล่ะติด้ตามุผู้ล่

3.	 ทบทวนแล่ะตดิ้ตามุการด้ำาเนนิกจิกรรมุในด้า้นความุรับผู้ดิ้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุเพ่�อัให้มุั�นใจว่าบริษััทได้้ปฏิบัติตามุนโย์บาย์ในด้้าน
ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ

4.	 พิจารณ์าร่วมุกับฝ่�าย์บริหาร	ในมุุมุมุอังด้้านแนวโน้มุขอังส่ังคมุ
แล่ะประเด้็นที�เกี�ย์วข้อังกับส่่วนรวมุ	 รวมุทั�งเร่�อังที�อัาจส่่ง 
ผู้ล่กระทบต่อัการด้ำาเนินงานหร่อัผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	
แล่ะนำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทในแนวทางที�บรษัิัทควรตอับ
ส่นอังต่อัแนวโน้มุ	 ประเด้็นปัญ่หา	 แล่ะข้อักังวล่เหล่่านั�น	 เพ่�อั 
ให้บรรลุ่เป้าหมุาย์ทางธุิรกิจแล่ะเป้าหมุาย์ในด้้านความุรับผู้ิด้
ชำอับต่อัส่ังคมุได้้อัย์่างมุีประส่ิทธิิผู้ล่มุากข่�น

5.	 ทบทวนตำาแหนง่ขอังฝ่�าย์บรหิารที�เกี�ย์วขอ้ังกบัการคาด้หวงัหล่กั
ขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ที�เกี�ย์วกับความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	 รวมุทั�ง 
การนำาเส่นอัมุุมุมุอังเหล่่านั�นต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อั
พิจารณ์า

6.	 ทบทวนการเป็นคู่ค้าแล่ะการมุีความุส่ัมุพันธิ์อัย่์างต่อัเน่�อัง 
ทั�งในปัจจุบันแล่ะอันาคต	 เพ่�อัส่นับส่นุนการเติบโตอัย์่างย์ั�งย์่น 
ขอังบริษััท	ทบทวนราย์งานการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่นประจำาปีขอัง
บริษััทก่อันที�จะนำาเส่นอัต่อัส่าธิารณ์ะ

7.	 ทบทวนการเปรีย์บเทีย์บมุาตรฐานขอังนโย์บาย์	 ระบบ	 แล่ะ
กระบวนการติด้ตามุผู้ล่กับแนวทางปฏิบัติที�ด้ีที�สุ่ด้ในด้้าน 
ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุขอังโล่ก

8.	 ทบทวนแล่ะนำาเส่นอังบประมุาณ์ประจำาปใีนด้า้นความุรบัผู้ดิ้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท

9.	 ทบทวนเกี�ย์วกบัโครงการรเิริ�มุตา่งๆ	ในด้า้นความุรับผู้ดิ้ชำอับตอ่ั
ส่ังคมุด้ำาเนินการโด้ย์ฝ่�าย์บริหาร

10.	 ทบทวนกล่ย์ุทธิ์ด้้านการส่่�อัส่ารที�เกี�ย์วกับความุรับผู้ิด้ชำอับต่อั
ส่ังคมุแล่ะการเติบโตอัย์่างย์ั�งย์่นขอังบริษััทอัย์่างต่อัเน่�อัง

11.	 พิจารณ์าทบทวนการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ในด้้านความุรับผิู้ด้ชำอับ 
ต่อัส่ังคมุขอังบริษััทให้ส่อัด้คล่้อังตามุข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้ 
หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

12.	 ทบทวน	ประเมุินผู้ล่การตรวจส่อับ	แล่ะราย์งานการตรวจส่อับ	
เพ่�อัให้เกิด้ความุเชำ่�อัมุั�นในกิจกรรมุด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อั
ส่ังคมุ

13.	 ดู้แล่การปฏิบัติงานขอังบริษััทให้เป็นไปตามุข้อัควรปฏิบัติขอัง
บริษััทแล่ะส่ังคมุในฐานะบรรษััทพล่เมุ่อังที�มุีความุรับผู้ิด้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุ

14.	 ดู้แล่ให้มุีการทำากิจกรรมุที�ส่่งผู้ล่ต่อัคุณ์ภาพชีำวิตขอังผูู้้มุีส่่วนได้้
เส่ีย์ต่างๆ

15.	 ติด้ตามุให้บริษััทย์่อัย์ด้ำาเนินการส่อัด้คล่้อังกับนโย์บาย์	 แล่ะ
งบประมุาณ์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุที�ได้้รับมุอับหมุาย์ 
จากคณ์ะกรรมุการบริษััท

16.	 ส่นับส่นุนให้คำาแนะนำาแก่ฝ่�าย์บริหารในการกำาหนด้	 ติด้ตามุ	
ทบทวนกล่ยุ์ทธิ์แล่ะนโย์บาย์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ
ขอังบริษััท	 แล่ะนำาไปปฏิบัติเพ่�อัให้บริษััทมุีการเติบโตอัย่์าง
ย์ั�งย์่น	 เพิ�มุคุณ์ค่าให้ส่อัด้คล่้อังกับการคงไว้แล่ะเพิ�มุข่�นใน
ระย์ะย์าว	ทางด้้านการเงิน	การผู้ล่ิต	เร่�อังที�เกี�ย์วกับธิรรมุชำาติ	
ส่ังคมุ	 มุนุษัย์ชำาติ	 แล่ะทุนทางปัญ่ญ่า	 ทบทวนแผู้นงานด้้าน
อัาชำีวะอันามัุย์ความุปล่อัด้ภัย์แล่ะส่ิ�งแวด้ล้่อัมุขอังบริษััท	 แล่ะ 
การปฏิบัติตามุแผู้นงานด้ังกล่่าว

17.	 ใหข้อ้ัมุลู่ผู้ล่ตอับส่นอังอัย์า่งเปน็ทางการตอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัท
ในเร่�อังที�คณ์ะกรรมุการได้้ปร่กษัาหาร่อั

18.	 ด้ำาเนินการอ่ั�นใด้ตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทอ้ัางถง่เป็นครั�งคราว	
หร่อัที�อัาจมุีผู้ล่บังคับใชำ้โด้ย์ประกาศ	/	แก้ไขตามุกฎหมุาย์
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คณะกรรมการพันธุกิจเพื�อสังคมและความยั�งยืน

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
(ในปี 2564-2565)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ก) ประธิานกรรมุการ 2    2(ข)

2.	 นาย์อัาชำีชำ	อันุปัมุ กรรมุการ 2 -

3.	 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการ 2 2

หม�ยเหตุุ:  	(ก)	กรรมุการอัิส่ระ
	 (ข)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	2	ครั�ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของคณะกรรมการพันธุกิจเพื�อ
สังคมและความยั�งยืน 
คณ์ะกรรมุการส่ามุารถขอัขอ้ัมุลู่	หรอ่ัคำาอัธิบิาย์ที�มุคีวามุส่ำาคญั่ตอ่ัการ
ปฏิบัติงานภาย์ใต้ขอับเขตการด้ำาเนินงานจากพนักงานหร่อักรรมุการ
ขอังบริษััทได้้	ทั�งน้�	คณ์ะกรรมุการส่ามุารถขอัคำาปร่กษัาจากที�ปร่กษัา	
หร่อัที�ปร่กษัากฎหมุาย์ได้้ตามุที�เห็นส่มุควรแล่ะจำาเป็น	 โด้ย์ความุ 
รับผู้ิด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการมุีด้ังน้�
1.	 กำาหนด้นโย์บาย์ในด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	 แล่ะให้ 

คำาแนะนำาต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท
2.	 นำาเส่นอักิจกรรมุ	 แล่ะแผู้นการใช้ำจ่าย์จากการด้ำาเนินการตามุ

นโย์บาย์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	
แล่ะติด้ตามุผู้ล่

3.	 ทบทวนแล่ะตดิ้ตามุการด้ำาเนนิกจิกรรมุในด้า้นความุรับผู้ดิ้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุเพ่�อัให้มุั�นใจว่าบริษััทได้้ปฏิบัติตามุนโย์บาย์ในด้้าน
ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ

4.	 พิจารณ์าร่วมุกับฝ่�าย์บริหาร	ในมุุมุมุอังด้้านแนวโน้มุขอังส่ังคมุ
แล่ะประเด้็นที�เกี�ย์วข้อังกับส่่วนรวมุ	 รวมุทั�งเร่�อังที�อัาจส่่ง 
ผู้ล่กระทบต่อัการด้ำาเนินงานหร่อัผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััท	
แล่ะนำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทในแนวทางที�บรษัิัทควรตอับ
ส่นอังต่อัแนวโน้มุ	 ประเด้็นปัญ่หา	 แล่ะข้อักังวล่เหล่่านั�น	 เพ่�อั 
ให้บรรลุ่เป้าหมุาย์ทางธุิรกิจแล่ะเป้าหมุาย์ในด้้านความุรับผู้ิด้
ชำอับต่อัส่ังคมุได้้อัย์่างมุีประส่ิทธิิผู้ล่มุากข่�น

5.	 ทบทวนตำาแหนง่ขอังฝ่�าย์บรหิารที�เกี�ย์วขอ้ังกบัการคาด้หวงัหล่กั
ขอังผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ที�เกี�ย์วกับความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	 รวมุทั�ง 
การนำาเส่นอัมุุมุมุอังเหล่่านั�นต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อั
พิจารณ์า

6.	 ทบทวนการเป็นคู่ค้าแล่ะการมุีความุส่ัมุพันธิ์อัย์่างต่อัเน่�อัง 
ทั�งในปัจจุบันแล่ะอันาคต	 เพ่�อัส่นับส่นุนการเติบโตอัย์่างย์ั�งย์่น 
ขอังบริษััท	ทบทวนราย์งานการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่นประจำาปีขอัง
บริษััทก่อันที�จะนำาเส่นอัต่อัส่าธิารณ์ะ

7.	 ทบทวนการเปรีย์บเทีย์บมุาตรฐานขอังนโย์บาย์	 ระบบ	 แล่ะ
กระบวนการติด้ตามุผู้ล่กับแนวทางปฏิบัติที�ด้ีที�สุ่ด้ในด้้าน 
ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุขอังโล่ก

8.	 ทบทวนแล่ะนำาเส่นอังบประมุาณ์ประจำาปใีนด้า้นความุรบัผู้ดิ้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท

9.	 ทบทวนเกี�ย์วกบัโครงการรเิริ�มุตา่งๆ	ในด้า้นความุรับผู้ดิ้ชำอับตอ่ั
ส่ังคมุด้ำาเนินการโด้ย์ฝ่�าย์บริหาร

10.	 ทบทวนกล่ย์ุทธิ์ด้้านการส่่�อัส่ารที�เกี�ย์วกับความุรับผู้ิด้ชำอับต่อั
ส่ังคมุแล่ะการเติบโตอัย์่างย์ั�งย์่นขอังบริษััทอัย์่างต่อัเน่�อัง

11.	 พิจารณ์าทบทวนการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่ในด้้านความุรับผิู้ด้ชำอับ 
ต่อัส่ังคมุขอังบริษััทให้ส่อัด้คล่้อังตามุข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้ 
หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

12.	 ทบทวน	ประเมุินผู้ล่การตรวจส่อับ	แล่ะราย์งานการตรวจส่อับ	
เพ่�อัให้เกิด้ความุเชำ่�อัมุั�นในกิจกรรมุด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อั
ส่ังคมุ

13.	 ดู้แล่การปฏิบัติงานขอังบริษััทให้เป็นไปตามุข้อัควรปฏิบัติขอัง
บริษััทแล่ะส่ังคมุในฐานะบรรษััทพล่เมุ่อังที�มุีความุรับผู้ิด้ชำอับ
ต่อัส่ังคมุ

14.	 ดู้แล่ให้มุีการทำากิจกรรมุที�ส่่งผู้ล่ต่อัคุณ์ภาพชีำวิตขอังผูู้้มุีส่่วนได้้
เส่ีย์ต่างๆ

15.	 ติด้ตามุให้บริษััทย์่อัย์ด้ำาเนินการส่อัด้คล่้อังกับนโย์บาย์	 แล่ะ
งบประมุาณ์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุที�ได้้รับมุอับหมุาย์ 
จากคณ์ะกรรมุการบริษััท

16.	 ส่นับส่นุนให้คำาแนะนำาแก่ฝ่�าย์บริหารในการกำาหนด้	 ติด้ตามุ	
ทบทวนกล่ยุ์ทธิ์แล่ะนโย์บาย์ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ
ขอังบริษััท	 แล่ะนำาไปปฏิบัติเพ่�อัให้บริษััทมุีการเติบโตอัย่์าง
ย์ั�งย์่น	 เพิ�มุคุณ์ค่าให้ส่อัด้คล่้อังกับการคงไว้แล่ะเพิ�มุข่�นใน
ระย์ะย์าว	ทางด้้านการเงิน	การผู้ล่ิต	เร่�อังที�เกี�ย์วกับธิรรมุชำาติ	
ส่ังคมุ	 มุนุษัย์ชำาติ	 แล่ะทุนทางปัญ่ญ่า	 ทบทวนแผู้นงานด้้าน
อัาชำีวะอันามัุย์ความุปล่อัด้ภัย์แล่ะส่ิ�งแวด้ล้่อัมุขอังบริษััท	 แล่ะ 
การปฏิบัติตามุแผู้นงานด้ังกล่่าว

17.	 ใหข้อ้ัมุลู่ผู้ล่ตอับส่นอังอัย์า่งเปน็ทางการตอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัท
ในเร่�อังที�คณ์ะกรรมุการได้้ปร่กษัาหาร่อั

18.	 ด้ำาเนินการอ่ั�นใด้ตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทอ้ัางถง่เป็นครั�งคราว	
หร่อัที�อัาจมุีผู้ล่บังคับใชำ้โด้ย์ประกาศ	/	แก้ไขตามุกฎหมุาย์

128128  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถืือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำาปี 2564
รายชื�อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมส้ามัญผู้ถ่อหุ้น

1.	 นาย์ปิย์ุชำ	กุปต้า(ก) ประธิานกรรมุการ 1(จ)

2.	 นาย์อัล่ัน	แคมุ(ข) กรรมุการอัิส่ระ 1(จ)

3.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ง) กรรมุการอัิส่ระ 1(จ)

4.	 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง(ค) กรรมุการอัิส่ระ 1(จ)

5.	 นาย์ธิราธิร	เปรมุสุ่นทร กรรมุการ 1(จ)

6.	 นาย์รังกะนาร์ท	รากุปะติ	เราว์ กรรมุการ 1(จ)

7.	 นาย์อัาชำีชำ	อันุปัมุ กรรมุการ 1(จ)

8.	 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการ 1

หม�ยเหตุุ : 	 (ก)	ประธิานคณ์ะกรรมุการ	ประธิานคณ์ะจัด้การ
	 (ข)	ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง
	 (ค)	ประธิานคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน
	 (ง)	ประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น
	 (จ)	ประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	

ผู้บริหาร ณ วันที� 31 มีนาคม 2565
รายชื�อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1.	 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่

2.	 นาย์วันเล่ิศ	การวิวัฒน์ รอังกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	การผู้ล่ิต

3.	 นาย์จาย์ันทา	ชำาคราบอัร์ตี�	 ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	การเงิน

4.	 นาย์ศิโรโรตมุ์	เมุธิมุโนศักด้ิ� ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	ทรัพย์ากรบุคคล่แล่ะบริหาร

5.	 นาย์ไพฑ์ูรย์์	เชำ่�อัสุ่ข ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	จัด้หา

6.	 นาย์ชำัย์เฉล่ิมุ	บุญ่ญ่านุวัตร ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	การตล่าด้แล่ะการขาย์

7.	 นาย์อัมุิท	คันนา ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	ความุเป็นเล่ิศทางธิุรกิจแล่ะบริการกลุ่่มุ

8.	 นาย์พรชำัย์	ตั�งวรกุล่ชำัย์ ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	โรงงาน	NTS

9.	 นาย์ศักด้ิ�ชำัย์	ล่อัย์ฟุ้าขจร ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	โรงงาน	SCSC

10.	นาย์รุ่งโรจน์	เล่ิศอัารมุย์์ ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	โรงงาน	SISCO

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1.	 ดู้แล่	บริหาร	ด้ำาเนินงาน	แล่ะปฏิบัติงานประจำาตามุปกติธิุรกิจ

เพ่�อัประโย์ชำนข์อังบรษัิัทใหเ้ปน็ไปตามุวัตถปุระส่งค์แล่ะขอ้ับังคบั
บรษัิัท	ตล่อัด้จนระเบยี์บ	มุติ	นโย์บาย์	แผู้นงาน	แล่ะงบประมุาณ์
ที�กำาหนด้แล่ะอันุมุัติโด้ย์ที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการ	 ภาย์ใต้กรอับ
ขอังกฎหมุาย์ที�เกี�ย์วข้อังแล่ะขอับเขตอัำานาจที�คณ์ะกรรมุการ
บริษััทกำาหนด้

2.	 จัด้ทำาแผู้นการด้ำาเนินธุิรกิจ	 แล่ะงบประมุาณ์ประจำาปี	 ให้เป็น
ไปตามุนโย์บาย์ขอังคณ์ะกรรมุการบริษััท	 เพ่�อันำาเส่นอัต่อัคณ์ะ
จัด้การ	แล่ะคณ์ะกรรมุการบริษััท

3.	 พิจารณ์ากล่ั�นกรอังข้อัมุูล่แล่ะข้อัเท็จจริงในเร่�อังที�เกี�ย์วข้อัง
กับการด้ำาเนินธิุรกิจก่อันที�จะนำาเส่นอัต่อัคณ์ะจัด้การ	 แล่ะ 
คณ์ะกรรมุการบริษััท

4.	 มุีอัำานาจในการอันุมุัติการด้ำาเนินธุิรกิจปกติในเร่�อังต่างๆ	 อัาทิ
เชำ่น	 การจัด้ซึ่่�อัวัตถุด้ิบ	ค่าใชำ้จ่าย์ด้ำาเนินงาน	 ค่าใชำ้จ่าย์ในการ
ขาย์แล่ะบริหาร	แล่ะราย์จา่ย์ล่งทนุภาย์ในวงเงนิที�คณ์ะกรรมุการ
บริษััทกำาหนด้

5.	 ด้ำาเนินการอั่�นๆ	 ตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทมุอับหมุาย์ 
เป็นคราวๆ	ไป
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เลขานุการบริษัท
บรษัิัทได้จ้ดั้มุเีล่ขานกุารบรษัิัทมุาตั�งแตป่	ี2546	โด้ย์เล่ขานกุารบรษัิัท
ปฏบิตัหินา้ที�ด้ว้ย์ความุรับผู้ดิ้ชำอับ	ระมุดั้ระวงั	แล่ะความุซ่ึ่�อัสั่ตย์์สุ่จริต	
ปัจจุบันเล่ขานุการบริษััท	 ช่ำ�อันางส่าวส่มุใจ	 จารุกิจจรูญ่	 เล่ขานุการ
บริษััทเป็นผูู้้ที�มุีความุรู้แล่ะประส่บการณ์์ ในงานด้้านเล่ขานุการ	
ตล่อัด้จนได้้ผู่้านการอับรมุหลั่กสู่ตรที�เกี�ย์วข้อังกับการปฏิบัติหน้าที�
ขอังเล่ขานุการบริษััท	 ได้้แก่	 Company	Secretary	Program	แล่ะ	
Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	เป็นต้น

เล่ขานุการบริษััทมุีหน้าที�แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับหล่ัก	ด้ังน้�
1.		 ดู้แล่แล่ะจัด้การเร่�อังการประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะคณ์ะ

กรรมุการชำุด้ย์่อัย์
2.		 ดู้แล่แล่ะจัด้การเร่�อังการประชำุมุส่ามุัญ่ประจำาปีผูู้้ถ่อัหุ้น	 จัด้ทำา

แล่ะเผู้ย์แพร่ราย์งานการประชำุมุ
3.		 จัด้เก็บเอักส่ารแล่ะราย์งานที�เกี�ย์วข้อังตามุข้อักำาหนด้ต่างๆ	 ที� 

อัอักโด้ย์ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหลั่กทรัพย์์แล่ะตล่าด้ 
หล่กัทรพัย์์	ตล่าด้หล่กัทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	แล่ะกระทรวงพาณ์ชิำย์์

4.		 ด้แูล่แล่ะให้คำาแนะนำาแกค่ณ์ะกรรมุการ	แล่ะบริษััทในการปฏิบตัิ
ตามุกฎหมุาย์	กฎระเบีย์บที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอังบริษััท

5.		 ดู้แล่แล่ะให้ข้อัเส่นอัแนะเกี�ย์วกับการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ีขอัง
บริษััทแก่คณ์ะกรรมุการ

6.	 ดู้แล่แล่ะอัำานวย์ความุส่ะด้วกแก่ผูู้้ถ่อัหุ้น	 คณ์ะกรรมุการบริษััท	
ฝ่�าย์บริหาร	แล่ะเร่�อังอั่�นๆ	ที�เกี�ย์วข้อังกับคณ์ะกรรมุการบริษััท

7.		 ติด้ตามุให้มุีการด้ำาเนินการตามุมุติที�ประชุำมุขอังคณ์ะกรรมุการ
บริษััท	แล่ะมุติที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษััทได้้กำาหนด้นโย์บาย์แล่ะแนวทางเกี�ย์วกับค่าตอับแทนขอัง
กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารไว้อัย์่างชำัด้เจน	 เพ่�อัให้ส่ามุารถจูงใจแล่ะรักษัา 
กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารที�มุีคุณ์ภาพส่ามุารถปฏิบัติงานให้บริษััทได้้เป็น
อัย์่างด้ี

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพจิารณ์าผู้ล่ตอับแทน	จะเป็น 
ผูู้้เส่นอัค่าตอับแทนด้ังกล่่าวต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	 แล่ะผูู้้ถ่อัหุ้นจะ
เป็นผูู้้พิจารณ์าอันุมุัติ	โด้ย์การกำาหนด้ค่าตอับแทนขอังคณ์ะกรรมุการ
แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	โด้ย์พิจารณ์าจากภาระหน้าที�แล่ะความุรับ 
ผู้ดิ้ชำอับ	ผู้ล่การปฏบิตังิานโด้ย์รวมุ	แล่ะผู้ล่การด้ำาเนนิงานขอังบรษัิัทเพ่�อั
เส่นอัต่อัที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นพิจารณ์า	ค่าตอับแทนอัย์ู่ในระด้ับเหมุาะส่มุ 
เมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับอัุตส่าหกรรมุล่ักษัณ์ะเด้ีย์วกัน	 ทั�งน้�	 บริษััทไมุ่มุี
นโย์บาย์จ่าย์ค่าตอับแทนกรรมุการให้แก่ผูู้้บริหารที�ด้ำารงตำาแหน่ง
กรรมุการบริษััทย์่อัย์

ส่ำาหรบัคา่ตอับแทนขอังกรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่แล่ะผูู้้บรหิารขอังบริษััท
แล่ะบริษััทย่์อัย์	จะพจิารณ์าโด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััทตามุความุเห็นชำอับ
ขอังคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	
โด้ย์พิจารณ์าจากหนา้ที�ความุรับผู้ดิ้ชำอับ	ผู้ล่การปฏิบตังิานส่ว่นบุคคล่	
รวมุถง่ผู้ล่การด้ำาเนนิงานขอังบรษัิัททั�งในระย์ะส่ั�นแล่ะระย์ะย์าว	ซ่ึ่�งเปน็
ค่าตอับแทนที�ใชำ้เป็นบรรทัด้ฐานที�ได้้ตกล่งไว้ร่วมุกัน	 ส่ามุารถส่ร้าง
แรงจูงใจในการกำากับดู้แล่แล่ะบริหารกิจการขอังบริษััทให้เป็นไปตามุ 
เป้าหมุาย์แล่ะร่วมุส่ร้างความุเจรญิ่ก้าวหน้าขอังบรษัิัทอัย่์างมุั�นคงต่อัไป

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน
ค่าตอับแทนขอังกรรมุการที�เป็นตัวเงินแบ่งอัอักเป็นส่อังประเภท	 ค่าตอับแทนประจำา	 ซึ่่�งแบ่งจ่าย์เป็นราย์ไตรมุาส่	 แล่ะค่าเบี�ย์ประชำุมุ	 
ซึ่่�งจ่าย์ให้เฉพาะกรรมุการที�มุาเข้าร่วมุประชำุมุหล่ังการประชำุมุ

กรณ์ท้ี�มุกีรรมุการพน้จากตำาแหนง่หรอ่ัเขา้ด้ำารงตำาแหนง่ใหมุ	่บรษัิัทจะคำานวณ์จ่าย์ตามุสั่ด้ส่ว่นจำานวนวนัที�กรรมุการด้ำารงตำาแหนง่ในไตรมุาส่นั�นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จนกว่าที�ประชุมผู้ถ่อหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอ่�น 

                                                                                                          ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน
(บาทต่อปี)

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)

คณ์ะกรรมุการบริษััท ประธิาน 630,000 42,000

กรรมุการ 472,500 21,000

คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง ประธิาน 168,000 15,750

กรรมุการ 115,500 10,500

คณ์ะจัด้การ	 ประธิาน - 15,750

กรรมุการ - 10,500

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน ประธิาน 150,000 15,750

กรรมุการ 75,000 10,500

คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น ประธิาน 150,000 15,750

กรรมุการ 75,000 10,500

ไมุ่มุีการเปล่ี�ย์นแปล่งอััตราค่าตอับแทนขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทตั�งแต่ปี	2555
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เลขานุการบริษัท
บรษัิัทได้จ้ดั้มุเีล่ขานกุารบรษัิัทมุาตั�งแตป่	ี2546	โด้ย์เล่ขานกุารบรษัิัท
ปฏบิตัหินา้ที�ด้ว้ย์ความุรับผู้ดิ้ชำอับ	ระมุดั้ระวงั	แล่ะความุซ่ึ่�อัสั่ตย์์สุ่จริต	
ปัจจุบันเล่ขานุการบริษััท	 ช่ำ�อันางส่าวส่มุใจ	 จารุกิจจรูญ่	 เล่ขานุการ
บริษััทเป็นผูู้้ที�มุีความุรู้แล่ะประส่บการณ์์ ในงานด้้านเล่ขานุการ	
ตล่อัด้จนได้้ผู่้านการอับรมุหลั่กสู่ตรที�เกี�ย์วข้อังกับการปฏิบัติหน้าที�
ขอังเล่ขานุการบริษััท	 ได้้แก่	 Company	Secretary	Program	แล่ะ	
Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	เป็นต้น

เล่ขานุการบริษััทมุีหน้าที�แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับหล่ัก	ด้ังน้�
1.		 ดู้แล่แล่ะจัด้การเร่�อังการประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่ะคณ์ะ

กรรมุการชำุด้ย์่อัย์
2.		 ดู้แล่แล่ะจัด้การเร่�อังการประชำุมุส่ามุัญ่ประจำาปีผูู้้ถ่อัหุ้น	 จัด้ทำา

แล่ะเผู้ย์แพร่ราย์งานการประชำุมุ
3.		 จัด้เก็บเอักส่ารแล่ะราย์งานที�เกี�ย์วข้อังตามุข้อักำาหนด้ต่างๆ	 ที� 

อัอักโด้ย์ส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับหลั่กทรัพย์์แล่ะตล่าด้ 
หล่กัทรพัย์์	ตล่าด้หล่กัทรพัย์์แห่งประเทศไทย์	แล่ะกระทรวงพาณ์ชิำย์์

4.		 ด้แูล่แล่ะให้คำาแนะนำาแกค่ณ์ะกรรมุการ	แล่ะบริษััทในการปฏิบตัิ
ตามุกฎหมุาย์	กฎระเบีย์บที�เกี�ย์วข้อังกับธิุรกิจขอังบริษััท

5.		 ดู้แล่แล่ะให้ข้อัเส่นอัแนะเกี�ย์วกับการกำากับดู้แล่กิจการที�ด้ีขอัง
บริษััทแก่คณ์ะกรรมุการ

6.	 ดู้แล่แล่ะอัำานวย์ความุส่ะด้วกแก่ผูู้้ถ่อัหุ้น	 คณ์ะกรรมุการบริษััท	
ฝ่�าย์บริหาร	แล่ะเร่�อังอั่�นๆ	ที�เกี�ย์วข้อังกับคณ์ะกรรมุการบริษััท

7.		 ติด้ตามุให้มุีการด้ำาเนินการตามุมุติที�ประชุำมุขอังคณ์ะกรรมุการ
บริษััท	แล่ะมุติที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษััทได้้กำาหนด้นโย์บาย์แล่ะแนวทางเกี�ย์วกับค่าตอับแทนขอัง
กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารไว้อัย์่างชำัด้เจน	 เพ่�อัให้ส่ามุารถจูงใจแล่ะรักษัา 
กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารที�มุีคุณ์ภาพส่ามุารถปฏิบัติงานให้บริษััทได้้เป็น
อัย์่างด้ี

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพจิารณ์าผู้ล่ตอับแทน	จะเป็น 
ผูู้้เส่นอัค่าตอับแทนด้ังกล่่าวต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	 แล่ะผูู้้ถ่อัหุ้นจะ
เป็นผูู้้พิจารณ์าอันุมุัติ	โด้ย์การกำาหนด้ค่าตอับแทนขอังคณ์ะกรรมุการ
แล่ะคณ์ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	โด้ย์พิจารณ์าจากภาระหน้าที�แล่ะความุรับ 
ผู้ดิ้ชำอับ	ผู้ล่การปฏบิตังิานโด้ย์รวมุ	แล่ะผู้ล่การด้ำาเนนิงานขอังบรษัิัทเพ่�อั
เส่นอัต่อัที�ประชำุมุผูู้้ถ่อัหุ้นพิจารณ์า	ค่าตอับแทนอัย์ู่ในระด้ับเหมุาะส่มุ 
เมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับอัุตส่าหกรรมุล่ักษัณ์ะเด้ีย์วกัน	 ทั�งน้�	 บริษััทไมุ่มุี
นโย์บาย์จ่าย์ค่าตอับแทนกรรมุการให้แก่ผูู้้บริหารที�ด้ำารงตำาแหน่ง
กรรมุการบริษััทย์่อัย์

ส่ำาหรบัคา่ตอับแทนขอังกรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่แล่ะผูู้้บรหิารขอังบริษััท
แล่ะบริษััทย่์อัย์	จะพจิารณ์าโด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััทตามุความุเห็นชำอับ
ขอังคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	
โด้ย์พิจารณ์าจากหนา้ที�ความุรับผู้ดิ้ชำอับ	ผู้ล่การปฏิบตังิานส่ว่นบุคคล่	
รวมุถง่ผู้ล่การด้ำาเนนิงานขอังบรษัิัททั�งในระย์ะส่ั�นแล่ะระย์ะย์าว	ซ่ึ่�งเปน็
ค่าตอับแทนที�ใชำ้เป็นบรรทัด้ฐานที�ได้้ตกล่งไว้ร่วมุกัน	 ส่ามุารถส่ร้าง
แรงจูงใจในการกำากับดู้แล่แล่ะบริหารกิจการขอังบริษััทให้เป็นไปตามุ 
เป้าหมุาย์แล่ะร่วมุส่ร้างความุเจรญิ่ก้าวหน้าขอังบรษัิัทอัย่์างมุั�นคงต่อัไป

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน
ค่าตอับแทนขอังกรรมุการที�เป็นตัวเงินแบ่งอัอักเป็นส่อังประเภท	 ค่าตอับแทนประจำา	 ซึ่่�งแบ่งจ่าย์เป็นราย์ไตรมุาส่	 แล่ะค่าเบี�ย์ประชำุมุ	 
ซึ่่�งจ่าย์ให้เฉพาะกรรมุการที�มุาเข้าร่วมุประชำุมุหล่ังการประชำุมุ

กรณ์ท้ี�มุกีรรมุการพน้จากตำาแหนง่หรอ่ัเขา้ด้ำารงตำาแหนง่ใหมุ	่บรษัิัทจะคำานวณ์จ่าย์ตามุสั่ด้ส่ว่นจำานวนวนัที�กรรมุการด้ำารงตำาแหนง่ในไตรมุาส่นั�นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จนกว่าที�ประชุมผู้ถ่อหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอ่�น 

                                                                                                          ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน
(บาทต่อปี)

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)

คณ์ะกรรมุการบริษััท ประธิาน 630,000 42,000

กรรมุการ 472,500 21,000

คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง ประธิาน 168,000 15,750

กรรมุการ 115,500 10,500

คณ์ะจัด้การ	 ประธิาน - 15,750

กรรมุการ - 10,500

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน ประธิาน 150,000 15,750

กรรมุการ 75,000 10,500

คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น ประธิาน 150,000 15,750

กรรมุการ 75,000 10,500

ไมุ่มุีการเปล่ี�ย์นแปล่งอััตราค่าตอับแทนขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทตั�งแต่ปี	2555

130130  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2564-2565

ลำาดับที� ชื�อ – นามส้กุล

ค่าตอบแทน (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจส้อบและ

ทบทวนความเส้ี�ยง
คณะจัดการ

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 
ส้รรหา และ
พิจารณา 

ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
พันธกิจเพื�อส้ังคม
และความยั่งย่น

จำานวนรวม
ทั้งหมด

1. น�ยปิยุช กุปตุ้�(ก)

ประธิานคณ์ะกรรมุการ
ประธิานคณ์ะจัด้การ	
กรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน

- - - - - -

2. น�ยอลัน แคม
กรรมุการอัิส่ระ
ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง
กรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน

598,500 231,000 - 106,500 - 936,000

3. น�ยหัตุถืศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมุการอัิส่ระ	
กรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง
ประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะ
ความุย์ั�งย์่น

598,500 157,500 - - 181,500 937,500

4. น�งส�วอนุตุตุร� พ�นโพธิ�ทอง
กรรมุการอัิส่ระ
กรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง
ประธิานคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	
แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน

598,500 157,500 - 192,000 - 948,000

5. น�ยธร�ธร เปรมสุนทร
กรรมุการบริษััท	
กรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน

598,500 - - 106,500 - 705,000

6. น�ยรังกะน�ร์ท ร�กุปะตุิ เร�ว์
กรรมุการบริษััท	
กรรมุการจัด้การ

257,250 - - - - 257,250

7. น�ยอ�ช่ช อนุปัม(ก)

กรรมุการบริษััท	
กรรมุการจัด้การ
กรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น

- - - - - -

8. น�ยร�จ่ฟ มังกัล(ก)

กรรมุการบริษััท
กรรมุการจัด้การ
กรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น
กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่

- - - - - -

รวม 2,651,250 546,000 - 405,000 181,500 3,783,750

หม�ยเหตุุ:		(ก)	ตั�งแตว่นัที�	30	มิุถนุาย์น	2559	พนกังานขอังบรษัิัท	ทาทา	ส่ตลี่	แล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์ผูู้ท้ี�ได้ร้บัการแตง่ตั�งใหด้้ำารงตำาแหนง่กรรมุการขอังบรษัิัทย์อ่ัย์	จะตอ้ังไมุร่บัคา่ตอับแทน 
	 กรรมุการจากบริษััทที�ตนเข้าไปด้ำารงตำาแหน่ง	
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทนเป็น
ผูู้้ประเมุินผู้ล่การปฏิบัติงานขอังกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่โด้ย์พิจารณ์า
จากผู้ล่การด้ำาเนินงานทางธิุรกิจขอังบริษััท	 การด้ำาเนินงานตามุ
นโย์บาย์ที�ได้้รับจากคณ์ะกรรมุการบริษััท	 ปัจจัย์ด้้านความุย์ั�งย์่น	 
(ได้้แก่	 ส่ภาวการณ์์เศรษัฐกิจ	 ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุแล่ะส่ังคมุ)	 แนวโน้มุ 
ค่าตอับแทนระหว่างประเทศ	 การประเมุินพฤติกรรมุ	 360	 อังศา	 
ตล่อัด้จนตัวบ่งชำี�ทางเศรษัฐกิจ	 จากนั�นจ่งเส่นอัอััตราการข่�นค่าจ้าง
ประจำาปแีล่ะเงนิรางวลั่ประจำาปตีอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัทพจิารณ์าอันมุุตัิ

ในขณ์ะเดี้ย์วกันคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน	จะประเมุินแล่ะนำาเส่นอัอััตราการข่�นค่าจ้างประจำาปีแล่ะ
เงินรางวัล่ประจำาปีขอังพนักงานทั�งหมุด้ขอังบริษััทต่อัคณ์ะกรรมุการ
บริษััท	 โด้ย์ดู้จากข้อัมุูล่ทั�งปีปัจจุบันแล่ะเปรีย์บเทีย์บข้อัมุูล่ย์้อันหล่ัง
ในปัจจัย์ต่าง	ๆ	ด้ังน้�

1.	 ผู้ล่ประกอับการขอังธิุรกิจ	 โด้ย์พิจารณ์าจากราย์ได้้ก่อันด้อักเบี�ย์, 
ภาษัีแล่ะค่าเส่่�อัมุราคา,	กำาไรก่อันหักภาษัี	แล่ะ	กำาไรหล่ังหักภาษัี

2.	 ความุส่ามุารถในการพัฒนาธิุรกิจแล่ะการปรับปรุงประส่ิทธิิภาพ 
การด้ำาเนินงานขอังธิุรกิจให้ด้ีข่�นในแต่ล่ะปี

3.	 เปรีย์บเทีย์บผู้ล่ประกอับการขอังธิุรกิจกับอัุตส่าหกรรมุเด้ีย์วกัน

หล่ังจากที�ได้้รับอันุมุัติงบประมุาณ์จากคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่้ว	
กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่จะพิจารณ์าแล่ะอันุมุัติ	 ค่าตอับแทนในรูปขอัง
การปรับระดั้บ	 (ถ้ามีุ)	 การข่�นค่าจ้างประจำาปีแล่ะเงินรางวัล่ประจำา
ปีส่ำาหรับรอังกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	 -	 การผู้ล่ิตแล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	ตามุที�กำาหนด้ไว้ในอัำานาจด้ำาเนินการ

ทั�งน้�	นโย์บาย์การจา่ย์คา่ตอับแทนนั�นเพ่�อัใหมุ้ั�นใจวา่ระด้บัแล่ะส่ดั้ส่ว่น
ขอังค่าตอับแทนมุีความุส่มุเหตุส่มุผู้ล่	เพีย์งพอัที�จะด้่งดู้ด้	รักษัาแล่ะ
จูงใจผูู้้บริหารระด้ับสู่งให้ทำางานได้้ส่ำาเร็จ	 โด้ย์มุีอังค์ประกอับขอัง 
ค่าตอับแทนส่ำาหรับผูู้้บริหารระด้ับสู่ง	ได้้แก่

1.	 เงินเด้่อันแล่ะเงินรางวัล่พิเศษั
2.	 เงินรางวัล่ประจำาปีตามุผู้ล่งานขอังผูู้้บริหารระด้ับสู่งในแต่ล่ะ

ปีงบประมุาณ์แล่ะผู้ล่ประกอับการขอังบริษััท
3.	 เงินพิเศษั	 เงินชำ่วย์เหล่่อัแล่ะผู้ล่ประโย์ชำน์ต่างๆที�เอั่�อัต่อัวิถี 

การด้ำาเนินชำีวิตแล่ะการเก็บอัอัมุ	
4.	 ส่วัส่ด้ิการค่ารักษัาพย์าบาล่แล่ะการประกันอัุบัติเหตุ
5.	 ผู้ล่ประโย์ชำน์ตามุกฎหมุาย์เมุ่�อัเกษัีย์ณ์อัาย์ุ

ค่าตอบแทนรวมสำาหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที�
เป็นธุุรกิจหลัก
ค่าตอับแทนรวมุขอังผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอังบริษััท	 ในรูปขอังเงินเด้่อัน	
เงนิรางวลั่ประจำาป	ีแล่ะเงนิรางวลั่อั่�นๆ	ในป	ี2564	-	2565	(1	เมุษัาย์น	
2564	-	31	มีุนาคมุ	2565)	รวมุ	10	คน	รวมุเป็นเงินทั�งส่ิ�น	69.74	 
ล่้านบาท	(ปี	2563	-	2564:	54.26	ล่้านบาท)	

ค่าตอบแทนอื�นที�มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คา่ตอับแทนอั่�นที�มุอับใหแ้กผูู่้บ้รหิารระด้บัส่งูขอังบรษัิัท	ในรปูขอังเงนิ
ชำ่วย์เหล่่อัการปฏิบัติงานประจำาต่างจังหวัด้/ค่าเช่ำาบ้าน	 แล่ะเงินชำ่วย์
เหล่่อัพนักงานขับรถในปี	2564	-	2565	รวมุเป็นจำานวนทั�งส่ิ�น	6.64	
ล่้านบาท	(ปี	2563	-	2564:	6.61	ล่้านบาท)

บริษััทได้้มีุการจัด้หารถประจำาตำาแหน่งให้แก่ผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอัง
บรษัิัท	รวมุถง่จดั้ให้มุกีารส่มุทบเงนิกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำพีแกผูู่้บ้รหิาร
ระด้บัส่งูขอังบรษัิัททกุคน	ในฐานะพนกังานขอังบรษัิัทโด้ย์คดิ้เปน็อััตรา
ประมุาณ์รอ้ัย์ล่ะ	10	ขอังย์อัด้เงนิเด้อ่ันรวมุ	หรอ่ัคดิ้เปน็ย์อัด้เงนิส่มุทบ
ในปี	2564	-	2565	(1	เมุษัาย์น	2564	-	31	มุีนาคมุ	2565)	รวมุเป็น
เงินทั�งส่ิ�น	3.87	ล่้านบาท	(ปี	2563	-	2564:	3.70	ล่้านบาท)
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทนเป็น
ผูู้้ประเมุินผู้ล่การปฏิบัติงานขอังกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่โด้ย์พิจารณ์า
จากผู้ล่การด้ำาเนินงานทางธิุรกิจขอังบริษััท	 การด้ำาเนินงานตามุ
นโย์บาย์ที�ได้้รับจากคณ์ะกรรมุการบริษััท	 ปัจจัย์ด้้านความุย์ั�งย์่น	 
(ได้้แก่	 ส่ภาวการณ์์เศรษัฐกิจ	 ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุแล่ะส่ังคมุ)	 แนวโน้มุ 
ค่าตอับแทนระหว่างประเทศ	 การประเมุินพฤติกรรมุ	 360	 อังศา	 
ตล่อัด้จนตัวบ่งชำี�ทางเศรษัฐกิจ	 จากนั�นจ่งเส่นอัอััตราการข่�นค่าจ้าง
ประจำาปแีล่ะเงนิรางวลั่ประจำาปตีอ่ัคณ์ะกรรมุการบรษัิัทพจิารณ์าอันมุุตัิ

ในขณ์ะเดี้ย์วกันคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์า
ผู้ล่ตอับแทน	จะประเมุินแล่ะนำาเส่นอัอััตราการข่�นค่าจ้างประจำาปีแล่ะ
เงินรางวัล่ประจำาปีขอังพนักงานทั�งหมุด้ขอังบริษััทต่อัคณ์ะกรรมุการ
บริษััท	 โด้ย์ดู้จากข้อัมุูล่ทั�งปีปัจจุบันแล่ะเปรีย์บเทีย์บข้อัมุูล่ย์้อันหล่ัง
ในปัจจัย์ต่าง	ๆ	ด้ังน้�

1.	 ผู้ล่ประกอับการขอังธิุรกิจ	 โด้ย์พิจารณ์าจากราย์ได้้ก่อันด้อักเบี�ย์, 
ภาษัีแล่ะค่าเส่่�อัมุราคา,	กำาไรก่อันหักภาษัี	แล่ะ	กำาไรหล่ังหักภาษัี

2.	 ความุส่ามุารถในการพัฒนาธิุรกิจแล่ะการปรับปรุงประส่ิทธิิภาพ 
การด้ำาเนินงานขอังธิุรกิจให้ด้ีข่�นในแต่ล่ะปี

3.	 เปรีย์บเทีย์บผู้ล่ประกอับการขอังธิุรกิจกับอัุตส่าหกรรมุเด้ีย์วกัน

หล่ังจากที�ได้้รับอันุมุัติงบประมุาณ์จากคณ์ะกรรมุการบริษััทแล่้ว	
กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่จะพิจารณ์าแล่ะอันุมุัติ	 ค่าตอับแทนในรูปขอัง
การปรับระดั้บ	 (ถ้ามีุ)	 การข่�นค่าจ้างประจำาปีแล่ะเงินรางวัล่ประจำา
ปีส่ำาหรับรอังกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	 -	 การผู้ล่ิตแล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	ตามุที�กำาหนด้ไว้ในอัำานาจด้ำาเนินการ

ทั�งน้�	นโย์บาย์การจา่ย์คา่ตอับแทนนั�นเพ่�อัใหมุ้ั�นใจวา่ระด้บัแล่ะส่ดั้ส่ว่น
ขอังค่าตอับแทนมุีความุส่มุเหตุส่มุผู้ล่	เพีย์งพอัที�จะด้่งดู้ด้	รักษัาแล่ะ
จูงใจผูู้้บริหารระด้ับสู่งให้ทำางานได้้ส่ำาเร็จ	 โด้ย์มุีอังค์ประกอับขอัง 
ค่าตอับแทนส่ำาหรับผูู้้บริหารระด้ับสู่ง	ได้้แก่

1.	 เงินเด้่อันแล่ะเงินรางวัล่พิเศษั
2.	 เงินรางวัล่ประจำาปีตามุผู้ล่งานขอังผูู้้บริหารระด้ับสู่งในแต่ล่ะ

ปีงบประมุาณ์แล่ะผู้ล่ประกอับการขอังบริษััท
3.	 เงินพิเศษั	 เงินชำ่วย์เหล่่อัแล่ะผู้ล่ประโย์ชำน์ต่างๆที�เอั่�อัต่อัวิถี 

การด้ำาเนินชำีวิตแล่ะการเก็บอัอัมุ	
4.	 ส่วัส่ด้ิการค่ารักษัาพย์าบาล่แล่ะการประกันอัุบัติเหตุ
5.	 ผู้ล่ประโย์ชำน์ตามุกฎหมุาย์เมุ่�อัเกษัีย์ณ์อัาย์ุ

ค่าตอบแทนรวมสำาหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที�
เป็นธุุรกิจหลัก
ค่าตอับแทนรวมุขอังผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอังบริษััท	 ในรูปขอังเงินเด้่อัน	
เงนิรางวลั่ประจำาปี	แล่ะเงนิรางวลั่อั่�นๆ	ในป	ี2564	-	2565	(1	เมุษัาย์น	
2564	-	31	มีุนาคมุ	2565)	รวมุ	10	คน	รวมุเป็นเงินทั�งส่ิ�น	69.74	 
ล่้านบาท	(ปี	2563	-	2564:	54.26	ล่้านบาท)	

ค่าตอบแทนอื�นที�มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คา่ตอับแทนอั่�นที�มุอับใหแ้กผูู่้บ้รหิารระด้บัส่งูขอังบรษัิัท	ในรปูขอังเงนิ
ชำ่วย์เหล่่อัการปฏิบัติงานประจำาต่างจังหวัด้/ค่าเชำ่าบ้าน	 แล่ะเงินชำ่วย์
เหล่่อัพนักงานขับรถในปี	2564	-	2565	รวมุเป็นจำานวนทั�งส่ิ�น	6.64	
ล่้านบาท	(ปี	2563	-	2564:	6.61	ล่้านบาท)

บริษััทได้้มีุการจัด้หารถประจำาตำาแหน่งให้แก่ผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอัง
บรษัิัท	รวมุถง่จดั้ให้มุกีารส่มุทบเงนิกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำพีแกผูู่้บ้รหิาร
ระด้บัส่งูขอังบรษัิัททกุคน	ในฐานะพนกังานขอังบรษัิัทโด้ย์คดิ้เปน็อััตรา
ประมุาณ์รอ้ัย์ล่ะ	10	ขอังย์อัด้เงนิเด้อ่ันรวมุ	หรอ่ัคดิ้เปน็ย์อัด้เงนิส่มุทบ
ในปี	2564	-	2565	(1	เมุษัาย์น	2564	-	31	มุีนาคมุ	2565)	รวมุเป็น
เงินทั�งส่ิ�น	3.87	ล่้านบาท	(ปี	2563	-	2564:	3.70	ล่้านบาท)
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อย
ที�เป็นธุุรกิจหลัก
ผูู้บ้รหิารระด้บัส่งูขอังบรษัิัทที�ได้ร้บัมุอับหมุาย์ใหเ้ปน็กรรมุการในบรษัิัท
ย์่อัย์ที�เป็นธุิรกิจหล่ักจะไมุ่ได้้รับค่าตอับแทนเพิ�มุเติมุในรูปขอังเงิน
เด้อ่ัน	เงนิรางวัล่ประจำาป	ีส่ำาหรับการด้ำารงตำาแหน่งกรรมุการอีัก	บรษัิัท
ไมุ่มุีการจ่าย์ค่าตอับแทนให้กรรมุการขอังบริษััทย์่อัย์ที�เป็นธิุรกิจหล่ัก

ค่าตอบแทนอื�นที�มอบให้แก่คณะกรรมการของบรษิทัย่อย 
ที�เป็นธุุรกิจหลัก
บรษัิัทไมุมุ่กีารกำาหนด้แล่ะจา่ย์คา่ตอับแทนในรปูแบบอั่�นแกก่รรมุการ
ขอังบริษััทย์่อัย์ที�เป็นธิุรกิจหล่ัก	

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที�
เป็นธุุรกิจหลัก
ค่าตอับแทนรวมุขอังผูู้้บริหารระดั้บสู่งขอังบริษััทย่์อัย์ที�เป็นธิุรกิจ
หล่ัก	ในรูปขอังเงินเด้่อันแล่ะเงินรางวัล่ประจำาปี	ในปี	2564	-	2565	
(1	 เมุษัาย์น	 2564	 -	 31	 มีุนาคมุ	 2565)	 ได้้รวมุไว้ในจำานวนแล่ะ 
ค่าตอับแทนขอังผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอังบริษััทแล่้ว

ค่าตอบแทนอื�นที�มอบให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทย่อยที�เป็นธุุรกิจหลัก
ค่าตอับแทนอ่ั�นที�มุอับให้แก่ผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอังบริษััทย์่อัย์ที�เป็น
ธิรุกจิหล่กัในป	ี2564	-	2565	(1	เมุษัาย์น	2564	-	31	มุนีาคมุ	2565)	ได้้
รวมุไว้ในจำานวนแล่ะคา่ตอับแทนขอังผูู้บ้ริหารระด้บัสู่งขอังบรษัิัทแล้่ว

ปัจจุบัน	บริษััทมุีนโย์บาย์ที�จะให้ผู้ล่ตอับแทน	Long	Term	Incentive	
Plan	(LTIP)	ให้กับผูู้้บริหารระด้ับสู่งขอังบริษััทในตำาแหน่งกรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	เพ่�อัส่ร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้บรรลุ่เป้าหมุาย์
การเติบโตอัย์่างย์ั�งย์่นแล่ะส่ร้างผู้ล่กำาไรระย์ะย์าวให้แก่อังค์กร

บุคลากร 
ณ์	 วันที�	 31	 มีุนาคมุ	 2565	 บริษััท	 รวมุทั�งบริษััทย์่อัย์มุีพนักงาน
ทั�งหมุด้	1,092	คน	โด้ย์ในปี	2564-2565	บริษััทได้้จ่าย์ผู้ล่ตอับแทน
ให้แก่พนักงานจำานวนทั�งส่ิ�น	291.42	ล่้านบาท	ซึ่่�งผู้ล่ตอับแทนได้้แก่	
เงินเด้่อัน	 ค่าล่่วงเวล่า	 เงินรางวัล่ประจำาปี	 เงินชำ่วย์เหล่่อัการปฏิบัติ
งานประจำาต่างจังหวัด้/	 ประจำากรุงเทพแล่ะปริมุณ์ฑ์ล่	 ตล่อัด้จน 
ผู้ล่ประโย์ชำน์ในรูปแบบขอังเงินประกันส่ังคมุ	 แล่ะเงินส่มุทบกอังทุน
ส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพ

นอักจากน้�	บริษััทย์่อัย์ได้้จ่าย์ค่าตอับแทนให้แก่พนักงานในล่ักษัณ์ะเด้ีย์วกันกับบริษััท	รวมุจำานวนทั�งส่ิ�น	825.08	ล่้านบาท

จำานวนพนักงานและผลตอบแทน 
ปี 2564-2565

(31 มีนาคม 2565)
บมจ. ทาทา ส้ตีล (ประเทศไทย)

(*)
บมจ. ทาทา ส้ตีล การผลิต

(ประเทศไทย) รวม

พนักง�นบริห�ร (คน) 30
(41)

40
(32)

70
(73)

พนักง�นบังคับบัญ่ช� (คน) 107
(117)

221
(200)

328
(317)

พนักง�นปฏิิบัตุิก�ร/บริก�ร (คน) 23
(26)

671
(685)

694
(711)

รวม (คน) 160
(184)

932
(917)

1,092
(1,101)

ค่�ตุอบแทนพนักง�น (ล้�นบ�ท) 291.42 
(267.10)

825.08 
(671.26)

1,116.50 
(938.36)

*รวมุพนักงานในส่ำานักงานใหญ่่	152	(154)	คน
ข้อัมุูล่ปีที�ผู้่านมุา	(2563	-	2564)	ปรากฏในวงเล่็บ
ในระย์ะเวล่า	3	ปีที�ผู้่านมุา	บริษััท	ไมุ่มุีข้อัพิพาทด้้านแรงงานที�ส่ำาคัญ่แต่อัย์่างใด้
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นโยบายในการดแูลและพัฒนาพนกังาน 
บริษััทมุุ่งมุั�นในการบริหารทรัพย์ากรมุุคคล่ให้ส่อัด้คล่้อังกับวิส่ัย์ทัศน์ 
ขอังอังค์กรในการรักษัาไว้ซ่ึ่�งการทำางานอัย่์างมุคีวามุสุ่ขขอังพนักงาน	 
ตล่อัด้จนตั�งเป้าหมุาย์ในการส่ร้างอังค์กรที�มุีประส่ิทธิิภาพสู่งซ่ึ่�ง
พนกังานคอ่ับคุล่ากรที�ส่ำาคญั่ที�ส่ดุ้ในการขบัเคล่่�อันอังค์กรไปสู่เ่ป้าหมุาย์ 
ที�วางไว้	 ด้ังนั�นบริษััทจ่งให้ความุส่ำาคัญ่กับการบริหารกำาลั่งพล่แล่ะ
การส่ร้างความุคล่่อังตัวในการทำางาน	 การพัฒนาความุส่ามุารถ
ขอังพนักงาน	 แล่ะการบริหารแรงงานสั่มุพันธิ์	 เพ่�อัให้เกิด้ความุ
ร่วมุมุ่อัระหว่างพนักงานในการด้ำาเนินงานที�ราบร่�นแล่ะตอับส่นอัง 
ต่อัส่ถานการณ์์ทางธิุรกิจที�เปล่ี�ย์นแปล่งไป	รวมุถ่งตอับส่นอังต่อัภาวะ
วกิฤตที�เกดิ้ข่�นอัย์า่งตอ่ัเน่�อัง	เชำน่	ส่ถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาด้ขอังเชำ่�อั
ไวรัส่โคโรนา	หร่อั	โควิด้-19

การปฏิบัติงานขอังตนเอัง	 หร่อัไปติด้ต่อัพบปะพูด้คุย์กับพนักงาน
หรอ่ับคุคล่ใด้ๆ	ภาย์ในบรษัิัท/โรงงานโด้ย์ไมุจ่ำาเปน็	งด้เวน้การอัอัก
ไปปฏิบัติงานนอักส่ถานที�หร่อัเย์ี�ย์มุลู่กค้าเป็นการชำั�วคราว	ย์กเล่ิก
หร่อัเล่่�อันการจัด้กิจกรรมุต่างๆ	 การจัด้อับรมุสั่มุมุนาภาย์ในแล่ะ 
การส่่งพนักงานอัอักไปศ่กษัาดู้งานหร่อัอับรมุสั่มุมุนาภาย์นอัก	
รวมุถง่การด้ำาเนนิกจิกรรมุใด้ๆ	กบับคุคล่ภาย์นอักเป็นการชำั�วคราว	
เป็นต้น

• ด้ำาเนินการตามุนโย์บาย์การปฏิบัติงานประจำาวันนอักส่ำานักงาน	
(Virtual	Office	Policy)	มีุการกำาหนด้ระเบีย์บปฏิบัติในการทำางาน	
การประชุำมุ	การติด้ตามุงาน	การเช็ำคอิัน-เชำค็เอัาท์	ผู้า่นแอัปพลิ่เคชำั�น 
ที�บริษััทกำาหนด้ก่อันเริ�มุเข้าปฏิบัติงาน	 แล่ะเมุ่�อัเส่ร็จส่ิ�นการ 
ปฏิบัติงาน	 ซึ่่�งถ่อัเป็นนโย์บาย์ในระย์ะย์าวที�บริษััทพิจารณ์าเห็นว่า
มุีความุเหมุาะส่มุกับส่ถานการณ์์ปัจจุบันรวมุถ่งในอันาคตตามุวิถี
ปกติใหมุ่

• จัด้ให้มุีการชำี�แจงฉุกเฉินกรณ์้พนักงาน	 ผูู้้รับเหมุา	 ติด้เชำ่�อัไวรัส่
โควิด้-19	 เพ่�อัรับทราบส่ถานการณ์์	 บทเรีย์นจากการแพร่ระบาด้	
มุาตรการป้อังการแล่ะแนวทางแก้ไขปัญ่หา

การบริหารกำาลงัพลและการสรา้งความคล่องตวัในการ
ทำางานเพื�อเพิ�มผลิตภาพของพนักงาน
บริษััทมุีโนบาย์ในการควบคุมุอััตรากำาล่ังพล่ให้อัย์ู่ในระดั้บที�เหมุาะส่มุ	
โด้ย์พิจารณ์าการรับพนักงานใหมุ่ทด้แทนในตำาแหน่งงานที�มุีความุ
จำาเป็น	 บริษััทมุุ่งเน้นการส่รรหาพนักงานจากภาย์ในก่อันการเปิด้รับ
ส่มุัครจากภาย์นอัก	 โด้ย์เปิด้โอักาส่ให้พนักงานส่ามุารถโอันย์้าย์หร่อั
เล่่�อันตำาแหน่งได้้เมุ่�อัมุีตำาแหน่งงานว่าง	 มุีการจัด้ส่รรงานแล่ะหน้าที�
ความุรับผู้ิด้ชำอับใหมุ่เพ่�อัให้พนักงานได้้มุีโอักาส่เรีย์นรู้งานในหล่าก
หล่าย์ด้้านซ่ึ่�งถ่อัเป็นส่่วนหน่�งขอังเป้าหมุาย์ในการเพิ�มุผู้ล่ิตภาพ	
(Productivity)	 ขอังพนักงานต่อัคน	 ล่ด้งานที�ไมุ่ส่ร้างคุณ์ค่า	 เชำ่น	
งานซึ่ำ�าซึ่้อัน	 ทำาซึ่ำ�า	 มุีการจัด้พนักงานให้เหมุาะส่มุกับปริมุาณ์งาน
ทำาให้ต้นทุนต่อัหน่วย์ด้้านแรงงานล่ด้ล่ง	 รวมุถ่งการปรับโครงส่ร้าง
อังค์กรขอังบางหน่วย์งานในรูปแบบขอัง	 Shared	 Services	 เพ่�อัใชำ้
ประโย์ชำน์ร่วมุกันจากความุรู้	ความุชำำานาญ่ขอังทรัพย์ากรที�มุีอัย์ู่อัย์่าง
มุีประส่ิทธิิภาพสู่งสุ่ด้

ทั�งน้�	หล่กัการในการส่รรหาแล่ะคดั้เล่อ่ักพนกังานคอ่ัพนกังานตอ้ังเปน็	
“คนเก่ง”	แล่ะ	“คนด้ี”	การส่รรหาว่าจ้างพนักงานใหมุ่	ทั�งจากภาย์ใน
แล่ะภาย์นอัก	 จะมุุ่งเน้นตามุระบบคุณ์ธิรรมุแล่ะใช้ำเคร่�อังมุ่อัในการ
คัด้เล่่อักต่างๆ	 เพ่�อัให้ได้้ผูู้้ที�มุีความุเหมุาะส่มุมุากที�สุ่ด้เข้ามุาปฎิบัติ
งานผู้่านคณ์ะกรรมุการส่ัมุภาษัณ์์โด้ย์การส่ัมุภาษัณ์์เชำิงพฤติกรรมุ	
(Behavioral	 Interview)	 เพ่�อัประเมุินความุรู้ความุส่ามุารถ	แล่ะการ
ประเมุินพฤติกรรมุที�ส่อัด้คล้่อังกับวัฒนธิรรมุอังค์กร	 นอักจากน้�แล่้ว	
บริษััทได้้ให้ความุส่ำาคัญ่แล่ะให้ความุเป็นธิรรมุกับความุหล่ากหล่าย์
ทางความุคิด้แล่ะวัฒนธิรรมุ	(Cultural	Diversity)	โด้ย์จะเห็นได้้จาก
นโย์บาย์ในการคดั้เล่อ่ักพนกังานที�เปดิ้รบัพนกังานไมุว่า่จะเปน็การรบั
ผูู้้จบใหมุ่	ผูู้้ที�มุีประส่บการณ์์	พนักงานต่างชำาติ	พนักงานท้อังถิ�น	รวมุ
ถ่งพนักงานหญ่ิง	เป็นต้น

ในปี	2564	-	2565	บริษััทด้ำาเนินกล่ย์ุทธิ์การบริหารทรัพย์ากรบุคคล่
ที�ส่ำาคัญ่ด้ังน้�

การจัดการภาวะวิกฤตในสถืานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
การระบาด้ครั�งใหญ่่ขอังไวรัส่โคโรนาส่าย์พันธิุ์ ใหมุ่หร่อัโควิด้-19	 
ก่อัให้เกิด้ความุไมุ่แน่นอันต่างๆ	ตั�งแต่ปีที�ผู้่านมุาแล่ะย์ังคงเป็นความุ
ท้าทาย์ที�ส่ำาคัญ่	 บริษััทมีุการตอับส่นอังแล่ะรับมุ่อักับเหตุการณ์์ที�เกิด้
ข่�นอัย์่างทันท่วงที	 แล่ะมุีการตัด้ส่ินใจอัอักมุาตรการที�ส่ำาคัญ่ต่างๆ 
ในหล่ากหล่าย์ด้้านเพ่�อัป้อังกนัแล่ะเฝ้่าระวังการแพร่ระบาด้ขอังโรคโควดิ้-19	
โด้ย์มุาตรการต่างๆ	 มุีการปรับปรุงแล่ะอััพเด้ทให้ทันต่อัส่ถานการณ์์
ตล่อัด้จนส่อัด้คล่้อังกับมุาตรการขอังทางภาครัฐอัย์ู่เส่มุอัได้้แก่	
• จัด้ซึ่่�อัวัคซีึ่น	 “ซึ่ิโนฟุาร์มุ”	 เพ่�อัฉ้ด้ให้กับพนักงาน	 ครอับครัว

พนักงาน	 แล่ะผูู้้รับเหมุา	 ตล่อัด้จนส่นับส่นุนให้พนักงานแล่ะ
ผูู้้รับเหมุาเข้ารับการฉ้ด้วัคซึ่ีนเข็มุกระตุ้น	 (Booster	 Dose)	 โด้ย์	 
ณ์	 ส่ิ�นปีงบประมุาณ์	 2565	 มีุพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุาเข้ารับการ 
ฉ้ด้วัคซึ่ีนครบ	3	เข็มุมุากกว่าร้อัย์ล่ะ	97	

• กำาหนด้มุาตรการในการคัด้กรอัง	 โด้ย์ให้พนักงานขอังบริษััทแล่ะ
พนกังานรบัเหมุาตรวจหาเชำ่�อัไวรสั่โควดิ้-19	ด้ว้ย์วิธิ	ีAntigen	Test	
Kit	(ATK)	ก่อันเข้าปฏิบัติงาน

• จดั้กลุ่มุ่บคุคล่ผูู้มุ้คีวามุเส่ี�ย์งต่อัโรคโควดิ้-19	 ตามุระด้บัความุเส่ี�ย์ง 
แล่ะกำาหนด้แนวปฏิบัติส่ำาหรับแต่ล่ะกลุ่่มุบุคคล่	 ซึ่่�งมุีการปรับปรุง
แล่ะอัพัเด้ทให้ส่อัด้คล้่อังกบัมุาตรการขอังทางภาครฐัอัย่์างส่มุำ�าเส่มุอั

• กำาหนด้มุาตรการในการปฏิบัติตัวเมุ่�อัต้อังเข้ามุาทำางานในส่ถาน
ประกอับการขอังบริษััท/โรงงาน	 เชำ่น	 การส่วมุหน้ากากอันามุัย์	 
ใชำ้ชำ่อังทางการส่่�อัส่ารทางอัิเล่็คทรอันิกส่์	เชำ่น	การประชำุมุทางไกล่
ผู้่านจอัภาพ	หร่อั	VDO	Call	แล่ะหากจำาเป็นที�จะต้อังประชำุมุแบบ
พบปะซึ่่�งหน้า	ให้ปฏิบัติตามุมุาตรการเว้นระย์ะห่างทางส่ังคมุขอัง
ผูู้้เข้าร่วมุประชำุมุ	การจัด้ระย์ะห่างในการรับประทานอัาหาร	งด้ใชำ้
ภาชำนะ	จาน	ชำามุ	ชำ้อัน	แก้ว	ฯล่ฯ	ร่วมุกัน	ห้ามุพูด้คุย์ในขณ์ะรับ
ประทานอัาหาร	ใหพ้นกังานปฏบิตังิาน	ณ์	จดุ้ปฏบิตังิานที�เกี�ย์วขอ้ัง
กับหน้าที�ขอังตนเอังเท่านั�น	โด้ย์ห้ามุไปย์ังจุด้อั่�นที�ไมุ่เกี�ย์วข้อังกับ
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ผลการดำำาเนิินิงานิ
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เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
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นโยบายในการดแูลและพัฒนาพนกังาน 
บริษััทมุุ่งมุั�นในการบริหารทรัพย์ากรมุุคคล่ให้ส่อัด้คล่้อังกับวิส่ัย์ทัศน์ 
ขอังอังค์กรในการรักษัาไว้ซ่ึ่�งการทำางานอัย่์างมุคีวามุสุ่ขขอังพนักงาน	 
ตล่อัด้จนตั�งเป้าหมุาย์ในการส่ร้างอังค์กรที�มุีประส่ิทธิิภาพสู่งซ่ึ่�ง
พนกังานคอ่ับคุล่ากรที�ส่ำาคญั่ที�ส่ดุ้ในการขบัเคล่่�อันอังค์กรไปสู่เ่ป้าหมุาย์ 
ที�วางไว้	 ด้ังนั�นบริษััทจ่งให้ความุส่ำาคัญ่กับการบริหารกำาลั่งพล่แล่ะ
การส่ร้างความุคล่่อังตัวในการทำางาน	 การพัฒนาความุส่ามุารถ
ขอังพนักงาน	 แล่ะการบริหารแรงงานสั่มุพันธิ์	 เพ่�อัให้เกิด้ความุ
ร่วมุมุ่อัระหว่างพนักงานในการด้ำาเนินงานที�ราบร่�นแล่ะตอับส่นอัง 
ต่อัส่ถานการณ์์ทางธิุรกิจที�เปล่ี�ย์นแปล่งไป	รวมุถ่งตอับส่นอังต่อัภาวะ
วกิฤตที�เกดิ้ข่�นอัย์า่งตอ่ัเน่�อัง	เชำน่	ส่ถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาด้ขอังเชำ่�อั
ไวรัส่โคโรนา	หร่อั	โควิด้-19

การปฏิบัติงานขอังตนเอัง	 หร่อัไปติด้ต่อัพบปะพูด้คุย์กับพนักงาน
หรอ่ับคุคล่ใด้ๆ	ภาย์ในบรษัิัท/โรงงานโด้ย์ไมุจ่ำาเปน็	งด้เวน้การอัอัก
ไปปฏิบัติงานนอักส่ถานที�หร่อัเย์ี�ย์มุลู่กค้าเป็นการชำั�วคราว	ย์กเล่ิก
หร่อัเล่่�อันการจัด้กิจกรรมุต่างๆ	 การจัด้อับรมุสั่มุมุนาภาย์ในแล่ะ 
การส่่งพนักงานอัอักไปศ่กษัาดู้งานหร่อัอับรมุสั่มุมุนาภาย์นอัก	
รวมุถง่การด้ำาเนนิกจิกรรมุใด้ๆ	กบับคุคล่ภาย์นอักเป็นการชำั�วคราว	
เป็นต้น

• ด้ำาเนินการตามุนโย์บาย์การปฏิบัติงานประจำาวันนอักส่ำานักงาน	
(Virtual	Office	Policy)	มุีการกำาหนด้ระเบีย์บปฏิบัติในการทำางาน	
การประชุำมุ	การติด้ตามุงาน	การเช็ำคอิัน-เชำค็เอัาท์	ผู่้านแอัปพลิ่เคชำั�น 
ที�บริษััทกำาหนด้ก่อันเริ�มุเข้าปฏิบัติงาน	 แล่ะเมุ่�อัเส่ร็จส่ิ�นการ 
ปฏิบัติงาน	 ซึ่่�งถ่อัเป็นนโย์บาย์ในระย์ะย์าวที�บริษััทพิจารณ์าเห็นว่า
มุีความุเหมุาะส่มุกับส่ถานการณ์์ปัจจุบันรวมุถ่งในอันาคตตามุวิถี
ปกติใหมุ่

• จัด้ให้มุีการชำี�แจงฉุกเฉินกรณ์้พนักงาน	 ผูู้้รับเหมุา	 ติด้เชำ่�อัไวรัส่
โควิด้-19	 เพ่�อัรับทราบส่ถานการณ์์	 บทเรีย์นจากการแพร่ระบาด้	
มุาตรการป้อังการแล่ะแนวทางแก้ไขปัญ่หา

การบริหารกำาลงัพลและการสรา้งความคล่องตวัในการ
ทำางานเพื�อเพิ�มผลิตภาพของพนักงาน
บริษััทมุีโนบาย์ในการควบคุมุอััตรากำาล่ังพล่ให้อัย์ู่ในระดั้บที�เหมุาะส่มุ	
โด้ย์พิจารณ์าการรับพนักงานใหมุ่ทด้แทนในตำาแหน่งงานที�มุีความุ
จำาเป็น	 บริษััทมุุ่งเน้นการส่รรหาพนักงานจากภาย์ในก่อันการเปิด้รับ
ส่มุัครจากภาย์นอัก	 โด้ย์เปิด้โอักาส่ให้พนักงานส่ามุารถโอันย์้าย์หร่อั
เล่่�อันตำาแหน่งได้้เมุ่�อัมุีตำาแหน่งงานว่าง	 มุีการจัด้ส่รรงานแล่ะหน้าที�
ความุรับผู้ิด้ชำอับใหมุ่เพ่�อัให้พนักงานได้้มุีโอักาส่เรีย์นรู้งานในหล่าก
หล่าย์ด้้านซ่ึ่�งถ่อัเป็นส่่วนหน่�งขอังเป้าหมุาย์ในการเพิ�มุผู้ล่ิตภาพ	
(Productivity)	 ขอังพนักงานต่อัคน	 ล่ด้งานที�ไมุ่ส่ร้างคุณ์ค่า	 เชำ่น	
งานซึ่ำ�าซึ่้อัน	 ทำาซึ่ำ�า	 มีุการจัด้พนักงานให้เหมุาะส่มุกับปริมุาณ์งาน
ทำาให้ต้นทุนต่อัหน่วย์ด้้านแรงงานล่ด้ล่ง	 รวมุถ่งการปรับโครงส่ร้าง
อังค์กรขอังบางหน่วย์งานในรูปแบบขอัง	 Shared	 Services	 เพ่�อัใชำ้
ประโย์ชำน์ร่วมุกันจากความุรู้	ความุชำำานาญ่ขอังทรัพย์ากรที�มุีอัย์ู่อัย์่าง
มุีประส่ิทธิิภาพสู่งสุ่ด้

ทั�งน้�	หล่กัการในการส่รรหาแล่ะคดั้เล่อ่ักพนกังานคอ่ัพนกังานตอ้ังเปน็	
“คนเก่ง”	แล่ะ	“คนด้ี”	การส่รรหาว่าจ้างพนักงานใหมุ่	ทั�งจากภาย์ใน
แล่ะภาย์นอัก	 จะมุุ่งเน้นตามุระบบคุณ์ธิรรมุแล่ะใช้ำเคร่�อังมุ่อัในการ
คัด้เล่่อักต่างๆ	 เพ่�อัให้ได้้ผูู้้ที�มุีความุเหมุาะส่มุมุากที�สุ่ด้เข้ามุาปฎิบัติ
งานผู้่านคณ์ะกรรมุการส่ัมุภาษัณ์์โด้ย์การส่ัมุภาษัณ์์เชำิงพฤติกรรมุ	
(Behavioral	 Interview)	 เพ่�อัประเมุินความุรู้ความุส่ามุารถ	แล่ะการ
ประเมุินพฤติกรรมุที�ส่อัด้คล้่อังกับวัฒนธิรรมุอังค์กร	 นอักจากน้�แล้่ว	
บริษััทได้้ให้ความุส่ำาคัญ่แล่ะให้ความุเป็นธิรรมุกับความุหล่ากหล่าย์
ทางความุคิด้แล่ะวัฒนธิรรมุ	(Cultural	Diversity)	โด้ย์จะเห็นได้้จาก
นโย์บาย์ในการคดั้เล่อ่ักพนกังานที�เปดิ้รบัพนกังานไมุว่า่จะเปน็การรบั
ผูู้้จบใหมุ่	ผูู้้ที�มุีประส่บการณ์์	พนักงานต่างชำาติ	พนักงานท้อังถิ�น	รวมุ
ถ่งพนักงานหญ่ิง	เป็นต้น

ในปี	2564	-	2565	บริษััทด้ำาเนินกล่ย์ุทธิ์การบริหารทรัพย์ากรบุคคล่
ที�ส่ำาคัญ่ด้ังน้�

การจัดการภาวะวิกฤตในสถืานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
การระบาด้ครั�งใหญ่่ขอังไวรัส่โคโรนาส่าย์พันธิุ์ ใหมุ่หร่อัโควิด้-19	 
ก่อัให้เกิด้ความุไมุ่แน่นอันต่างๆ	ตั�งแต่ปีที�ผู้่านมุาแล่ะย์ังคงเป็นความุ
ท้าทาย์ที�ส่ำาคัญ่	 บริษััทมีุการตอับส่นอังแล่ะรับมุ่อักับเหตุการณ์์ที�เกิด้
ข่�นอัย์่างทันท่วงที	 แล่ะมุีการตัด้ส่ินใจอัอักมุาตรการที�ส่ำาคัญ่ต่างๆ 
ในหล่ากหล่าย์ด้้านเพ่�อัป้อังกนัแล่ะเฝ้่าระวังการแพร่ระบาด้ขอังโรคโควดิ้-19	
โด้ย์มุาตรการต่างๆ	 มุีการปรับปรุงแล่ะอััพเด้ทให้ทันต่อัส่ถานการณ์์
ตล่อัด้จนส่อัด้คล่้อังกับมุาตรการขอังทางภาครัฐอัย์ู่เส่มุอัได้้แก่	
• จัด้ซึ่่�อัวัคซีึ่น	 “ซึ่ิโนฟุาร์มุ”	 เพ่�อัฉ้ด้ให้กับพนักงาน	 ครอับครัว

พนักงาน	 แล่ะผูู้้รับเหมุา	 ตล่อัด้จนส่นับส่นุนให้พนักงานแล่ะ
ผูู้้รับเหมุาเข้ารับการฉ้ด้วัคซึ่ีนเข็มุกระตุ้น	 (Booster	 Dose)	 โด้ย์	 
ณ์	 ส่ิ�นปีงบประมุาณ์	 2565	 มีุพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุาเข้ารับการ 
ฉ้ด้วัคซึ่ีนครบ	3	เข็มุมุากกว่าร้อัย์ล่ะ	97	

• กำาหนด้มุาตรการในการคัด้กรอัง	 โด้ย์ให้พนักงานขอังบริษััทแล่ะ
พนกังานรบัเหมุาตรวจหาเชำ่�อัไวรสั่โควดิ้-19	ด้ว้ย์วิธิ	ีAntigen	Test	
Kit	(ATK)	ก่อันเข้าปฏิบัติงาน

• จดั้กลุ่มุ่บคุคล่ผูู้มุ้คีวามุเส่ี�ย์งต่อัโรคโควดิ้-19	 ตามุระด้บัความุเส่ี�ย์ง 
แล่ะกำาหนด้แนวปฏิบัติส่ำาหรับแต่ล่ะกลุ่่มุบุคคล่	 ซึ่่�งมุีการปรับปรุง
แล่ะอัพัเด้ทให้ส่อัด้คล้่อังกบัมุาตรการขอังทางภาครฐัอัย่์างส่มุำ�าเส่มุอั

• กำาหนด้มุาตรการในการปฏิบัติตัวเมุ่�อัต้อังเข้ามุาทำางานในส่ถาน
ประกอับการขอังบริษััท/โรงงาน	 เชำ่น	 การส่วมุหน้ากากอันามุัย์	 
ใชำ้ชำ่อังทางการส่่�อัส่ารทางอัิเล่็คทรอันิกส่์	เชำ่น	การประชำุมุทางไกล่
ผู้่านจอัภาพ	หร่อั	VDO	Call	แล่ะหากจำาเป็นที�จะต้อังประชำุมุแบบ
พบปะซึ่่�งหน้า	ให้ปฏิบัติตามุมุาตรการเว้นระย์ะห่างทางส่ังคมุขอัง
ผูู้้เข้าร่วมุประชำุมุ	การจัด้ระย์ะห่างในการรับประทานอัาหาร	งด้ใชำ้
ภาชำนะ	จาน	ชำามุ	ชำ้อัน	แก้ว	ฯล่ฯ	ร่วมุกัน	ห้ามุพูด้คุย์ในขณ์ะรับ
ประทานอัาหาร	ใหพ้นกังานปฏบิตังิาน	ณ์	จดุ้ปฏบิตังิานที�เกี�ย์วขอ้ัง
กับหน้าที�ขอังตนเอังเท่านั�น	โด้ย์ห้ามุไปย์ังจุด้อั่�นที�ไมุ่เกี�ย์วข้อังกับ

134134  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษััทจัด้ให้มุีการปฐมุนิเทศพนักงานใหมุ่ที�เข้ามุาร่วมุงานกับบริษััท
เพ่�อัเส่ริมุส่ร้างความุเข้าใจในการด้ำาเนินงานขอังกลุ่่มุ	 แล่ะขอังแต่ล่ะ
บริษััทผู่้านทางการบรรย์าย์ให้ความุรู้	 การเย์ี�ย์มุชำมุโรงงาน	 แล่ะการ
ปฏบิตังิานจรงิตามุหนว่ย์งานตา่งๆ	ขอังแตล่่ะบรษัิัท	นอักจากน้�	บรษัิัท
จดั้ใหมุ้บีดั้ด้ี�	ใหเ้ปน็ผูู้ด้้แูล่	แนะนำา	ชำว่ย์เหล่อ่ัน้อังใหมุ่ในเร่�อังตา่งๆ	ใน
ชำ่วงเวล่า	2	ปีแรกขอังการทำางาน	ซึ่่�งจะชำ่วย์ให้พนักงานใหมุ่ส่ามุารถ
ปรับตัวให้เข้ากับอังค์กรได้้ด้ีแล่ะรวด้เร็วมุากย์ิ�งข่�น	 การอัอักแบบงาน
ให้มุีหน้าที�แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับที�ท้าทาย์ส่ำาหรับพนักงานใหมุ่แล่ะ 
จัด้ทำาแบบกำาหนด้ล่ักษัณ์ะงาน	เพ่�อัให้พนักงานใหมุ่ทราบถ่งขอับเขต
ความุรับผู้ิด้ชำอับ	 ด้ัชำน้ชำี�วัด้ผู้ล่งาน	 แล่ะผู้ล่งานที�คาด้หวัง	 ตล่อัด้จน
คุณ์ล่ักษัณ์ะที�จำาเป็นต่อัการปฏิบัติงานในตำาแหน่งด้ังกล่่าว	 เพ่�อัให้
พนกังานส่ามุารถปฏบิตังิานตามุหนา้ที�แล่ะความุรบัผู้ดิ้ชำอับขอังแตล่่ะ
ตำาแหน่งงานได้้อัย่์างมีุประส่ิทธิิภาพสู่งสุ่ด้	 นอักจากนั�น	 ยั์งมุุ่งเน้น
ถ่งพฤติกรรมุในการปฏิบัติงานที�ส่อัด้คล้่อังกับค่านิย์มุในการด้ำาเนิน
ธิุรกิจแล่ะวัฒนธิรรมุอังค์กร	 ตล่อัด้จนมุีความุพร้อัมุที�จะปรับตัวแล่ะ
เปล่ี�ย์นแปล่งต่อัส่ิ�งแวด้ล่้อัมุแล่ะความุท้าทาย์ใหมุ่ๆ	ได้้ด้ี

คุณภาพและความสามารถืของพนักงานคือกุญแจสู่
ความสำาเร็จของธุุรกิจ
บรษัิัทใหค้วามุส่ำาคัญ่ต่อัการพฒันาบคุล่ากรทกุระด้บัอัย่์างต่อัเน่�อังแล่ะ
ส่อัด้คล่อ้ังกบัการเติบโตในวชิำาชีำพขอังพนักงานโด้ย์มุุ่งเน้นการพัฒนา
ใน	4	ส่่วนด้้วย์กันค่อั
• ความุรู้พ่�นฐานส่ำาหรับการปฏิบัติงานขอังพนักงานในทุกส่าย์งาน	

ความุปล่อัด้ภัย์ในการทำางาน	 จรรย์าบรรณ์ในการด้ำาเนินธุิรกิจ	 
คา่นยิ์มุขอังกลุ่มุ่ทาทา	ความุรูเ้กี�ย์วกบัส่นิคา้แล่ะบรกิารขอังบรษัิัท	
การบรหิารคณุ์ภาพทั�วทั�งอังคก์ร	การบำารงุรกัษัาทวผีู้ล่	การมุุง่เนน้
ลู่กค้าเป็นศูนย์์กล่าง

• ความุรู	้ทกัษัะ	แล่ะคณุ์ล่กัษัณ์ะที�เกี�ย์วขอ้ังกบัการปฏบิตังิานในแตล่่ะ
ส่าย์งาน	(Functional	Development)

• การพัฒนาความุรู้ด้้านธิุรกิจ	(Business	Development)
• การพัฒนาความุรู้แล่ะทักษัะด้้านการจัด้การแล่ะภาวะผูู้้นำา 

(Leadership	Development)

ทั�งน้�	 บริษััทให้ความุส่ำาคัญ่กับรูปแบบการพัฒนาที�หล่ากหล่าย์ 
ซึ่่�งไมุ่จำากัด้อัย์ู่แต่เพีย์งการอับรมุในห้อังเรีย์น	(Classroom	Training)	
เท่านั�น	 แต่ย์ังรวมุถ่งการส่อันงาน	แล่ะฝ่ึกปฏิบัติจริง	 (On	 the	 Job	
Training)	 การเรีย์นรู้ด้้วย์ตนเอัง	 (Self-Learning)	 รวมุตล่อัด้ถ่ง
การเส่ริมุส่ร้างประส่บการณ์์ที�มุีคุณ์ค่า	 (Powerful	Experiences)	 ให้
กับพนักงานซ่ึ่�งประกอับไปด้้วย์การส่ับเปล่ี�ย์นหมุุนเวีย์นงาน	 (Job	
Rotation)	การมุอับหมุาย์งานที�ส่ำาคัญ่ให้พนักงานรับผู้ิด้ชำอับเพิ�มุเติมุ	
(Special	Assignment)	การมุอับหมุาย์ให้เข้าร่วมุในคณ์ะทำางานหร่อั
คณ์ะกรรมุการที�ส่ำาคญั่	(Task	Force	or	Committee)	การแบง่ปนัแนว
ปฏิบัติที�ด้ี	(Best	Practice	Sharing)	การแบ่งปันการเรีย์นรู้จากการ
ปฏิบัติหน้างานที�ด้ีที�สุ่ด้	(Shop	Floor	Knowledge	Transformation:	
SKT)	โครงการ	“One	Dept.	One	Share	ซ่ึ่�งการแบ่งปันประส่บการณ์์
แล่ะความุชำำานาญ่โด้ย์วิทย์ากรภาย์ใน	เป็นต้น

นอักจากน้�	บรษัิัทมุุง่เนน้การฝ่กึอับรมุแล่ะพฒันาผู้า่นชำอ่ังทางอัอันไล่น์
อัย์่างต่อัเน่�อังเพ่�อัให้พนักงานส่ามุารถศ่กษัาได้้ทุกที�	ทุกเวล่า	ซึ่่�งเป็น
ไปตามุเป้าหมุาย์ที�ได้้วางไว้รวมุถ่งส่อัด้รับกับส่ถานการณ์์การแพร่
ระบาด้ขอังโรคโควิด้-19	ด้้วย์	ทั�งน้�	จำานวนชำั�วโมุงฝ่ึกอับรมุเฉล่ี�ย์ขอัง
พนักงานทุกระด้ับในปี	2564	–	2565	เท่ากับ	6.8	ชำั�วโมุงต่อัคนต่อัปี	
ซึ่่�งเป็นอััตราที�เพิ�มุสู่งข่�นเมุ่�อัเทีย์บกับหล่าย์ปีที�ผู้่านมุา

เพ่�อัเป็นการส่ร้างความุเจริญ่เติบโตแล่ะมุั�นคงขอังอังค์กรอัย์ู่เส่มุอั	
บริษััทตระหนักถ่งความุต่อัเน่�อังขอังการวางแผู้นส่่บทอัด้ตำาแหน่ง	
(Succession	Plan)	บริษััทมุีการจัด้ทำาแผู้นส่่บทอัด้ตำาแหน่ง	ส่ำาหรับ
ตำาแหน่งงานส่ำาคัญ่	ผูู้้บริหารระด้ับสู่ง	แล่ะระด้ับกล่างขอังบริษััท	โด้ย์
มุีวัตถุประส่งค์เพ่�อัให้ตำาแหน่งงานที�ส่ำาคัญ่ขอังบริษััทมุีพนักงานที�มุี
ความุรู	้ความุส่ามุารถที�เหมุาะส่มุปฏบิตังิานในตำาแหนง่อัย์า่งตอ่ัเน่�อัง	
การจัด้ทำาแผู้นส่่บทอัด้ตำาแหน่งขอังตำาแหน่งงานที�ส่ำาคัญ่	 ผูู้้บริหาร
ระดั้บส่งูแล่ะระด้บักล่างขอังบรษัิัท	จะผู้า่นการพจิารณ์าจากคณ์ะกรรมุ
การบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทนแล่ะเส่นอัให้คณ์ะ
กรรมุการบริษััท	หร่อั	คณ์ะกรรมุการทรัพย์ากรบุคคล่	 -	กลุ่่มุบริษััท	
เป็นผูู้้พิจารณ์าอันุมุัติ	ด้ังมุีกระบวนการ	ด้ังน้�
• กำาหนด้ตำาแหน่งงานที�ส่ำาคัญ่ขอังบริษััทซึ่่�งเป็นตำาแหน่งที�มุีความุ

ส่ำาคัญ่แล่ะมุีผู้ล่กระทบอัย์่างมุากต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจขอังอังค์กร	
• กำาหนด้ทักษัะ	แล่ะส่มุรรถนะที�จำาเป็นขอังตำาแหน่งงาน	
• กำาหนด้พนักงานที�มุีความุเหมุาะส่มุที�จะเป็นผูู้้ส่่บทอัด้ตำาแหน่ง
• ด้ำาเนินการพัฒนาตามุแผู้นที�วางไว้เป็นราย์บุคคล่	 (Individual	

Development	Plan)	มีุการมุอับหมุาย์งานที�ท้าทาย์	คณ์ะทำางาน	
โครงการส่ำาคัญ่ต่างๆ	รวมุทั�งหมุุนเวีย์นงาน	เพ่�อัพัฒนาทักษัะการ
เป็นผูู้้นำาแล่ะความุรอับรู้ในงานทุกด้้าน
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การบริหารผลตอบแทนและการสร้างความผูกพันของ
พนักงาน
บริษััทมุุ่งเน้นการบริหารผู้ล่ตอับแทนที�เหมุาะส่มุแล่ะเป็นธิรรมุให้แก่
พนักงานโด้ย์กำาหนด้นโย์บาย์ค่าตอับแทนพนักงานที�ส่อัด้คล่้อังกับ 
ผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััททั�งในระย์ะส่ั�นแล่ะระย์ะย์าวโด้ย์พิจารณ์า
จากปัจจัย์	3	ด้้านด้้วย์กัน	กล่่าวค่อั
• หลกัคว�มเป็นธรรมภ�ยในองค์กร :	พจิารณ์าค่าตอับแทนที�เหมุาะส่มุกับ

ล่ักษัณ์ะงานแล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับแล่ะการประเมุินผู้ล่งาน
• คว�มเป็นธรรมภ�ยนอกองค์กร :	 พิจารณ์าค่าตอับแทนในระดั้บ

ที�ส่ามุารถแข่งขันในตล่าด้งานได้้	 ผู้่านการส่ำารวจค่าจ้าง	 แล่ะ 
การปรบัคา่จา้งให้มุคีวามุเหมุาะส่มุกับส่ภาวะตล่าด้	โด้ย์นำาดั้ชำนร้าคา 
ผูู้บ้รโิภคมุาเป็นส่่วนหน่�งขอังการพจิารณ์าการข่�นค่าจ้างประจำาปีด้้วย์

• คว�มเป็นธรรมระหว่�งบุคคล :	 พิจารณ์าค่าตอับแทนตามุผู้ล่ 
การปฏิบัติงานแล่ะความุส่ามุารถขอังแต่ล่ะบุคคล่	 ในรูปแบบขอัง
การข่�นค่าจ้างประจำาปี	 หร่อัการปรับค่าจ้างเป็นกรณ์้พิเศษั	 แล่ะ
การจ่าย์เงินรางวัล่ประจำาปีตามุผู้ล่ประกอับการขอังบริษััทแล่ะ 
ผู้ล่การปฏิบัติงานขอังบุคคล่	

บริษััทมุีการจัด้ส่วัส่ด้ิการพนักงานนอักเหน่อัจากเงินเด้่อัน	เงินรางวัล่
ประจำาปี	 แล่ะเงินส่มุทบกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพส่ำาหรับผูู้้บริหารแล่ะ
พนกังานทุกคนโด้ย์ให้มุากกวา่ที�กฎหมุาย์กำาหนด้ไว้	บรษัิัทมีุการรับฟุงั
ความุตอ้ังการขอังพนกังานผู้า่นทางชำอ่ังทางตา่งๆ	เชำน่	คณ์ะกรรมุการ
ส่วัส่ด้กิาร	คณ์ะกรรมุการล่กูจา้ง	กล่อ่ังรบัความุคิด้เหน็	มุกีระบวนการ
ในการพิจารณ์าทบทวน	 ปรับปรุงส่วัส่ด้ิการแล่ะผู้ล่ประโย์ชำน์ขอัง
พนกังานอัย์ูเ่ปน็ระย์ะๆ	บรษัิัทใหค้วามุส่ำาคญั่ตอ่ัการด้แูล่พนกังานแล่ะ
ครอับครวัใหมุ้คีวามุเปน็อัย์ูแ่ล่ะคณุ์ภาพชำวีติที�ด้	ีโด้ย์จดั้ส่วสั่ด้กิารแล่ะ
เงนิชำว่ย์เหล่อ่ัประเภทตา่งๆ	ใหแ้กพ่นกังาน	ครอับครวั	แล่ะบดิ้ามุารด้า
ขอังพนักงาน	ได้้แก่	วันหย์ุด้แล่ะวันล่าต่างๆ	การรักษัาพย์าบาล่	การ
รกัษัาโรคฟุนั	การตรวจส่ขุภาพประจำาปี	เคร่�อังแบบพนกังาน	เงนิชำว่ย์
เหล่่อัการปฏิบัติงานประจำาต่างจังหวัด้	เงินย์่มุฉุกเฉิน	เป็นต้น	

นอักจากน้�	เพ่�อัตอับส่นอังความุต้อังการขอังพนักงานแต่ล่ะคน	บรษัิัท
ย์งัจัด้ให้มุสี่วัส่ด้กิารตามุใจ	(Flexible	Benefits)	โด้ย์ใหส้่ทิธิแิก่พนักงาน
เล่่อักรับผู้ล่ประโย์ชำน์ที�ย์่ด้หย์ุ่นตามุข้อักำาหนด้แล่ะเง่�อันไขขอังบริษััท	
นอักจากน้�เปิด้ให้ตัวแทนขอังพนักงานในทุกระด้ับมุีส่่วนร่วมุเป็น 
คณ์ะกรรมุการกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพ	 แล่ะย์ังมุีการเพิ�มุตัวเล่่อักแผู้น 
การล่งทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชีำพให้พนกังาน	(Employee	Choices)	เพ่�อัส่ง่เส่ริมุ 
ให้พนักงานวางแผู้นทางการเงินแล่ะการเตรีย์มุการเพ่�อัการเกษีัย์ณ์
อัย์่างเหมุาะส่มุ

บรษัิัทมุุง่เส่รมิุส่รา้งความุส่มัุพันธิอั์ันด้รีะหวา่งพนกังานกบับรษัิัท	โด้ย์
ส่่งเส่ริมุให้มุีการส่่�อัส่ารเร่�อังต่างๆ	 ที�เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินธิุรกิจ 
ขอังบริษััทให้พนักงานทุกระด้ับได้้รับทราบอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอัมุีการจัด้
กจิกรรมุกรรมุการผูู้จ้ดั้การใหญ่	่ร่วมุด้ว้ย์ผูู้บ้รหิารระด้บัส่งูพบพนกังาน

ทั�ง	 3	 โรงงาน	 รวมุทั�งที�ส่ำานักงานกรุงเทพทุกไตรมุาส่	 มุีการพูด้คุย์
แล่ะตอับข้อัซัึ่กถามุต่างๆ	 ตล่อัด้จนเพิ�มุช่ำอังการส่่�อัส่ารผู้่านทาง 
ส่่�อัประเภทต่างๆ	 เชำ่น	 กล่่อังรับความุคิด้เห็นส่่งตรงถ่งกรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	ประกาศคำาส่ั�ง	 วารส่ารภาย์ใน	 อิันทราเน็ต	 มีุการส่รุป
ประเด็้นถามุ-ตอับ	จากกจิกรรมุ	“กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่พบพนักงาน”	
แล่ะส่่�อัส่ารให้กับพนักงานทราบ	เป็นต้น

ในชำว่งส่ถานการณ์์โควดิ้-19	บรษัิัทมุกีารส่่�อัส่ารนโย์บาย์แล่ะมุาตรการ
ตา่งๆ	ที�เกี�ย์วขอ้ังกบัโรคโควดิ้-19	ใหพ้นักงานทราบผู้า่นหล่ากหล่าย์ช่ำอัง
ทาง	อัาท	ิเชำน่	อัเีมุล่	์ไล่นก์ลุ่มุ่	การประชำมุุส่ว่น/ฝ่�าย์ประจำาส่ปัด้าห	์มุกีาร
จัด้ทำาจด้หมุาย์ข่าว	ส่่�อัประชำาส่ัมุพันธิ์ให้ความุรู้เกี�ย์วกับโรคโควิด้-19	 
แล่ะคำาแนะนำาในการป้อังกันโรคอัย่์างส่มุำ�าเส่มุอั	 นอักจากน้�บริษััทฯ	 
มุีการประส่านงานกับบริษััทแมุ่ที�ประเทศอัินเด้ีย์	 ในการส่่งราย์งาน
ส่ถานการณ์์ประจำาวัน	 รวมุถ่งมีุการประชุำมุร่วมุกับบริษััทอั่�นๆ	 ใน
เคร่อัทาทา	 เพ่�อัอััพเด้ทส่ถานการณ์์แล่ะแบ่งปันการแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที�ด้ี	 (Best	 Practice	 Sharing)	 ในด้้านการดู้แล่พนักงาน	
บริษััทแจกหน้ากากอันามุัย์ให้กับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 จัด้เตรีย์มุ 
เจล่แอัล่กอัฮอัล่์	 เพิ�มุจุด้ล้่างมุ่อัแบบใช้ำเท้าเหย์ีย์บ	 ให้แมุ่บ้านเพิ�มุ 
ความุถี�ในการทำาความุส่ะอัาด้ส่ถานที�ปฏิบัติงาน	 พ่�นที�ส่่วนกล่าง	 
ห้อังประชำุมุ	 แล่ะพ่�นที�อั่�นในส่ถานประกอับการขอังบริษััท/โรงงาน 
มุากข่�น	 ทั�งน้� 	 บริ ษััทไมุ่มุีการเลิ่กจ้างหร่อัปรับล่ด้เงินเด้่อัน/ 
ส่วัส่ด้ิการขอังพนักงานแต่อัย์่างใด้	แล่ะได้้ด้ำาเนินการที�ส่อัด้คล่้อังแล่ะ
เป็นไปตามุมุาตรการที�ภาครัฐกำาหนด้	 เชำ่น	 การล่ด้อััตราเงินประกัน
ส่ังคมุ

ในปี	 2564-2565	 บริษััทด้ำาเนินการส่ำารวจความุพ่งพอัใจแล่ะความุ
ผูู้กพันขอังพนักงานในรูปแบบขอัง	 Pulse	 Survey	 ซึ่่�งมุีการเพิ�มุ 
ข้อัคำาถามุใหมุ่	 เชำ่น	 ความุพ่งพอัใจต่อัการบริหารจัด้การภาวะวิกฤต
ในส่ถานการณ์์การแพร่ระบาด้ขอังโรคโควิด้-19	 แล่ะนโย์บาย์การ 
ปฏิบัติงานประจำาวันนอักส่ำานักงาน	 ซึ่่�งผู้ล่จากการส่ำารวจพบว่า
ความุพ่งใจขอังพนักงานต่อันโย์บาย์แล่ะมุาตรการต่างๆขอังบริษััทใน 
เร่�อังด้ังกล่่าวอัย์ู่ในระด้ับที�น่าพอัใจ

ในด้้านกิจกรรมุ	 บริษััทได้้จัด้กิจกรรมุด้้านต่างๆ	 ให้พนักงานแล่ะ
ครอับครัวได้้มีุส่่วนร่วมุตล่อัด้ทั�งปี	 โด้ย์มุุ่งเน้นเส่ริมุส่ร้างอังค์กรแห่ง
ความุสุ่ขครอับคลุ่มุใน	 8	 ด้้าน	 ได้้แก่	 ด้้านสุ่ขภาพ	 ด้้านนำ�าใจงามุ	
ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	ด้้านการผู้่อันคล่าย์	ด้้านความุรู้	ด้้าน
ศาส่นาแล่ะศีล่ธิรรมุในการด้ำาเนินชีำวติ	ด้า้นการเงิน	แล่ะด้า้นครอับครัว	
ตัวอัย่์างกิจกรรมุต่างๆ	 ที�จัด้เป็นประจำาอัย่์างต่อัเน่�อัง	 กิจกรรมุ 
หล่อ่ัเทยี์นแล่ะแหเ่ทยี์นพรรษัา	กจิกรรมุวนัส่งกรานต	์กจิกรรมุกฬีาแล่ะ
ส่ันทนาการต่างๆ	กิจกรรมุการจัด้งานวันเกิด้ให้แก่พนักงาน	กิจกรรมุ
วันส่ำาคัญ่ต่างๆ	เชำ่น	วันเด้็ก	วันวาเล่นไทน์	วันตรุษัจีน	วันพ่อั	วันแมุ่	
วนัเกดิ้บรษัิัท	วนัผูู้้กอ่ัตั�งกลุ่มุ่ทาทา	ส่ำาหรบัในชำว่งการแพรร่ะบาด้ขอัง
โรคโควดิ้-19	บรษัิัทรเิริ�มุกจิกรรมุรปูแบบใหมุ่ๆ 	ผู้า่นชำอ่ังทางอัอันไล่น์	
เชำน่	การมุอับทนุการศก่ษัาใหบ้ตุรพนกังานอัอันไล่น	์การจดั้โปรแกรมุ	
Mental	Health	Talk	โด้ย์วทิย์ากรที�เชำี�ย์วชำาญ่ด้า้นการด้แูล่จติใจ	ซ่ึ่�งได้้
รับผู้ล่ตอับรับจากพนักงานเป็นอัย์่างด้ีย์ิ�ง	เป็นต้น

บริษััทเชำ่�อัมุั�นว่าการส่่�อัส่ารที�เหมุาะส่มุแล่ะการแล่กเปล่ี�ย์นข้อัมุูล่
ระหว่างบริษััทกับพนักงานอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอัจะส่ร้างความุส่ัมุพันธิ์ที� 
ราบร่�นแล่ะได้้รับความุร่วมุมุ่อัร่วมุใจแล่ะความุผูู้กพันจากพนักงาน
ในการขับเคล่่�อันอังค์กรไปสู่่เป้าหมุาย์เด้ีย์วกัน	 ในปี	 2564	 -	 2565 
บริษััทมีุอััตราการอัอักจากงานร้อัย์ล่ะ	 1.6	 ซึ่่�งเป็นอััตราที�ตำ�าที�สุ่ด้ 
เมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับทุกปีที�ผู้่านมุา
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การบริหารผลตอบแทนและการสร้างความผูกพันของ
พนักงาน
บริษััทมุุ่งเน้นการบริหารผู้ล่ตอับแทนที�เหมุาะส่มุแล่ะเป็นธิรรมุให้แก่
พนักงานโด้ย์กำาหนด้นโย์บาย์ค่าตอับแทนพนักงานที�ส่อัด้คล่้อังกับ 
ผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััททั�งในระย์ะส่ั�นแล่ะระย์ะย์าวโด้ย์พิจารณ์า
จากปัจจัย์	3	ด้้านด้้วย์กัน	กล่่าวค่อั
• หลกัคว�มเป็นธรรมภ�ยในองค์กร :	พจิารณ์าค่าตอับแทนที�เหมุาะส่มุกับ

ล่ักษัณ์ะงานแล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับแล่ะการประเมุินผู้ล่งาน
• คว�มเป็นธรรมภ�ยนอกองค์กร :	 พิจารณ์าค่าตอับแทนในระดั้บ

ที�ส่ามุารถแข่งขันในตล่าด้งานได้้	 ผู้่านการส่ำารวจค่าจ้าง	 แล่ะ 
การปรบัคา่จา้งให้มุคีวามุเหมุาะส่มุกับส่ภาวะตล่าด้	โด้ย์นำาดั้ชำนร้าคา 
ผูู้บ้รโิภคมุาเป็นส่่วนหน่�งขอังการพจิารณ์าการข่�นค่าจ้างประจำาปีด้้วย์

• คว�มเป็นธรรมระหว่�งบุคคล :	 พิจารณ์าค่าตอับแทนตามุผู้ล่ 
การปฏิบัติงานแล่ะความุส่ามุารถขอังแต่ล่ะบุคคล่	 ในรูปแบบขอัง
การข่�นค่าจ้างประจำาปี	 หร่อัการปรับค่าจ้างเป็นกรณ์้พิเศษั	 แล่ะ
การจ่าย์เงินรางวัล่ประจำาปีตามุผู้ล่ประกอับการขอังบริษััทแล่ะ 
ผู้ล่การปฏิบัติงานขอังบุคคล่	

บริษััทมุีการจัด้ส่วัส่ด้ิการพนักงานนอักเหน่อัจากเงินเด้่อัน	เงินรางวัล่
ประจำาปี	 แล่ะเงินส่มุทบกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพส่ำาหรับผูู้้บริหารแล่ะ
พนกังานทุกคนโด้ย์ให้มุากกวา่ที�กฎหมุาย์กำาหนด้ไว้	บรษัิัทมีุการรับฟุงั
ความุตอ้ังการขอังพนกังานผู้า่นทางชำอ่ังทางตา่งๆ	เชำน่	คณ์ะกรรมุการ
ส่วสั่ด้กิาร	คณ์ะกรรมุการล่กูจา้ง	กล่อ่ังรบัความุคิด้เหน็	มุกีระบวนการ
ในการพิจารณ์าทบทวน	 ปรับปรุงส่วัส่ดิ้การแล่ะผู้ล่ประโย์ชำน์ขอัง
พนกังานอัย์ูเ่ปน็ระย์ะๆ	บรษัิัทใหค้วามุส่ำาคญั่ตอ่ัการด้แูล่พนกังานแล่ะ
ครอับครวัใหมุ้คีวามุเปน็อัย์ูแ่ล่ะคณุ์ภาพชำวีติที�ด้	ีโด้ย์จดั้ส่วสั่ดิ้การแล่ะ
เงนิชำว่ย์เหล่อ่ัประเภทตา่งๆ	ใหแ้กพ่นกังาน	ครอับครวั	แล่ะบดิ้ามุารด้า
ขอังพนักงาน	ได้้แก่	วันหย์ุด้แล่ะวันล่าต่างๆ	การรักษัาพย์าบาล่	การ
รกัษัาโรคฟุนั	การตรวจส่ขุภาพประจำาป	ีเคร่�อังแบบพนกังาน	เงนิชำว่ย์
เหล่่อัการปฏิบัติงานประจำาต่างจังหวัด้	เงินย์่มุฉุกเฉิน	เป็นต้น	

นอักจากน้�	เพ่�อัตอับส่นอังความุต้อังการขอังพนักงานแต่ล่ะคน	บรษัิัท
ย์งัจัด้ให้มุสี่วสั่ดิ้การตามุใจ	(Flexible	Benefits)	โด้ย์ใหส้่ทิธิแิก่พนักงาน
เล่่อักรับผู้ล่ประโย์ชำน์ที�ย์่ด้หย์ุ่นตามุข้อักำาหนด้แล่ะเง่�อันไขขอังบริษััท	
นอักจากน้�เปิด้ให้ตัวแทนขอังพนักงานในทุกระด้ับมุีส่่วนร่วมุเป็น 
คณ์ะกรรมุการกอังทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชำีพ	 แล่ะย์ังมุีการเพิ�มุตัวเล่่อักแผู้น 
การล่งทุนส่ำารอังเล่ี�ย์งชีำพให้พนกังาน	(Employee	Choices)	เพ่�อัส่ง่เส่ริมุ 
ให้พนักงานวางแผู้นทางการเงินแล่ะการเตรีย์มุการเพ่�อัการเกษีัย์ณ์
อัย์่างเหมุาะส่มุ

บรษัิัทมุุง่เส่รมิุส่รา้งความุส่มัุพนัธิอั์ันด้รีะหวา่งพนกังานกบับรษัิัท	โด้ย์
ส่่งเส่ริมุให้มุีการส่่�อัส่ารเร่�อังต่างๆ	 ที�เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินธิุรกิจ 
ขอังบริษััทให้พนักงานทุกระด้ับได้้รับทราบอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอัมุีการจัด้
กจิกรรมุกรรมุการผูู้จ้ดั้การใหญ่่	ร่วมุด้้วย์ผูู้บ้รหิารระด้บัส่งูพบพนกังาน

ทั�ง	 3	 โรงงาน	 รวมุทั�งที�ส่ำานักงานกรุงเทพทุกไตรมุาส่	 มุีการพูด้คุย์
แล่ะตอับข้อัซัึ่กถามุต่างๆ	 ตล่อัด้จนเพิ�มุช่ำอังการส่่�อัส่ารผู้่านทาง 
ส่่�อัประเภทต่างๆ	 เชำ่น	 กล่่อังรับความุคิด้เห็นส่่งตรงถ่งกรรมุการ 
ผูู้้จัด้การใหญ่่	ประกาศคำาส่ั�ง	 วารส่ารภาย์ใน	 อิันทราเน็ต	มุีการส่รุป
ประเด็้นถามุ-ตอับ	จากกจิกรรมุ	“กรรมุการผูู้้จดั้การใหญ่่พบพนักงาน”	
แล่ะส่่�อัส่ารให้กับพนักงานทราบ	เป็นต้น

ในชำว่งส่ถานการณ์์โควดิ้-19	บรษัิัทมุกีารส่่�อัส่ารนโย์บาย์แล่ะมุาตรการ
ตา่งๆ	ที�เกี�ย์วขอ้ังกบัโรคโควดิ้-19	ใหพ้นักงานทราบผู้า่นหล่ากหล่าย์ช่ำอัง
ทาง	อัาท	ิเชำน่	อัเีมุล่	์ไล่นก์ลุ่มุ่	การประชำมุุส่ว่น/ฝ่�าย์ประจำาส่ปัด้าห	์มุกีาร
จัด้ทำาจด้หมุาย์ข่าว	ส่่�อัประชำาส่ัมุพันธิ์ให้ความุรู้เกี�ย์วกับโรคโควิด้-19	 
แล่ะคำาแนะนำาในการป้อังกันโรคอัย่์างส่มุำ�าเส่มุอั	 นอักจากน้�บริษััทฯ	 
มุีการประส่านงานกับบริษััทแมุ่ที�ประเทศอัินเด้ีย์	 ในการส่่งราย์งาน
ส่ถานการณ์์ประจำาวัน	 รวมุถ่งมีุการประชุำมุร่วมุกับบริษััทอั่�นๆ	 ใน
เคร่อัทาทา	 เพ่�อัอััพเด้ทส่ถานการณ์์แล่ะแบ่งปันการแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที�ด้ี	 (Best	 Practice	 Sharing)	 ในด้้านการดู้แล่พนักงาน	
บริษััทแจกหน้ากากอันามุัย์ให้กับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 จัด้เตรีย์มุ 
เจล่แอัล่กอัฮอัล่์	 เพิ�มุจุด้ล้่างมุ่อัแบบใช้ำเท้าเหย์ีย์บ	 ให้แมุ่บ้านเพิ�มุ 
ความุถี�ในการทำาความุส่ะอัาด้ส่ถานที�ปฏิบัติงาน	 พ่�นที�ส่่วนกล่าง	 
ห้อังประชำุมุ	 แล่ะพ่�นที�อั่�นในส่ถานประกอับการขอังบริษััท/โรงงาน 
มุากข่�น	 ทั�งน้� 	 บริ ษััทไมุ่มุีการเลิ่กจ้างหร่อัปรับล่ด้เงินเด้่อัน/ 
ส่วัส่ด้ิการขอังพนักงานแต่อัย์่างใด้	แล่ะได้้ด้ำาเนินการที�ส่อัด้คล่้อังแล่ะ
เป็นไปตามุมุาตรการที�ภาครัฐกำาหนด้	 เชำ่น	 การล่ด้อััตราเงินประกัน
ส่ังคมุ

ในปี	 2564-2565	 บริษััทด้ำาเนินการส่ำารวจความุพ่งพอัใจแล่ะความุ
ผูู้กพันขอังพนักงานในรูปแบบขอัง	 Pulse	 Survey	 ซึ่่�งมุีการเพิ�มุ 
ข้อัคำาถามุใหมุ่	 เชำ่น	 ความุพ่งพอัใจต่อัการบริหารจัด้การภาวะวิกฤต
ในส่ถานการณ์์การแพร่ระบาด้ขอังโรคโควิด้-19	 แล่ะนโย์บาย์การ 
ปฏิบัติงานประจำาวันนอักส่ำานักงาน	 ซึ่่�งผู้ล่จากการส่ำารวจพบว่า
ความุพ่งใจขอังพนักงานต่อันโย์บาย์แล่ะมุาตรการต่างๆขอังบริษััทใน 
เร่�อังด้ังกล่่าวอัย์ู่ในระด้ับที�น่าพอัใจ

ในด้้านกิจกรรมุ	 บริษััทได้้จัด้กิจกรรมุด้้านต่างๆ	 ให้พนักงานแล่ะ
ครอับครัวได้้มีุส่่วนร่วมุตล่อัด้ทั�งปี	 โด้ย์มุุ่งเน้นเส่ริมุส่ร้างอังค์กรแห่ง
ความุสุ่ขครอับคลุ่มุใน	 8	 ด้้าน	 ได้้แก่	 ด้้านสุ่ขภาพ	 ด้้านนำ�าใจงามุ	
ด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัส่ังคมุ	ด้้านการผู้่อันคล่าย์	ด้้านความุรู้	ด้้าน
ศาส่นาแล่ะศีล่ธิรรมุในการด้ำาเนินชีำวติ	ด้า้นการเงิน	แล่ะด้า้นครอับครัว	
ตัวอัย่์างกิจกรรมุต่างๆ	 ที�จัด้เป็นประจำาอัย่์างต่อัเน่�อัง	 กิจกรรมุ 
หล่อ่ัเทยี์นแล่ะแหเ่ทยี์นพรรษัา	กจิกรรมุวนัส่งกรานต	์กจิกรรมุกฬีาแล่ะ
ส่ันทนาการต่างๆ	กิจกรรมุการจัด้งานวันเกิด้ให้แก่พนักงาน	กิจกรรมุ
วันส่ำาคัญ่ต่างๆ	เชำ่น	วันเด้็ก	วันวาเล่นไทน์	วันตรุษัจีน	วันพ่อั	วันแมุ่	
วนัเกดิ้บรษัิัท	วนัผูู้้กอ่ัตั�งกลุ่มุ่ทาทา	ส่ำาหรบัในชำว่งการแพรร่ะบาด้ขอัง
โรคโควดิ้-19	บรษัิัทรเิริ�มุกจิกรรมุรปูแบบใหมุ่ๆ 	ผู้า่นชำอ่ังทางอัอันไล่น์	
เชำน่	การมุอับทนุการศก่ษัาใหบ้ตุรพนกังานอัอันไล่น	์การจดั้โปรแกรมุ	
Mental	Health	Talk	โด้ย์วทิย์ากรที�เชำี�ย์วชำาญ่ด้า้นการด้แูล่จิตใจ	ซ่ึ่�งได้้
รับผู้ล่ตอับรับจากพนักงานเป็นอัย์่างด้ีย์ิ�ง	เป็นต้น

บริษััทเชำ่�อัมุั�นว่าการส่่�อัส่ารที�เหมุาะส่มุแล่ะการแล่กเปล่ี�ย์นข้อัมุูล่
ระหว่างบริษััทกับพนักงานอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอัจะส่ร้างความุส่ัมุพันธิ์ที� 
ราบร่�นแล่ะได้้รับความุร่วมุมุ่อัร่วมุใจแล่ะความุผูู้กพันจากพนักงาน
ในการขับเคล่่�อันอังค์กรไปสู่่เป้าหมุาย์เด้ีย์วกัน	 ในปี	 2564	 -	 2565 
บริษััทมีุอััตราการอัอักจากงานร้อัย์ล่ะ	 1.6	 ซึ่่�งเป็นอััตราที�ตำ�าที�สุ่ด้ 
เมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับทุกปีที�ผู้่านมุา
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บรษัิัทได้รั้บอันมุุตัจิากที�ประชำมุุส่ามุญั่ผูู้ถ้อ่ัหุน้	เมุ่�อัวันที�	22	กรกฎาคมุ	
2564	 ในการว่าจ้างบริษััท	 ไพร้ซึ่วอัเตอัร์เฮาส่์คูเปอัร์ส่	 เอับีเอัเอัส่	 
จำากัด้	เป็นผูู้้ส่อับบัญ่ชำีขอังบริษััท	ในปีการเงิน	2564-2565	(เมุษัาย์น	
2564	-	มุีนาคมุ	2565)	ซึ่่�งเป็นผูู้้มุีคุณ์ส่มุบัติที�ครบถ้วน	มีุความุเป็น
อัสิ่ระจากกลุ่มุ่บรษัิัท	ได้ป้ฏบิตัติามุขอ้ักำาหนด้ทางจรยิ์ธิรรมุที�เกี�ย์วขอ้ัง
ว่าด้้วย์ความุเป็นอิัส่ระขอังส่ภาวิชำาชำีพบัญ่ชีำ	 ในพระบรมุราชำูปถัมุภ์	
แล่ะประมุวล่จรรย์าบรรณ์ส่ำาหรับผูู้้ประกอับวิชำาชำีพที�กำาหนด้โด้ย์
ส่หพันธิ์นักบัญ่ชำีระหว่างประเทศ	(IESBA)

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอับปีการเงิน	 2564-2565	 (เมุษัาย์น	 2564	 -	 มุีนาคมุ	 2565)	 
บรษัิัทแล่ะบริษััทย่์อัย์ได้จ่้าย์ค่าตอับแทนจากการส่อับบัญ่ชีำแล่ะค่าส่อับ
ทานราย์ไตรมุาส่จำานวน	3,862,000	บาท

(2) ค่าบริการอื�น (non-audit fee)
ในรอับปีการเงิน	 2564-2565	 บริษััทแล่ะบริษััทย่์อัย์มีุการจ่าย์ค่า
บริการอ่ั�นๆ	 เชำ่น	 ค่าบริการตรวจส่อับงบการเงินตามุนโย์บาย์ขอัง 
กลุ่มุ่บริษััทจำานวน	898,000	บาท	แล่ะค่าเดิ้นทาง	ค่าเบี�ย์เล่ี�ย์ง	คา่ที�พกั	 
เป็นตน้	จำานวน	166,280	บาท	ใหแ้กผูู่้ส้่อับบัญ่ชีำขอังบริษััท	ส่ำานกังาน
ส่อับบัญ่ชำีที�ผูู้้ส่อับบัญ่ชำีส่ังกัด้	 บุคคล่	 หร่อักิจการที�เกี�ย์วข้อังกับ 
ผูู้้ส่อับบัญ่ชำีแล่ะส่ำานักงานส่อับบัญ่ชำีที�ผูู้้ส่อับบัญ่ชำีส่ังกัด้ด้ังกล่่าว

13756-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
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เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

คณ์ะจัด้การประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััทจำานวน	 4	 ท่าน	 โด้ย์มุี	 นาย์ปิย์ุชำ	 กุปต้า	 ทำาหน้าที�ประธิานคณ์ะจัด้การ	 แล่ะกรรมุการคณ์ะจัด้การ	 
ประกอับด้้วย์	 นาย์อัาชำีชำ	 อันุปัมุ	 นาย์ซึ่านจิบ	 นันด้า	 แล่ะนาย์ราจีฟุ	 มุังกัล่	 ในรอับปีการเงิน	 2564-2565	 คณ์ะจัด้การได้้ปฏิบัติหน้าที�ตามุ 
ความุรับผู้ิด้ชำอับที�ได้้รับมุอับหมุาย์จากคณ์ะกรรมุการบริษััท	 ตามุกฎบัตร	 ซึ่่�งเป็นการให้คำาแนะนำาแล่ะปฏิบัติงานตามุขอับเขตอัำานาจหน้าที�ที�
ได้้กำาหนด้ไว้	

ในรอับปี	 2564-2565	 คณ์ะจัด้การย์ังคงให้ข้อัเส่นอัแนะแก่ผูู้้บริหารในบางเร่�อังผู้่านการประชำุมุทางส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	 รวมุทั�งทางจด้หมุาย์
อัิเล่็กทรอันิกส่์	(email)	การประชำุมุทางไกล่ผู้่านจอัภาพ	แล่ะเอักส่ารเส่นอัเวีย์น

ส่าระส่ำาคัญ่ในการปฏิบัติหน้าที�ในรอับปี	2564-2565	ส่รุปได้้ด้ังน้�

1.	 กล่ั�นกรอังนโย์บาย์	 กล่ย์ุทธิ์	 แล่ะ	 ให้ข้อัเส่นอัแนะที�เป็นประโย์ชำน์ส่ำาหรับการปฏิบัติที�ด้ีที�สุ่ด้	 เพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อังแล่ะส่นับส่นุนต่อั 
ส่ภาพเศรษัฐกิจ	

2.	 พิจารณ์าแล่ะให้ความุเห็นต่อัแผู้นการด้ำาเนินธิุรกิจ	แล่ะการจัด้ส่รรงบประมุาณ์ประจำาปีการเงิน	2564-2565	
3.	 กำากับ	 ดู้แล่	 แล่ะติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้เป็นไปอัย่์างมีุประสิ่ทธิิภาพ	 แล่ะเหมุาะส่มุกับภาวะขอังธุิรกิจ	 เพ่�อัประโย์ชำน์ 

ต่อัการบริหารกิจการแล่ะการด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้บรรลุ่วัตถุประส่งค์ตามุนโย์บาย์แล่ะแผู้นธิุรกิจ	 ประจำาปีการเงิน	 2564-2565	 
ตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้กำาหนด้ไว้

ปิยุช กุปตุ้�
ประธิานคณ์ะจัด้การ

รายงานจากคณะจัดการ
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การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

คณ์ะจัด้การประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััทจำานวน	 4	 ท่าน	 โด้ย์มุี	 นาย์ปิย์ุชำ	 กุปต้า	 ทำาหน้าที�ประธิานคณ์ะจัด้การ	 แล่ะกรรมุการคณ์ะจัด้การ	 
ประกอับด้้วย์	 นาย์อัาชำีชำ	 อันุปัมุ	 นาย์ซึ่านจิบ	 นันด้า	 แล่ะนาย์ราจีฟุ	 มุังกัล่	 ในรอับปีการเงิน	 2564-2565	 คณ์ะจัด้การได้้ปฏิบัติหน้าที�ตามุ 
ความุรับผู้ิด้ชำอับที�ได้้รับมุอับหมุาย์จากคณ์ะกรรมุการบริษััท	 ตามุกฎบัตร	 ซึ่่�งเป็นการให้คำาแนะนำาแล่ะปฏิบัติงานตามุขอับเขตอัำานาจหน้าที�ที�
ได้้กำาหนด้ไว้	

ในรอับปี	 2564-2565	 คณ์ะจัด้การย์ังคงให้ข้อัเส่นอัแนะแก่ผูู้้บริหารในบางเร่�อังผู้่านการประชำุมุทางส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	 รวมุทั�งทางจด้หมุาย์
อัิเล่็กทรอันิกส่์	(email)	การประชำุมุทางไกล่ผู้่านจอัภาพ	แล่ะเอักส่ารเส่นอัเวีย์น

ส่าระส่ำาคัญ่ในการปฏิบัติหน้าที�ในรอับปี	2564-2565	ส่รุปได้้ด้ังน้�

1.	 กล่ั�นกรอังนโย์บาย์	 กล่ย์ุทธิ์	 แล่ะ	 ให้ข้อัเส่นอัแนะที�เป็นประโย์ชำน์ส่ำาหรับการปฏิบัติที�ด้ีที�สุ่ด้	 เพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อังแล่ะส่นับส่นุนต่อั 
ส่ภาพเศรษัฐกิจ	

2.	 พิจารณ์าแล่ะให้ความุเห็นต่อัแผู้นการด้ำาเนินธิุรกิจ	แล่ะการจัด้ส่รรงบประมุาณ์ประจำาปีการเงิน	2564-2565	
3.	 กำากับ	 ดู้แล่	 แล่ะติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้เป็นไปอัย่์างมีุประสิ่ทธิิภาพ	 แล่ะเหมุาะส่มุกับภาวะขอังธุิรกิจ	 เพ่�อัประโย์ชำน์ 

ต่อัการบริหารกิจการแล่ะการด้ำาเนินงานขอังบริษััทให้บรรลุ่วัตถุประส่งค์ตามุนโย์บาย์แล่ะแผู้นธิุรกิจ	 ประจำาปีการเงิน	 2564-2565	 
ตามุที�คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้กำาหนด้ไว้

ปิยุช กุปตุ้�
ประธิานคณ์ะจัด้การ

รายงานจากคณะจัดการ
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เรียน  ท่านผู้ถืือหุ้น

คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	บรษัิัท	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากดั้	(มุหาชำน)	ประกอับด้ว้ย์กรรมุการอัสิ่ระจำานวน	3	ท่าน	
ซึ่่�งเป็นผูู้้ที�มุีคุณ์ส่มุบัติเหมุาะส่มุต่อัการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง

ในระหว่างปีการเงิน	 2564-2565	 มีุการจัด้ประชุำมุคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งจำานวนรวมุทั�งส่ิ�น	 4	 ครั�ง	 โด้ย์กรรมุการ 
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้เข้าร่วมุการประชำุมุด้ังน้�

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

1.		นาย์อัล่ัน	แคมุ ประธิาน 4 4(ก)

2.	 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์ กรรมุการ 4 4(ข)

3.	 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง กรรมุการ 4 4(ข)

หม�ยเหตุุ :	(ก)	เป็นการประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์จำานวน	3	ครั�ง
	 (ข)	เป็นการประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์จำานวน	4	ครั�ง

คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ปฏิบัติงานภาย์ใต้
ขอับเขตความุรับผู้ิด้ชำอับตามุที�ได้้รับมุอับหมุาย์จากคณ์ะกรรมุการ
บริษััท	 ตามุกฏบัตรคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
(Audit	 and	 Risk	 Review	 Committee	 Charter)	 แล่ะเป็นไปตามุ 
ข้อักำาหนด้ขอังตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	

ภารกจิที�มสีาระสำาคญัของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนความเสี�ยง สรุปได้ดังต่อไปนี�  
1)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ส่อับทาน

งบการเงินราย์ไตรมุาส่แล่ะงบการเงินประจำาปีขอังบริษััท	 แล่ะ
ร่วมุหาร่อักับฝ่�าย์บริหาร	 ส่ำานักงานตรวจส่อับภาย์ใน	 แล่ะ 
ผูู้ส้่อับบญั่ชำภีาย์นอักขอังบรษัิัท	ในเร่�อังนโย์บาย์การบญั่ชำทีี�ส่ำาคญั่ 
แล่ะการควบคมุุภาย์ใน	กอ่ันนำาเส่นอังบการเงนิตอ่ัคณ์ะกรรมุการ 
บริษััทเพ่�อัพิจารณ์าอันุมุัติ

	 จากการส่อับทานแล่ะการหารอ่ัรว่มุกบัผูู้ส้่อับบญั่ชำภีาย์นอักขอัง
บรษัิัท	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับเชำ่�อัมุั�นวา่	งบการเงนิขอังบรษัิัท
มุคีวามุถกูตอ้ัง	ครบถว้น	ส่มุบรูณ์	์มุขีอ้ัมุลู่ที�ถกูตอ้ังแล่ะเพยี์งพอั	 
แล่ะได้้ปฏิบัติตามุมุาตรฐานการราย์งานทางการเงิน	 แล่ะตามุ 
กฏระเบีย์บต่างๆ	ที�เกี�ย์วข้อัง	

2)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ดู้แล่แล่ะ
ส่อับทานราย์การระหว่างกัน	 หร่อั	 ราย์การที�อัาจมีุความุ 
ขดั้แย้์งทางผู้ล่ประโย์ชำน์	รวมุถง่ราย์การที�เกี�ย์วโย์งกัน	เพ่�อัความุ
มุั�นใจวา่บรษัิัทได้ด้้ำาเนนิการตามุเง่�อันไขขอังธิรุกจิปกตอิัย์า่งส่มุ
เหตุส่มุผู้ล่	แล่ะได้้ปฏิบัติตามุมุาตรการแล่ะขั�นตอันต่างๆ	ตามุ
ประกาศแล่ะขอ้ักำาหนด้ขอังส่ำานกังานคณ์ะกรรมุการกำากบัหล่กั
ทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	
แล่ะกรมุส่รรพากรอัย์่างเคร่งครัด้	

3)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ดู้แล่แล่ะ
ส่อับทานกระบวนการร้อังเรีย์นการกระทำาผู้ิด้จรรย์าบรรณ์	รวมุ
ถ่งการแจ้งเบาะแส่เกี�ย์วกับการล่ะเมิุด้หร่อัฝ่�าฝ่้นจรรย์าบรรณ์	
(“Whistle	 Blower	 Policy	 and	 Practices”)	 แล่ะให้ข้อัเส่นอั
แนะในการปรับปรุงกระบวนการเพ่�อัเพิ�มุประส่ิทธิิภาพแล่ะ
ประส่ทิธิผิู้ล่ให้ส่อัด้คล้่อังตามุหล่กัจรรย์าบรรณ์ขอังบรษัิัท	ตล่อัด้
จนพจิารณ์ากล่ั�นกรอังข้อัรอ้ังเรีย์นเพ่�อัเกดิ้ความุเป็นธิรรมุต่อัทกุ
ฝ่�าย์ด้้วย์มุาตรการคุ้มุครอังผูู้้ร้อังเรีย์นอัย์่างเหมุาะส่มุ	

4)	 ในแต่ล่ะไตรมุาส่ขอังปี	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์งได้้พิจารณ์าคำาอัธิิบาย์แล่ะบทวิเคราะห์ขอังฝ่�าย์
บริหาร	 (MD&A)	 โด้ย์มีุการหาร่อัร่วมุกับฝ่�าย์บริหาร	 โด้ย์ 
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้อันุมุัต ิ
คำาอัธิบิาย์แล่ะบทวเิคราะห์ขอังฝ่�าย์บริหารส่ำาหรับแต่ล่ะไตรมุาส่ 
แล่ะส่อับทานคำาอัธิบิาย์แล่ะบทวเิคราะหข์อังฝ่�าย์บรหิารส่ำาหรบั
ปี	ก่อันที�จะเส่นอัให้คณ์ะกรรมุการบริษััทพิจารณ์า	

 
	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งเช่ำ�อัมุั�นว่า 

คำาอัธิิบาย์แล่ะบทวิเคราะห์ขอังฝ่�าย์บริหาร	 (MD&A)	 นำาเส่นอั
ข้อัมุูล่ได้้อัย์่างเหมุาะส่มุแล่ะเพีย์งพอั

5)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้ส้่อับทานแล่ะ
อันุมุัติแผู้นงานตรวจส่อับภาย์ใน	 รอับปีการเงิน	 2564-2565	 
ประเด้็นที�ตรวจพบได้้รับการส่อับทานโด้ย์คณ์ะกรรมุการ 
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	ข้อัเส่นอัแนะต่างๆ	ได้้รับการ
ติด้ตามุด้ำาเนินการแก้ไข	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์งได้้ส่อับทานการนำาเส่นอัราย์งานการตรวจส่อับภาย์ใน
ทุกไตรมุาส่ตามุแผู้นการตรวจส่อับ	 ประเด้็นที�ตรวจพบอัย่์าง
มุีส่าระส่ำาคัญ่	 แล่ะการติด้ตามุส่ถานะขอังข้อัเส่นอัแนะจาก 
การตรวจส่อับ	นอักจากน้�	คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์งได้้ราย์งานประเด้็นที�มุีส่าระส่ำาคัญ่ต่อัคณ์ะกรรมุการ
บริษััทเพ่�อัเป็นข้อัมุูล่ด้้วย์

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง 

13956-1 One Report 2564-2565  
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	 จากการส่อับทาน	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุ
เส่ี�ย์งมีุความุเห็นวา่	ระบบการตรวจส่อับภาย์ในขอังบริษััท	รวมุถง่ 
ความุเป็นอัิส่ระแล่ะจำานวนผูู้้ปฏิบัติงานในส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ในมุีความุเหมุาะส่มุแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพ

6)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ประเมุิน
ความุเหมุาะส่มุขอังระบบควบคุมุภาย์ใน	 โด้ย์ประเมิุนร่วมุกับ 
ฝ่�าย์บริหาร	 ผูู้้ส่อับบัญ่ชีำภาย์นอักแล่ะส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ใน	 แล่ะได้้มีุการส่อับทานราย์งานผู้ล่การตรวจส่อับภาย์ใน
ที�ส่ำาคัญ่ขอังบริษััทย์่อัย์ขอังบริษััท	 ให้คำาแนะนำาวิธิีการแก้ไข	
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ปฏิบัติงาน
ร่วมุกับผูู้้ตรวจส่อับภาย์ในแล่ะผูู้้บริหารเพ่�อัปรับปรุงระบบ 
การควบคุมุภาย์ในแล่ะขั�นตอันในการปฏิบัติ งานให้มุี
ประส่ิทธิิภาพแล่ะเป็นกระบวนการที�มุีความุต่อัเน่�อัง

7)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ส่อับทาน
ราย์งานการบริหารความุเส่ี�ย์งขอังอังค์กร	 ในการประชำุมุ 
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งประจำาไตรมุาส่	
โด้ย์ครอับคลุ่มุทะเบีย์นความุเส่ี�ย์งขอังอังค์กรหล่าย์ประการที�
เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินงาน	 ความุเส่ี�ย์งด้้านการเปล่ี�ย์นแปล่ง
ทางภูมุิอัากาศ	ความุเส่ี�ย์งด้้านชำ่�อัเส่ีย์ง	แล่ะการดู้แล่ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้รับทราบถ่ง
ความุเส่ี�ย์งด้ังกล่่าวข้างต้น	 แผู้นการล่ด้ความุเส่ี�ย์ง	 รวมุทั�งได้้ 
ให้ข้อัเส่นอัแนะเร่�อังกระบวนการพัฒนาการบริหารจัด้การ 
ความุเส่ี�ย์ง

8)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ทำาแบบ
ประเมุินตนเอังเพ่�อัพิจารณ์าแล่ะประเมุินผู้ล่การด้ำาเนินงาน
ขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งโด้ย์อิัง 
จากกฎบตัรแล่ะแนวทางพง่ปฏบิตัขิอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน

ความุเส่ี�ย์งมีุความุยิ์นด้ีที�จะราย์งานว่าคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้ป้ฏบิตัหินา้ที�ตามุที�ได้้ระบไุวใ้นกฎบัตร
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	ผู้ล่การประเมุนิ
ได้้รับการราย์งานต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นที�เรีย์บร้อัย์

9)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้พิจารณ์า	
นำาเส่นอัการแต่งตั�งผูู้้ส่อับบัญ่ชีำแล่ะค่าตอับแทนผูู้้ส่อับบัญ่ชีำ
ภาย์นอัก	 โด้ย์ได้้ประเมุินความุรู้	 ความุส่ามุารถ	ประส่บการณ์์	
แล่ะความุเป็นอัิส่ระขอังผู้ล่การปฏิบัติงานในรอับปีการเงิน	
2563-2564	 แล่ะมีุมุติเห็นชำอับให้เส่นอัคณ์ะกรรมุการบริษััท
นำาเส่นอัต่อัที�ประชุำมุผูู้้ถ่อัหุ้นเพ่�อัพิจารณ์าแต่งตั�งผูู้้ส่อับบัญ่ชีำ	
ประจำาปีการเงิน	2564-2565	อัีกหน่�งรอับ

โด้ย์ส่รุป	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ปฏิบัติ
หน้าที�ตามุที�ระบุไว้ในกฎบัตรคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง	 ซึ่่�งอันุมุัติโด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััท	 ด้้วย์ความุส่ามุารถ 
มุีความุรอับคอับ	 แล่ะมีุความุเป็นอัิส่ระอัย่์างเหมุาะส่มุแล่ะเท่าเทีย์มุ
ขอังผูู้้มุีส่่วนได้้ส่่วนเส่ีย์	 ในความุเห็นขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	ราย์งานทางการเงินขอังบริษััทจัด้ทำาข่�นอัย์่าง 
ถูกต้อังแล่ะมีุส่าระส่ำาคัญ่ทั�งหมุด้ภาย์ใต้มุาตรฐานการราย์งาน
ทางการเงิน	 บริษััทมุีการบริหารจัด้การความุเส่ี�ย์งที�เพีย์งพอั	 มุีการ
ควบคุมุภาย์ในแล่ะการตรวจส่อับภาย์ในที�เหมุาะส่มุ	มุีการปฏิบัติตามุ 
หล่กัการกำากบัดู้แล่กจิการที�มุกีารปฏิบตัติามุกฎหมุาย์	ข้อักำาหนด้แล่ะ
ข้อัผูู้กพันที�เกี�ย์วข้อังในธิุรกิจขอังบริษััทอัย์่างเพีย์งพอั	

อลัน แคม
ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง

140140  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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	 จากการส่อับทาน	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุ
เส่ี�ย์งมีุความุเห็นวา่	ระบบการตรวจส่อับภาย์ในขอังบริษััท	รวมุถง่ 
ความุเป็นอัิส่ระแล่ะจำานวนผูู้้ปฏิบัติงานในส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ในมุีความุเหมุาะส่มุแล่ะมุีประส่ิทธิิภาพ

6)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ประเมุิน
ความุเหมุาะส่มุขอังระบบควบคุมุภาย์ใน	 โด้ย์ประเมิุนร่วมุกับ 
ฝ่�าย์บริหาร	 ผูู้้ส่อับบัญ่ชีำภาย์นอักแล่ะส่ำานักงานตรวจส่อับ
ภาย์ใน	 แล่ะได้้มีุการส่อับทานราย์งานผู้ล่การตรวจส่อับภาย์ใน
ที�ส่ำาคัญ่ขอังบริษััทย์่อัย์ขอังบริษััท	 ให้คำาแนะนำาวิธิีการแก้ไข	
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ปฏิบัติงาน
ร่วมุกับผูู้้ตรวจส่อับภาย์ในแล่ะผูู้้บริหารเพ่�อัปรับปรุงระบบ 
การควบคุมุภาย์ในแล่ะขั�นตอันในการปฏิบัติ งานให้มุี
ประส่ิทธิิภาพแล่ะเป็นกระบวนการที�มุีความุต่อัเน่�อัง

7)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ส่อับทาน
ราย์งานการบริหารความุเส่ี�ย์งขอังอังค์กร	 ในการประชำุมุ 
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งประจำาไตรมุาส่	
โด้ย์ครอับคลุ่มุทะเบีย์นความุเส่ี�ย์งขอังอังค์กรหล่าย์ประการที�
เกี�ย์วข้อังกับการด้ำาเนินงาน	 ความุเส่ี�ย์งด้้านการเปล่ี�ย์นแปล่ง
ทางภูมุิอัากาศ	ความุเส่ี�ย์งด้้านชำ่�อัเส่ีย์ง	แล่ะการดู้แล่ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์	
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้รับทราบถ่ง
ความุเส่ี�ย์งด้ังกล่่าวข้างต้น	 แผู้นการล่ด้ความุเส่ี�ย์ง	 รวมุทั�งได้้ 
ให้ข้อัเส่นอัแนะเร่�อังกระบวนการพัฒนาการบริหารจัด้การ 
ความุเส่ี�ย์ง

8)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ทำาแบบ
ประเมุินตนเอังเพ่�อัพิจารณ์าแล่ะประเมุินผู้ล่การด้ำาเนินงาน
ขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งโด้ย์อิัง 
จากกฎบตัรแล่ะแนวทางพง่ปฏบิตัขิอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน

ความุเส่ี�ย์งมีุความุยิ์นด้ีที�จะราย์งานว่าคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้ป้ฏบิตัหินา้ที�ตามุที�ได้ร้ะบไุวใ้นกฎบัตร
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	ผู้ล่การประเมุนิ
ได้้รับการราย์งานต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นที�เรีย์บร้อัย์

9)	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้พิจารณ์า	
นำาเส่นอัการแต่งตั�งผูู้้ส่อับบัญ่ชีำแล่ะค่าตอับแทนผูู้้ส่อับบัญ่ชีำ
ภาย์นอัก	 โด้ย์ได้้ประเมุินความุรู้	 ความุส่ามุารถ	ประส่บการณ์์	
แล่ะความุเป็นอัิส่ระขอังผู้ล่การปฏิบัติงานในรอับปีการเงิน	
2563-2564	 แล่ะมีุมุติเห็นชำอับให้เส่นอัคณ์ะกรรมุการบริษััท
นำาเส่นอัต่อัที�ประชุำมุผูู้้ถ่อัหุ้นเพ่�อัพิจารณ์าแต่งตั�งผูู้้ส่อับบัญ่ชีำ	
ประจำาปีการเงิน	2564-2565	อัีกหน่�งรอับ

โด้ย์ส่รุป	 คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ปฏิบัติ
หน้าที�ตามุที�ระบุไว้ในกฎบัตรคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง	 ซึ่่�งอันุมุัติโด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััท	 ด้้วย์ความุส่ามุารถ 
มุีความุรอับคอับ	 แล่ะมีุความุเป็นอัิส่ระอัย่์างเหมุาะส่มุแล่ะเท่าเทีย์มุ
ขอังผูู้้มุีส่่วนได้้ส่่วนเส่ีย์	 ในความุเห็นขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	ราย์งานทางการเงินขอังบริษััทจัด้ทำาข่�นอัย์่าง 
ถูกต้อังแล่ะมีุส่าระส่ำาคัญ่ทั�งหมุด้ภาย์ใต้มุาตรฐานการราย์งาน
ทางการเงิน	 บริษััทมุีการบริหารจัด้การความุเส่ี�ย์งที�เพีย์งพอั	 มุีการ
ควบคุมุภาย์ในแล่ะการตรวจส่อับภาย์ในที�เหมุาะส่มุ	มุีการปฏิบัติตามุ 
หล่กัการกำากบัดู้แล่กจิการที�มุกีารปฏิบตัติามุกฎหมุาย์	ข้อักำาหนด้แล่ะ
ข้อัผูู้กพันที�เกี�ย์วข้อังในธิุรกิจขอังบริษััทอัย์่างเพีย์งพอั	

อลัน แคม
ประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพ่จารณาผลตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถืือหุ้น

คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	 ซ่ึ่�งประกอับด้้วย์กรรมุการบริษััท	 4	 ท่าน	 โด้ย์มีุกรรมุการจำานวนคร่�งหน่�ง 
เป็นกรรมุการอัิส่ระ	แล่ะประธิานขอังคณ์ะกรรมุการ	 เป็นกรรมุการอัิส่ระ	 ได้้ปฏิบัติหน้าที�ในรอับปีการเงิน	 2564-2565	ตามุความุรับผู้ิด้ชำอับ
ที�ได้้รับมุอับหมุาย์	ตามุกฎบัตรที�ได้้กำาหนด้โด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััท	ซึ่่�งเป็นการปฏิบัติงานตามุแนวปฏิบัติด้้านบรรษััทภิบาล่ที�ด้ีขอังบริษััท	

ในรอับปีการเงิน	 2564-2565	 คณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	 ส่รรหา	 แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน	 ได้้จัด้ให้มุีการประชำุมุทั�งส่ิ�น	 3	 ครั�ง 
โด้ย์กรรมุการแต่ล่ะท่านเข้าร่วมุประชำุมุ	ด้ังน้�

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

1 นางส่าวอันุตตรา	พานโพธิิ�ทอัง(ก) ประธิาน 3 3(ข)

2 นาย์ปิย์ุชำ	กุปต้า กรรมุการ 3 3(ค)

3 นาย์อัล่ัน	แคมุ(ก) กรรมุการ 3 3(ค)

4 นาย์ธิราธิร	เปรมุสุ่นทร กรรมุการ 3 3(ค)

หม�ยเหตุุ :	 (ก)	กรรมุการอัิส่ระ
	 (ข)	เป็นการประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์จำานวน	2	ครั�ง
	 (ค)	เป็นการประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์จำานวน	3	ครั�ง

ส่าระส่ำาคัญ่ในการปฏิบัติหน้าที�ในรอับปี	2564-2565	ส่รุปได้้ด้ังน้�

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
• ส่อับทานผู้ล่คะแนนขอังโครงการส่ำารวจการกำากบัด้แูล่กิจการบรษัิัท

จด้ทะเบีย์น	(CGR)	ประจำาปี	2564	แล่ะให้คำาแนะนำาแก่ผูู้้บริหาร
เกี�ย์วกับแนวทางในการพัฒนาการกำากับดู้แล่กิจการขอังบริษััท	

• เส่นอัแผู้นการด้ำาเนินงานการกำากับดู้แล่กิจการขอังบริษััท	ส่ำาหรับ
ป	ี2564	ต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อัย์กระด้บัคะแนนให้อัย์ู่ในระด้บั
ที�สู่งข่�น

• พิจารณ์าคัด้เล่่อัก	 แล่ะนำาเส่นอัให้คณ์ะกรรมุการบริษััท	 พิจารณ์า
แต่งตั�งกรรมุการที�พ้นจากตำาแหน่งตามุนโย์บาย์การกำากับดู้แล่
กิจการขอังบริษััท

• ทบทวนกระบวนการวางแผู้นการส่บ่ทอัด้ตำาแหน่งแล่ะการตระเตรยี์มุ
ส่ำาหรับผูู้้บริหารระด้ับสู่งสุ่ด้ในบริษััท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน
• เส่นอัคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	เพ่�อัขอัอันมุุตัจิา่ย์คา่ตอับแทนกรรมุการ

แล่ะกรรมุการชำุด้ย์่อัย์	ประจำาปีการเงิน	2564-2565
• พจิารณ์าการข่�นคา่จ้างแล่ะเงินรางวัล่ประจำาปีแล่ะค่าตอับแทนระย์ะ

ย์าวขอังกรรมุการผูู้จ้ดั้การใหญ่่	แล่ะใหค้ำาแนะนำาตอ่ัคณ์ะกรรมุการ 
บริษััท

• พิจารณ์าการข่�นค่าจ้างแล่ะเงินรางวัล่ประจำาปีขอังพนักงานขอัง
บริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์แล่ะให้คำาแนะนำาต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท

อนุตุตุร� พ�นโพธิ�ทอง
ประธิานคณ์ะกรรมุการบรรษััทภิบาล่	ส่รรหา	

แล่ะพิจารณ์าผู้ล่ตอับแทน

14156-1 One Report 2564-2565  
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การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
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รายงานจากคณะกรรมการพันธุกิจเพ่�อสังคมและความยั�งยืน

เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

ในรอับป	ี2564	-	2565	คณ์ะกรรมุการพนัธิกิจเพ่�อัสั่งคมุแล่ะความุยั์�งย์น่ได้ป้ฏบิตัหินา้ที�ตามุกฎบัตรที�ได้ร้บัการอันุมัุตจิากคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	
โด้ย์มุุ่งมุั�นในการด้ำาเนินธุิรกิจบนพ่�นฐานขอังหลั่กปรัชำญ่าขอังกลุ่่มุบริษััททาทาแล่ะวิส่ัย์ทัศน์ขอังบริษััทไปสู่่การเป็นอังค์กรแห่งความุย์ั�งย์่น 
ด้้วย์มุาตรฐานระด้ับสู่งขอังความุเป็นบรรษััทพล่เมุ่อัง

ในรอับปีด้ังกล่่าว	ได้้มุีการประชำุมุทั�งส่ิ�น	2	ครั�ง	แล่ะมุีจำานวนครั�งขอังการเข้าร่วมุประชำุมุขอังกรรมุการ	ด้ังน้�

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

1 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ก) ประธิาน 2   2(ข)

2 นาย์อัาชำีชำ	อันุปัมุ กรรมุการ 2 -

3 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการ 2 2

หม�ยเหตุุ: (ก)	กรรมุการอัิส่ระ
	 	 (ข)	เป็นการประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	2	ครั�ง

คณ์ะกรรมุการฯ	 ได้้มุุ่งเน้นการกำากับดู้แล่แล่ะติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนิน
งานในส่ามุด้้านหล่ัก	 ได้้แก่	 (1)	 ความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามุัย์แล่ะ
ส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางาน	 (2)	 ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัสั่งคมุ	 แล่ะ 
(3)	 การพัฒนาเพ่�อัความุย์ั�งย์่น	 โด้ย์การตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ต่อั
ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุแล่ะขย์าย์การให้ความุชำ่วย์เหล่่อัที�จำาเป็นแก่
พนักงานแล่ะครอับครัว	 ผูู้้รับเหมุา	 ลู่กค้า	 คู่ค้า	 ชุำมุชำนรอับโรงงาน	 
เพ่�อัร่วมุฝ่�าวกิฤติโควดิ้-19	ไปด้ว้ย์กนั	ซ่ึ่�งได้มุ้กีารราย์งานความุกา้วหนา้ 
ต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นประจำา	 แล่ะมีุผู้ล่การด้ำาเนินงานที�ส่ำาคัญ่ 
ด้ังต่อัไปน้�

1. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน 

6	 ล่ำาด้ับความุส่ำาคัญ่เชำิงกล่ยุ์ทธิ์ในด้้านน้�	 ได้้แก่	 1)	 การพัฒนา
ภาวะผูู้้นำาด้้านความุปล่อัด้ภัย์เพ่�อัเป็นแบบอัย์่างที�ด้ีให้กับพนักงาน 
2)	 การย์กระด้ับส่มุรรถนะแล่ะขีด้ความุส่ามุารถขอังอังค์กรในด้้าน 
ความุปล่อัด้ภัย์ให้สู่งข่�น	 3)	การจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ขอังผูู้้รับเหมุา	 
4)	ความุปล่อัด้ภยั์ทางถนน	5)	การจดั้การความุปล่อัด้ภยั์ในกระบวนการ	 
แล่ะ	6)	อัาชำวีอันามุยั์แล่ะส่ขุภาพขอังผูู้ป้ฏบิตังิาน	ทั�งน้�	คณ์ะกรรมุการ 
ความุปล่อัด้ภัย์สู่งสุ่ด้ขอังบริษััทได้้กำาหนด้	 ติด้ตามุ	 แล่ะทบทวน
ประส่ิทธิิผู้ล่ขอังการปรับใชำ้นโย์บาย์ด้้านความุปล่อัด้ภัย์	อัาชำีวอันามุัย์ 
แล่ะส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางานเป็นประจำาทุกเด้่อัน	 โด้ย์มีุ 
คณ์ะอันกุรรมุการความุปล่อัด้ภยั์อักี	6	คณ์ะ	ทำาหนา้ที�ในการถา่ย์ทอัด้
นโย์บาย์ไปสู่่การปฏิบัติตล่อัด้ทั�วทั�งบริษััทในทุกพ่�นที�ผู้่านทาง 
คณ์ะกรรมุการความุปล่อัด้ภัย์ขอังแต่ล่ะโรงงานแล่ะขอังแต่ล่ะส่ว่นงาน	
ซึ่่�งได้้มีุการรับฟัุงความุคิด้เห็นแล่ะร่วมุปฏิบัติงานกับคณ์ะกรรมุการ
ความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามัุย์แล่ะส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางาน	
(คปอั.)	ขอังแตล่่ะโรงงานแล่ะส่ำานกังานใหญ่่ที�ประกอับไปด้ว้ย์ตวัแทน 
ขอังพนักงานตามุที�กฎหมุาย์แรงงานได้้กำาหนด้ไว้

ผู้ล่การด้ำาเนินงานที�ส่ำาคัญ่ตามุแผู้นธุิรกิจประจำาปีซึ่่�งส่อัด้คล้่อังกับ
กล่ย์ุทธิ์ข้างต้น	มุีด้ังน้�
• บริษััทด้ำาเนินกิจกรรมุรณ์รงค์ราย์ไตรมุาส่	 เพ่�อัส่ร้างจิตส่ำาน่ก 

ด้้านความุปล่อัด้ภัย์ในการทำางานให้กับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 
โด้ย์ในระหว่างปีนั�นมุีธิีมุขอังการด้ำาเนินงาน	ได้้แก่	การทำางานในที� 
อัับอัากาศ	อัันตราย์จากการล่่�น	ส่ะด้ดุ้	หกล่มุ้	งานที�ไมุ่ใชำง่านประจำา	
แล่ะการทำางานบนที�สู่ง	

• สุขภ�พ:	 การกำาหนด้แล่ะการด้ำาเนินมุาตรการป้อังกันการแพร่
ระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โควดิ้-19	ทั�ง	3	โรงงานแล่ะที�ส่ำานกังาน
ใหญ่่ตามุมุาตรการขอังกระทรวงส่าธิารณ์สุ่ข	 เชำ่น	 การเว้น
ระย์ะห่างทางส่ังคมุ	 การจัด้ให้มุีหน้ากากอันามุัย์แล่ะเจล่ล่้างมุ่อั	 
การตรวจวัด้อัุณ์หภูมุิ	 แล่ะการปรับปรุงส่ถานที�ทำางาน	 ตล่อัด้จน
ส่นับส่นุนให้พนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุาฉ้ด้วัคซึ่ีนโควิด้-19	 ครบโด้ส่	
รวมุถ่งเข็มุกระตุ้นเข็มุที�	 3	 แล่ะการตรวจโควิด้-19	 ด้้วย์ชุำด้ตรวจ
โควิด้-19	แบบเร่งด้่วนหร่อั	ATK	ก่อันเข้าปฏิบัติงาน	นอักจากนั�น	 
บริษััทย์ังได้้ด้ำาเนินโครงการส่่งเส่ริมุสุ่ขภาพที�ด้ีถ้วนหน้าให้กับ
พนกังานตามุโครงการ	“ส่ขุภาพเราตอ้ังด้ขี่�นกวา่แตก่อ่ัน”	ตอ่ัเน่�อัง
เป็นปีที�	2	ด้้วย์การกระตุ้นให้พนักงานมุีส่่วนร่วมุแล่ะปรับปรุงด้ัชำน้
สุ่ขภาพขอังตนเอังในส่ี�ด้้าน	 ได้้แก่	 ด้ัชำน้มุวล่กาย์	 ความุด้ันโล่หิต	
ระด้ับนำ�าตาล่ในเล่่อัด้แล่ะระด้ับไขมุันในเล่่อัด้	

• บริษััทได้้ด้ำาเนินการจัด้ทำาระบบการขอัอันุญ่าตการทำางานแบบ
อัอันไล่น์	 (E-Work	 Permit)	 ส่ำาหรับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุาใน
การขอัอันุญ่าตก่อันเข้าปฏิบัติงานที�ไมุ่ใชำ่งานประจำาแล่ะงานที�มุ ี
ความุเส่ี�ย์งส่งู	8	ประเภท	เชำน่	งานบนที�ส่งู	งานในส่ถานที�อับัอัากาศ	
งานที�มุีความุร้อันประกาย์ไฟุ	งานที�ต้อังใชำ้ปั�นจั�นเคล่่�อันที�	ฯล่ฯ	

• การปฏิบตัติามุระบบการบริหารจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ในกระบวนการ 
ตามุข้อักำาหนด้	14	ขอ้ั	ขอังการนิคมุอัตุส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์	
โด้ย์ได้้ขย์าย์ผู้ล่การด้ำาเนินงานไปที�โรงงาน	 SISCO	 แล่ะโรงงาน	
NTS	ส่ำาหรับโรงงาน	SCSC	ได้้ด้ำาเนินการในพ่�นที�อั่�นๆ	เพิ�มุเติมุ
จากปีก่อัน
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รายงานจากคณะกรรมการพันธุกิจเพ่�อสังคมและความยั�งยืน

เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

ในรอับป	ี2564	-	2565	คณ์ะกรรมุการพนัธิกิจเพ่�อัสั่งคมุแล่ะความุยั์�งย์น่ได้ป้ฏบิตัหินา้ที�ตามุกฎบัตรที�ได้ร้บัการอันุมัุตจิากคณ์ะกรรมุการบรษัิัท	
โด้ย์มุุ่งมุั�นในการด้ำาเนินธุิรกิจบนพ่�นฐานขอังหลั่กปรัชำญ่าขอังกลุ่่มุบริษััททาทาแล่ะวิส่ัย์ทัศน์ขอังบริษััทไปสู่่การเป็นอังค์กรแห่งความุย์ั�งย์่น 
ด้้วย์มุาตรฐานระด้ับสู่งขอังความุเป็นบรรษััทพล่เมุ่อัง

ในรอับปีด้ังกล่่าว	ได้้มุีการประชำุมุทั�งส่ิ�น	2	ครั�ง	แล่ะมุีจำานวนครั�งขอังการเข้าร่วมุประชำุมุขอังกรรมุการ	ด้ังน้�

รายชื�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

1 นาย์หัตถศักด้ิ�	ณ์	ป้อัมุเพ็ชำร์(ก) ประธิาน 2   2(ข)

2 นาย์อัาชำีชำ	อันุปัมุ กรรมุการ 2 -

3 นาย์ราจีฟุ	มุังกัล่ กรรมุการ 2 2

หม�ยเหตุุ: (ก)	กรรมุการอัิส่ระ
	 	 (ข)	เป็นการประชำุมุผู้่านส่่�อัอัิเล่็กทรอันิกส่์	จำานวน	2	ครั�ง

คณ์ะกรรมุการฯ	 ได้้มุุ่งเน้นการกำากับดู้แล่แล่ะติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนิน
งานในส่ามุด้้านหล่ัก	 ได้้แก่	 (1)	 ความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามุัย์แล่ะ
ส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางาน	 (2)	 ความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัสั่งคมุ	 แล่ะ 
(3)	 การพัฒนาเพ่�อัความุย์ั�งย์่น	 โด้ย์การตระหนักถ่งความุส่ำาคัญ่ต่อั
ผูู้้มุีส่่วนได้้เส่ีย์ทุกกลุ่่มุแล่ะขย์าย์การให้ความุชำ่วย์เหล่่อัที�จำาเป็นแก่
พนักงานแล่ะครอับครัว	 ผูู้้รับเหมุา	 ลู่กค้า	 คู่ค้า	 ชุำมุชำนรอับโรงงาน	 
เพ่�อัร่วมุฝ่�าวกิฤติโควดิ้-19	ไปด้ว้ย์กนั	ซ่ึ่�งได้มุ้กีารราย์งานความุกา้วหนา้ 
ต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นประจำา	 แล่ะมีุผู้ล่การด้ำาเนินงานที�ส่ำาคัญ่ 
ด้ังต่อัไปน้�

1. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน 

6	 ล่ำาด้ับความุส่ำาคัญ่เชำิงกล่ยุ์ทธิ์ในด้้านน้�	 ได้้แก่	 1)	 การพัฒนา
ภาวะผูู้้นำาด้้านความุปล่อัด้ภัย์เพ่�อัเป็นแบบอัย์่างที�ด้ีให้กับพนักงาน 
2)	 การย์กระด้ับส่มุรรถนะแล่ะขีด้ความุส่ามุารถขอังอังค์กรในด้้าน 
ความุปล่อัด้ภัย์ให้สู่งข่�น	 3)	การจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ขอังผูู้้รับเหมุา	 
4)	ความุปล่อัด้ภยั์ทางถนน	5)	การจดั้การความุปล่อัด้ภยั์ในกระบวนการ	 
แล่ะ	6)	อัาชำวีอันามุยั์แล่ะส่ขุภาพขอังผูู้ป้ฏบิตังิาน	ทั�งน้�	คณ์ะกรรมุการ 
ความุปล่อัด้ภัย์สู่งสุ่ด้ขอังบริษััทได้้กำาหนด้	 ติด้ตามุ	 แล่ะทบทวน
ประส่ิทธิิผู้ล่ขอังการปรับใชำ้นโย์บาย์ด้้านความุปล่อัด้ภัย์	อัาชำีวอันามุัย์ 
แล่ะส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางานเป็นประจำาทุกเด้่อัน	 โด้ย์มีุ 
คณ์ะอันกุรรมุการความุปล่อัด้ภยั์อักี	6	คณ์ะ	ทำาหนา้ที�ในการถา่ย์ทอัด้
นโย์บาย์ไปสู่่การปฏิบัติตล่อัด้ทั�วทั�งบริษััทในทุกพ่�นที�ผู้่านทาง 
คณ์ะกรรมุการความุปล่อัด้ภัย์ขอังแต่ล่ะโรงงานแล่ะขอังแต่ล่ะส่ว่นงาน	
ซึ่่�งได้้มีุการรับฟัุงความุคิด้เห็นแล่ะร่วมุปฏิบัติงานกับคณ์ะกรรมุการ
ความุปล่อัด้ภัย์	 อัาชำีวอันามัุย์แล่ะส่ภาพแวด้ล้่อัมุในการทำางาน	
(คปอั.)	ขอังแตล่่ะโรงงานแล่ะส่ำานักงานใหญ่่ที�ประกอับไปด้ว้ย์ตวัแทน 
ขอังพนักงานตามุที�กฎหมุาย์แรงงานได้้กำาหนด้ไว้

ผู้ล่การด้ำาเนินงานที�ส่ำาคัญ่ตามุแผู้นธุิรกิจประจำาปีซึ่่�งส่อัด้คล้่อังกับ
กล่ย์ุทธิ์ข้างต้น	มุีด้ังน้�
• บริษััทด้ำาเนินกิจกรรมุรณ์รงค์ราย์ไตรมุาส่	 เพ่�อัส่ร้างจิตส่ำาน่ก 

ด้้านความุปล่อัด้ภัย์ในการทำางานให้กับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 
โด้ย์ในระหว่างปีนั�นมุีธิีมุขอังการด้ำาเนินงาน	ได้้แก่	การทำางานในที� 
อัับอัากาศ	อัันตราย์จากการล่่�น	ส่ะด้ดุ้	หกล่มุ้	งานที�ไมุ่ใชำง่านประจำา	
แล่ะการทำางานบนที�สู่ง	

• สุขภ�พ:	 การกำาหนด้แล่ะการด้ำาเนินมุาตรการป้อังกันการแพร่
ระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โควดิ้-19	ทั�ง	3	โรงงานแล่ะที�ส่ำานกังาน
ใหญ่่ตามุมุาตรการขอังกระทรวงส่าธิารณ์สุ่ข	 เชำ่น	 การเว้น
ระย์ะห่างทางส่ังคมุ	 การจัด้ให้มุีหน้ากากอันามุัย์แล่ะเจล่ล่้างมุ่อั	 
การตรวจวัด้อัุณ์หภูมุิ	 แล่ะการปรับปรุงส่ถานที�ทำางาน	 ตล่อัด้จน
ส่นับส่นุนให้พนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุาฉ้ด้วัคซึ่ีนโควิด้-19	 ครบโด้ส่	
รวมุถ่งเข็มุกระตุ้นเข็มุที�	 3	 แล่ะการตรวจโควิด้-19	 ด้้วย์ชุำด้ตรวจ
โควิด้-19	แบบเร่งด้่วนหร่อั	ATK	ก่อันเข้าปฏิบัติงาน	นอักจากนั�น	 
บริษััทย์ังได้้ด้ำาเนินโครงการส่่งเส่ริมุสุ่ขภาพที�ด้ีถ้วนหน้าให้กับ
พนกังานตามุโครงการ	“ส่ขุภาพเราตอ้ังด้ขี่�นกวา่แตก่อ่ัน”	ตอ่ัเน่�อัง
เป็นปีที�	2	ด้้วย์การกระตุ้นให้พนักงานมุีส่่วนร่วมุแล่ะปรับปรุงด้ัชำน้
สุ่ขภาพขอังตนเอังในส่ี�ด้้าน	 ได้้แก่	 ด้ัชำน้มุวล่กาย์	 ความุด้ันโล่หิต	
ระด้ับนำ�าตาล่ในเล่่อัด้แล่ะระด้ับไขมัุนในเล่่อัด้	

• บริษััทได้้ด้ำาเนินการจัด้ทำาระบบการขอัอันุญ่าตการทำางานแบบ
อัอันไล่น์	 (E-Work	 Permit)	 ส่ำาหรับพนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุาใน
การขอัอันุญ่าตก่อันเข้าปฏิบัติงานที�ไมุ่ใชำ่งานประจำาแล่ะงานที�มุ ี
ความุเส่ี�ย์งส่งู	8	ประเภท	เชำน่	งานบนที�ส่งู	งานในส่ถานที�อับัอัากาศ	
งานที�มุีความุร้อันประกาย์ไฟุ	งานที�ต้อังใชำ้ปั�นจั�นเคล่่�อันที�	ฯล่ฯ	

• การปฏิบตัติามุระบบการบริหารจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ในกระบวนการ 
ตามุข้อักำาหนด้	14	ขอ้ั	ขอังการนิคมุอัตุส่าหกรรมุแห่งประเทศไทย์	
โด้ย์ได้้ขย์าย์ผู้ล่การด้ำาเนินงานไปที�โรงงาน	 SISCO	 แล่ะโรงงาน	
NTS	ส่ำาหรับโรงงาน	SCSC	ได้้ด้ำาเนินการในพ่�นที�อั่�นๆ	เพิ�มุเติมุ
จากปีก่อัน
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• การจดั้ฝ่กึอับรมุแล่ะพฒันาความุรูแ้ล่ะทกัษัะในด้า้นความุปล่อัด้ภัย์
แล่ะอัาชำวีอันามัุย์ในการทำางานให้กบัพนกังานโด้ย์มุุง่เนน้มุาตรฐาน
ความุปล่อัด้ภัย์	 ซ่ึ่�งครอับคลุ่มุการอับรมุพัฒนาให้กับพนักงาน 
รอ้ัย์ล่ะ	99.9	แล่ะผูู้้รบัเหมุารอ้ัย์ล่ะ	99.1	ที�ได้รั้บการฝึ่กอับรมุอัย่์าง
น้อัย์คนล่ะหน่�งหล่ักสู่ตร

• การปฏบิตัอิัย์า่งตอ่ัเน่�อังในการบริหารจัด้การความุปล่อัด้ภัย์ส่ำาหรบั
ผูู้้รับเหมุา	 โด้ย์จัด้การประเมุินด้าวเด้่น	 แล่ะมุอับรางวัล่ให้แก่ 
ผูู้้รับเหมุาที�มุีผู้ล่งานตามุระด้ับที�กำาหนด้

2. พันธุกิจเพื�อสังคม 
คณ์ะกรรมุการฯ	ได้ก้ำากบัด้แูล่แล่ะตดิ้ตามุผู้ล่การด้ำาเนนิงานด้า้นพนัธิ
กิจเพ่�อัส่ังคมุให้เป็นไปตามุแผู้นธุิรกิจประจำาปีขอังบริษััทแล่ะบริษััท
ย์่อัย์	 โด้ย์ส่อัด้คล้่อังกับพันธิกิจในระย์ะย์าวแล่ะความุคาด้หวังขอัง
ชำุมุชำน	 บริษััทได้้มุุ่งเน้นให้ความุส่ำาคัญ่ต่อัการพัฒนาคุณ์ภาพชีำวิต
ขอังประชำาชำนในชุำมุชำนที�อัย์ู่โด้ย์รอับส่ถานประกอับการแล่ะโรงงาน 
เพ่�อัส่ร้างให้เกิด้ความุเช่ำ�อัถ่อัไว้วางใจแล่ะให้การย์อัมุรับว่าบริษััท
เป็นส่่วนหน่�งในการส่ร้างส่รรค์ชำุมุชำนที�ย์ั�งย์่น	 โด้ย์เฉพาะอัย์่างย์ิ�งใน 
ชำ่วงขอังการแพร่ระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อัโควิด้-19

ผู้ล่การด้ำาเนนิงานที�ส่ำาคญั่ในรอับปกีารเงนิ	2564	-	2565	ประกอับด้ว้ย์

• ส่นับส่นุนความุเจริญ่รุ่งเร่อังแล่ะส่ร้างราย์ได้้ให้กับชำุมุชำนด้้วย์พันธิ
กิจเพ่�อัส่ังคมุที�ชำ่วย์เส่ริมุความุแข็งแกร่งให้กับวิส่าหกิจชำุมุชำนใน
การพัฒนาผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์ขอังท้อังถิ�นแล่ะส่ามุารถที�่จะขย์าย์ธุิรกิจด้้วย์
ตนเอังตามุโครงการขอังคณ์ะกรรมุการส่่งเส่ริมุการล่งทุนขอังไทย์	
(CSR-BOI)	จำานวนทั�งส่ิ�น	3	โครงการ	โด้ย์ในปีการเงินที�ผู้่านมุา 
โครงการกะหรี�ปั�บขนาด้พอัดี้คำาที�	 โรงงาน	 SISCO	 ร่วมุกับ
วิส่าหกิจชำุมุชำนบ้านหมุอั	 จังหวัด้ส่ระบุรี	 ได้้นำาผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์ส่่งไปที�	
บริษััท	 ห้อังปฏิบัติการกล่าง	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 เพ่�อัวิเคราะห์
ข้อัมุูล่โภชำนาการในการจัด้ทำากล่่อังแล่ะฉล่ากส่ินค้า	 นอักจากน้�	
บริษััทย์ังได้้ส่่งมุอับหมุ้อัทอัด้สุ่ญ่ญ่ากาศ	แล่ะเคร่�อังซึ่ีล่สุ่ญ่ญ่ากาศ
ให้แก่วิส่าหกิจชุำมุชำนดั้งกล่่าวอีักด้้วย์	 ส่ำาหรับโครงการกุนเชำีย์ง 
แล่ะบะหมุี�ไข่	 ที�โรงงาน	 NTS	 ร่วมุกับวิส่าหกิจชุำมุชำนกลุ่่มุแมุ่
บ้านเนินกระบก	 จังหวัด้ชำล่บุรี	 ได้้มุีการประส่านงานกับศูนย์์ส่่ง
เส่ริมุอัุตส่าหกรรมุภาคที�	 9	 จังหวัด้ชำล่บุรี	 ในการอัอักแบบบรรจุ
ภัณ์ฑ์์แล่ะโล่โก้ผู้ลิ่ตภัณ์ฑ์์	 ส่่วนอีักหน่�งโครงการ	 ได้้แก่	 โครงการ
ขนมุธิัญ่พ่ชำข้าวไรซึ่์เบอัรี�เคล่่อับชำ็อักโกแล่ต	 ที�	 โรงงาน	 SCSC 
รว่มุกับวิส่าหกิจชำมุุชำนเกาะกก	จังหวัด้ระย์อัง	นั�น	บรษัิัทได้ด้้ำาเนนิการ 
ส่ง่มุอับเคร่�อังเคล่อ่ับช็ำอักโกแล่ตให้แกช่ำมุุชำนเกาะกกเป็นที�เรยี์บร้อัย์
แล่้ว	 นอักจากนั�น	 โรงงานทั�ง	 3	 แห่งย์ังได้้ส่่งเส่ริมุให้พนักงาน
ขอังโรงงานเข้าไปมุีส่่วนร่วมุเป็นจิตอัาส่าในการพัฒนาชำุมุชำนด้้วย์
การนำาอังคค์วามุรูด้้า้นการบรหิารจดั้การแล่ะกระบวนการทางธิรุกจิ
เข้าไปชำ่วย์เหล่่อัแล่ะส่ร้างความุมุั�นคงให้กับกลุ่่มุวิส่าหกิจชำุมุชำน
อัย์่างส่มุำ�าเส่มุอัอัีกด้้วย์

• การเส่ริมุส่ร้างความุส่ัมุพันธิ์ที�แข็งแกร่งกับชำุมุชำนแล่ะหน่วย์งาน
ราชำการอัย์่างต่อัเน่�อัง	อัาทิ	การร่วมุพบปะประชำุมุเพ่�อัรับฟุังความุ
คิด้เห็นจากผูู้้แทนขอังชุำมุชำนแล่ะส่่�อัมุวล่ชำนเป็นประจำา	 นอักจาก
นั�น	พนักงานแล่ะบริษััทได้้ร่วมุกันบริจาคเงินจำานวนรวมุ	400,000	
บาท	เพ่�อัชำ่วย์เหล่่อับุคล่ากรทางการแพทย์์ในส่ถานการณ์์การแพร่
ระบาด้ขอังโรคโควิด้-19	ให้แก่	4	โรงพย์าบาล่	ได้้แก่	โรงพย์าบาล่
จฬุาล่งกรณ์	์ส่ภากาชำาด้ไทย์	โรงพย์าบาล่ส่ระบรุ	ีโรงพย์าบาล่ระย์อัง	
แล่ะโรงพย์าบาล่ส่มุเด้็จพระบรมุราชำเทวี	ณ์	ศรีราชำา	ซึ่่�งตั�งอัย์ู่ใน 

เขตจังหวัด้ที�ตั�งขอังส่ถานประกอับการ	รวมุถง่การส่นับส่นนุชำมุุชำน
ด้้วย์การเปิด้ตล่าด้ให้ชำุมุชำนนำาผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ขอังท้อังถิ�นมุาจำาหน่าย์ 
ที�โรงงานได้้ในทุกส่ิ�นเด้่อัน

• การส่นับส่นุนด้้านการศาส่นา	วัฒนธิรรมุ	แล่ะการศ่กษัา	โด้ย์การ
เข้าร่วมุกิจกรรมุชุำมุชำนแล่ะงานเทศกาล่ประเพณ์้ในโอักาส่ต่างๆ	
เชำ่น	การแห่เทีย์นพรรษัา	งานทอัด้กฐินแล่ะผู้้าป�าส่ามุัคคี	งานการ
กุศล่จิบนำ�าชำา	 “รวมุนำ�าใจสู่่นูรุ้ล่ฮิด้าย์ะห์”	 ขอังชำุมุชำนอัิส่ล่ามุ	 ฯล่ฯ	 
การรว่มุกบัมุลู่นธิิกิระจกเงาเพ่�อัส่ง่มุอับคอัมุพิวเตอัร์โนต้บุค๊มุ่อัส่อัง
ขอังบริษััทจำานวน	 40	 เคร่�อัง	 ใหก้ับโรงเรีย์นวัด้มุ่วงน้อัย์	 จังหวัด้
ส่ระบุรี	 แล่ะโรงเรีย์นวัด้กรอักย์าย์ชำา	 จังหวัด้ระย์อัง	 การมุอับทุน
การศ่กษัาให้แก่เด้็กนักเรีย์นขอังโรงเรีย์นรอับโรงงานที�ขาด้แคล่น
ทนุทรพัย์	์การด้ำาเนนิโครงการทาส่เีตมิุฝ่นัใหก้บัอัปุกรณ์เ์คร่�อังเล่น่
ต่างๆ	ในหล่าย์โรงเรีย์น	เป็นต้น

• การส่ร้างเส่ริมุสุ่ขอันามุัย์ที�ด้ีแล่ะความุปล่อัด้ภัย์ในชำุมุชำนด้้วย์การ
จัด้ฝ่ึกอับรมุให้ความุรู้กับชุำมุชำนในด้้านการขับขี�รถจักรย์านย์นต์
อัย์า่งปล่อัด้ภยั์	การรว่มุบรจิาคโล่หิตใหก้บัส่ภากาชำาด้ไทย์	การทาส่ี
เพ่�อัส่ร้างจุด้ส่ัญ่ล่ักษัณ์์การเว้นระย์ะห่างทางส่ังคมุให้กับโรงเรีย์น	 
เพ่�อัป้อังกนัแล่ะควบคมุุการแพรร่ะบาด้ขอังโรคโควดิ้-19	การอับรมุ
อัอันไล่น์ส่อันทำาเจล่แล่ะส่เปรย์แ์อัล่กอัฮอัล่์ใหก้บัชำมุุชำน	การส่ง่มุอับ 
ถุงคลุ่มุเท้า	 PPE	 จำานวน	 9,069	 คู่	 ที�พนักงานร่วมุกันจัด้ทำาข่�น 
ในโครงการ	 “กล่่อังชำ่วย์หมุอั”	 ให้แก่	 4	 โรงพย์าบาล่	 ได้้แก่	
ศูนย์์การแพทย์์ปัญ่ญ่านันทภิกขุ	 ชำล่ประทาน	 จังหวัด้นนทบุรี	 
โรงพย์าบาล่ส่ระบุร	ีโรงพย์าบาล่ส่มุเด็้จพระบรมุราชำเทว	ีณ์	ศรรีาชำา 
จังหวัด้ชำล่บุรี	 แล่ะโรงพย์าบาล่ระย์อัง	 นอักจากน้�	 บริษััทยั์งได้ ้
มุอับเฟุส่ชิำล่ด้์จำานวน	 900	 ชุำด้	 ให้แก่โรงพย์าบาล่บ้านหมุอั 
จังหวัด้ส่ระบุรี	อัีกด้้วย์

• การอันุรักษั์ส่ิ�งแวด้ล่้อัมุ:	ผู้่านโครงการ	“ทาทา	ส่ตีล่	ปลู่กป�าต้นนำ�า
เฉล่ิมุพระเกีย์รติแมุ่ขอังแผู่้นดิ้น	 ปีที�	 8”	 โด้ย์ปลู่กต้นไมุ้จำานวน	
1,000	ต้น	แล่ะปล่่อัย์พันธิุ์ปล่าจำานวน	5,000	ตัว	เพ่�อัฟุ้�นฟุูพ่�นที�
โคกหนอังนาโมุเด้ล่	 ตำาบล่บ้านหมุอั	 จังหวัด้ส่ระบุรี	 หล่ังประส่บ
กับอุัทกภัย์	 แล่ะโครงการ	 “ปลู่กป�า	 ปลู่กชีำวิต	 ถวาย์ในหล่วง 
ปทีี�	10”	ด้ว้ย์การปล่กูตน้โกงกางจำานวน	1,000	ตน้	แล่ะปล่อ่ัย์พนัธิุ์
ปล่าจำานวน	 10,000	 ตัว	 เพ่�อัถวาย์เป็นพระราชำกุศล่แด้่พระบาท
ส่มุเด้็จพระบรมุชำนกาธิิเบศร	 มุหาภูมุิพล่อัดุ้ล่ย์เด้ชำมุหาราชำ
บรมุนาถบพิตร	 แล่ะเป็นการเฉล่ิมุพระเกีย์รติพระบาทส่มุเด็้จ 
พระปรเมุนทรรามุาธิิบด้ีศรีส่ินทร	มุหาวชำิราล่งกรณ์	พระวชำิรเกล่้า 
เจ้าอัย์ู่หัว	 ณ์	 ศูนย์์การเรีย์นรู้เชำิงอันุรักษั์ป�าชำาย์เล่น	 ตำาบล่ 
คล่อังตำาหรุ	จังหวัด้ชำล่บุรี	นอักจากนั�น	พนักงานขอังบริษััทย์ังได้้ 
ร่วมุกันด้ำาเนินกิจกรรมุ	 5	 ส่.	 โด้ย์ทำาความุส่ะอัาด้ชำาย์หาด้นำ�าริน	
อัำาเภอับ้านฉาง	จังหวัด้ระย์อัง	ด้้วย์

3. การพัฒนาเพื�อความยั�งยืน
คณ์ะกรรมุการฯ	 ได้้กำากับดู้แล่แล่ะติด้ตามุผู้ล่การด้ำาเนินงานให้เป็น
ไปตามุแผู้นธิุรกิจประจำาปีขอังบริษััทใน	 5	 ประเด้็นส่าระส่ำาคัญ่หล่ัก 
ด้้านความุย์ั�งย์่นขอังบริษััทที�ฝ่�าย์จัด้การได้้กำาหนด้ไว้	 โด้ย์มีุผู้ล่ 
การด้ำาเนินงานที�ส่ำาคัญ่ด้ังต่อัไปน้�
1) ก�รสร้�งคว�มพ้งพอใจให้กับล้กค้�:	 บริษััทได้้ทำาการส่ำารวจ

ความุพง่พอัใจขอังล่กูค้าประจำาปี	2563-2564	โด้ย์ได้รั้บคะแนน
อัย์ู่ที�	86	คะแนน	สู่งกว่าคะแนนในการส่ำารวจครั�งสุ่ด้ท้าย์เมุ่�อัปี	
2560-2561	 บริษััทได้้ส่่งเส่ริมุการมุุ่งเน้นลู่กค้าเป็นศูนย์์กล่าง
ทั�วทั�งอังค์กรโด้ย์มุีเป้าหมุาย์เพ่�อัเพิ�มุความุพ่งพอัใจขอังลู่กค้า	
ในช่ำวงระหว่างปีที�มุีการแพร่ระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อั	 บริษััทก็ย์ัง
คงติด้ต่อักับลู่กค้าอัย์่างส่มุำ�าเส่มุอัเพ่�อัรับฟุังความุคิด้เห็นแล่ะ
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พฒันาส่นิคา้ที�มุคีวามุพิเศษัเฉพาะตามุความุตอ้ังการขอังล่กูคา้
ทั�งการประชำุมุพบปะซ่ึ่�งหน้าแล่ะผู้่านทางโทรศัพท์รวมุถ่งการ
ประชำมุุทางไกล่อัอันไล่น	์ทั�งน้�	บรษัิัทมุุง่มุั�นที�จะปรบัปรงุคณุ์ภาพ
ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์แล่ะบริการอัย์่างต่อัเน่�อัง	อัาทิ	การปรับปรุงคุณ์ภาพ
พ่�นผิู้วขอังเหล่ก็ล่วด้โด้ย์คำานง่ถง่คณุ์ภาพขอังส่เกล่	การเพิ�มุชัำ�น
คณุ์ภาพรวมุทั�งขนาด้	การเพิ�มุความุส่ามุารถในการด้ง่ล่ด้ขนาด้
ให้เหมุาะส่มุกับการใชำ้งานขั�นสุ่ด้ท้าย์	 แล่ะงานที�เกี�ย์วข้อังกับ
ชำิ�นส่่วนย์านย์นต์	 การปรับปรุงมุาตรฐานการมุัด้แล่ะการขนส่่ง
ผู้ล่ติภณั์ฑ์เ์พ่�อัหล่กีเล่ี�ย์งความุเส่ยี์หาย์ระหวา่งการขนส่ง่	บรษัิัท
ได้้พย์าย์ามุอัย่์างต่อัเน่�อังในการพัฒนาแล่ะส่่งมุอับนวัตกรรมุ
ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ที�เหน่อักว่าความุต้อังการขอังลู่กค้า	 เชำ่น	 เหล่็ก
เส่้นต้านทานแรงส่ั�นส่ะเท่อันขอังแผู่้นด้ินไหวที�ชำ่วย์ย์กระดั้บ
ความุปล่อัด้ภัย์ให้กับลู่กค้า	 เหล็่กเส้่นตัด้แล่ะดั้ด้ส่ำาเร็จรูป	 ซึ่่�ง
ชำ่วย์ล่ด้การสู่ญ่เส่ีย์เหล่็กเหล่่อัทิ�งจากการตัด้แล่ะด้ัด้ที�หน้างาน	 
เหล่็กเส่้นข้อัอั้อัย์แรงด้่งสู่ง	 (SD50)	 ที�มุีความุแข็งแกร่ง
มุากกว่าเมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับเหล่็กเส่้น	 SD40	 เหล่็กเด้่อัย์
ส่ำาเร็จรูปที�ชำ่วย์ล่ด้การนำาเข้าส่ินค้าจากต่างประเทศ	 เหล่็ก
ปล่อักข้อัอั้อัย์ส่ำาเร็จรูปที�ชำ่วย์เส่ริมุความุแข็งแรงขอังโครงส่ร้าง
คอันกรีตเส่ริมุเหล่็ก	 เหล่็กเส่ริมุฐานรากส่ำาเร็จรูปที�ชำ่วย์ให้การ
ก่อัส่ร้างส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็วย์ิ�งข่�น	 แล่ะเหล่็กเส่้นที�มุีคุณ์ส่มุบัติ 
ที�ส่อัด้คล้่อังกับมุาตรฐานโครงการรถไฟุความุเร็วสู่งไทย์-จีน	
แล่ะเพ่�อัส่อัด้รับกับการปฏิวัติด้ิจิทัล่	 ในระหว่างปี	 บริษััทย์ังได้้
พฒันาแอัปพล่เิคชำนัมุ่อัถอ่ัส่ำาหรบับรกิารอัอันไล่น์	‘TATA	Steel	
TH	connect’	แล่ะชำ่อังทางการขาย์อัอันไล่น์	‘BaanClickBuild’	
ใหล้่กูคา้ได้ร้บัความุส่ะด้วกแล่ะส่ามุารถตอับส่นอังความุต้อังการ
ขอังลู่กค้าได้้รวด้เร็วมุากย์ิ�งข่�น

2) ก�รกำ�กบัดแ้ลกจิก�รท่�ดแ่ละสง่เสรมิใหม้ก่�รดำ�เนนิธรุกจิบนพื�น
ฐ�นจริยธรรม:	บริษััทได้้รับคะแนนการกำากับดู้แล่กิจการที�	 93	
คะแนน	ในป	ี2564	(ระด้บัด้เีล่ศิ)	ซึ่่�งส่งูกวา่คะแนนเฉล่ี�ย์ขอังบรษัิัท
จด้ทะเบีย์นทั�งหมุด้ที�	ระด้ับ	“ด้ีมุาก”	84	คะแนน	นอักจากนั�น	 
บริษััทย์ังได้้จัด้อับรมุจรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�
เกี�ย์วขอ้ัง	อัาท	ินโย์บาย์การรอ้ังเรยี์นการกระทำาผิู้ด้จรรย์าบรรณ์	
นโย์บาย์การตอ่ัตา้นการตดิ้ส่นิบนแล่ะการทจุรติคอัรร์ปัชำนั	ใหแ้ก่
พนกังานใหมุค่รบรอ้ัย์ล่ะ	100	ตล่อัด้จนย์งัได้จ้ดั้การชำี�แจงส่่�อัส่าร
ถ่งจรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข้อังให้กับลู่กค้า 
คู่ค้า	 แล่ะผูู้้รับเหมุาในการประชุำมุประจำาปี	 รวมุถ่งการให้
ความุร่วมุมุ่อักับคณ์ะกรรมุการแนวร่วมุต่อัต้านการทุจริตขอัง 
ภาคเอักชำนไทย์อัย์า่งตอ่ัเน่�อังอักีด้ว้ย์	บรษัิัทได้ก้ำาหนด้ใหบ้รษัิัท	
เคพเีอัม็ุจ	ีประเทศไทย์	เปน็บุคคล่ที�ส่ามุในการด้แูล่ช่ำอังทางการ
ร้อังเรีย์นการกระทำาผิู้ด้จรรย์าบรรณ์	 นอักจากน้�	 บริษััทย์ังได้้
รับรางวัล่ประกาศเกีย์รติคุณ์จรรย์าบรรณ์ด้ีเด้่น	 หอัการค้าไทย์	
ประจำาปี	 2564	 ในฐานะที�เป็นอังค์กรที�ย์่ด้มุั�นในจรรย์าบรรณ์
แล่ะธิรรมุาภิบาล่	 จากหอัการค้าไทย์	 แล่ะส่ภาหอัการค้า 
แห่งประเทศไทย์ด้้วย์

3) ก�รปล่อยก๊�ซจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัีท:	 อััตราการปล่่อัย์
กา๊ซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้ขอังบรษัิัทอัย์ูท่ี�	0.606	ตัน/ตันนำ�าเหล็่ก
ด้ิบ	ซึ่่�งด้ีกว่าปีก่อันอัย์ู่ที�ระด้ับ	0.637	ตัน/ตันนำ�าเหล่็กด้ิบ	โด้ย์
ประส่บความุส่ำาเร็จจากการใชำ้พล่ังงานแล่ะปัจจัย์การผู้ล่ิตหล่ัก
ที�มุีประส่ิทธิิภาพมุากข่�นจากการด้ำาเนินโครงการล่ด้พลั่งงาน
ไฟุฟุ้าด้้วย์การใชำ้	Tap	20	ที�่โรงงาน	SISCO	การควบคุมุระบบ
เผู้าไหมุ้เชำ่�อัเพล่ิงในระด้ับ	2	ที�่เตาอับเหล่็กแท่ง	โรงงาน	NTS	
แล่ะการใชำไ้ฟุฟุา้จากพล่งังานแส่งอัาทติย์์	ทั�งน้�	โรงงาน	SISCO	
ได้้รับประกาศน้ย์บัตรคาร์บอันฟุุตพริ�้นท์	 จากอังค์การบริหาร

จัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	 (อังค์การมุหาชำน)	 ในการมุีส่่วนร่วมุ
ล่ด้โล่กร้อันจากภาวะเร่อันกระจก	 นอักจากน้�	 ทั�ง	 3	 โรงงาน	
ย์ังได้้รับรางวัล่เหมุ่อังแร่ส่ีเขีย์ว	ประจำาปี	2564	ซึ่่�งนับเป็นปีที�	 
4	 ติด้ต่อักัน	 จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อัง
แร่	 กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	รวมุถ่งโรงงาน	NTS	แล่ะ	SCSC	 
ย์ังได้้รับประกาศน้ย์บัตรโรงงานอัุตส่าหกรรมุเชำิงนิเวศที�มุี
คุณ์ภาพต่อัส่ังคมุประจำาปี	 2564	 ระด้ับ	Gold	Plus	จากกรมุ
โรงงานอัุตส่าหกรรมุ	กระทรวงแรงงาน	อัีกด้้วย์

4) ก�รสร้�งคว�มผู้้กพันกับชุมชนและสังคม:	 ในรอับปีการเงิน	
2564	-	2565	พนกังานขอังบริษััทร้อัย์ล่ะ	100	ได้เ้ข้าร่วมุในพันธิ
กจิเพ่�อัส่งัคมุในหล่ากหล่าย์โครงการซ่ึ่�งส่อัด้คล่อ้ังกบัแผู้นธิรุกจิ
ประจำาปทีี�ได้ก้ำาหนด้ไว้	โด้ย์มีุจำานวนชำั�ว่โมุงจิตอัาส่ารวมุ	9,660	
ชำั�วโมุง	 หร่อัเฉล่ี�ย์	 8.9	 ชำั�วโมุงต่อัคนต่อัปี	 แล่ะเป็นประโย์ชำน์
ครอับคล่มุุประชำาชำนในชำมุุชำนมุากกวา่	63,148	คน	ทั�งน้�	โรงงาน	
NTS	แล่ะโรงงาน	SISCO	ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการเคร่อั
ข่าย์ที�มุีการด้ำาเนินงานด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัสั่งคมุอัย่์างต่อั
เน่�อัง	(CSR-DPIM	Continuous)	ประจำาปี	2564	แล่ะโรงงาน	
SCSC	ได้้ผู่้านเกณ์ฑ์์การด้ำาเนินงานตามุมุาตรฐาน	(CSR-DPIM	
Award)	 ประจำาปี	 2564	 จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะ 
การเหมุ่อังแร่	 กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	 แล่ะโรงงานทั�ง	 3	 แห่ง 
ย์ังได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการรวมุพล่ังส่ร้างความุรับผู้ิด้
ชำอับต่อัส่ังคมุเป็นสุ่ขอัย์่างย์ั�งย์่นที�ด้ำาเนินการอัย์่างต่อัเน่�อัง 
(CSR-DIW	 Continuous)	 ประจำาปี	 2564	 จากกรมุโรงงาน
อัุตส่าหกรรมุ	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

5) สุขภ�วะและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น: บริษััทได้้มุุ่งเน้น 
การด้ำาเนินงานให้เป็นไปตามุ	 6	 กล่ย์ุทธิ์ด้้านความุปล่อัด้ภัย์ 
ซึ่่�งรวมุถ่งการดู้แล่สุ่ขภาพให้แก่พนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 เพ่�อั
ป้อังกันการแพร่ระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โควิด้-19	 ตามุ
มุาตรการขอังกระทรวงส่าธิารณ์สุ่ข	 ตล่อัด้จนการส่่งเส่ริมุให้
พนกังานปฏบิตังิานจากที�พกัอัาศยั์	ทั�งน้�	ในรอับปกีารเงนิ	2565	
บริษััทมีุอััตราการเกิด้อุับัติเหตุถ่งขั�นหยุ์ด้งานอัย์ู่ที�	 0.63	 ครั�ง/ 
ล่า้นชำั�วโมุงการทำางาน	มีุจำานวนการบาด้เจบ็เล่ก็น้อัย์ที�ไมุถ่ง่ขั�น
หย์ุด้งาน	ล่ด้ล่งจากปีก่อันจากจำานวน	8	ราย์	เหล่่อั	6	ราย์	โด้ย์ 
โรงงาน	SCSC	แล่ะ	SISCO	ได้ร้บัรางวลั่ส่ถานประกอับกจิการ 
ต้นแบบด้ีเด้่นด้้านความุปล่อัด้ภัย์ระด้ับประเทศ	ประจำาปี	2564	 
จากกรมุส่วัส่ด้ิการแล่ะคุ้มุครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	

โด้ย์ภาพรวมุ	 บริษััทมีุความุมุั�นใจในการด้ำาเนินงานอัย่์างต่อัเน่�อัง
บนเส่้นทางขอังการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่น	 ซึ่่�งในปีที�ผู้่านมุา	 บริษััทได้้รับ 
การประกาศจากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ให้อัย์ู่ในราย์ช่ำ�อัหุ้น
ย์ั�งย์่นประจำาปี	2564	แล่ะย์ังได้้รับรางวัล่เกีย์รติคุณ์การเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่
ความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2564	จากส่ถาบันไทย์พัฒน์อัีกด้้วย์

คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	 ขอัขอับคุณ์ท่าน 
ผูู้้ถ่อัหุ้นแล่ะผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์ที�ได้้ให้การส่นับส่นุนบริษััทด้้วย์ดี้เส่มุอัมุา	 
แล่ะหวังเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าจะย์ังคงได้้รับการส่นับส่นุนแล่ะคำาแนะนำา 
อัันทรงคุณ์ค่าจากทุกท่านในการเดิ้นหน้าพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะ 
ความุย์ั�งย์่นขอังเราต่อัไป

หัตุถืศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์
ประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น
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พฒันาส่นิคา้ที�มุคีวามุพเิศษัเฉพาะตามุความุตอ้ังการขอังล่กูคา้
ทั�งการประชำุมุพบปะซ่ึ่�งหน้าแล่ะผู้่านทางโทรศัพท์รวมุถ่งการ
ประชำมุุทางไกล่อัอันไล่น	์ทั�งน้�	บรษัิัทมุุง่มุั�นที�จะปรบัปรงุคณุ์ภาพ
ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์แล่ะบริการอัย์่างต่อัเน่�อัง	อัาทิ	การปรับปรุงคุณ์ภาพ
พ่�นผิู้วขอังเหล่ก็ล่วด้โด้ย์คำานง่ถง่คณุ์ภาพขอังส่เกล่	การเพิ�มุชัำ�น
คณุ์ภาพรวมุทั�งขนาด้	การเพิ�มุความุส่ามุารถในการด้ง่ล่ด้ขนาด้
ให้เหมุาะส่มุกับการใชำ้งานขั�นสุ่ด้ท้าย์	 แล่ะงานที�เกี�ย์วข้อังกับ
ชำิ�นส่่วนย์านย์นต์	 การปรับปรุงมุาตรฐานการมุัด้แล่ะการขนส่่ง
ผู้ล่ติภณั์ฑ์์เพ่�อัหล่กีเล่ี�ย์งความุเส่ยี์หาย์ระหวา่งการขนส่ง่	บรษัิัท
ได้้พย์าย์ามุอัย่์างต่อัเน่�อังในการพัฒนาแล่ะส่่งมุอับนวัตกรรมุ
ผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์ที�เหน่อักว่าความุต้อังการขอังลู่กค้า	 เชำ่น	 เหล่็ก
เส่้นต้านทานแรงส่ั�นส่ะเท่อันขอังแผู่้นด้ินไหวที�ชำ่วย์ย์กระดั้บ
ความุปล่อัด้ภัย์ให้กับลู่กค้า	 เหล็่กเส้่นตัด้แล่ะดั้ด้ส่ำาเร็จรูป	 ซึ่่�ง
ชำ่วย์ล่ด้การสู่ญ่เส่ีย์เหล่็กเหล่่อัทิ�งจากการตัด้แล่ะด้ัด้ที�หน้างาน	 
เหล่็กเส่้นข้อัอั้อัย์แรงด้่งสู่ง	 (SD50)	 ที�มุีความุแข็งแกร่ง
มุากกว่าเมุ่�อัเปรีย์บเทีย์บกับเหล่็กเส่้น	 SD40	 เหล่็กเด้่อัย์
ส่ำาเร็จรูปที�ชำ่วย์ล่ด้การนำาเข้าส่ินค้าจากต่างประเทศ	 เหล่็ก
ปล่อักข้อัอั้อัย์ส่ำาเร็จรูปที�ชำ่วย์เส่ริมุความุแข็งแรงขอังโครงส่ร้าง
คอันกรีตเส่ริมุเหล่็ก	 เหล่็กเส่ริมุฐานรากส่ำาเร็จรูปที�ชำ่วย์ให้การ
ก่อัส่ร้างส่ะด้วกแล่ะรวด้เร็วย์ิ�งข่�น	 แล่ะเหล่็กเส่้นที�มุีคุณ์ส่มุบัติ 
ที�ส่อัด้คล้่อังกับมุาตรฐานโครงการรถไฟุความุเร็วสู่งไทย์-จีน	
แล่ะเพ่�อัส่อัด้รับกับการปฏิวัติด้ิจิทัล่	 ในระหว่างปี	 บริษััทย์ังได้้
พฒันาแอัปพล่เิคชำนัมุ่อัถอ่ัส่ำาหรบับรกิารอัอันไล่น์	‘TATA	Steel	
TH	connect’	แล่ะชำ่อังทางการขาย์อัอันไล่น์	‘BaanClickBuild’	
ใหล้่กูคา้ได้ร้บัความุส่ะด้วกแล่ะส่ามุารถตอับส่นอังความุต้อังการ
ขอังลู่กค้าได้้รวด้เร็วมุากย์ิ�งข่�น

2) ก�รกำ�กบัดแ้ลกจิก�รท่�ดแ่ละสง่เสรมิใหม้ก่�รดำ�เนนิธรุกจิบนพื�น
ฐ�นจริยธรรม:	บริษััทได้้รับคะแนนการกำากับดู้แล่กิจการที�	 93	
คะแนน	ในป	ี2564	(ระด้บัด้เีล่ศิ)	ซึ่่�งส่งูกวา่คะแนนเฉล่ี�ย์ขอังบรษัิัท
จด้ทะเบีย์นทั�งหมุด้ที�	ระด้ับ	“ด้ีมุาก”	84	คะแนน	นอักจากนั�น	 
บริษััทย์ังได้้จัด้อับรมุจรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�
เกี�ย์วขอ้ัง	อัาท	ินโย์บาย์การรอ้ังเรยี์นการกระทำาผู้ดิ้จรรย์าบรรณ์	
นโย์บาย์การตอ่ัตา้นการตดิ้ส่นิบนแล่ะการทจุรติคอัรร์ปัชำนั	ใหแ้ก่
พนกังานใหมุค่รบรอ้ัย์ล่ะ	100	ตล่อัด้จนย์งัได้จ้ดั้การชำี�แจงส่่�อัส่าร
ถ่งจรรย์าบรรณ์ขอังทาทาแล่ะนโย์บาย์ที�เกี�ย์วข้อังให้กับลู่กค้า 
คู่ค้า	 แล่ะผูู้้รับเหมุาในการประชุำมุประจำาปี	 รวมุถ่งการให้
ความุร่วมุมุ่อักับคณ์ะกรรมุการแนวร่วมุต่อัต้านการทุจริตขอัง 
ภาคเอักชำนไทย์อัย์า่งตอ่ัเน่�อังอักีด้ว้ย์	บรษัิัทได้ก้ำาหนด้ใหบ้รษัิัท	
เคพเีอัม็ุจ	ีประเทศไทย์	เปน็บุคคล่ที�ส่ามุในการด้แูล่ช่ำอังทางการ
ร้อังเรีย์นการกระทำาผู้ิด้จรรย์าบรรณ์	 นอักจากน้�	 บริษััทย์ังได้้
รับรางวัล่ประกาศเกีย์รติคุณ์จรรย์าบรรณ์ด้ีเด้่น	 หอัการค้าไทย์	
ประจำาปี	 2564	 ในฐานะที�เป็นอังค์กรที�ย์่ด้มุั�นในจรรย์าบรรณ์
แล่ะธิรรมุาภิบาล่	 จากหอัการค้าไทย์	 แล่ะส่ภาหอัการค้า 
แห่งประเทศไทย์ด้้วย์

3) ก�รปล่อยก๊�ซจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัีท:	 อััตราการปล่่อัย์
กา๊ซึ่คาร์บอันได้อัอักไซึ่ด์้ขอังบรษัิัทอัย์ูท่ี�	0.606	ตัน/ตันนำ�าเหล็่ก
ด้ิบ	ซึ่่�งด้ีกว่าปีก่อันอัย์ู่ที�ระด้ับ	0.637	ตัน/ตันนำ�าเหล่็กด้ิบ	โด้ย์
ประส่บความุส่ำาเร็จจากการใชำ้พล่ังงานแล่ะปัจจัย์การผู้ล่ิตหล่ัก
ที�มุีประส่ิทธิิภาพมุากข่�นจากการด้ำาเนินโครงการล่ด้พลั่งงาน
ไฟุฟุ้าด้้วย์การใชำ้	Tap	20	ที�่โรงงาน	SISCO	การควบคุมุระบบ
เผู้าไหมุ้เชำ่�อัเพล่ิงในระด้ับ	2	ที�่เตาอับเหล่็กแท่ง	โรงงาน	NTS	
แล่ะการใชำไ้ฟุฟุา้จากพล่งังานแส่งอัาทติย์์	ทั�งน้�	โรงงาน	SISCO	
ได้้รับประกาศน้ย์บัตรคาร์บอันฟุุตพริ�้นท์	 จากอังค์การบริหาร

จัด้การก๊าซึ่เร่อันกระจก	 (อังค์การมุหาชำน)	 ในการมุีส่่วนร่วมุ
ล่ด้โล่กร้อันจากภาวะเร่อันกระจก	 นอักจากน้�	 ทั�ง	 3	 โรงงาน	
ย์ังได้้รับรางวัล่เหมุ่อังแร่ส่ีเขีย์ว	ประจำาปี	2564	ซึ่่�งนับเป็นปีที�	 
4	 ติด้ต่อักัน	 จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะการเหมุ่อัง
แร่	 กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	รวมุถ่งโรงงาน	NTS	แล่ะ	SCSC	 
ย์ังได้้รับประกาศน้ย์บัตรโรงงานอัุตส่าหกรรมุเชำิงนิเวศที�มุี
คุณ์ภาพต่อัส่ังคมุประจำาปี	 2564	 ระด้ับ	Gold	Plus	จากกรมุ
โรงงานอัุตส่าหกรรมุ	กระทรวงแรงงาน	อัีกด้้วย์

4) ก�รสร้�งคว�มผู้้กพันกับชุมชนและสังคม:	 ในรอับปีการเงิน	
2564	-	2565	พนกังานขอังบริษััทร้อัย์ล่ะ	100	ได้เ้ข้าร่วมุในพันธิ
กจิเพ่�อัส่งัคมุในหล่ากหล่าย์โครงการซ่ึ่�งส่อัด้คล่อ้ังกบัแผู้นธิรุกจิ
ประจำาปทีี�ได้ก้ำาหนด้ไว้	โด้ย์มีุจำานวนชำั�ว่โมุงจิตอัาส่ารวมุ	9,660	
ชำั�วโมุง	 หร่อัเฉล่ี�ย์	 8.9	 ชำั�วโมุงต่อัคนต่อัปี	 แล่ะเป็นประโย์ชำน์
ครอับคล่มุุประชำาชำนในชำมุุชำนมุากกวา่	63,148	คน	ทั�งน้�	โรงงาน	
NTS	แล่ะโรงงาน	SISCO	ได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการเคร่อั
ข่าย์ที�มุีการด้ำาเนินงานด้้านความุรับผู้ิด้ชำอับต่อัสั่งคมุอัย่์างต่อั
เน่�อัง	(CSR-DPIM	Continuous)	ประจำาปี	2564	แล่ะโรงงาน	
SCSC	ได้ผู่้้านเกณ์ฑ์ก์ารด้ำาเนินงานตามุมุาตรฐาน	(CSR-DPIM	
Award)	 ประจำาปี	 2564	 จากกรมุอัุตส่าหกรรมุพ่�นฐานแล่ะ 
การเหมุ่อังแร่	 กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ	 แล่ะโรงงานทั�ง	 3	 แห่ง 
ย์ังได้้รับรางวัล่ส่ถานประกอับการรวมุพล่ังส่ร้างความุรับผู้ิด้
ชำอับต่อัส่ังคมุเป็นสุ่ขอัย์่างย์ั�งย์่นที�ด้ำาเนินการอัย์่างต่อัเน่�อัง 
(CSR-DIW	 Continuous)	 ประจำาปี	 2564	 จากกรมุโรงงาน
อัุตส่าหกรรมุ	กระทรวงอัุตส่าหกรรมุ

5) สุขภ�วะและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น: บริษััทได้้มุุ่งเน้น 
การด้ำาเนินงานให้เป็นไปตามุ	 6	 กล่ย์ุทธิ์ด้้านความุปล่อัด้ภัย์ 
ซึ่่�งรวมุถ่งการดู้แล่สุ่ขภาพให้แก่พนักงานแล่ะผูู้้รับเหมุา	 เพ่�อั
ป้อังกันการแพร่ระบาด้ขอังโรคติด้เชำ่�อัไวรัส่โควิด้-19	 ตามุ
มุาตรการขอังกระทรวงส่าธิารณ์สุ่ข	 ตล่อัด้จนการส่่งเส่ริมุให้
พนกังานปฏบิตังิานจากที�พกัอัาศยั์	ทั�งน้�	ในรอับปกีารเงนิ	2565	
บริษััทมีุอััตราการเกิด้อุับัติเหตุถ่งขั�นหยุ์ด้งานอัย์ู่ที�	 0.63	 ครั�ง/ 
ล่า้นชำั�วโมุงการทำางาน	มีุจำานวนการบาด้เจบ็เล่ก็น้อัย์ที�ไมุถ่ง่ขั�น
หย์ุด้งาน	ล่ด้ล่งจากปีก่อันจากจำานวน	8	ราย์	เหล่่อั	6	ราย์	โด้ย์ 
โรงงาน	SCSC	แล่ะ	SISCO	ได้ร้บัรางวลั่ส่ถานประกอับกจิการ 
ต้นแบบด้ีเด้่นด้้านความุปล่อัด้ภัย์ระด้ับประเทศ	ประจำาปี	2564	 
จากกรมุส่วัส่ด้ิการแล่ะคุ้มุครอังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	

โด้ย์ภาพรวมุ	 บริษััทมีุความุมุั�นใจในการด้ำาเนินงานอัย่์างต่อัเน่�อัง
บนเส่้นทางขอังการพัฒนาอัย์่างย์ั�งย์่น	 ซึ่่�งในปีที�ผู้่านมุา	 บริษััทได้้รับ 
การประกาศจากตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ให้อัย์ู่ในราย์ช่ำ�อัหุ้น
ย์ั�งย์่นประจำาปี	2564	แล่ะย์ังได้้รับรางวัล่เกีย์รติคุณ์การเปิด้เผู้ย์ข้อัมุูล่
ความุย์ั�งย์่น	ประจำาปี	2564	จากส่ถาบันไทย์พัฒน์อัีกด้้วย์

คณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น	 ขอัขอับคุณ์ท่าน 
ผูู้้ถ่อัหุ้นแล่ะผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์ที�ได้้ให้การส่นับส่นุนบริษััทด้้วย์ดี้เส่มุอัมุา	 
แล่ะหวังเป็นอัย์่างย์ิ�งว่าจะย์ังคงได้้รับการส่นับส่นุนแล่ะคำาแนะนำา 
อัันทรงคุณ์ค่าจากทุกท่านในการเดิ้นหน้าพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะ 
ความุย์ั�งย์่นขอังเราต่อัไป

หัตุถืศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์
ประธิานคณ์ะกรรมุการพันธิกิจเพ่�อัส่ังคมุแล่ะความุย์ั�งย์่น

144144  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

คณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นผูู้้รับผู้ิด้ชำอับต่อังบการเงินรวมุขอังบริษััท	
ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	แล่ะบริษััทย์่อัย์	รวมุทั�ง
ส่ารส่นเทศทางการเงินที�ปรากฏในแบบแส่ด้งราย์การข้อัมุลู่ประจำาป	ี/	 
ราย์งานประจำาปี	 (แบบ	56-1	One	Report)	ประจำาปี	 2564-2565	 
ซึ่่�งจดั้ทำาข่�นตามุมุาตรฐานการราย์งานทางการเงินในประเทศไทย์	แล่ะ
ตามุข้อักำาหนด้ขอังคณ์ะกรรมุกำากบัหล่กัทรพัย์์	(กล่ต.)	วา่ด้ว้ย์การจัด้
ทำาแล่ะนำาเส่นอัราย์งานทางการเงินภาย์ใต้พระราชำบัญ่ญ่ัติหล่ักทรัพย์์
แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์	โด้ย์ได้พ้จิารณ์าเล่อ่ักใชำน้โย์บาย์บญั่ชำทีี�เหมุาะส่มุ 
แล่ะถ่อัปฏิบัติอัย่์างส่มุำ�าเส่มุอั	 การพิจารณ์าถ่งความุส่มุเหตุส่มุผู้ล่ 
แล่ะความุระมัุด้ระวังรอับคอับในการจัด้ทำา	รวมุทั�งมุกีารเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่
ส่ำาคัญ่อัย์่างเพีย์งพอัแล่ะโปร่งใส่ในหมุาย์เหตุประกอับงบการเงิน	 
เพ่�อัให้เป็นประโย์ชำน์ต่อัผูู้้ถ่อัหุ้นแล่ะผูู้้ล่งทุนทั�วไปอัย์่างโปร่งใส่

คณ์ะกรรมุการบริษััท	 ได้้มุอับหมุาย์ให้คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งขอังบริษััท	 ดู้แล่กระบวนการจัด้ทำาราย์งาน
ทางการเงนิ	ทั�งขอังบรษัิัทแล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์	เพ่�อัใหเ้ปน็ไปตามุมุาตรฐาน 
การราย์งานทางการเงินแล่ะเป็นไปตามุกฎข้อับังคับขอังส่ำานักงาน
คณ์ะกรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 (กล่ต.)	 แล่ะ
ตล่าด้หลั่กทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 (ตล่ท)	 รวมุทั�งข้อักฎหมุาย์ที�
เกี�ย์วข้อัง	 หน้าที�ความุรับผู้ิด้ชำอับขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะ
ทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้รวมุถ่งการส่อับทานผู้ล่การด้ำาเนินงานให้ 
เป็นไปตามุหลั่กการกำากับดู้แล่กิจการ	 การติด้ตามุกรอับการบริหาร
ความุเส่ี�ย์งโด้ย์รวมุ	รวมุทั�ง	คำานง่ถง่ความุเหมุาะส่มุ	ประสิ่ทธิภิาพ	แล่ะ
ประส่ิทธิิผู้ล่ขอังระบบการควบคุมุภาย์ในแล่ะกระบวนการตรวจส่อับ 
การคัด้เล่่อัก	 ผูู้้ส่อับบัญ่ชำีภาย์นอัก	 ตล่อัด้จนหน้าที�อั่�นตามุที� 
คณ์ะกรรมุการบริษััทมุอับหมุาย์	

ส่ำานกังานตรวจส่อับภาย์ในขอังบรษัิัท	ราย์งานตอ่ัคณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 ส่ำานักงานตรวจส่อับภาย์ในมุีหน้าที�รับ
ผู้ิด้ชำอับในการส่อับทานความุเพีย์งพอั	 แล่ะความุมุีประส่ิทธิิภาพขอัง
ระบบการควบคุมุภาย์ใน	ส่ำานกังานตรวจส่อับภาย์ในได้ท้ำาการราย์งาน 
ส่ิ�งที�ตรวจพบตล่อัด้จนให้คำาเส่นอัแนะแก่ฝ่�าย์บรหิารแล่ะคณ์ะกรรมุการ
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 การส่อับทานระบบควบคุมุภาย์ใน
ด้ังกล่่าวได้้ปฏิบัติเพ่�อัให้เกิด้ความุมุั�นใจว่าบริษััทมีุระบบการควบคุมุ
ภาย์ในที�มุีประส่ิทธิิภาพ	 แล่ะให้ความุเชำ่�อัมุั�นได้้ว่าบริษััทจะส่ามุารถ
บรรลุ่วัตถุประส่งค์ขอังบริษััทได้้	 ความุเส่ี�ย์งในทุกระดั้บขอังบริษััท 
ได้้รับการจัด้การด้้วย์ระบบการควบคุมุภาย์ในที�มุีประส่ิทธิิภาพแล่ะ
ได้้บันท่กไว้เป็นข้อัมุูล่ล่งในแบบประเมุินความุเพีย์งพอัขอังระบบ
การควบคุมุภาย์ในซึ่่�งส่อัด้คล้่อังกับข้อัเส่นอัแนะขอังส่ำานักงานคณ์ะ
กรรมุการกำากับหล่ักทรัพย์์แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	(กล่ต.)	

ระบบการควบคุมุภาย์ในที�ใชำ้ในบริษััทมุีความุส่อัด้คล่้อังกับโครงส่ร้าง
การควบคุมุภาย์ในตามุกรอับแนวทางการควบคุมุภาย์ในขอังคณ์ะ
กรรมุการรว่มุขอังส่ถาบนัวชิำาชำพี	5	ส่ถาบนัในส่หรฐัอัเมุรกิา	(COSO)	
คณ์ะกรรมุการบรษัิัทได้พ้จิารณ์าขอ้ัเส่นอัแนะขอังคณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	ประเมุนิความุคดิ้เหน็ต่อัระบบการควบคมุุ
ภาย์ในขอังบริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์	 แล่ะพบว่ามุีการควบคุมุภาย์ในที� 
เพีย์งพอั	 โด้ย์ข้อัส่รุปขอังระบบการควบคุมุภาย์ในขอังบริษััทภาย์ใต้
กรอับขอัง	COSO	มุีด้ังต่อัไปน้�
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สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษััทมุีการจัด้ทำาแผู้นธิุรกิจระย์ะ	 1	 ปี	 แล่ะแผู้นธิุรกิจระย์ะย์าว	 
ซึ่่�งได้้รับการอันุมุัติโด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััท	 โด้ย์แผู้นด้ังกล่่าวได้้จัด้
ทำาข่�นเพ่�อัเป็นแนวทางส่ำาหรับพนักงานในการที�จะบรรลุ่เป้าหมุาย์
แล่ะวัตถุประส่งค์ขอังทุกหน่วย์งาน	 แล่ะมุีกระบวนการติด้ตามุความุ
ส่ำาเร็จขอังวัตถุประส่งค์ขอังบริษััท	 รวมุถ่งมุีการส่อับทานเป็นครั�ง
คราวด้้วย์	 บริษััทกำาหนด้ให้มุีโครงส่ร้างอังค์กรที�ด้ี	 ซึ่่�งได้้อัธิิบาย์ถ่ง
หน้าที�แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับขอังแต่ล่ะบุคคล่ในหน้าที�หล่ักแล่ะหน้า
ที�อั่�นๆ	 พนักงานทุกคนจะได้้รับคู่มุ่อันโย์บาย์ซ่ึ่�งได้้รวบรวมุนโย์บาย์
ทั�งหมุด้ที�ส่่งเส่ริมุให้มุีการพัฒนาส่ภาพแวด้ล่้อัมุขอังการควบคุมุที�
เหมุาะส่มุ	 บริษััทได้้จัด้ให้มุีข้อักำาหนด้เกี�ย์วกับจริย์ธิรรมุ	 (Code	 of	
Conduct)	 ส่ำาหรับคณ์ะกรรมุการ	 ผูู้้บริหาร	 ผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์	 ตล่อัด้
จนพนักงานทุกระด้ับ	 ข้อักำาหนด้เกี�ย์วกับจริย์ธิรรมุด้ังกล่่าวได้้มุีการ
ประกาศให้พนกังานทุกคนได้ร้บัทราบแล่ะล่งนามุ	นโย์บาย์การตอ่ัตา้น
การตดิ้ส่นิบนแล่ะการตอ่ัตา้นการทจุรติคอัรร์ปัชำนัด้ำาเนนิการโด้ย์บรษัิัท 
เพ่�อัให้การด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทกับประเทศต่างๆ	 ทั�วโล่กเป็นไป
อัย์่างสุ่จริต	 ยุ์ติธิรรมุ	 ปราศจากการติด้ส่ินบนแล่ะมีุความุรับผิู้ด้ชำอับ	
มุีการเผู้ย์แพร่นโย์บาย์ด้ังกล่่าวไว้บนเว็บไซึ่ต์ขอัง	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	
(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)

การบริหารจัดการความเสี�ยงขององค์กร
บริษััทมุีกระบวนการในการประเมุินแล่ะระบุปัจจัย์ความุเส่ี�ย์งที�มุีผู้ล่
ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจ	 ซึ่่�งมุีการประเมิุนส่ภาพปัจจุบันอัย่์างต่อัเน่�อัง	
เน่�อังจากผู้ล่จากการเปล่ี�ย์นแปล่งด้้านเศรษัฐกิจ	 การเงิน	 ส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุทางอัุตส่าหกรรมุที�เกี�ย์วข้อังแล่ะทรัพย์ากรภาย์ใน	 บริษััท
ได้้พิจารณ์าแล่ะจัด้ล่ำาดั้บความุส่ำาคัญ่ขอังความุเส่ี�ย์งตามุความุถี�แล่ะ 
ผู้ล่กระทบที�มุีต่อัความุส่ำาเร็จตามุเป้าหมุาย์	 มุีการเพิ�มุความุเร็วใน 
การเกิด้ความุเส่ี�ย์ง	 (Risk	 Velocity)	 ข่�นมุาอัีกมุิติหน่�ง	 แผู้นผู้ังการ
ประเมุินความุเส่ี�ย์ง	 (Risk	 Assessment	 Matrix)	 ได้้ถูกถ่าย์ทอัด้ให้
หนว่ย์งานตา่งๆ	กำาหนด้กจิกรรมุเพ่�อัตอับส่นอังตอ่ัความุเส่ี�ย์ง	ผูู้บ้รหิาร
มุีการประชำุมุกำาหนด้แผู้นการปฏิบัติที�ครอับคลุ่มุเพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์ง	มุี
การทบทวนแล่ะติด้ตามุผู้ล่เป็นประจำาผู่้านการประชำุมุระด้ับบริหาร
แล่ะการประชำุมุขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
นอักจากน้�	การบริหารความุเส่ี�ย์งเป็นอัีกหน่�งวาระส่ำาคัญ่ที�ได้้นำาเส่นอั
ต่อัที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นประจำา

การควบคุมการปฏิิบัติงานของฝ่่ายบริหาร
บริษััทได้้กำาหนด้นโย์บาย์แล่ะขั�นตอันการปฏิบัติงานที�เหมุาะส่มุกับ
การด้ำาเนินธิุรกิจอัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพ	ได้้แก่	กำาหนด้ขอับเขต	อัำานาจ
หน้าที�	แล่ะอัำานาจอันุมุัติขอังฝ่�าย์บริหารแต่ล่ะระด้ับไว้อัย์่างชำัด้เจน	มีุ
การติด้ตามุดู้แล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์เป็นประจำา
แล่ะส่มุำ�าเส่มุอั	รวมุถง่มุรีะบบการควบคมุุภาย์ในเร่�อังการทำาธิรุกรรมุกบั 
ผูู้ถ้อ่ัหุ้นราย์ใหญ่่	กรรมุการ	ผูู้บ้รหิารแล่ะบคุคล่ที�เกี�ย์วข้อังอัย่์างหมุาะส่มุ

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล
บริษััทแล่ะผูู้้บริหารมีุความุเช่ำ�อัมุั�นในประสิ่ทธิิภาพแล่ะความุเพีย์งพอั 
ขอังข้อัมูุล่ที�นำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อัการพิจารณ์า		
ราย์งานการประชำุมุขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทมุีการจัด้เตรีย์มุโด้ย์ 
ส่ว่นเล่ขานกุารบรษัิัท	ราย์งานการประชำมุุครอับคล่มุุถง่การแล่กเปล่ี�ย์น
ความุคิด้เห็นในที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััท	 ราย์งานการประชำุมุ
ได้้รับการส่อับทานแล่ะล่งนามุโด้ย์ประธิานการประชำุมุ	 เล่ขานุการ
บริษััทได้้ปฏิบัติตามุหร่อัให้ข้อัมุูล่ที�จำาเป็นแก่กรรมุการบริษััทตามุที� 
ได้้รับการร้อังขอั	

นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษัทัมุนีโย์บาย์การแจ้งเบาะแส่เพ่�อัเปน็ชำ่อังทางในการรับทราบเร่�อัง
ราวร้อังทกุข์จากพนักงานแล่ะผูู้้มุสี่ว่นได้เ้ส่ยี์อ่ั�นๆ	ที�ไมุต่อ้ังการเปดิ้เผู้ย์
ตวัตน	เวบ็ไซึ่ตข์อังบรษัิัทมุชีำอ่ังทางการตดิ้ตอ่ัส่่�อัส่ารที�หล่ากหล่าย์กบั
บุคคล่ภาย์นอัก	เชำ่น	ติด้ต่อัเกี�ย์วกับนักล่งทุนส่ัมุพันธิ์	ลู่กค้าส่ัมุพันธิ์	
เปน็ตน้	บรษัิัทได้จั้ด้ทำาชำอ่ังทางการส่่�อัส่ารใหก้บับคุคล่ภาย์นอัก	กรณ์้
ต้อังการติด้ต่อัส่่�อัส่ารกับกรรมุการอัิส่ระแล่ะประธิานคณ์ะกรรมุการ
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งขอังบริษััท	 โด้ย์ส่ามุารถส่่งอีัเมุล่ 
ตรงมุาได้้ที�	alank@libertasth.com	หร่อั	TCoC	Helpline	ซึ่่�งด้ำาเนิน
การโด้ย์บุคคล่ที�ส่ามุที�ไมุ่มีุส่่วนเกี�ย์วข้อังกับบริษััทแต่อัย่์างใด้	 ผู่้าน
การโทรศัพท์โด้ย์ไมุ่เส่ีย์ค่าใชำ้จ่าย์	หร่อัทางเว็บไซึ่ต์	โด้ย์มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้ 
ตามุนโย์บาย์การร้อังเรีย์นการกระทำาผู้ิด้จรรย์าบรรณ์ขอังบริษััท

ระบบการติดตาม
แผู้นธิุรกิจประจำาปีขอังบริษััทผู่้านการพิจารณ์าแล่ะอันุมุัติจาก 
คณ์ะกรรมุการบริษััท	งบการเงินรวมุราย์ไตรมุาส่ขอังบริษััทได้้รับการ
ส่อับทานจากคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 แล่ะ
เส่นอัแนะข้อัคิด้เห็นต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อัอันุมุัติ	 นอักจากน้�	
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งย์ังได้้ส่อับทานงบการ
ประจำาปีที�ผู้า่นการตรวจส่อับแล้่ว	แล่ะเส่นอัคำาแนะนำาตอ่ัคณ์ะกรรมุการ
บรษัิัทเพ่�อัพจิารณ์าแล่ะอันมุุตัดิ้ว้ย์	คณ์ะผูู้บ้รหิารขอังบรษัิัท	ได้ป้ระเมุนิ
ขดี้ความุส่ามุารถขอังอังค์กรในด้า้นการควบคุมุภาย์ในเป็นประจำาทุกปี
แล่ะมุีการปรับปรุงระบบเพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อังกับความุต้อังการขอังธิุรกิจ	

ส่ำานักงานตรวจส่อับภาย์ในได้้กำาหนด้แผู้นการตรวจส่อับภาย์ในประจำาปี 
ซ่ึ่�งได้้รับการอันุมุตัจิากคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
แผู้นการตรวจส่อับตามุระด้ับความุเส่ี�ย์งจะพิจารณ์าจากหล่าย์ปัจจัย์
เส่ี�ย์งแล่ะผู้ล่การตรวจส่อับก่อันหน้า	 ส่ำานักงานตรวจส่อับภาย์ในขอัง
บริษััทได้้ส่อับทานระบบการควบคุมุภาย์ในขอังกระบวนการด้ำาเนิน
งานที�หล่ากหล่าย์แล่ะครอับคลุ่มุบริษััทย์่อัย์ทั�งหมุด้โด้ย์ให้เป็นไปตามุ
แผู้นการตรวจส่อับประจำาปี	 ข้อับกพร่อังแล่ะข้อัเส่นอัแนะต่างๆ 
จะถูกแจ้งไปย์ังหน่วย์งานที�รับผู้ิด้ชำอับเพ่�อันำาไปปฏิบัติใชำ้	 ราย์งาน 
การตรวจส่อับแล่ะส่ิ�งที�ตรวจพบจะนำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งทุกๆ	ไตรมุาส่	

คณ์ะกรรมุการบริษััท	 มุีความุเห็นว่าระบบการควบคุมุภาย์ในขอัง 
บริษััทโด้ย์รวมุมีุความุเพีย์งพอัที�จะรับรอังได้้ว่างบการเงินขอังบริษััท	
ทาทา	 ส่ตีล่	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 แล่ะ	 บริษััทย์่อัย์	 ที�
เกี�ย์วขอ้ังกบัฐานะการเงนิ	ผู้ล่การด้ำาเนนิงานแล่ะกระแส่เงนิส่ด้ทั�งหมุด้ 
มุีความุถูกต้อังแล่ะครบถ้วนในส่าระส่ำาคัญ่
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สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษััทมุีการจัด้ทำาแผู้นธิุรกิจระย์ะ	 1	 ปี	 แล่ะแผู้นธิุรกิจระย์ะย์าว	 
ซึ่่�งได้้รับการอันุมุัติโด้ย์คณ์ะกรรมุการบริษััท	 โด้ย์แผู้นด้ังกล่่าวได้้จัด้
ทำาข่�นเพ่�อัเป็นแนวทางส่ำาหรับพนักงานในการที�จะบรรลุ่เป้าหมุาย์
แล่ะวัตถุประส่งค์ขอังทุกหน่วย์งาน	 แล่ะมุีกระบวนการติด้ตามุความุ
ส่ำาเร็จขอังวัตถุประส่งค์ขอังบริษััท	 รวมุถ่งมุีการส่อับทานเป็นครั�ง
คราวด้้วย์	 บริษััทกำาหนด้ให้มุีโครงส่ร้างอังค์กรที�ด้ี	 ซึ่่�งได้้อัธิิบาย์ถ่ง
หน้าที�แล่ะความุรับผู้ิด้ชำอับขอังแต่ล่ะบุคคล่ในหน้าที�หล่ักแล่ะหน้า
ที�อั่�นๆ	 พนักงานทุกคนจะได้้รับคู่มุ่อันโย์บาย์ซ่ึ่�งได้้รวบรวมุนโย์บาย์
ทั�งหมุด้ที�ส่่งเส่ริมุให้มุีการพัฒนาส่ภาพแวด้ล่้อัมุขอังการควบคุมุที�
เหมุาะส่มุ	 บริษััทได้้จัด้ให้มุีข้อักำาหนด้เกี�ย์วกับจริย์ธิรรมุ	 (Code	 of	
Conduct)	 ส่ำาหรับคณ์ะกรรมุการ	 ผูู้้บริหาร	 ผูู้้มุีส่่วนได้้เสี่ย์	 ตล่อัด้
จนพนักงานทุกระด้ับ	 ข้อักำาหนด้เกี�ย์วกับจริย์ธิรรมุดั้งกล่่าวได้้มุีการ
ประกาศให้พนกังานทุกคนได้ร้บัทราบแล่ะล่งนามุ	นโย์บาย์การตอ่ัตา้น
การตดิ้ส่นิบนแล่ะการตอ่ัต้านการทจุรติคอัรร์ปัชำนัด้ำาเนนิการโด้ย์บรษัิัท 
เพ่�อัให้การด้ำาเนินธิุรกิจขอังบริษััทกับประเทศต่างๆ	 ทั�วโล่กเป็นไป
อัย์่างสุ่จริต	 ยุ์ติธิรรมุ	 ปราศจากการติด้ส่ินบนแล่ะมีุความุรับผิู้ด้ชำอับ	
มุีการเผู้ย์แพร่นโย์บาย์ด้ังกล่่าวไว้บนเว็บไซึ่ต์ขอัง	บริษััท	ทาทา	ส่ตีล่	
(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)

การบริหารจัดการความเสี�ยงขององค์กร
บริษััทมุีกระบวนการในการประเมุินแล่ะระบุปัจจัย์ความุเส่ี�ย์งที�มุีผู้ล่
ต่อัการด้ำาเนินธิุรกิจ	 ซึ่่�งมุีการประเมิุนส่ภาพปัจจุบันอัย์่างต่อัเน่�อัง	
เน่�อังจากผู้ล่จากการเปล่ี�ย์นแปล่งด้้านเศรษัฐกิจ	 การเงิน	 ส่ภาพ
แวด้ล่้อัมุทางอัุตส่าหกรรมุที�เกี�ย์วข้อังแล่ะทรัพย์ากรภาย์ใน	 บริษััท
ได้้พิจารณ์าแล่ะจัด้ล่ำาดั้บความุส่ำาคัญ่ขอังความุเส่ี�ย์งตามุความุถี�แล่ะ 
ผู้ล่กระทบที�มุีต่อัความุส่ำาเร็จตามุเป้าหมุาย์	 มุีการเพิ�มุความุเร็วใน 
การเกิด้ความุเส่ี�ย์ง	 (Risk	 Velocity)	 ข่�นมุาอัีกมุิติหน่�ง	 แผู้นผู้ังการ
ประเมุินความุเส่ี�ย์ง	 (Risk	 Assessment	 Matrix)	 ได้้ถูกถ่าย์ทอัด้ให้
หนว่ย์งานตา่งๆ	กำาหนด้กจิกรรมุเพ่�อัตอับส่นอังตอ่ัความุเส่ี�ย์ง	ผูู้บ้รหิาร
มุีการประชำุมุกำาหนด้แผู้นการปฏิบัติที�ครอับคลุ่มุเพ่�อัล่ด้ความุเส่ี�ย์ง	มุี
การทบทวนแล่ะติด้ตามุผู้ล่เป็นประจำาผู่้านการประชำุมุระด้ับบริหาร
แล่ะการประชำุมุขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
นอักจากน้�	การบริหารความุเส่ี�ย์งเป็นอัีกหน่�งวาระส่ำาคัญ่ที�ได้้นำาเส่นอั
ต่อัที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นประจำา

การควบคุมการปฏิิบัติงานของฝ่่ายบริหาร
บริษััทได้้กำาหนด้นโย์บาย์แล่ะขั�นตอันการปฏิบัติงานที�เหมุาะส่มุกับ
การด้ำาเนินธิุรกิจอัย์่างมุีประส่ิทธิิภาพ	ได้้แก่	กำาหนด้ขอับเขต	อัำานาจ
หน้าที�	แล่ะอัำานาจอันุมุัติขอังฝ่�าย์บริหารแต่ล่ะระด้ับไว้อัย์่างชำัด้เจน	มุี
การติด้ตามุดู้แล่การด้ำาเนินงานขอังบริษััทแล่ะบริษััทย์่อัย์เป็นประจำา
แล่ะส่มุำ�าเส่มุอั	รวมุถง่มุรีะบบการควบคมุุภาย์ในเร่�อังการทำาธิรุกรรมุกบั 
ผูู้ถ้อ่ัหุ้นราย์ใหญ่่	กรรมุการ	ผูู้บ้รหิารแล่ะบคุคล่ที�เกี�ย์วข้อังอัย่์างหมุาะส่มุ

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล
บริษััทแล่ะผูู้้บริหารมีุความุเช่ำ�อัมุั�นในประสิ่ทธิิภาพแล่ะความุเพีย์งพอั 
ขอังข้อัมูุล่ที�นำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อัการพิจารณ์า		
ราย์งานการประชำุมุขอังคณ์ะกรรมุการบริษััทมุีการจัด้เตรีย์มุโด้ย์ 
ส่ว่นเล่ขานกุารบรษัิัท	ราย์งานการประชำมุุครอับคล่มุุถง่การแล่กเปล่ี�ย์น
ความุคิด้เห็นในที�ประชำุมุคณ์ะกรรมุการบริษััท	 ราย์งานการประชำุมุ
ได้้รับการส่อับทานแล่ะล่งนามุโด้ย์ประธิานการประชำุมุ	 เล่ขานุการ
บริษััทได้้ปฏิบัติตามุหร่อัให้ข้อัมุูล่ที�จำาเป็นแก่กรรมุการบริษััทตามุที� 
ได้้รับการร้อังขอั	

นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษัทัมุนีโย์บาย์การแจ้งเบาะแส่เพ่�อัเปน็ชำ่อังทางในการรับทราบเร่�อัง
ราวร้อังทกุข์จากพนักงานแล่ะผูู้้มุสี่ว่นได้เ้ส่ยี์อ่ั�นๆ	ที�ไมุต่อ้ังการเปดิ้เผู้ย์
ตวัตน	เวบ็ไซึ่ตข์อังบรษัิัทมุชีำอ่ังทางการตดิ้ต่อัส่่�อัส่ารที�หล่ากหล่าย์กบั
บุคคล่ภาย์นอัก	เชำ่น	ติด้ต่อัเกี�ย์วกับนักล่งทุนส่ัมุพันธิ์	ลู่กค้าส่ัมุพันธิ์	
เปน็ตน้	บรษัิัทได้จั้ด้ทำาชำอ่ังทางการส่่�อัส่ารใหก้บับคุคล่ภาย์นอัก	กรณ์้
ต้อังการติด้ต่อัส่่�อัส่ารกับกรรมุการอัิส่ระแล่ะประธิานคณ์ะกรรมุการ
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งขอังบริษััท	 โด้ย์ส่ามุารถส่่งอีัเมุล่ 
ตรงมุาได้้ที�	alank@libertasth.com	หร่อั	TCoC	Helpline	ซึ่่�งด้ำาเนิน
การโด้ย์บุคคล่ที�ส่ามุที�ไมุ่มีุส่่วนเกี�ย์วข้อังกับบริษััทแต่อัย่์างใด้	 ผู่้าน
การโทรศัพท์โด้ย์ไมุ่เส่ีย์ค่าใชำ้จ่าย์	หร่อัทางเว็บไซึ่ต์	โด้ย์มุีราย์ล่ะเอัีย์ด้ 
ตามุนโย์บาย์การร้อังเรีย์นการกระทำาผู้ิด้จรรย์าบรรณ์ขอังบริษััท

ระบบการติดตาม
แผู้นธิุรกิจประจำาปีขอังบริษััทผู่้านการพิจารณ์าแล่ะอันุมุัติจาก 
คณ์ะกรรมุการบริษััท	งบการเงินรวมุราย์ไตรมุาส่ขอังบริษััทได้้รับการ
ส่อับทานจากคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 แล่ะ
เส่นอัแนะข้อัคิด้เห็นต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััทเพ่�อัอันุมุัติ	 นอักจากน้�	
คณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งย์ังได้้ส่อับทานงบการ
ประจำาปีที�ผู้า่นการตรวจส่อับแล้่ว	แล่ะเส่นอัคำาแนะนำาตอ่ัคณ์ะกรรมุการ
บรษัิัทเพ่�อัพจิารณ์าแล่ะอันมุุตัดิ้ว้ย์	คณ์ะผูู้บ้รหิารขอังบรษัิัท	ได้ป้ระเมุนิ
ขดี้ความุส่ามุารถขอังอังค์กรในด้า้นการควบคุมุภาย์ในเป็นประจำาทุกปี
แล่ะมุีการปรับปรุงระบบเพ่�อัให้ส่อัด้คล่้อังกับความุต้อังการขอังธิุรกิจ	

ส่ำานักงานตรวจส่อับภาย์ในได้้กำาหนด้แผู้นการตรวจส่อับภาย์ในประจำาปี 
ซ่ึ่�งได้้รับการอันุมุตัจิากคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	
แผู้นการตรวจส่อับตามุระด้ับความุเส่ี�ย์งจะพิจารณ์าจากหล่าย์ปัจจัย์
เส่ี�ย์งแล่ะผู้ล่การตรวจส่อับก่อันหน้า	 ส่ำานักงานตรวจส่อับภาย์ในขอัง
บริษััทได้้ส่อับทานระบบการควบคุมุภาย์ในขอังกระบวนการด้ำาเนิน
งานที�หล่ากหล่าย์แล่ะครอับคลุ่มุบริษััทย์่อัย์ทั�งหมุด้โด้ย์ให้เป็นไปตามุ
แผู้นการตรวจส่อับประจำาปี	 ข้อับกพร่อังแล่ะข้อัเส่นอัแนะต่างๆ 
จะถูกแจ้งไปย์ังหน่วย์งานที�รับผู้ิด้ชำอับเพ่�อันำาไปปฏิบัติใชำ้	 ราย์งาน 
การตรวจส่อับแล่ะส่ิ�งที�ตรวจพบจะนำาเส่นอัต่อัคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
แล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งทุกๆ	ไตรมุาส่	

คณ์ะกรรมุการบริษััท	 มุีความุเห็นว่าระบบการควบคุมุภาย์ในขอัง 
บริษััทโด้ย์รวมุมีุความุเพีย์งพอัที�จะรับรอังได้้ว่างบการเงินขอังบริษััท	
ทาทา	 ส่ตีล่	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	 แล่ะ	 บริษััทย์่อัย์	 ที�
เกี�ย์วขอ้ังกบัฐานะการเงนิ	ผู้ล่การด้ำาเนนิงานแล่ะกระแส่เงนิส่ด้ทั�งหมุด้ 
มุีความุถูกต้อังแล่ะครบถ้วนในส่าระส่ำาคัญ่

146146  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ราย์การบัญ่ชำีที�ส่ำาคัญ่กับบริษััทที�เกี�ย์วข้อังกัน	 ส่ำาหรับรอับระย์ะเวล่าบัญ่ชำีแต่ล่ะปีส่ิ�นสุ่ด้วันที�	 31	 มุีนาคมุ	 2565	 31	 มุีนาคมุ	 2564	 แล่ะ	 
31	มุีนาคมุ	2563	ส่รุปได้้ด้ังน้�	

ประเภทของรายการระหว่างกัน
หน่วย์	:	พันบาท

31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2563

ขาย์ส่ินค้า 3,785,149 1,562,867 1,501,005

ซึ่่�อัส่ินค้า 482,369 2,765,594 1,178,050

ค่าใชำ้จ่าย์อั่�น 691 811 1,074

ลู่กหน้�การค้า 191,269 279,604 226,196

ลู่กหน้�อั่�น	 44 44 44

เจ้าหน้�การค้า 2,393 185,080 2,347

เจ้าหน้�อั่�น 2,436 2,256 2,267

อั้างถ่งหมุาย์เหตุประกอับงบการเงินรวมุแล่ะงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ข้อั	 34	 ราย์การกับบุคคล่หร่อักิจการที�เกี�ย์วข้อังกัน	 หน้า	 231-232 
ส่ำาหรับราย์ล่ะเอัีย์ด้ขอังราย์การระหว่างกัน

ราย์ล่ะเอัีย์ด้ขอังราย์การระหว่างกันแต่ล่ะประเภทมุีด้ังน้�

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 บรษัิัท	ส่ย์ามุล่วด้เหล็่กอัตุส่าหกรรมุ	จำากดั้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็ก มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 2,353,896 898,270 452,053

2 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ 195,497 395,669 762,299

3 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็กเคล่่อับส่ังกะส่ี มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 492,974 265,682 282,700

4 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.* ผู้ล่ิตเหล่็ก มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 3,157 3,246 3,774

5 Tata	International	Metal	Asia	Ltd. ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 739,625 - -

6 Tata	Projects	Limited งานโครงการโครงส่ร้างพ่�นฐาน มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน - - 179

รวมร�ยก�รข�ยสินค้�ระหว่�งกัน 3,785,149 1,562,867 1,501,005

หม�ยเหตุุ : *	บริษััทน้�ไมุ่ถ่อัเป็นกิจการที�เกี�ย์วข้อังกันภาย์ใต้	“ผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน”	ตั�งแต่วันที�	30	กันย์าย์น	พ.ศ.	2564
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การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
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รายละเอียดรายการซัื�อสินค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 Tata	International	Metals	Asia	Ltd.	 ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 402,089 493,858 1,137,852

2 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ - 2,252,154 -

3 Tata	International	Limited ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 67,583 - 18,518

4 Tata	International	West	Asia	DMCC ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 12,697 19,582 21,680

รวมร�ยก�รซื�อสินค้�ระหว่�งกัน 482,369 2,765,594 1,178,050

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื�นกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 บรษัิัท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่ก็อัตุส่าหกรรมุ	จำากดั้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็ก มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 11 15 -

2 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ 455 747 1,004

3 Tata	Sons	Private	Limited การล่งทุนแล่ะให้บริการ
ด้้านที�ปร่กษัา

มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 225 22 16

4 บรษัิัท	ทาทา	เทคโนโล่ยี์ส์่	(ประเทศไทย์)	จำากดั้ บริการด้้านไอัที มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน - - 54

5 Tata	Services	Ltd. บริการด้้านการอับรมุ มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน - 27 -

รวมร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยอื�นระหว่�งกัน 691 811 1,074

รายละเอียดลูกหนี�การค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็กเคล่่อับส่ังกะส่ี มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 50,537 36,306 53,664

2 บริษััท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ	จำากัด้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็ก มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 140,732 15,438 543

3 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ - 227,860 171,989

รวมร�ยก�รล้กหน่�ก�รค้�ระหว่�งกัน 191,269 279,604 226,196
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การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
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รายละเอียดรายการซัื�อสินค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 Tata	International	Metals	Asia	Ltd.	 ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 402,089 493,858 1,137,852

2 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ - 2,252,154 -

3 Tata	International	Limited ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 67,583 - 18,518

4 Tata	International	West	Asia	DMCC ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 12,697 19,582 21,680

รวมร�ยก�รซื�อสินค้�ระหว่�งกัน 482,369 2,765,594 1,178,050

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื�นกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 บรษัิัท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่ก็อัตุส่าหกรรมุ	จำากดั้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็ก มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 11 15 -

2 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ 455 747 1,004

3 Tata	Sons	Private	Limited การล่งทุนแล่ะให้บริการ
ด้้านที�ปร่กษัา

มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 225 22 16

4 บรษัิัท	ทาทา	เทคโนโล่ย์ส์ี่	(ประเทศไทย์)	จำากดั้ บริการด้้านไอัที มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน - - 54

5 Tata	Services	Ltd. บริการด้้านการอับรมุ มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน - 27 -

รวมร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยอื�นระหว่�งกัน 691 811 1,074

รายละเอียดลูกหนี�การค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็กเคล่่อับส่ังกะส่ี มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 50,537 36,306 53,664

2 บริษััท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ	จำากัด้ ผู้ล่ิตล่วด้เหล่็ก มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 140,732 15,438 543

3 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ - 227,860 171,989

รวมร�ยก�รล้กหน่�ก�รค้�ระหว่�งกัน 191,269 279,604 226,196

148148  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการลูกหนี�อื�นกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ 23 23 23

2 บริษััท	ทาทา	คอัมุมุิวนิเคชำั�นส่์	
(ประเทศไทย์)	จำากัด้

บริการด้้านเทคโนโล่ย์ี
ส่ารส่นเทศ	แล่ะโทรคมุนาคมุ

มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 21 21 21

รวมร�ยก�รล้กหน้�อื�นระหว่�งกัน 44 44 44

รายละเอียดรายการเจ้าหนี�การค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ 2,393 2,251 2,347

2 Tata	International	Metals	Asia	Ltd. ซึ่่�อัมุาขาย์ไป มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน - 182,829 -

รวมร�ยก�รเจ้�หน้�ก�รค้�ระหว่�งกัน 2,393 185,080 2,347

รายละเอียดรายการเจ้าหนี�อื�นกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
หน่วย์	:	พันบาท	

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความส้ัมพันธ์
มูลค่ารายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63

1 Tata	Steel	Limited ผู้ล่ิตเหล่็ก บริษััทใหญ่่ในล่ำาด้ับสู่งสุ่ด้ 2,312 2,256 2,267

2 Tata	Sons	Private	Limited การล่งทุนแล่ะให้บริการ
ด้้านที�ปร่กษัา

มุีผูู้้ถ่อัหุ้นกลุ่่มุเด้ีย์วกัน 124 - -

รวมร�ยก�รเจ้�หน้�อื�นระหว่�งกัน 2,436 2,256 2,267
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เงื�อนไขและนโยบายราคา
ราย์การระหว่างกันด้ังกล่่าวเป็นราย์การทางการค้าระหว่างบริษััทกับ
บรษัิัทย์อ่ัย์หรอ่ับรษัิัทที�เกี�ย์วขอ้ังกนั	รวมุถง่การกูย้์มุ่ซึ่่�งทำาภาย์ใตก้ล่ไก
ขอังนโย์บาย์การกำาหนด้ราคาโอัน	ราย์การระหว่างกันได้้กระทำาอัย์่าง
ย์ุติธิรรมุ	 ตามุราคาตล่าด้แล่ะเป็นไปตามุปกติธิุรกิจการค้า	 ส่ามุารถ
เทีย์บเคีย์งราคาแล่ะอััตราด้อักเบี�ย์ที�ใชำ้ได้้เชำ่นเด้ีย์วกับที�ทำากับบุคคล่
ทั�วไป	 อัย์่างไรก็ตามุในกรณ์้ที�ไมุ่มุีราคาหร่อัอััตราด้อักเบี�ย์ที�ใชำ้เทีย์บ
เคีย์ง	 บริษััทจะทำาการเปรีย์บเทีย์บกับราคาภาย์นอักภาย์ใต้เง่�อันไขที�
เหมุ่อันหร่อัคล่้าย์คล่่งกัน	

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั
ราย์การระหว่างกันด้ังกล่่าว	 เป็นธิุรกรรมุซึ่่�งเกิด้ข่�นจากการด้ำาเนิน
ธิุรกิจปกติระหว่างบริษััทกับบริษััทย์่อัย์แล่ะบริษััทที�เกี�ย์วข้อังกัน	 
บนเง่�อันไขการค้าทั�วไป	ซ่ึ่�งเปน็ราย์การที�กอ่ัให้เกิด้ประโย์ชำน์ตอ่ับรษัิัท	
กล่่าวค่อั	 ในการซึ่่�อัวัตถุด้ิบ	 บริษััทมุั�นใจในเร่�อังคุณ์ภาพแล่ะความุ
ส่มุำ�าเส่มุอัในการจัด้หาวัตถุด้ิบ	 ส่ำาหรับการขาย์ส่ินค้าจะเป็นการเพิ�มุ
ชำ่อังทางการจำาหน่าย์ให้แก่บริษััท	

มาตรการหรือขั�นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ในการอันุมุัติการทำาราย์การระหว่างกันนั�น	 ในแต่ล่ะบริษััทได้้มุีการ
กำาหนด้อัำานาจในการด้ำาเนินการไว้อัย่์างชำัด้เจนว่าต้อังได้้รับอันุมุัติ 
จากผูู้้ชำว่ย์กรรมุการผูู้จ้ดั้การใหญ่ข่อังแต่ล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์	หรอ่ัได้ร้บัอันุมุตั ิ
จากกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	หร่อัคณ์ะจัด้การ	หร่อัคณ์ะกรรมุการขอัง
บริษััทตามุวงเงินที�กำาหนด้ไว้	 ภาย์ใต้ระบบการควบคุมุภาย์ในขอัง
บริษััทที�วางไว้	คู่มุ่อัอัำานาจด้ำาเนินการได้้มุีการพิจารณ์าทบทวนอัย์่าง
ส่มุำ�าเส่มุอั	เพ่�อัใหเ้กดิ้ความุย่์ด้หย์ุน่แล่ะความุคล่อ่ังตัวในการด้ำาเนนิงาน 
แล่ะการควบคุมุภาย์ในที�ด้ี

ในกรณ์้ที�อัาจมุีการทำาราย์การระหว่างกันในอันาคตกับบุคคล่ที�อัาจ 
มุคีวามุขัด้แย์ง้ทางผู้ล่ประโย์ชำนก์บับรษัิัท	บรษัิัทได้ป้ฏบิตัติามุมุาตรการ
แล่ะขั�นตอันต่างๆ	 ตามุประกาศแล่ะข้อักำาหนด้ขอังส่ำานักงานคณ์ะ
กรรมุการกำากับหล่กัทรพัย์์แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์แหง่ประเทศไทย์อัย์า่ง
เคร่งครัด้	 ทั�งในด้้านการขอัอันุมุัติต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	 แล่ะ/หร่อั 
ผูู้้ถ่อัหุ้น	 ภาย์ใต้ความุเห็นขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง	 ทั�งน้�	 กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารที�อัาจมุีส่่วนได้้เส่ีย์ในเร่�อัง 
ที�พิจารณ์าจะต้อังไมุ่เข้าร่วมุประชุำมุ	 หร่อั	 งด้อัอักเส่ีย์ง	 เพ่�อัให้การ
ตัด้ส่ินใจขอังคณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารเป็นไปอัย์่างย์ุติธิรรมุ	

การด้ำาเนินการด้ังกล่่าวย์ังครอับคลุ่มุถ่งการปฏิบัติตามุข้อักำาหนด้ใน
กรณ์้ที�จะต้อังมีุการเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่การทำาราย์การที�เกี�ย์วโย์งกันแล่ะ
ราย์การได้้มุาหร่อัจำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งส่ินทรัพย์์ที�ส่ำาคัญ่ขอังบริษััทหร่อั
บริษััทย่์อัย์	 ตามุมุาตรฐานการบัญ่ชีำที�กำาหนด้	 โด้ย์ส่ภาวิชำาชีำพบัญ่ชีำ	
ในพระบรมุราชำูปถัมุภ์ด้้วย์	มุาตรการแล่ะขั�นตอันในการอันุมุัติการทำา
ราย์การระหว่างกันด้ังกล่่าวจะกระทำาไปบนพ่�นฐานขอังความุจำาเป็น
แล่ะความุส่มุเหตุส่มุผู้ล่	ตล่อัด้จนเพ่�อัผู้ล่ประโย์ชำน์สู่งสุ่ด้ขอังบริษััท

นโยบายหรอืแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต
แนวโน้มุธุิรกรรมุต่างๆ	 ซึ่่�งเกิด้ข่�นระหว่างบริษััทกับบริษััทย์่อัย์แล่ะ
บรษัิัทที�เกี�ย์วขอ้ังกนัในอันาคต	โด้ย์ราย์การระหวา่งกนัได้ก้ระทำาอัย์า่ง
ย์ุติธิรรมุ	ตามุราคาตล่าด้แล่ะเป็นไปตามุปกติธิุรกิจการค้า

อัย่์างไรก็ตามุ	หากจะมุรีาย์การระหวา่งกันขอังบรษัิัทเกดิ้ข่�นกับบคุคล่
ที�อัาจมีุความุขัด้แย้์งทางผู้ล่ประโย์ชำน์	 หร่อัมีุส่่วนได้้เสี่ย์	 แล่ะ/หร่อั 
บุคคล่ที�เกี�ย์วโย์งกัน	 บริษััทก็จะปฏิบัติตามุมุาตรการแล่ะขั�นตอัน
ต่างๆ	ตามุประกาศแล่ะข้อักำาหนด้ขอังส่ำานักงานคณ์ะกรรมุการกำากับ 
หล่ักทรัพย์์,	 ตล่าด้หล่ักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์	 แล่ะกรมุส่รรพากร
อัย์่างเคร่งครัด้	

150150  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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เงื�อนไขและนโยบายราคา
ราย์การระหว่างกันด้ังกล่่าวเป็นราย์การทางการค้าระหว่างบริษััทกับ
บรษัิัทย์อ่ัย์หรอ่ับรษัิัทที�เกี�ย์วขอ้ังกนั	รวมุถง่การกูย้์มุ่ซึ่่�งทำาภาย์ใตก้ล่ไก
ขอังนโย์บาย์การกำาหนด้ราคาโอัน	ราย์การระหว่างกันได้้กระทำาอัย์่าง
ย์ุติธิรรมุ	 ตามุราคาตล่าด้แล่ะเป็นไปตามุปกติธิุรกิจการค้า	 ส่ามุารถ
เทีย์บเคีย์งราคาแล่ะอััตราด้อักเบี�ย์ที�ใชำ้ได้้เชำ่นเด้ีย์วกับที�ทำากับบุคคล่
ทั�วไป	 อัย์่างไรก็ตามุในกรณ์้ที�ไมุ่มุีราคาหร่อัอััตราด้อักเบี�ย์ที�ใชำ้เทีย์บ
เคีย์ง	 บริษััทจะทำาการเปรีย์บเทีย์บกับราคาภาย์นอักภาย์ใต้เง่�อันไขที�
เหมุ่อันหร่อัคล่้าย์คล่่งกัน	

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั
ราย์การระหว่างกันด้ังกล่่าว	 เป็นธิุรกรรมุซึ่่�งเกิด้ข่�นจากการด้ำาเนิน
ธิุรกิจปกติระหว่างบริษััทกับบริษััทย์่อัย์แล่ะบริษััทที�เกี�ย์วข้อังกัน	 
บนเง่�อันไขการค้าทั�วไป	ซ่ึ่�งเปน็ราย์การที�กอ่ัให้เกิด้ประโย์ชำน์ตอ่ับรษัิัท	
กล่่าวค่อั	 ในการซึ่่�อัวัตถุด้ิบ	 บริษััทมุั�นใจในเร่�อังคุณ์ภาพแล่ะความุ
ส่มุำ�าเส่มุอัในการจัด้หาวัตถุด้ิบ	 ส่ำาหรับการขาย์ส่ินค้าจะเป็นการเพิ�มุ
ชำ่อังทางการจำาหน่าย์ให้แก่บริษััท	

มาตรการหรือขั�นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ในการอันุมุัติการทำาราย์การระหว่างกันนั�น	 ในแต่ล่ะบริษััทได้้มุีการ
กำาหนด้อัำานาจในการด้ำาเนินการไว้อัย่์างชำัด้เจนว่าต้อังได้้รับอันุมุัติ 
จากผูู้ช้ำว่ย์กรรมุการผูู้จ้ดั้การใหญ่ข่อังแต่ล่ะบรษัิัทย์อ่ัย์	หรอ่ัได้ร้บัอันุมุตั ิ
จากกรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	หร่อัคณ์ะจัด้การ	หร่อัคณ์ะกรรมุการขอัง
บริษััทตามุวงเงินที�กำาหนด้ไว้	 ภาย์ใต้ระบบการควบคุมุภาย์ในขอัง
บริษััทที�วางไว้	คู่มุ่อัอัำานาจด้ำาเนินการได้้มุีการพิจารณ์าทบทวนอัย์่าง
ส่มุำ�าเส่มุอั	เพ่�อัใหเ้กดิ้ความุย่์ด้หย์ุน่แล่ะความุคล่อ่ังตัวในการด้ำาเนนิงาน 
แล่ะการควบคุมุภาย์ในที�ด้ี

ในกรณ์้ที�อัาจมุีการทำาราย์การระหว่างกันในอันาคตกับบุคคล่ที�อัาจ 
มุคีวามุขัด้แย์ง้ทางผู้ล่ประโย์ชำนก์บับรษัิัท	บรษัิัทได้ป้ฏบิตัติามุมุาตรการ
แล่ะขั�นตอันต่างๆ	 ตามุประกาศแล่ะข้อักำาหนด้ขอังส่ำานักงานคณ์ะ
กรรมุการกำากับหล่กัทรพัย์์แล่ะตล่าด้หล่กัทรพัย์์แหง่ประเทศไทย์อัย์า่ง
เคร่งครัด้	 ทั�งในด้้านการขอัอันุมุัติต่อัคณ์ะกรรมุการบริษััท	 แล่ะ/หร่อั 
ผูู้้ถ่อัหุ้น	 ภาย์ใต้ความุเห็นขอังคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง	 ทั�งน้�	 กรรมุการแล่ะผูู้้บริหารที�อัาจมุีส่่วนได้้เส่ีย์ในเร่�อัง 
ที�พิจารณ์าจะต้อังไมุ่เข้าร่วมุประชุำมุ	 หร่อั	 งด้อัอักเส่ีย์ง	 เพ่�อัให้การ
ตัด้ส่ินใจขอังคณ์ะกรรมุการแล่ะผูู้้บริหารเป็นไปอัย์่างย์ุติธิรรมุ	

การด้ำาเนินการด้ังกล่่าวย์ังครอับคลุ่มุถ่งการปฏิบัติตามุข้อักำาหนด้ใน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถืือหุ้น

คณ์ะกรรมุการบริษััทเป็นผูู้้รับผู้ิด้ชำอับต่อังบการเงินรวมุขอังบริษััท	
ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	จำากัด้	(มุหาชำน)	แล่ะบริษััทย์่อัย์	รวมุทั�ง
ส่ารส่นเทศทางการเงินที�ปรากฏในแบบแส่ด้งราย์การข้อัมูุล่ประจำาปี	
/	ราย์งานประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	ประจำาปี	2564-2565	
ซึ่่�งจัด้ทำาข่�นตามุมุาตรฐานการราย์งานทางการเงินในประเทศไทย์	
แล่ะตามุข้อักำาหนด้ขอังคณ์ะกรรมุกำากับหล่ักทรัพย์์	 ว่าด้้วย์การจัด้
ทำาแล่ะนำาเส่นอัราย์งานทางการเงินภาย์ใต้พระราชำบัญ่ญ่ัติหล่ักทรัพย์์
แล่ะตล่าด้หล่ักทรัพย์์	 โด้ย์ได้้พิจารณ์าเล่่อักใชำ้นโย์บาย์บัญ่ชำีที�เหมุาะ
ส่มุแล่ะถ่อัปฏิบัติอัย่์างส่มุำ�าเส่มุอั	 การพิจารณ์าถ่งความุส่มุเหตุส่มุผู้ล่	
แล่ะความุระมัุด้ระวังรอับคอับในการจัด้ทำา	รวมุทั�งมุกีารเปิด้เผู้ย์ข้อัมูุล่
ส่ำาคญั่อัย์า่งเพยี์งพอัแล่ะโปรง่ใส่ในหมุาย์เหตปุระกอับงบการเงนิ	เพ่�อั
ให้เป็นประโย์ชำน์ต่อัผูู้้ถ่อัหุ้นแล่ะผูู้้ล่งทุนทั�วไปอัย์่างโปร่งใส่

คณ์ะกรรมุการบริษััทได้้แต่งตั�งคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับแล่ะทบทวน
ความุเส่ี�ย์ง	ซึ่่�งประกอับด้้วย์กรรมุการที�เป็นอัิส่ระเป็นผูู้้กำากับแล่ะดู้แล่
งบการเงิน	 ประเมิุน	 ระบบการควบคุมุภาย์ในแล่ะการบริหารความุ
เส่ี�ย์งให้มุีประส่ิทธิิผู้ล่	 เพ่�อัให้มุีความุมุั�นใจได้้ว่ามุีการบันท่กข้อัมุูล่
ทางบัญ่ชีำที�ถูกต้อัง	 ครบถ้วน	 ทันเวล่า	 แล่ะป้อังกันไมุ่ให้เกิด้การ
ทุจริตหร่อัด้ำาเนินการที�ผู้ิด้ปกติ	ซึ่่�งความุเห็นขอังคณ์ะกรรมุการตรวจ
ส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์งได้้ปรากฏในราย์งานขอังคณ์ะกรรมุการ 
ตรวจส่อับแล่ะทบทวนความุเส่ี�ย์ง	 ประจำาปี	 2564-2565	 ที�แส่ด้งไว้
ในแบบแส่ด้งราย์การข้อัมุูล่ประจำาปี	 /	ราย์งานประจำาปี	 (แบบ	56-1 
One	Report)	น้�แล่้ว

คณ์ะกรรมุการบรษัิัท	มุคีวามุเหน็วา่ระบบการควบคมุุภาย์ในขอังบรษัิัท
โด้ย์รวมุอัย์ู่ในระด้ับที�เพีย์งพอั	 แล่ะส่ามุารถส่ร้างความุเชำ่�อัมุั�นได้้ว่า 
งบการเงินขอังบริษััท	 ทาทา	 ส่ตีล่	 (ประเทศไทย์)	 จำากัด้	 (มุหาชำน)	
แล่ะบริษััทย์่อัย์	แส่ด้งฐานะทางการเงิน	ผู้ล่การด้ำาเนินงานแล่ะกระแส่
เงินส่ด้	ถูกต้อังในส่าระส่ำาคัญ่แล่้ว

ปิยุช กุปตุ้�
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง การประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
และค่าความนิยม เป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ และได้นําเรื่องน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องน้ี 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
ค่าความนิยม 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 เรื่องประมาณการ
ทางบัญชีที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 เรื่อง คา่ความนิยม 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
และค่าความนิยม - สุทธ ิจํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน
งบการเงนิรวม  
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
คา่ความนิยมโดย 
 

1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลด 
กระแสเงนิสด สาํหรบัระยะเวลา 5 ปี และคดิมูลค่าสุดท้าย
ดว้ยอตัราการเตบิโตของธรุกจิคงที่ตัง้แต่ปีที่ 5 หลงัจาก
นัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมาเป็นมูลค่าปจัจุบนั
โดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของเงนิทุน และ 

 

2. เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลค่า
ตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด 
แต่ละหน่วย กระแสเงนิสดคดิลดของแต่ละหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงนิสดถูกใช้เพื่อประเมนิค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยมของแต่ละ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 

 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม
ที่ต้องรบัรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่สําคญัที่ใช้ได้มี
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับเรื่องน้ีเน่ืองจากมีจํานวนเงินที่มี
สาระสําคญัต่องบการเงนิและการประเมนิความเพียงพอของ
การรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
และค่าความนิยมมีความซับซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานที่ เป็นผลมาจากการคาดการณ์
สภาวะตลาดในอนาคตหรอืแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน
การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายใน 
ที่สําคญัที่บรษิทัจดัใหม้ขีึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการดอ้ยค่า
และมุ่งเน้นการวเิคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง
ทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่า  
ซึง่รวมถงึ 
 

- ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจ ประเมนิ และสอบถามผูบ้รหิาร 
ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ 
และทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจซึ่ งอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บริหารของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการในอนาคต  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีปจัจุบันกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่อนเพื่ อ
พิจารณาว่าผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน
สมเหตุสมผลหรอืไม ่ 

 

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่สําคญัของผู้บริหารที่ใช้ใน 
การคาดการณ์โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบักําไรขัน้ต้นและ
อตัราการเติบโตโดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรที่นํามาใชใ้นการพจิารณาอตัรา
คดิลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  

 

- ขา้พเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการประเมนิมูลค่าของข้าพเจ้าใน
การสอบทานการประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อตัราคดิลด และเปรยีบเทยีบประมาณการดงักล่าว
กบัประมาณการที่ผูบ้รหิารใช้ 

 

จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน 
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน 
บรษิทัย่อยและค่าความนิยม มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
ทีไ่ดร้บั 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
ค่าความนิยม 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 เรื่องประมาณการ
ทางบัญชีที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 เรื่อง คา่ความนิยม 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
และค่าความนิยม - สุทธ ิจํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน
งบการเงนิรวม  
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
คา่ความนิยมโดย 
 

1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลด 
กระแสเงนิสด สาํหรบัระยะเวลา 5 ปี และคดิมูลค่าสุดท้าย
ดว้ยอตัราการเตบิโตของธรุกจิคงที่ตัง้แต่ปีที่ 5 หลงัจาก
นัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมาเป็นมูลค่าปจัจุบนั
โดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของเงนิทุน และ 

 

2. เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลค่า
ตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด 
แต่ละหน่วย กระแสเงนิสดคดิลดของแต่ละหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงนิสดถูกใช้เพื่อประเมนิค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยมของแต่ละ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 

 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม
ที่ต้องรบัรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่สําคญัที่ใช้ได้มี
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับเรื่องน้ีเน่ืองจากมีจํานวนเงินที่มี
สาระสําคญัต่องบการเงนิและการประเมนิความเพียงพอของ
การรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
และค่าความนิยมมีความซับซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานที่ เป็นผลมาจากการคาดการณ์
สภาวะตลาดในอนาคตหรอืแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน
การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายใน 
ที่สําคญัที่บรษิทัจดัใหม้ขีึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการดอ้ยค่า
และมุ่งเน้นการวเิคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง
ทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่า  
ซึง่รวมถงึ 
 

- ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจ ประเมนิ และสอบถามผูบ้รหิาร 
ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ 
และทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจซึ่ งอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บริหารของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการในอนาคต  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีปจัจุบันกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่อนเพื่ อ
พิจารณาว่าผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน
สมเหตุสมผลหรอืไม ่ 

 

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่สําคญัของผู้บริหารที่ใช้ใน 
การคาดการณ์โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบักําไรขัน้ต้นและ
อตัราการเติบโตโดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรที่นํามาใชใ้นการพจิารณาอตัรา
คดิลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  

 

- ขา้พเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการประเมนิมูลค่าของข้าพเจ้าใน
การสอบทานการประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อตัราคดิลด และเปรยีบเทยีบประมาณการดงักล่าว
กบัประมาณการที่ผูบ้รหิารใช้ 

 

จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน 
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน 
บรษิทัย่อยและค่าความนิยม มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
ทีไ่ดร้บั 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา 
ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า 
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุด
การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า 
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุด
การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาํคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปจัจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
วราภรณ์  วรธิติกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4474 
กรงุเทพมหานคร 
20 เมษายน พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 11 2,433,199,547 1,129,158,891 64,061,351 82,022,895

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 34 ค) - - 593,294,033 6,868,063,764

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 4,444,870,724 3,459,057,396 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14 75,524,772 75,191,395 503,812 477,192

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,348,324,664 5,613,945,022 1,578,692,800 7,746,941,423

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 12,013,047,274 5,801,787,632

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื่น 12 304,320,000 206,640,000 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 2,377,862,464 2,566,395,653 5,219,430 11,310,934

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธิ 17 262,000,000 343,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 18 621,322,626 670,012,904 17,199,284 29,369,678

คา่ความนยิม - สทุธิ 19 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 25,659,459 27,350,208 12,505,228 11,798,654

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 15,609,030 17,694,773 15,609,030 17,694,773

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22 81,568,467 99,432,220 54,489,477 60,810,547

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,144,356,138 7,386,539,850 12,118,069,723 5,932,772,218

รวมสินทรพัย์ 15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 11 2,433,199,547 1,129,158,891 64,061,351 82,022,895

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 34 ค) - - 593,294,033 6,868,063,764

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 4,444,870,724 3,459,057,396 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14 75,524,772 75,191,395 503,812 477,192

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,348,324,664 5,613,945,022 1,578,692,800 7,746,941,423

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 12,013,047,274 5,801,787,632

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื่น 12 304,320,000 206,640,000 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 2,377,862,464 2,566,395,653 5,219,430 11,310,934

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธิ 17 262,000,000 343,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 18 621,322,626 670,012,904 17,199,284 29,369,678

คา่ความนยิม - สทุธิ 19 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 25,659,459 27,350,208 12,505,228 11,798,654

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 15,609,030 17,694,773 15,609,030 17,694,773

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22 81,568,467 99,432,220 54,489,477 60,810,547

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,144,356,138 7,386,539,850 12,118,069,723 5,932,772,218

รวมสินทรพัย์ 15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
158158  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันิท่� 31 ม่นิาคม พื่.ศ. 2565

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 11 2,433,199,547 1,129,158,891 64,061,351 82,022,895

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 34 ค) - - 593,294,033 6,868,063,764

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 4,444,870,724 3,459,057,396 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14 75,524,772 75,191,395 503,812 477,192

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,348,324,664 5,613,945,022 1,578,692,800 7,746,941,423

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 12,013,047,274 5,801,787,632

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื่น 12 304,320,000 206,640,000 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 2,377,862,464 2,566,395,653 5,219,430 11,310,934

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธิ 17 262,000,000 343,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 18 621,322,626 670,012,904 17,199,284 29,369,678

คา่ความนยิม - สทุธิ 19 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 25,659,459 27,350,208 12,505,228 11,798,654

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 15,609,030 17,694,773 15,609,030 17,694,773

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22 81,568,467 99,432,220 54,489,477 60,810,547

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,144,356,138 7,386,539,850 12,118,069,723 5,932,772,218

รวมสินทรพัย์ 15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 11 2,433,199,547 1,129,158,891 64,061,351 82,022,895

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 34 ค) - - 593,294,033 6,868,063,764

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 4,444,870,724 3,459,057,396 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14 75,524,772 75,191,395 503,812 477,192

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,348,324,664 5,613,945,022 1,578,692,800 7,746,941,423

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 12,013,047,274 5,801,787,632

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื่น 12 304,320,000 206,640,000 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 2,377,862,464 2,566,395,653 5,219,430 11,310,934

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธิ 17 262,000,000 343,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 18 621,322,626 670,012,904 17,199,284 29,369,678

คา่ความนยิม - สทุธิ 19 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 25,659,459 27,350,208 12,505,228 11,798,654

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 15,609,030 17,694,773 15,609,030 17,694,773

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22 81,568,467 99,432,220 54,489,477 60,810,547

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,144,356,138 7,386,539,850 12,118,069,723 5,932,772,218

รวมสินทรพัย์ 15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
158158  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23 145,576,904 441,392,535 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 24 1,714,877,269 1,590,830,373 115,732,140 113,325,278

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - 25,172,933 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 23 31,079,390 38,567,524 8,627,423 15,938,335

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 31,881,820 36,266,429 7,886,649 6,755,197

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,923,415,383 2,132,229,794 132,246,212 136,018,810

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 23 632,371,621 656,313,871 8,884,695 13,618,666

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 9,870,048 1,917,214 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 346,903,945 329,092,385 71,613,052 81,475,899

ประมาณการหนี้สนิคา่รื้อถอน 26 410,250 410,250 410,250 410,250

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 989,555,864 987,733,720 80,907,997 95,504,815

รวมหน้ีสิน 2,912,971,247 3,119,963,514 213,154,209 231,523,625

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันิท่� 31 ม่นิาคม พื่.ศ. 2565

15956-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้

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

   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สิ้นสภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 27 374,994,226 373,780,813 374,994,226 373,780,813

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 160,816,728 (2,454,956,461) 1,298,246,538 1,264,041,653

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 243,455,007 165,311,007 - -

12,589,633,511 9,894,502,909 13,483,608,314 13,448,190,016

(9,923,956) (13,981,551) - -

12,579,709,555 9,880,521,358 13,483,608,314 13,448,190,016

15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทั

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

รวมส่วนของเจา้ของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันิท่� 31 ม่นิาคม พื่.ศ. 2565

160160  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้

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

   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สิ้นสภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 27 374,994,226 373,780,813 374,994,226 373,780,813

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 160,816,728 (2,454,956,461) 1,298,246,538 1,264,041,653

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 243,455,007 165,311,007 - -

12,589,633,511 9,894,502,909 13,483,608,314 13,448,190,016

(9,923,956) (13,981,551) - -

12,579,709,555 9,880,521,358 13,483,608,314 13,448,190,016

15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทั

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

รวมส่วนของเจา้ของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันิท่� 31 ม่นิาคม พื่.ศ. 2565

160160  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 32,589,804,898 22,016,896,005 - -
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 412,868,000 392,192,000
ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (29,106,381,347) (20,532,574,600) - -
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร - - (389,911,746) (369,645,366)

กาํไรขัน้ต้น 3,483,423,551 1,484,321,405 22,956,254 22,546,634
รายไดอ้ืน่ 28 50,521,845 119,041,252 22,203,388 71,642,101
ค่าใชจ่้ายในการขาย (210,252,542) (190,616,336) - -
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (607,377,730) (564,361,873) (12,688,412) (26,008,524)
ค่าใชจ่้ายอืน่ 17 (81,000,000) (117,000,000) (101,967) (41,794)
ตน้ทุนทางการเงนิ 29 (35,050,209) (43,038,442) (1,434,682) (21,691,763)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,600,264,915 688,346,006 30,934,581 46,446,654
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 31 5,859,313 (56,728,075) (6,666,333) (22,338,713)

กาํไรสาํหรบัปี 2,606,124,228 631,617,931 24,268,248 24,107,941

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิ
      ลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
      ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 97,680,000 60,480,000 - -

   การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
      หลงัออกจากงาน 18,649,962 29,976,178 13,937,563 6,351,843
   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (23,265,993) (17,371,381) (2,787,513) (1,270,369)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
  ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 93,063,969 73,084,797 11,150,050 5,081,474

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 93,063,969 73,084,797 11,150,050 5,081,474

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,699,188,197 704,702,728 35,418,298 29,189,415

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาห์รับปีสิ้นิส่ดำวันิท่� 31 ม่นิาคม พื่.ศ. 2565

16156-1 One Report 2564-2565  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,600,264,915 688,346,006 30,934,581 46,446,654

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 473,390,254 474,573,895 27,145,638 27,910,240

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติ

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (135,260) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 56,056,010 43,466,501 10,603,483 12,440,572

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (1,666,637) (11,571,694) (22,564) (29,453)

รายการปรบัปรุงอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสด 10 ข) 81,578,493 128,963,948 (18,058) 1,141,885

ดอกเบีย้รบั 28 (1,947,994) (2,961,897) (20,530,220) (71,067,096)

เงนิปนัผลรบั 28 (21,600,000) (28,800,000) - -

ดอกเบีย้จ่าย 29 35,050,209 43,038,442 1,434,682 21,691,763

3,221,125,250 1,334,919,941 49,547,542 38,534,565

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมนุเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (1,303,878,279) (470,742,648) 15,649,415 (56,282,460)

สนิคา้คงเหลอื (985,178,917) (938,257,010) - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 108,309,964 674,384,099 3,639,283 49,458,231

เงนิสดรบั(จ่าย)อื่นจากกจิกรรมด าเนินงาน 10 ค) (25,896,522) 45,910,856 (5,104,455) (5,096,899)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,014,481,496 646,215,238 63,731,785 26,613,437

การปรบัปรุงดว้ยเงนิสดทีเ่กดิจากการกูย้มื 10 ง) (35,673,776) (45,792,495) (1,434,682) (26,791,626)

จ่ายภาษเีงนิได ้- สุทธิ (12,266,648) (113,116,092) (1,864,009) (12,935,664)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 966,541,072 487,306,651 60,433,094 (13,113,853)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาห์รับปีสิ้นิส่ดำวันิท่� 31 ม่นิาคม พื่.ศ. 2565

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 จ) (3,712,302) (1,059,827) (3,562,302) (386,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 จ) (207,201,495) (89,318,860) (2,605,113) (925,995)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ

   อาคารและอุปกรณ์ 449,119 34,710 491,183 528,026

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่บรษิทัย่อย - สุทธิ - - 63,510,089 2,435,279,397

เงนิปนัผลรบั 28 21,600,000 28,800,000 - -

ดอกเบีย้รบั 1,789,393 3,131,097 22,842,290 75,803,043

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (187,075,285) (58,412,880) 80,676,147 2,510,298,471

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ (295,815,631) (20,334,454) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากบรษิทัย่อย - สุทธิ - - - (2,118,355,192)

จ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (39,457,875) (35,016,706) (16,653,209) (15,339,180)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (335,273,506) (55,351,160) (16,653,209) (2,133,694,372)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึน้สทุธิ 444,192,281 373,542,611 124,456,032 363,490,246

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 950,537,340 576,994,729 796,377,572 432,887,326

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:

แปลงหนี้จากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย

   เป็นทุนของบรษิทัย่อย 10 จ) - - 6,211,259,643 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 จ) (3,712,302) (1,059,827) (3,562,302) (386,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 จ) (207,201,495) (89,318,860) (2,605,113) (925,995)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ

   อาคารและอุปกรณ์ 449,119 34,710 491,183 528,026

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่บรษิทัย่อย - สุทธิ - - 63,510,089 2,435,279,397

เงนิปนัผลรบั 28 21,600,000 28,800,000 - -

ดอกเบีย้รบั 1,789,393 3,131,097 22,842,290 75,803,043

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (187,075,285) (58,412,880) 80,676,147 2,510,298,471

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ (295,815,631) (20,334,454) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากบรษิทัย่อย - สุทธิ - - - (2,118,355,192)

จ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (39,457,875) (35,016,706) (16,653,209) (15,339,180)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (335,273,506) (55,351,160) (16,653,209) (2,133,694,372)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึน้สทุธิ 444,192,281 373,542,611 124,456,032 363,490,246

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 950,537,340 576,994,729 796,377,572 432,887,326

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:

แปลงหนี้จากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย

   เป็นทุนของบรษิทัย่อย 10 จ) - - 6,211,259,643 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจํากดั ซึ่งตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในบรษิทัอื่นและ
ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่555 อาคารรสาทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติ การรบัจ้างผลิต จําหน่ายและซื้อมาขายไป สนิค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหลก็รูปพรรณ
ขนาดเลก็  
 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 67.90 
โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศอนิเดยี 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนใน บรษิทั สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั ซึ่งถอืหุน้โดยบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวธิสี่วนได้เสยี เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มอีิทธิพลอย่างมสีาระสําคญัในการกําหนด
นโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงาน และไมม่กีรรมการทีม่อีํานาจลงนามผกูพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเน่ืองมาถงึปี พ.ศ. 2564 ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธรุกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทัว่โลก อย่างไรกต็าม ผลการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบัปีสิน้สุด
วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไม่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมทัง้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงนิและสภาพคล่องของกลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัจากการระบาดของ 
COVID-19 ทัง้น้ีภาพรวมของผลกระทบทัง้หมดของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 จะขึ้นอยู่กบัการพฒันาในอนาคตของการควบคุมและ
ป้องกนัโรค เช่น ระยะเวลาและขอบเขตของการระบาดขัน้สูงสุด รวมถึงมาตรการป้องกนัโรคระบาดและการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ที่รฐับาลจะนํามาใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้วางแนวการดําเนินการป้องกนัล่วงหน้าเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานเพี่อรบัมอืกบัสถานการณ์
ดงักล่าว โดยจะตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์และประเมนิผลกระทบทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นเรื่องที่อธบิายในนโยบายการบญัชีเรื่องสนิทรพัย์ทางการเงนิบางรายการ (รวมถึงตราสารอนุพนัธ์) ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุ 
ขอ้ 5.7 และนโยบายการบญัชเีรื่องหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ ซึง่จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 5.13  
 
การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที่สําคญัและ  
การใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลย
พนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 8 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเน่ืองมาถงึปี พ.ศ. 2564 ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธรุกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทัว่โลก อย่างไรกต็าม ผลการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบัปีสิน้สุด
วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไม่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมทัง้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงนิและสภาพคล่องของกลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัจากการระบาดของ 
COVID-19 ทัง้น้ีภาพรวมของผลกระทบทัง้หมดของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 จะขึ้นอยู่กบัการพฒันาในอนาคตของการควบคุมและ
ป้องกนัโรค เช่น ระยะเวลาและขอบเขตของการระบาดขัน้สูงสุด รวมถึงมาตรการป้องกนัโรคระบาดและการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ที่รฐับาลจะนํามาใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้วางแนวการดําเนินการป้องกนัล่วงหน้าเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานเพี่อรบัมอืกบัสถานการณ์
ดงักล่าว โดยจะตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์และประเมนิผลกระทบทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นเรื่องที่อธบิายในนโยบายการบญัชีเรื่องสนิทรพัย์ทางการเงนิบางรายการ (รวมถึงตราสารอนุพนัธ์) ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุ 
ขอ้ 5.7 และนโยบายการบญัชเีรื่องหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ ซึง่จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 5.13  
 
การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที่สําคญัและ  
การใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลย
พนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 8 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีนํามาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรื่องต่อไปน้ี 
- การวดัมลูคา่ ซึง่รวมถงึปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงิน 
รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝา่ยบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของ
กจิการ ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปจัจยันําเข้าและกระบวนการที่สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามา
รวมกนัมีส่วนอย่างมีนัยสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อกําหนดการบญัชีป้องกัน 
ความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไมแ่น่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ 
เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื ( Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้
กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก 
ความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8  

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรงุคํานิยามของ ”ความมี
สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง
การนําความมสีาระสาํคญัไปประยกุต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 
จ) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัการผ่อนปรน

ในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไมป่ระเมนิว่า
การลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรือการงดเว้น 
การจา่ยคา่เช่าถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 
ทัง้น้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั
รายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

 
มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรงุระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินหรอืหน้ีสนิทาง

การเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑใ์หม่ที่ใช้
ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอื
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุน  ทัง้ น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลีย่นเกณฑก์ารกําหนดคา่เช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริูป
อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ความสมัพนัธ์
ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ความไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาถือ
ปฎบิตั ิ
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั
รายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

 
มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรงุระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินหรอืหน้ีสนิทาง

การเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑใ์หม่ที่ใช้
ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอื
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุน  ทัง้ น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลีย่นเกณฑก์ารกําหนดคา่เช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริูป
อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ความสมัพนัธ์
ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ความไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาถือ
ปฎบิตั ิ
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5 นโยบายการบญัชี 

 
5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 
ในการควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการรว่มคา้ ถา้ม ีจะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสีว่นไดเ้สยีใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้น
รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 การรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกิจการถอืปฏิบตัิตามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
สาํหรบัการซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจา่ยชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยตุธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่เกินกว่ามูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าต้องรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี่ระบุได้
ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธรุกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
 

การรวมธรุกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
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จะถูกวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ  จะรบัรู้
ในกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม่ 
 

การรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิของกจิการที่ถูกนํามารวมดว้ย
มูลค่าตามบญัชีของกิจการที่ถูกนํามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดที่ต้องจดัทํา  
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน 
ที่นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกิดขึ้นหลงัจาก  
วนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ใหไ้ป  หน้ีสนิที่เกดิขึน้หรอืรบัมา 
และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคมุ 
 

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการ  
ที่ถูกนํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการ 
จะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม 
 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใชนํ้าเสนองบการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
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รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

เมื่อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้
กําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไร
หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนดว้ย  
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5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

5.5 ลกูหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจํานวนเงนิที่ลูกคา้จะต้องชําระซึ่งเกิดจากการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกติของธุรกจิ ซึ่งลูกหน้ี
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 10 วนั ถงึ 90 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมนุเวยีน  
 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที่เป็น
รายการที่มอีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิที่มนีัยสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  
 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.7 ฉ) 
 

5.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวธิีถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  และสินค้า
คงเหลอืประเภทสนิคา้สําเรจ็รูปซื้อมาเพื่อขาย วตัถุดบิ อะไหล่ วสัดุของใช้สิน้เปลอืงและอื่นๆ คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยเคลื่อนที่  
ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ  หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด  
ตน้ทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยคา่วตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง คา่ใช้จา่ยอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ 
และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยูใ่นสภาพและสถานทีป่จัจบุนั 
 

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ
ในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม ่ดงัน้ี 

 

 รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นกําไรหรอืขาดทุน) และ 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงินลงทุน  
ในตราสารทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อ
สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการ
จะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใช้จา่ยในกําไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า  
เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง) ตราสารหน้ี 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 
 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที่กลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการตดัรายการ
จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร(ขาดทุน)อื่น พร้อมกบักําไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงรวมอยูใ่นรายการคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  
ก) รบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าดว้ย 
FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น  
1) รายการกําไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ  
3) กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกิจการตดัรายการสนิทรพัยท์างการ
เงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอื
ขาดทุนและแสดงในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข 
การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่า
ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสทุธใินกําไร(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กิดรายการ 
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อ
สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการ
จะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใช้จา่ยในกําไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า  
เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง) ตราสารหน้ี 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 
 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที่กลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการตดัรายการ
จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร(ขาดทุน)อื่น พร้อมกบักําไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงรวมอยูใ่นรายการคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  
ก) รบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าดว้ย 
FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น  
1) รายการกําไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ  
3) กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกิจการตดัรายการสนิทรพัยท์างการ
เงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอื
ขาดทุนและแสดงในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข 
การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่า
ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสทุธใินกําไร(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กิดรายการ 
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จ) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้กําไร (ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม 
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร(ขาดทุน)ที่รบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงักําไร
หรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้น้ี เงนิปนัผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลนัน้ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น  
ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม 
 

ฉ) การดอ้ยคา่ 
 

กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ตามประมาณการ
ผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายลุูกหน้ีการคา้ตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้  
 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก
ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปจัจยัในอนาคต 
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหน้ี 
 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใช้วธิกีารทัว่ไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุน  
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอยา่งมี
นยัสาํคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 

กลุ่มกิจการประเมนิความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี 
การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสีย่งของการผดิสญัญา  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
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กระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
 

กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
 

 จาํนวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
 มลูคา่เงนิตามเวลา 
 ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปจัจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
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5.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง  5 - 30 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  5 - 25 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังานและเครื่องตกแต่ง  3 - 25 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมาะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจาก 
การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ
 

5.9 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปนัส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที่ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย
ที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกจิการที่ใช้ในการ
ประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืโรงงานผลติแต่ละแหง่ 
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ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง  5 - 30 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  5 - 25 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังานและเครื่องตกแต่ง  3 - 25 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมาะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจาก 
การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ
 

5.9 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปนัส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที่ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย
ที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกจิการที่ใช้ในการ
ประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืโรงงานผลติแต่ละแหง่ 
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5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การซื้อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์
ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ถงึ 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.11 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่มท่ราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 
 

5.12 สญัญาเช่า 
 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปนัส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร 
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่า ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ 
คดิคา่เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มกิจการปนัส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็น 
การเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็น  
การเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่มเ่ป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการ
เลอืกทีจ่ะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปจัจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูคา่ปจัจบุนัของการจ่าย
ชําระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 
 
 คา่เช่าคงที ่(รวมถงึการจา่ยชําระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจา่ยชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายสุญัญาเช่า   
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กลุ่มกจิการจะคดิลดคา่เช่าจา่ยขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนยัได ้กลุ่มกจิการ
จะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ี่มมีลูค่าใกลเ้คยี งกนั 
ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
 คา่เช่าจา่ยทีไ่ดช้ําระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้ 
คือสญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
สาํนกังานขนาดเลก็ 
 

5.13 หน้ีสินทางการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 
 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏเิสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ  
จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ  
เองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอื  
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงินกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีก  
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
ข) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ
ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
 คา่เช่าจา่ยทีไ่ดช้ําระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้ 
คือสญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
สาํนกังานขนาดเลก็ 
 

5.13 หน้ีสินทางการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 
 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏเิสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ  
จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ  
เองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอื  
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงินกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีก  
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
ข) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ
ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มกิจการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลิกไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้
หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัชี  
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่นในกําไรหรอืขาดทุน 
 

5.14 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือ  
การผลิตสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข (สนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลา 12 เดอืนในการทําให้พร้อมใช้หรอืพร้อมขายได้ตามประสงค์)  
ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ 
การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข  
ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู ้
ในงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรง 
ไปยงัสว่นของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การ 
นํากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษทีี่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า
จะตอ้งจา่ยชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 
- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์และ
หน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ย
หน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 
5.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
เช่น เงนิเดอืน คา่แรง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื่น ๆ ของพนักงานปจัจุบนั โดยรบัรูต้ามช่วงเวลาการ
ใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจาํนวนที่คาดว่าจะต้องจา่ย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี้ยง
ชพี) กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิม่เติมเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึกําหนดชําระ  
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 
- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์และ
หน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ย
หน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 
5.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
เช่น เงนิเดอืน คา่แรง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื่น ๆ ของพนักงานปจัจุบนั โดยรบัรูต้ามช่วงเวลาการ
ใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจาํนวนที่คาดว่าจะต้องจา่ย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี้ยง
ชพี) กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิม่เติมเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึกําหนดชําระ  
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ กําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอาย ุโดยมกัขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอาย ุ
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ 
ซึ่งมูลค่าปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงินสด และวนัครบกําหนดของ
พนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

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

 
จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 
กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งก่อนถงึกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจบุนั 

 
5.17 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกจิการต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จาํนวนทีต่อ้งจา่ยได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปจัจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจา่ย 
 

  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
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5.18 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
 

5.19 การรบัรู้รายได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี่เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษมีูลคา่เพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดวา่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่จะไดร้บัชําระ
เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
สําหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรือให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น  
แต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัทิี่แยกต่างหากจากกนั และตอ้งปนัสว่นราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ตอ้งปฏบิตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ่งจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคมุในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึ่งกค็อื เมื่อส่งมอบสนิคา้ 
และไม่มภีาระผูกพนัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที่
ที่กําหนด ความเสี่ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อได้ยอมรบัสินค้าตามสญัญาขายแล้ว 
ซึง่ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชีว้า่เกณฑใ์นการยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่าพอใจ 
 
โดยปกติสนิค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทัง้หมดตลอดระยะเวลา 12 เดอืน รายได้จาก 
การขายน้ีจะรบัรูต้ามราคาที่ระบุไว้ในสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที่คาดหวงั
จากขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดก้ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งสงูที่จะไมม่กีารกลบัรายการอย่างมนีัยสาํคญั 
หน้ีสนิที่ตอ้งชําระคนื (รวมอยู่ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) จะรบัรูส้ําหรบัสว่นลดตามปรมิาณที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายใหก้บัลูกคา้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดขายจนถงึสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการพจิารณาว่าไม่มอีงคป์ระกอบทางการเงนิที่มนีัยสําคญั 
เน่ืองจากการขายมรีะยะเวลาการชําระเงนิภายใน 10 ถงึ 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ัว่ไปในตลาด  
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เวน้แต่กําหนดเวลาในการชําระเงนิ 
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5.18 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
 

5.19 การรบัรู้รายได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี่เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษมีูลคา่เพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดวา่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่จะไดร้บัชําระ
เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
สําหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรือให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น  
แต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัทิี่แยกต่างหากจากกนั และตอ้งปนัสว่นราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ตอ้งปฏบิตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ่งจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคมุในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึ่งกค็อื เมื่อส่งมอบสนิคา้ 
และไม่มภีาระผูกพนัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที่
ที่กําหนด ความเสี่ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อได้ยอมรบัสินค้าตามสญัญาขายแล้ว 
ซึง่ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชีว้า่เกณฑใ์นการยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่าพอใจ 
 
โดยปกติสนิค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทัง้หมดตลอดระยะเวลา 12 เดอืน รายได้จาก 
การขายน้ีจะรบัรูต้ามราคาที่ระบุไว้ในสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที่คาดหวงั
จากขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดก้ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งสงูที่จะไมม่กีารกลบัรายการอย่างมนีัยสาํคญั 
หน้ีสนิที่ตอ้งชําระคนื (รวมอยู่ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) จะรบัรูส้ําหรบัสว่นลดตามปรมิาณที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายใหก้บัลูกคา้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดขายจนถงึสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการพจิารณาว่าไม่มอีงคป์ระกอบทางการเงนิที่มนีัยสําคญั 
เน่ืองจากการขายมรีะยะเวลาการชําระเงนิภายใน 10 ถงึ 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ัว่ไปในตลาด  
 
ภาระผูกพนัของกลุ่มกจิการในการซ่อมหรอืเปลีย่นสนิคา้ที่ผดิปกตภิายใตเ้งื่อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหน้ีสนิ
และตน้ทุนขาย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีเมื่อมีการส่งมอบสนิค้า เน่ืองจากเป็นจุดที่กลุ่มกิจการมสีิทธไิด้รบัสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด  
เวน้แต่กําหนดเวลาในการชําระเงนิ 
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การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากสญัญาใหบ้รกิารที่มลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ืองตามวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บัลูกคา้ 
 
สิง่ตอบแทนที่จ่ายใหก้บัลูกคา้หรอืจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้
เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจา่ยสิง่ตอบแทนนัน้เป็นการจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก 
 
องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิ
ของลูกคา้จะไมเ่กนิหน่ึงปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูคา่ของเงนิ (Time value of money) 
 
รายไดอ้ืน่ 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
- เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 
- รายไดด้อกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายแุละ

พจิารณาจากจาํนวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 
- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื่อมกีารขายเกดิขึน้จรงิ 
 

5.20 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปนัผลที่จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
5.21 อนุพนัธท่ี์ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 
อนุพนัธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงจะรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยตุธิรรมในรายการรายไดอ้ื่นหรอืค่าใช้จา่ยอื่น 
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายตุธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งของ
กลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นการให้สนิเชื่อ และ
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้น้ีหลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสาร
และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคมุส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 
 

6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยเฉพาะ  
จากสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั ยูโร และรูปีอินเดยี อนัเกี่ยวเน่ืองมาจากรายการซื้อและขายสนิคา้ในสกุลเงนิต่างประเทศ 
กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบัน
การเงนิในอตัรารอ้ยละ 70 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 79) ของรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
 

กลุ่มกิจการไม่ได้นําการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฎิบตัิ จงึรบัรู้สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดงักล่าวเป็นรายการถอืไวเ้พื่อคา้และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งในกําไรหรอืขาดทุน 
 

ความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรปุเป็นสกุลเงนิบาท ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

ยูโร 
ปอนด์

สเตอรลิ์ง 
โครนา 
สวีเดน 

 
เยน 

 
รปีูอินเดีย 

เหรียญ
สิงคโปร ์

 
ฟรงักส์วิส 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 789 - - - - - - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 28,157 - - - - - 5 - 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์(รวมอยู่ใน 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 2,044 - - - - - - - 
หนี้สนิทางการเงนิ         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (180,424) (21,221) (64) (395) (352) (2,203) - (104) 
หนี้สนิอนุพนัธ์ (รวมอยู่ในหนี้สนิ 
   หมุนเวยีนอื่น) 

 
(211) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (149,645) (21,221) (64) (395) (352) (2,203) 5 (104) 

 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

184184  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งของ
กลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นการให้สนิเชื่อ และ
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้น้ีหลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสาร
และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคมุส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 
 

6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยเฉพาะ  
จากสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั ยูโร และรูปีอินเดยี อนัเกี่ยวเน่ืองมาจากรายการซื้อและขายสนิคา้ในสกุลเงนิต่างประเทศ 
กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบัน
การเงนิในอตัรารอ้ยละ 70 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 79) ของรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
 

กลุ่มกิจการไม่ได้นําการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฎิบตัิ จงึรบัรู้สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดงักล่าวเป็นรายการถอืไวเ้พื่อคา้และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งในกําไรหรอืขาดทุน 
 

ความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรปุเป็นสกุลเงนิบาท ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

ยูโร 
ปอนด์

สเตอรลิ์ง 
โครนา 
สวีเดน 

 
เยน 

 
รปีูอินเดีย 

เหรียญ
สิงคโปร ์

 
ฟรงักส์วิส 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 789 - - - - - - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 28,157 - - - - - 5 - 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์(รวมอยู่ใน 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 2,044 - - - - - - - 
หนี้สนิทางการเงนิ         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (180,424) (21,221) (64) (395) (352) (2,203) - (104) 
หนี้สนิอนุพนัธ์ (รวมอยู่ในหนี้สนิ 
   หมุนเวยีนอื่น) 

 
(211) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (149,645) (21,221) (64) (395) (352) (2,203) 5 (104) 

 
  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

18556-1 One Report 2564-2565  

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

33 

 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

ยูโร 
ปอนด์

สเตอรลิ์ง 
โครนา 
สวีเดน 

 
เยน 

 
รปีูอินเดีย 

เหรียญ
สิงคโปร ์

 
หยวน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,208 - - - - - - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 261,667 - - - - - 5 - 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ (รวมอยู่ใน 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 11,185 15 - - - - - - 
หนี้สนิทางการเงนิ         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (55,330) (18,314) (22) (179) (320) (2,147) - (28) 
หนี้สนิอนุพนัธ์ (รวมอยู่ในหนี้สนิ 
   หมุนเวยีนอื่น) 

 
(6,315) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ 212,415 (18,299) (22) (179) (320) (2,147) 5 (28) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 เหรียญสหรฐัอเมริกา รปีูอินเดีย เหรียญสหรฐัอเมริกา รปีูอินเดีย 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ     
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 24 - 23 - 
หนี้สนิทางการเงนิ     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (233) (2,203) (2,377) (2,147) 
รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (209) (2,203) (2,354) (2,147) 

 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

186186  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท  
กบัเงินดอลล่าร์สหรฐั ยูโร และรูปีอินเดีย ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน 
สว่นใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั ยโูร และรปีูอนิเดยี 
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2565 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (10,475) 10,621 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 10,475 (10,621) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อยโูร)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* (1,273) (1,098) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อยโูร)   

      - ลดลงรอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* 1,273 1,098 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (110) (107) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 110 107 
* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2565 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (15) (118) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 15 118 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (110) (107) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 110 107 
* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
 

  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

186186  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

34 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท  
กบัเงินดอลล่าร์สหรฐั ยูโร และรูปีอินเดีย ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน 
สว่นใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั ยโูร และรปีูอนิเดยี 
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2565 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (10,475) 10,621 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 10,475 (10,621) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อยโูร)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* (1,273) (1,098) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อยโูร)   

      - ลดลงรอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* 1,273 1,098 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (110) (107) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 110 107 
* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2565 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (15) (118) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 15 118 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (110) (107) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 110 107 
* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
 

  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

18756-1 One Report 2564-2565  

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

35 

 
ข) ความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรมและความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย  
ในตลาด กลุ่มกิจการไม่มีสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ต้องอ้างอิงอตัราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสําคญั ดงันัน้ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
ผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการอยา่งมสีาระสาํคญั 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบีย้และวนัครบกําหนด ไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 951,239 - - 443,491 1,394,730 0.01 - 0.30 
 - - - 951,239 - - 443,491 1,394,730  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 145,577 - - - 145,577 BIBOR+2.0 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 31,079 98,976 533,396 - - - - 663,451 MLR-2 
 31,079 98,976 533,396 145,577 - - - 809,028  

 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 863,560 - - 86,977 950,537 0.01 - 0.15 
 - - - 863,560 - - 86,977 950,537  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 441,393 - - - 441,393 BIBOR+2.1 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 38,567 99,507 556,807 - - - - 694,881 MLR-2 
 38,567 99,507 556,807 441,393 - - - 1,136,274  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 919,998 - - 836 920,834 0.01 - 0.30 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 593,294 - - - - - - 593,294 2.0 
 593,294 - - 919,998 - - 836 1,514,128  
          

หน้ีสินทางการเงิน          
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,627 8,885 - - - - - 17,512 MLR-2 
 8,627 8,885 - - - - - 17,512  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 795,633 - - 744 796,377 0.01 - 0.15 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6,868,064 - - - - - - 6,868,064 0.5 และ 3.0 
 6,868,064 - - 795,633 - - 744 7,664,441  
          

หน้ีสินทางการเงิน          
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 15,938 13,619 - - - - - 29,557 MLR-2 
 15,938 13,619 - - - - - 29,557  

 
6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ความเสีย่งด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัย์อนุพนัธ ์ รวมถึงความเสี่ยง
ดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 
 
ก) การบริหารความเส่ียง 

 
กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที่ไดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ
ในระดบั A หรอืสงูกวา่ จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่านัน้ 
 
สาํหรบัการทําธรุกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ ในกรณี
ที่ไม่มกีารจดัอนัดบัไว้ กลุ่มกิจการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปจัจยัอื่นๆ และกําหนดการให้วงเงินสนิเชื่อจากผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ผูบ้รหิารในสายงานที่เกีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
กลุ่มกิจการไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี่ยงดา้นเครดติที่เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกค้าแต่ละราย 
หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรอืในภูมภิาคใดภูมภิาคหน่ึง 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    
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5 ปี 
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1 - 5 ปี 
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5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 919,998 - - 836 920,834 0.01 - 0.30 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 593,294 - - - - - - 593,294 2.0 
 593,294 - - 919,998 - - 836 1,514,128  
          

หน้ีสินทางการเงิน          
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,627 8,885 - - - - - 17,512 MLR-2 
 8,627 8,885 - - - - - 17,512  
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สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 795,633 - - 744 796,377 0.01 - 0.15 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6,868,064 - - - - - - 6,868,064 0.5 และ 3.0 
 6,868,064 - - 795,633 - - 744 7,664,441  
          

หน้ีสินทางการเงิน          
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 15,938 13,619 - - - - - 29,557 MLR-2 
 15,938 13,619 - - - - - 29,557  

 
6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
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ที่ไม่มกีารจดัอนัดบัไว้ กลุ่มกิจการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปจัจยัอื่นๆ และกําหนดการให้วงเงินสนิเชื่อจากผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ผูบ้รหิารในสายงานที่เกีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
กลุ่มกิจการไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี่ยงดา้นเครดติที่เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกค้าแต่ละราย 
หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรอืในภูมภิาคใดภูมภิาคหน่ึง 
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ข) หลกัประกนั 

 
กลุ่มกิจการอาจขอหลกัประกนัในรูปแบบการคํ้าประกนั หรอืเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึ่งให้สทิธกิลุ่มกิจการในการเรยีก
ชําระไดห้ากคูส่ญัญาผดินดัตามเงื่อนไขของสญัญาสาํหรบัลูกหน้ีการคา้บางราย 
 

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
สินทรพัย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีทัง้หมด  
3 ประเภท ดงัน้ี 
 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 
 
แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่
กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยคา่ของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิทีไ่มม่นียัสาํคญั 
 
ลูกหน้ีการคา้ 
 
กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ซึง่คาํนวณคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้ 
 
ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีการค้าตามลักษณะร่วมของ 
ความเสีย่งดา้นเครดติและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ  
 
ประมาณการอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง
ระยะเวลา 36 เดอืน รวมทัง้พจิารณาประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
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จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2565       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 2,166,681 246,270 - - 78,982 2,491,933 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 
       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 1,023,771 74,494 8,765 - 78,982 1,186,012 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2565       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 54,505 - - - - 54,505 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 
       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 32,981 - - - - 32,981 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 
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จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2565       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 2,166,681 246,270 - - 78,982 2,491,933 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 
       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 1,023,771 74,494 8,765 - 78,982 1,186,012 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2565       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 54,505 - - - - 54,505 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 
       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 32,981 - - - - 32,981 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 
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รายการกระทบยอดคา่เผื่อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหน้ีการคา้สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่เผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 เมษายน 78,982 93,307 - - 
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีทีไ่มส่ามารถเรยีกชําระได้ 

ในระหว่างปี - (14,190) 
 

- 
 

- 
กลบัรายการคา่เผื่อผลขาดทุน - (135) - - 
คา่เผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่31 มนีาคม 78,982 78,982 - - 
 
กลุ่มกิจการตดัจําหน่ายลูกหน้ีการค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื เช่น การ 
ไม่ยอมปฏิบตัิตามแผนการชําระหน้ีหรือทยอยชําระหน้ี การไม่ชําระเงินตามสญัญาหรือไม่สามารถติดต่อได้เป็น
ระยะเวลามากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัครบกําหนดชําระ 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ กลุ่มกิจการจะรบัรู้จํานวนที่ไดร้บัชําระสําหรบัจํานวนที่ไดต้ดัจําหน่ายไปแล้วเป็นยอดหกัจากรายการที่ไดบ้นัทึก
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทัพจิารณาวา่เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยนัน้มคีวามเสีย่งดา้นเครดติตํ่า เน่ืองจากความเสีย่งจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบั
ต่ําและผูกู้้มคีวามสามารถทางการเงนิที่แขง็แกร่งที่จะปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาได้ในระยะเวลาอนัใกล้ดงันัน้บรษิทั
ไม่มยีอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
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6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ี่อยู่ในความต้องการของตลาด และ
การมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระภาระผกูพนัเมื่อถงึกําหนดชําระ และ
เพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทัง้น้ี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี กลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที่สามารถเบกิใช้ไดท้นัที
จาํนวน 1,395 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 951 ลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 
 
จากลักษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
สว่นงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกจิการยงัไดท้ํา
การประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง
ตามขอ้กําหนดต่างๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 
ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 มนีาคม ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายภุายในหน่ึงปี     
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 1,506,923 429,652 - - 
รวม 1,506,923 429,652 - - 

 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

192192  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

40 

 
6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ี่อยู่ในความต้องการของตลาด และ
การมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระภาระผกูพนัเมื่อถงึกําหนดชําระ และ
เพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทัง้น้ี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี กลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที่สามารถเบกิใช้ไดท้นัที
จาํนวน 1,395 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 951 ลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 
 
จากลักษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
สว่นงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกจิการยงัไดทํ้า
การประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง
ตามขอ้กําหนดต่างๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 
ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 มนีาคม ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายภุายในหน่ึงปี     
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 1,506,923 429,652 - - 
รวม 1,506,923 429,652 - - 
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ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของ 
ก) หน้ีสนิทางการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัญาอนุพนัธ ์และ 
ข) สญัญาอนุพนัธ์ที่มกีารชําระเป็นยอดสุทธแิละยอดขัน้ต้น ซึ่งระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญามคีวามสําคญั  

ต่อความเขา้ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 
 
จํานวนเงนิในตารางแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ได้มกีารคิดลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชเีน่ืองจากการคดิลดไมม่นีัยสาํคญั  
 
 งบการเงินรวม 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 145,577 - - 145,577 145,577 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,714,877 - - 1,714,877 1,714,877 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 53,125 177,695 659,633 890,453 663,451 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 474 - - 474 474 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 1,914,053 177,695 659,633 2,751,381 2,524,379 
      
สญัญาอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 211 - - 211 211 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 211 - - 211 211 
      
รวม 1,914,264 177,695 659,633 2,751,592 2,524,590 
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 งบการเงินรวม 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 441,393 - - 441,393 441,393 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,590,830 - - 1,590,830 1,590,830 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 61,722 181,345 701,419 944,486 694,881 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 557 - - 557 557 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 2,094,502 181,345 701,419 2,977,266 2,727,661 
      
สญัญาอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,315 - - 6,315 6,315 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 6,315 - - 6,315 6,315 
      
รวม 2,100,817 181,345 701,419 2,983,581 2,733,976 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 115,732 - - 115,732 115,732 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 9,086 9,236 - 18,322 17,512 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 332 - - 332 332 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 125,150 9,236 - 134,386 133,576 
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 งบการเงินรวม 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 441,393 - - 441,393 441,393 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,590,830 - - 1,590,830 1,590,830 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 61,722 181,345 701,419 944,486 694,881 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 557 - - 557 557 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 2,094,502 181,345 701,419 2,977,266 2,727,661 
      
สญัญาอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,315 - - 6,315 6,315 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 6,315 - - 6,315 6,315 
      
รวม 2,100,817 181,345 701,419 2,983,581 2,733,976 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 115,732 - - 115,732 115,732 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 9,086 9,236 - 18,322 17,512 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 332 - - 332 332 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 125,150 9,236 - 134,386 133,576 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 113,325 - - 113,325 113,325 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 16,779 14,141 - 30,920 29,557 
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 373 - - 373 373 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 130,477 14,141 - 144,618 143,255 

 
6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
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เสยีอื่นๆ และ 
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การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหน้ีสนิ 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ซึง่คาํนวณจากหน้ีสนิสทุธหิารส่วนของเจา้ของ 
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7 มลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ แต่ไมร่วมถงึกรณีทีม่ลูค่ายตุธิรรมใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 งบการเงินรวม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ข้อมลู 

ระดบัท่ี 
มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์    
   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า  
       ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

   

      สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ  
        - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 

 
2,044 

 
11,200 

    
   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า 
      ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

   

      เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 3 304,320 206,640 
    
หน้ีสิน    
   หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูค่า 
       ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

   

      หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ  
        - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 

 
211 

 
6,315 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น มรีาคาตามบญัชใีกล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิเหล่าน้ีจะ
ครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดอ้ยา่ง 
  มนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 
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ซือ้ขายคล่อง ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคา่ยุตธิรรมในระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั  
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เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น มรีาคาตามบญัชใีกล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิเหล่าน้ีจะ
ครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดอ้ยา่ง 
  มนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
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มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทีกํ่าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีาร
ซือ้ขายคล่อง ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคา่ยุตธิรรมในระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั  
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เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนในตราสารทุน 
 ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์
 พนับาท 
  
ยอดตน้ปี ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 146,160 
กําไร(ขาดทุน)ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 60,480 
ยอดปลายปี วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 206,640 
กําไร(ขาดทุน)ที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 97,680 
ยอดปลายปี วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 304,320 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดง สรปุขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยตุธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มลูค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมลู 
 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ข้อมลูท่ีไม่สามารถ   

 พนับาท พนับาท สงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
  ปจัจยัการเตบิโตของกําไร 2% 2% 

304,320 206,640 อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง 12% 12% 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายตุธิรรม 
 

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม 
 

ข้อมลูท่ีไม่สามารถ 
การเคล่ือนไหว 

การเพ่ิมขึน้ของ
สมมติุฐาน 

การลดลงของ
สมมติุฐาน 

 สงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
     

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ด ้
   จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ปจัจยัการเตบิโตของกําไร 0.50% เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.7 ลดลง รอ้ยละ  3.3 
อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ย 
   ความเสีย่ง 

 
1.00% 

 
ลดลง รอ้ยละ 8.0 

 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.8 
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ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ถูกประเมนิโดยใช้วธิกีระแสเงนิสดคดิลดซึ่งประเมนิ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ มลูคา่ยตุธิรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่2 และระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหว่างปี 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งปี 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามคีวามสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ์ 

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตัง้ข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 7 
 

ข) การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วย
สนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกดิเงนิสดพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายหรอืการคํานวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรพัย์
ดงักล่าว ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ กลุ่มกจิการอาศยัการประมาณการมูลค่าปจัจุบนัจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตที่
คาดวา่จะไดร้บัจากการใช้หน่วยสนิทรพัย ์

 
ค) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 

 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณน้ี  
ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 อตัราการเตบิโต
ดงักล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 
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ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ถูกประเมนิโดยใช้วธิกีระแสเงนิสดคดิลดซึ่งประเมนิ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ มลูคา่ยตุธิรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่2 และระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหว่างปี 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งปี 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามคีวามสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ์ 

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตัง้ข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 7 
 

ข) การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วย
สนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกดิเงนิสดพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายหรอืการคํานวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรพัย์
ดงักล่าว ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ กลุ่มกจิการอาศยัการประมาณการมูลค่าปจัจุบนัจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตที่
คาดวา่จะไดร้บัจากการใช้หน่วยสนิทรพัย ์

 
ค) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 

 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณน้ี  
ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 อตัราการเตบิโต
ดงักล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 
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ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 
มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุขึ้นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 25  

 
จ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีและอตัรา
การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปจัจยัทีส่่งผลต่อการ
คํานวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
9 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 
 
การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ่งตัง้อยู่ใน  
ประเทศไทย การขายของบรษิทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนัน้เป็นสดัส่วนที่ ไม่มี
สาระสําคญั ดงันัน้ รายได้จากการขายสนิค้า ต้นทุนขาย กําไรขัน้ต้น กําไรสําหรบัปี และสนิทรพัยท์ัง้หมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบ 
ทีนํ่าเสนอในงบการเงนิน้ี 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 รายไดจ้ากการขายและบรกิารที่เกี่ยวขอ้งมจีงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้เมื่อปฏิบตัติาม
ภาระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) จาํนวน 32,468 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 21,971 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่ปฏบิตัติาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) จาํนวน 122 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 46 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งมรีายการกบักลุ่มกจิการ
เป็นสดัสว่นเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการ  
 
   งบการเงินรวม 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   พนับาท พนับาท 
รายไดจ้ากสว่นงาน     
   ในประเทศ   29,497,890 20,692,800 
   ต่างประเทศ   3,091,915 1,324,096 
   32,589,805 22,016,896 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 1 1 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - ประเภทกระแสรายวนั 954,519 879,947 511,864 793,715 
   - ประเภทออมทรพัย ์ 440,210 70,589 408,970 2,662 
 1,394,730 950,537 920,834 796,377 
 

ข) รายการปรบัปรงุอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 579 (35) (10) (30) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,463 - 1,463 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 631 - - - 
กําไรจากการกลบัรายการการลดมูลคา่     
   สนิคา้คงเหลอื (634) (5,468) - - 
(กําไร)ขาดทุนจากการปรบัปรงุรายการหน้ีสนิ     
   ตามสญัญาเช่า 2 (283) (8) (291) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัเงนิเพิม่ - 16,287 - - 
ขาดทุนจากการลดมลูคา่ของรายการสนิทรพัย ์     
   ไมใ่ชง้านเพื่อรอการขาย (หมายเหตุ 17) 81,000 117,000 - - 
 81,578 128,964 (18) 1,142 
 

ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื่นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น และ     
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง (2,744) 66,442 790 51 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น และ     
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (4,385) 4,207 1,131 1,789 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจา่ย (18,768) (24,738) (7,025) (6,937) 
 (25,897) 45,911 (5,104) (5,097) 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 1 1 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - ประเภทกระแสรายวนั 954,519 879,947 511,864 793,715 
   - ประเภทออมทรพัย ์ 440,210 70,589 408,970 2,662 
 1,394,730 950,537 920,834 796,377 
 

ข) รายการปรบัปรงุอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 579 (35) (10) (30) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,463 - 1,463 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 631 - - - 
กําไรจากการกลบัรายการการลดมูลคา่     
   สนิคา้คงเหลอื (634) (5,468) - - 
(กําไร)ขาดทุนจากการปรบัปรงุรายการหน้ีสนิ     
   ตามสญัญาเช่า 2 (283) (8) (291) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัเงนิเพิม่ - 16,287 - - 
ขาดทุนจากการลดมลูคา่ของรายการสนิทรพัย ์     
   ไมใ่ชง้านเพื่อรอการขาย (หมายเหตุ 17) 81,000 117,000 - - 
 81,578 128,964 (18) 1,142 
 

ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื่นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น และ     
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง (2,744) 66,442 790 51 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น และ     
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (4,385) 4,207 1,131 1,789 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจา่ย (18,768) (24,738) (7,025) (6,937) 
 (25,897) 45,911 (5,104) (5,097) 
  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

20156-1 One Report 2564-2565  
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ง) การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจา่ยทีเ่กดิจากการกูย้มืสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้จา่ย (35,674) (45,792) (1,435) (26,792) 

 
จ) รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสดในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

 
เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จํากดั และ บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 
ที่อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ได้โอนตัว๋สญัญาใช้เงิน จํานวน 3,657 ล้านบาทและ 2,554 ล้านบาท ตามลําดบั รวมทัง้สิ้น  
6,211 ล้านบาท ที่ได้รบัมาจากบรษิทั ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อชําระราคาโอนกจิการ ใหแ้ก่บรษิทั  
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นการจา่ยคนืทุน 
 
รายการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิสดทีเ่กดิจากการซื้อและการเพิม่ขึน้ของอาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิ
การใชส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกมา 51,995 12,861 1,133 16 
บวก  ซือ้ระหวา่งปี 228,111 129,513 5,454 2,429 
หกั  เงนิสดจา่ยระหวา่งปี (210,914) (90,379) (6,167) (1,312) 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกไป 69,192 51,995 420 1,133 
การไดม้าซึง่สทิธกิารใชส้นิทรพัย์     
   ภายใตส้ญัญาเช่า 8,076 7,314 5,853 6,144 
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ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
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11 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
11.1 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 2,300,664 906,408 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั      
       (หมายเหตุ 33 ข)) 191,269 279,604 54,505 32,981 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึน้  (78,982) (78,982) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 2,412,951 1,107,030 54,505 32,981 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 215 1,612 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
       (หมายเหตุ 33 ข)) 44 44 1,629 39,582 
รายไดค้า้งรบั 251 92 251 92 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 19,739 20,381 7,676 9,368 
 2,433,200 1,129,159 64,061 82,023 
 
กลุ่มกิจการมสีญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ซึ่งรายการดงักล่าว
ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผู่ซ้ือ้ยอมรบัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 
 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดข้ายลดลูกหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น
เป็นจาํนวน 6,741 ลา้นบาท และ 10,852 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565
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11 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
11.1 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 2,300,664 906,408 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั      
       (หมายเหตุ 33 ข)) 191,269 279,604 54,505 32,981 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึน้  (78,982) (78,982) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 2,412,951 1,107,030 54,505 32,981 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 215 1,612 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
       (หมายเหตุ 33 ข)) 44 44 1,629 39,582 
รายไดค้า้งรบั 251 92 251 92 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 19,739 20,381 7,676 9,368 
 2,433,200 1,129,159 64,061 82,023 
 
กลุ่มกิจการมสีญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ซึ่งรายการดงักล่าว
ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผู่ซ้ือ้ยอมรบัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 
 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดข้ายลดลูกหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น
เป็นจาํนวน 6,741 ลา้นบาท และ 10,852 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 
 
 

  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการมเีครื่องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน         
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
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- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 2,413,461 1,108,778 56,385 72,655 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - 593,294 6,868,064 
- เงนิมดัจาํ (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น) 4,632 5,449 3,368 4,185 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
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  ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน (FVPL)     

- สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (รวมอยู่ใน 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น) 

 
2,044 

 
11,200 

 
- 

 
- 

 4,119,187 2,282,604 1,573,881 7,741,281 
     
หน้ีสินทางการเงิน         
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
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- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,714,877 1,590,830 115,732 113,325 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 663,451 694,881 17,512 29,557 
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หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
  ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน (FVPL)     

- หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (รวมอยู่ในหนี้สนิ     
          หมนุเวยีนอื่น) 211 6,315 - - 

 2,524,590 2,733,976 133,576 143,255 
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13 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
วตัถุดบิ 1,020,613 866,381 - - 
งานระหว่างทํา 716,079 265,966 - - 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,772,001 1,391,037 - - 
อะไหล่ 389,973 395,232 - - 
วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืง และอื่น ๆ 385,585 270,651 - - 
 4,284,251 3,189,267 - - 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ     
    - อะไหล่ (44,011) (44,011) - - 
    - วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืงและอื่น ๆ (18,076) (18,710) - - 
 4,222,164 3,126,546 - - 
บวก  สนิคา้ระหวา่งทาง 222,706 332,512 - - 
 4,444,870 3,459,058 - - 
 
ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย 29,011,027 20,515,327 - - 
การรบัรูค้่าเผื่อสนิคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สทุธ ิ   
   ทีจ่ะไดร้บั 

 
- 

 
2,486 

 
- 

 
- 

การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 
   เป็นมลูค่าสทุธทิี่จะไดร้บั 

 
(634) 

 
(7,954) 

 
- 

 
- 

 
กลุ่มกจิการไดข้ายสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูค้า่เผื่อไวแ้ล้ว ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึกลบัรายการคา่เผื่อสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูใ้นปีปจัจบุนั 
 

14 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
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 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 55,587 45,916 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 19,938 29,275 504 477 
 75,525 75,191 504 477 
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การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเครื่องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 3,665 80,461 - 84,126 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (1,071) (60,864) - (61,935) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 2,594 19,597 - 22,191 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,594 19,597 - 22,191 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 738 247 985 
โอนสนิทรพัย ์ - 247 (247) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (4,873) - (4,873) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม - 4,375 - 4,375 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน (2,258) (366) - (2,624) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม 968 193 - 1,161 
คา่เสื่อมราคา (543) (9,361) - (9,904) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 761 10,550 - 11,311 
     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     
ราคาทุน 1,407 76,207 - 77,614 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (646) (65,657) - (66,303) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 761 10,550 - 11,311 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

57 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเครื่องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 761 10,550 - 11,311 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,188 343 2,531 
โอนสนิทรพัย ์ - 343 (343) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (8,684) - (8,684) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม - 8,267 - 8,267 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (943) - (943) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม - 943 - 943 
คา่เสื่อมราคา (234) (7,972) - (8,206) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 527 4,692 - 5,219 
     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565     
ราคาทุน 1,407 69,111 - 70,518 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (880) (64,419) - (65,299) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 527 4,692 - 5,219 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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17 สินทรพัยไ์ม่ใช้งานเพ่ือรอการขาย - สทุธิ 

 
รายละเอยีดของสนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธ ิมดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   
ราคาทุน 2,395,713 2,395,713 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (538,164) (538,164) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่สะสม (1,595,549) (1,514,549) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 262,000 343,000 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตัดสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)  
ของ บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกจิการ เน่ืองจากวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติในเตาถลุง 
MBF มรีาคาสูงกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาเศษเหลก็ อกีทัง้ราคายงัมคีวามผนัผวนสูง ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อการบรหิารต้นทุนของการ
ผลติเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการตดัสนิใจขายเครื่องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืงที่เกี่ยวขอ้ง โดยกลุ่มกจิการเริม่
ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุ
สิน้เปลืองเป็นสนิทรพัย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขายแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เน่ืองจากผู้บรหิารของกลุ่มกิจการคาดว่าระยะเวลาการ
ขายจะเสรจ็สิน้มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะเกนิกว่า 1 ปี 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้รบัรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของ MBF เพิม่ขึ้นจํานวน 81 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2564 : 117 ลา้นบาท) 
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ผลติเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการตดัสนิใจขายเครื่องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืงที่เกี่ยวขอ้ง โดยกลุ่มกจิการเริม่
ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุ
สิน้เปลืองเป็นสนิทรพัย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขายแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เน่ืองจากผู้บรหิารของกลุ่มกิจการคาดว่าระยะเวลาการ
ขายจะเสรจ็สิน้มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะเกนิกว่า 1 ปี 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้รบัรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของ MBF เพิม่ขึ้นจํานวน 81 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2564 : 117 ลา้นบาท) 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 473,789 53,134 46,036 572,959 
การเพิม่ขึน้ - 2,985 4,329 7,314 
การยกเลกิสญัญา - (376) (419) (795) 
การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตาม 
   สญัญาเช่าใหม่ 

 
148,745 

 
- 

 
- 

 
148,745 

คา่เสื่อมราคา (32,947) (8,462) (16,801) (58,210) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2564 589,587 47,281 33,145 670,013 
 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 589,587 47,281 33,145 670,013 
การเพิม่ขึน้ - - 8,076 8,076 
การยกเลกิสญัญา - - (51) (51) 
คา่เสื่อมราคา (31,031) (9,282) (16,402) (56,715) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2565 558,556 37,999 24,768 621,323 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 14,410 26,758 41,168 
การเพิม่ขึน้ 2,985 3,159 6,144 
การยกเลกิสญัญา (376) (1,651) (2,027) 
คา่เสื่อมราคา (6,313) (9,603) (15,916) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2564 10,706 18,663 29,369 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 10,706 18,663 29,369 
การเพิม่ขึน้ - 5,853 5,853 
โอนสนิทรพัย ์ - (1,185) (1,185) 
การยกเลกิสญัญา - (51) (51) 
คา่เสื่อมราคา (7,133) (9,654) (16,787) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2565 3,573 13,626 17,199 
 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 450 9,362 - 5,394 
กระแสเงนิสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเช่า 63,228 68,263 17,610 22,050 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 10,706 18,663 29,369 
การเพิม่ขึน้ - 5,853 5,853 
โอนสนิทรพัย ์ - (1,185) (1,185) 
การยกเลกิสญัญา - (51) (51) 
คา่เสื่อมราคา (7,133) (9,654) (16,787) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2565 3,573 13,626 17,199 
 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 450 9,362 - 5,394 
กระแสเงนิสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเช่า 63,228 68,263 17,610 22,050 
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19 ค่าความนิยม - สทุธิ 

 
  งบการเงินรวม 
  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 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 
   
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 
การดอ้ยคา่  - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
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. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 
การดอ้ยคา่  - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
 
ค่าความนิยมเกิดจากการซื้อบรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั และบริษทั ทาทา สตีล การผลิต 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการหยดุตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม โดยเปลีย่นเป็นการประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมแทน 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั และบรษิทัเหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั ได้โอนธุรกิจ
ทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) รวมถงึคา่ความนิยม 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดท้ําการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามลูค่าที่คาดว่า 
จะไดร้บัคนืไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ีดงันัน้จงึไมม่กีารดอ้ยคา่ทีจ่าํเป็นตอ้งรบัรูเ้พิม่ขึน้  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
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214214  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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คา่ความนิยมไดถู้กปนัสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กกําหนดตามโรงงานผลติ  
 
การปนัสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  
โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  
 

รวม 
โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  
โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การปนัส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456 
 
บรษิทัทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณ
มลูค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษซีึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 
5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการ
เตบิโตดงักล่าวไมส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธรุกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดาํเนินงานอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ค่าความนิยม ค่าความนิยม 
 โรงงานผลิตเหลก็สยาม  โรงงานผลิตเหลก็ 
 (2001) ก่อสร้างสยาม 
   

กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 8.3  รอ้ยละ 7.9  
อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 11.25 รอ้ยละ 11.25 

 
1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรอืประมาณการทางการเงนิ

ล่าสดุ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด 
 
ฝา่ยบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้สอดคล้องกบัประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอตัราคดิลด  
ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัทีม่ผีลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงนิสด คอื อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด  
 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

214214  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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คา่ความนิยมไดถู้กปนัสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กกําหนดตามโรงงานผลติ  
 
การปนัสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  
โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  
 

รวม 
โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  
โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การปนัส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456 
 
บรษิทัทดสอบการด้อยค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณ
มลูค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษซีึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 
5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการ
เตบิโตดงักล่าวไมส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธรุกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดาํเนินงานอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ค่าความนิยม ค่าความนิยม 
 โรงงานผลิตเหลก็สยาม  โรงงานผลิตเหลก็ 
 (2001) ก่อสร้างสยาม 
   

กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 8.3  รอ้ยละ 7.9  
อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 11.25 รอ้ยละ 11.25 

 
1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรอืประมาณการทางการเงนิ

ล่าสดุ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด 
 
ฝา่ยบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้สอดคล้องกบัประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอตัราคดิลด  
ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัทีม่ผีลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงนิสด คอื อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 275,292 - 275,292 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (245,709) - (245,709) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 29,583 - 29,583 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 29,583 - 29,583 
ซือ้สนิทรพัย ์ 90 2,178 2,268 
โอนสนิทรพัย ์ 1,561 (1,561) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (4,501) - (4,501) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 26,733 617 27,350 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 276,942 617 277,559 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (250,209) - (250,209) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 26,733 617 27,350 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 26,733 617 27,350 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,924 2,924 
โอนสนิทรพัย ์ 3,541 (3,541) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (4,615) - (4,615) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 25,659 - 25,659 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 280,483 - 280,483 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (254,824) - (254,824) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 25,659 - 25,659 
 
 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 248,203 - 248,203 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (235,758) - (235,758) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
ซือ้สนิทรพัย ์ 90 1,355 1,445 
โอนสนิทรพัย ์ 737 (737) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,091) - (2,091) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 249,029 618 249,647 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (237,848) - (237,848) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,923 2,923 
โอนสนิทรพัย ์ 3,541 (3,541) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (364) - (364) 
                       - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 299 - 299 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,152) - (2,152) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 12,505 - 12,505 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 252,206 - 252,206 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (239,701) - (239,701) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,505 - 12,505 
 
 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 248,203 - 248,203 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (235,758) - (235,758) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
ซือ้สนิทรพัย ์ 90 1,355 1,445 
โอนสนิทรพัย ์ 737 (737) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,091) - (2,091) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 249,029 618 249,647 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (237,848) - (237,848) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,923 2,923 
โอนสนิทรพัย ์ 3,541 (3,541) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (364) - (364) 
                       - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 299 - 299 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,152) - (2,152) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 12,505 - 12,505 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 252,206 - 252,206 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (239,701) - (239,701) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,505 - 12,505 
 
 
 
  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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21 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 

 
สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 73,457 69,723 15,609 17,695 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (67,718) (53,946) - - 
สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี- สทุธ ิ 5,739 15,777 15,609 17,695 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีแสดงรายการสุทธติามหน่วยภาษี
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 15,609 17,695 15,609 17,695 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ (9,870) (1,918) - - 
สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี- สทุธ ิ 5,739 15,777 15,609 17,695 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

218218  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

66 

 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์(หน้ีสนิ)ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 709 - - 709 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 23 (23) - - 
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 42 - 42 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 44 (13) - 31 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 68,947 7,458 (3,730) 72,675 
 69,723 7,464 (3,730) 73,457 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ 
   สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
(41,328) 

 
- 

 
(19,536) 

 
(60,864) 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (2,240) 1,831 - (409) 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ (10,378) 3,933 - (6,445) 
 (53,946) 5,764 (19,536) (67,718) 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 15,777 13,228 (23,266) 5,739 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

218218  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

66 

 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์(หน้ีสนิ)ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 709 - - 709 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 23 (23) - - 
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 42 - 42 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 44 (13) - 31 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 68,947 7,458 (3,730) 72,675 
 69,723 7,464 (3,730) 73,457 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ 
   สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
(41,328) 

 
- 

 
(19,536) 

 
(60,864) 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (2,240) 1,831 - (409) 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ (10,378) 3,933 - (6,445) 
 (53,946) 5,764 (19,536) (67,718) 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 15,777 13,228 (23,266) 5,739 
 
  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

21956-1 One Report 2564-2565  

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

67 

 
 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 736 (27) - 709 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 907 (884) - 23 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 151 (107) - 44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 55,974 18,248 (5,275) 68,947 
 57,768 17,230 (5,275) 69,723 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ 
   สนิทรพัยท์างการเงนิ (29,232) - (12,096) (41,328) 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (130) (2,110) - (2,240) 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ (14,352) 3,974 - (10,378) 
 (43,714) 1,864 (12,096) (53,946) 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 14,054 19,094 (17,371) 15,777 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่เกิน
จํานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้ สนิทรพัย ์
ภาษเีงนิไดจ้ํานวน 430 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 932 ลา้นบาท) ที่เกดิจากรายการขาดทุนจาํนวน 2,152 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 4,661 ล้านบาท) 
ทีส่ามารถยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุน พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2568 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 44 (13) - 31 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,651 715 (2,788) 15,578 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  17,695 702 (2,788) 15,609 
 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

220220  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

68 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 151 (107) - 44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,820 1,101 (1,270) 17,651 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  17,971 994 (1,270) 17,695 
 

22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอขอคนื 71,838 92,113 51,121 56,625 
อื่น ๆ 9,730 7,319 3,368 4,185 
 81,568 99,432 54,489 60,810 

 
23 เงินกู้ยืม 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการหมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - จากธนาคาร 145,577 441,393 - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนด 
   ชําระภายในหน่ึงปี - สทุธ ิ

 
31,079 

 
38,567 

 
8,627 

 
15,938 

เงนิกูย้มืระยะสัน้หมนุเวยีนรวม 176,656 479,960 8,627 15,938 
     
รายการไม่หมนุเวียน     
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 632,372 656,314 8,885 13,619 
เงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีนรวม 632,372 656,314 8,885 13,619 
 
เงนิกูย้มืรวม 

 
809,028 

 
1,136,274 

 
17,512 

 
29,557 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที่หมนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
 
 
  

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565

220220  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

68 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 151 (107) - 44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,820 1,101 (1,270) 17,651 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  17,971 994 (1,270) 17,695 
 

22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอขอคนื 71,838 92,113 51,121 56,625 
อื่น ๆ 9,730 7,319 3,368 4,185 
 81,568 99,432 54,489 60,810 

 
23 เงินกู้ยืม 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการหมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - จากธนาคาร 145,577 441,393 - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนด 
   ชําระภายในหน่ึงปี - สทุธ ิ

 
31,079 

 
38,567 

 
8,627 

 
15,938 

เงนิกูย้มืระยะสัน้หมนุเวยีนรวม 176,656 479,960 8,627 15,938 
     
รายการไม่หมนุเวียน     
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 632,372 656,314 8,885 13,619 
เงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีนรวม 632,372 656,314 8,885 13,619 
 
เงนิกูย้มืรวม 

 
809,028 

 
1,136,274 

 
17,512 

 
29,557 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที่หมนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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24 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 852,908 715,592 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 34 ข)) 2,393 185,080 - - 
เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 75,892 59,771 7,120 8,907 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 34 ข)) 2,436 2,256 2,523 2,287 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 40,843 47,982 - - 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย  740,405 580,149 106,089 102,131 
 1,714,877 1,590,830 115,732 113,325 
 

25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 297,892 301,413 65,927 78,515 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 49,012 27,679 5,686 2,961 
หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 346,904 329,092 71,613 81,476 
     
(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่นกําไรจาก 
   การดาํเนินงาน: 

    

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 31,054 39,140 7,954 12,613 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 24,175 3,994 3,146 352 
 55,229 43,134 11,100 12,965 
     
การวดัมลูค่าใหมท่ีร่บัรูใ้น(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (18,649) (29,976) (13,938) (6,352) 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดอืนเดือนสุดท้ายซึ่งใหผ้ลประโยชน์แก่พนักงานในรูป  
การประกนัระดบัเงินเกษียณอายุที่จะได้รบั โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงินเดอืนในปีสุดท้ายของ
พนกังานก่อนทีจ่ะเกษยีณอาย ุ
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 301,413 314,198 78,515 78,833 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 25,438 34,902 6,627 11,620 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 5,616 4,238 1,327 993 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ 528 (20) 109 (20) 
   กําไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ (20,917) (29,391) (6,370) (7,224) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 1,740 (565) (7,677) 892 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (15,926) (21,949) (6,604) (6,579) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 297,892 301,413 65,927 78,515 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 27,679 26,474 2,961 2,967 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 4,069 4,023 674 674 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 515 361 47 34 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ 2,708 (10) 683 (10) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 7 181 (61) 3 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 16,876 (561) 1,803 (349) 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (2,842) (2,789) (421) (358) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 49,012 27,679 5,686 2,961 
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ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 301,413 314,198 78,515 78,833 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 25,438 34,902 6,627 11,620 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 5,616 4,238 1,327 993 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ 528 (20) 109 (20) 
   กําไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ (20,917) (29,391) (6,370) (7,224) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 1,740 (565) (7,677) 892 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (15,926) (21,949) (6,604) (6,579) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 297,892 301,413 65,927 78,515 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 27,679 26,474 2,961 2,967 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 4,069 4,023 674 674 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 515 361 47 34 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ 2,708 (10) 683 (10) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 7 181 (61) 3 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 16,876 (561) 1,803 (349) 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (2,842) (2,789) (421) (358) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 49,012 27,679 5,686 2,961 
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ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคดิลด 2.24 ถงึ 2.88 1.93 ถงึ 1.96 2.24 ถงึ 2.88 1.96 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 5.00 4.54 ถงึ 4.73 5.00 4.65 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 0.57 ถงึ 17.19 0.00 ถงึ 19.00 1.43 ถงึ 17.19 1.00 ถงึ 19.00 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ 
พ.ศ. 2564 เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (31,547) (33,287) 36,718 38,900 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 31,823 35,747 (27,838) (31,183) 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 20.00 จาก

สมมตฐิาน 
1.00 (9,880) (34,930) 10,634 15,621 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (5,941) (7,499) 6,905 8,669 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 6,206 8,215 (5,449) (7,261) 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน    20.00 จาก

สมมตฐิาน 
1.00 (3,355) (7,933) 3,759 2,756 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์  
เมื่อเกษยีณอาย ุณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน คอื 13.00 ถงึ 15.00 ปี (พ.ศ. 2564 : 9.54 ถงึ 12.69 ปี) 
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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. 2565      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 17,329 5,513 45,638 347,152 415,632 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3,812 4,569 13,397 35,379 57,157 
รวม 21,141 10,082 59,035 382,531 472,789 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 2,942 18,476 46,315 1,134,791 1,202,524 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,445 2,867 12,128 74,835 92,275 
รวม 5,387 21,343 58,443 1,209,626 1,294,799 
 
 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. 2565      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 11,161 - 15,331 63,669 90,161 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 458 598 1,468 4,154 6,678 
รวม 11,619 598 16,799 67,823 96,839 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 11,911 20,001 344,800 376,712 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 358 294 1,734 14,848 17,234 
รวม 358 12,205 21,735 359,648 393,946 
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26 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 

 
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสนิค่ารือ้ถอน สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 เมษายน  410 1,068 410 1,068 
ตดัจาํหน่าย - (658) - (658) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 410 410 410 410 
 

27 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัที ่1 เมษายน 373,780 372,575 373,780 372,575 
จดัสรรระหว่างปี 1,213 1,205 1,213 1,205 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 374,993 373,780 374,993 373,780 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไมส่ามารถนําไปจดัสรรได ้
 

28 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 12,566 20,380 - - 
เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุน 
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI 

 
21,600 

 
28,800 

 
- 

 
- 

รายไดด้อกเบีย้ 1,948 2,962 20,530 71,067 
เงนิชดเชยความเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั - 50,000 - - 
อื่น ๆ 14,408 16,899 1,673 575 
 50,522 119,041 22,203 71,642 
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29 ต้นทุนทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิ 11,730 19,154 478 20,375 
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 23,320 23,884 957 1,317 
 35,050 43,038 1,435 21,692 
 

30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทํา (831,078) (861,106) - - 
คา่วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 23,346,869 15,868,016 - - 
คา่วสัดแุละของใชส้ิน้เปลอืงใชไ้ป 889,841 748,447 - - 
คา่เชือ้เพลงิ 820,273 589,291 - - 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 473,390 474,574 27,146 27,910 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,116,496 938,360 291,422 267,102 
คา่สาธารณูปโภค 2,768,084 2,255,895 676 826 
คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา 640,641 635,663 42 480 
คา่จา้งแรงงานภายนอก 180,659 187,643 4,532 4,660 
คา่ขนสง่และคา่ใชจ้า่ยในการขาย 305,607 207,864 7,011 3,775 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 60,396 60,526 12,383 10,918 
อื่นๆ 152,834 182,380 59,388 79,983 
รวม 29,924,012 21,287,553 402,600 395,654 
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คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 473,390 474,574 27,146 27,910 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,116,496 938,360 291,422 267,102 
คา่สาธารณูปโภค 2,768,084 2,255,895 676 826 
คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา 640,641 635,663 42 480 
คา่จา้งแรงงานภายนอก 180,659 187,643 4,532 4,660 
คา่ขนสง่และคา่ใชจ้า่ยในการขาย 305,607 207,864 7,011 3,775 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 60,396 60,526 12,383 10,918 
อื่นๆ 152,834 182,380 59,388 79,983 
รวม 29,924,012 21,287,553 402,600 395,654 
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31 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

 
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั:      
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     
   สาํหรบัปี 7,368 65,285 7,368 12,795 
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     
   สาํหรบัปีก่อน - 10,537 - 10,537 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 7,368 75,822 7,368 23,332 
     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้     
   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21)  (7,464) (17,230) (702) (994) 
เพิม่(ลด)ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21)  (5,764) (1,864) - - 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (13,228) (19,094) (702) (994) 
     
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (5,860) 56,728 6,666 22,338 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี:  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,600,265 688,346 30,934 46,447 
ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2564 :  
   รอ้ยละ 20) 

 
520,053 

 
137,669 

 
6,187 

 
9,289 

ผลกระทบ:     
   - ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษทีีย่งั 
        ไมไ่ดใ้ชท้ีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิ  
        ไดร้อการตดับญัช ี

 
 

(29,215) 

 
 

(26,326) 

 
 

- 

 
 

- 
   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษี 4,740 18,154 798 2,926 
   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (555) (1,901) (319) (414) 
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสม 
        ทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อ 
        การตดับญัช ี

 
 

(500,883) 

 
 

(66,116) 

 
 

- 

 
 

- 
   - การบนัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
        ของปีก่อนๆ 

 
- 

 
(15,289) 

 
- 

 
- 

   - คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปีก่อน - 10,537 - 10,537 
     
ภาษเีงนิได ้ (5,860) 56,728 6,666 22,338 
 
อตัราภาษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่ทีใ่ชส้ําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอื อตัรารอ้ยละ (0.23) และรอ้ยละ 21.55 ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : อตัรา
ร้อยละ (8.24) และร้อยละ 48.10 ตามลําดบั) อตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉลี่ยของงบการเงินเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน
เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2564 มภีาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปีก่อน (พ.ศ. 2565 : ไมม่)ี 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,600,265 688,346 30,934 46,447 
ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2564 :  
   รอ้ยละ 20) 

 
520,053 

 
137,669 

 
6,187 

 
9,289 

ผลกระทบ:     
   - ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษทีีย่งั 
        ไมไ่ดใ้ชท้ีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิ  
        ไดร้อการตดับญัช ี

 
 

(29,215) 

 
 

(26,326) 

 
 

- 

 
 

- 
   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษี 4,740 18,154 798 2,926 
   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (555) (1,901) (319) (414) 
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   - การบนัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
        ของปีก่อนๆ 

 
- 

 
(15,289) 

 
- 

 
- 

   - คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปีก่อน - 10,537 - 10,537 
     
ภาษเีงนิได ้ (5,860) 56,728 6,666 22,338 
 
อตัราภาษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่ทีใ่ชส้ําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอื อตัรารอ้ยละ (0.23) และรอ้ยละ 21.55 ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : อตัรา
ร้อยละ (8.24) และร้อยละ 48.10 ตามลําดบั) อตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉลี่ยของงบการเงินเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน
เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2564 มภีาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปีก่อน (พ.ศ. 2565 : ไมม่)ี 
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ภาษเีงนิไดท้ี(่เพิม่)/ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       
   เมื่อเกษยีณอายุ 18,650 (3,730) 14,920 29,976 (5,275) 24,701 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ       
   สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูคา่ดว้ย 
   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 97,680 (19,536) 78,144 60,480 (12,096) 48,384 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 116,330 (23,266) 93,064 90,456 (17,371) 73,085 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี       
   (หมายเหตุขอ้ 21)  (23,266)   (17,371)  
  (23,266)   (17,371)  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       
   เมื่อเกษยีณอายุ 13,938 (2,788) 11,150 6,352 (1,270) 5,082 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 13,938 (2,788) 11,150 6,352 (1,270) 5,082 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       
   (หมายเหตุขอ้ 21)  (2,788)   (1,270)  

  (2,788)   (1,270)  
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32 กาํไรต่อหุ้น 

 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ทีอ่อกในระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม     
กําไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทั (พนับาท) 2,602,098 630,549 24,268 24,108 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.31 0.07 0.00 0.00 
 

33 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
   รายการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  
   การเพ่ิมขึน้ -  การลดลง -   
 1 เมษายน กระแสเงินสด หน้ีสินตาม หน้ีสินตาม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 สทุธิ สญัญาเช่า สญัญาเช่า พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
งบการเงินรวม      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 461,727 (20,334) - - 441,393 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 574,261 (35,017) 156,058 (421) 694,881 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 2,118,355 (2,118,355) - - - 
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32 กาํไรต่อหุ้น 

 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ทีอ่อกในระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม     
กําไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทั (พนับาท) 2,602,098 630,549 24,268 24,108 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.31 0.07 0.00 0.00 
 

33 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
   รายการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  
   การเพ่ิมขึน้ -  การลดลง -   
 1 เมษายน กระแสเงินสด หน้ีสินตาม หน้ีสินตาม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 สทุธิ สญัญาเช่า สญัญาเช่า พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
งบการเงินรวม      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 461,727 (20,334) - - 441,393 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 574,261 (35,017) 156,058 (421) 694,881 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 2,118,355 (2,118,355) - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 40,412 (15,339) 6,144 (1,660) 29,557 
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   รายการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  
   การเพ่ิมขึน้ -  การลดลง -   
 1 เมษายน กระแสเงินสด หน้ีสินตาม หน้ีสินตาม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 สทุธิ สญัญาเช่า สญัญาเช่า พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

งบการเงินรวม      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 441,393 (295,816) - - 145,577 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 694,881 (39,458) 8,076 (48) 663,451 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 29,557 (16,653) 5,892 (1,284) 17,512 
 

34 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลและกจิการที่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรอื
กจิการซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกลช้ดิ
กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคมุหรอืถูกควบคมุร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุด 
T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ผลติเหลก็เสน้ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ผลติ รบัจา้งผลติ จาํหน่าย และซือ้มาขายไป 
   สนิคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และ เหลก็รปูพรรณ ขนาดเลก็ 

บรษิทัยอ่ย 

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 
 

* บรษิทัเหล่าน้ีไมถ่อืเป็นกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัภายใต ้“ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั” ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  
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ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี ่เซอรว์สิเซส    บรกิารดา้นซอฟต์แวร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
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 
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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บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี ่เซอรว์สิเซส    บรกิารดา้นซอฟต์แวร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
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 
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 
  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2565
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่สําคญัสําหรบั ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย     
   Tata Steel Limited 195,497 395,669 - - 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 2,353,896 898,270 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,157 3,246 - - 
   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 492,974 265,682 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 739,625 - - - 
      รวม 3,785,149 1,562,867 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) - - 18,654 68,259 

      รวม - - 18,654 68,259 
     
รายไดค้า่บรกิารจดัการ     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 61,851 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 113,370 
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)      
      จาํกดั (มหาชน) - - 412,868 216,971 
      รวม - - 412,868 392,192 
 
บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัยอ่ย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราทีกํ่าหนดในสญัญาซึง่คํานวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 
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เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าใช้จ่าย     
ซือ้     
   Tata Steel Limited - 2,252,154 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 402,089 493,858 - - 
   Tata International Limited 67,583 - - - 
   Tata International West Asia DMCC 12,697 19,582 - - 
      รวม 482,369 2,765,594 - - 
     
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 2,593 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 17,578 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)   
   จาํกดั (มหาชน) - - 478 203 

      รวม - - 478 20,374 
     
คา่ใชจ้า่ยอื่น     
   Tata Steel Limited 455 747 455 747 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 11 15 11 - 
   Tata Sons Private Limited 225 22 225 22 
   Tata Services Limited - 27 - 27 
      รวม 691 811 691 796 
     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 84,030 68,571 84,030 68,571 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,540 30,719 30,540 30,719 
      รวม 114,570 99,290 114,570 99,290 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าใช้จ่าย     
ซือ้     
   Tata Steel Limited - 2,252,154 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 402,089 493,858 - - 
   Tata International Limited 67,583 - - - 
   Tata International West Asia DMCC 12,697 19,582 - - 
      รวม 482,369 2,765,594 - - 
     
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 2,593 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 17,578 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)   
   จาํกดั (มหาชน) - - 478 203 

      รวม - - 478 20,374 
     
คา่ใชจ้า่ยอื่น     
   Tata Steel Limited 455 747 455 747 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 11 15 11 - 
   Tata Sons Private Limited 225 22 225 22 
   Tata Services Limited - 27 - 27 
      รวม 691 811 691 796 
     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 84,030 68,571 84,030 68,571 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,540 30,719 30,540 30,719 
      รวม 114,570 99,290 114,570 99,290 

  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ข) ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ทีเ่กดิจากการขาย/ซือ้สนิคา้ การใหบ้รกิาร และอื่น ๆ มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) 

 
- 

 
- 

 
54,505 

 
32,981 

Tata Steel Limited - 227,860 - - 
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 140,732 15,438 - - 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 50,537 36,306 - - 
      รวม 191,269 279,604 54,505 32,981 
     
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 23 23 23 23 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั     
   (มหาชน) - - 1,585 39,538 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์     
   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21 
      รวม 44 44 1,629 39,582 
     
เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,393 2,251 - - 
TATA International Metals Asia Ltd. - 182,829 - - 
      รวม 2,393 185,080 - - 
     
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,312 2,256 2,312 2,256 
Tata Sons Private Limited 124 - 124 - 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) 

 
- 

 
- 

 
87 
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      รวม 2,436 2,256 2,523 2,287 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 6,868,064 3,092,084 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี (63,510) 3,775,980 
แปลงหน้ีจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นทุนของบรษิทัยอ่ย  
   (หมายเหตุ 15) 

 
(6,211,260) 

 
- 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 593,294 6,868,064 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยจํานวนทัง้สิน้ 593 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 6,868 ล้านบาท)  
มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืม 
ทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไม่ระบุวนัครบกําหนด 
 

35 ภาระผกูพนั 
 

35.1  ภาระผกูพนัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบัรายจา่ยฝา่ยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาคารและอุปกรณ์ 191,731 34,527 - - 

 

35.2 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดแลว้แต่ยงัไมเ่ขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนั พนั พนั พนั 
     
สกลุเงิน     
เหรยีญสหรฐั 7,636 12,016 - - 
ยโูร - 187 - - 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 6,868,064 3,092,084 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี (63,510) 3,775,980 
แปลงหน้ีจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นทุนของบรษิทัยอ่ย  
   (หมายเหตุ 15) 

 
(6,211,260) 

 
- 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 593,294 6,868,064 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยจํานวนทัง้สิน้ 593 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 6,868 ล้านบาท)  
มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืม 
ทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไม่ระบุวนัครบกําหนด 
 

35 ภาระผกูพนั 
 

35.1  ภาระผกูพนัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบัรายจา่ยฝา่ยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาคารและอุปกรณ์ 191,731 34,527 - - 

 

35.2 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดแลว้แต่ยงัไมเ่ขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนั พนั พนั พนั 
     
สกลุเงิน     
เหรยีญสหรฐั 7,636 12,016 - - 
ยโูร - 187 - - 
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36 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมมีติให้เสนอการจ่ายเงินปนัผลประจําปี พ.ศ. 
2564-2565 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 421 ล้านบาท ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลจะขึ้นอยู่กบัการอนุมตัิของผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามญัประจาํปีทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่21 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
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56-1 One Report 2564-2565  

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร และเลขานุการบริษัท

นายปิยุช กุปต้า

ประธ�นคณะกรรมก�ร
ประธ�นคณะจัดก�ร
กรรมก�รบรรษีัทภิบ�ล สรรห� และ พิจ�รณ�ผู้ลตุอบแทน

อ�ยุ :	53	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 23	ตุล่าคมุ	2554
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ	
	 McGill	University,	Montreal	ประเทศแคนาด้า
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(เกีย์รตินิย์มุ)
	 Engineering	College,	Kota,	Rajasthan
•	 Chevening	Scholar,	
	 Leeds	University	ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Advanced	Management	Program,
	 CEDEP	ประเทศฝ่รั�งเศส่

ประสบการณ์ทำางาน
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ	แล่ะ	กรรมุการ
	 	 TM	International	Logistics	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ	แล่ะ	กรรมุการ
	 	 Jamipol	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ	แล่ะ	กรรมุการ	
	 	 Creative	Port	Development	Private	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ	แล่ะ	กรรมุการ	
	 	 Subarnarekha	Port	Private	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ	
	 	 Tata	NYK	Shipping	Pte.	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	Supply	Chain
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 Mjunction	Services	Ltd.
2557	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ	
	 	 Tata	Steel	Downstream	Processing	Ltd.

2562	-	2564	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 Indian	Steel	&	Wire	Products	Ltd.
2562	-	2564	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte	Ltd.
2558	-	2562	 :	กรรมุการ
	 	 Indian	Steel	&	Wire	Products	Ltd.
2554	-	2562	 :	กรรมุการ
	 	 TM	International	Logistics	Ltd.
2555	-	2556	 :	กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี
เป็นกรรมก�รผู้้้ม่อำ�น�จลงน�มผู้้กพันบริษีัทตุ�มท่�กำ�หนดในหนังสือ
รับรองบริษีัท

นายอลัน แคม

กรรมก�รอิสระ
ประธ�นคณะกรรมก�รตุรวจสอบและทบทวนคว�มเส่�ยง
กรรมก�รบรรษีัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผู้ลตุอบแทน

อ�ยุ :	65	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	8	กรกฎาคมุ	2560
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี	

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	ส่าขาการเงิน	(MBA)	
	 University	of	Denver	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	ส่าขาการเงิน	(BSBA)	
	 University	of	Denver	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 Chairman	Forum	2021
•	 Director	Forum	2021
•	 Strategic	Board	Master	Class	(SBM	3/2018)
•	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP	2017)
•	 Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	Class	
(CGI	0/2014)

•	 IOD-Chartered	Director	Course	(CDC	2/2008)
•	 Chartered	Director	2008
•	 Faculty	Felicitator	2007
•	 IOD-Corporate	Social	Responsibility	Program	(CSR	1/2006)
•	 Director	Certification	Program	(DCP	39/2004)
•	 Fellow	Member	2004

ประสบการณ์ทำางาน
2564	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการบริหาร
	 บจก.	พิพัฒนส่ิน
2563	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 มุูล่นิธิิส่ร้างรอัย์ย์ิ�มุ	(ประเทศไทย์)
2560	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 บจก.	ธินากรผู้ล่ิตภัณ์ฑ์์นำ�ามุันพ่ชำ
2559	-	ปัจจุบัน	:	ประธิานคณ์ะกรรมุการ
	 บจก.	ทิคเก็ตเมุล่่อัน
2558	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 บจก.	แคล่-คอัมุพ์	โฮล่ด้ิ�ง	(บราซึ่ิล่)
2556	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการแล่ะประธิานคณ์ะกรรมุการการล่งทุน
	 บจก.	นัมุบาวัน	ซึู่เปอัร์	ปาปัวนิวกิน้
2556	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ	กรรมุการอัิส่ระ	
	 แล่ะประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
	 บมุจ.	เมุก้า	ไล่ฟุ์ไซึ่แอั็นซึ่์*
2543	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการอัิส่ระ	แล่ะประธิานคณ์ะกรรมุการตรวจส่อับ
	 บมุจ.	แคล่-คอัมุพ์	อัีเล่็คโทรนิคส่์	(ประเทศไทย์)*

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น : 2
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นายหัตถืศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตุรวจสอบและทบทวนคว�มเส่�ยง
ประธ�นคณะกรรมก�รพันธกิจเพื�อสังคมและคว�มยั�งยืน

อ�ยุ : 65	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 28	มุีนาคมุ	2556
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	กฎหมุาย์ระหว่างประเทศ	(ธิุรกิจ)	
	 New	York	University,	School	of	Law	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าโทกฎหมุาย์เปรีย์บเทีย์บ	
	 University	of	Miami,	School	of	Law	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	นิติศาส่ตร์	(เกีย์รตินิย์มุ)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG	13/2020)
•		Strategic	Board	Master	Class	(SBM	6/2019)
•		How	to	measure	the	success	of	Corporate	strategy	(HMS	2/2013)
•		Successful	Formulation	&	Execution	Strategy	(SFE	18/2013)
•		Chartered	Director	class	(CDC	7/2013)
•		Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM	1/2009)
•		Successful	Formulation	and	Execution	Strategy	(SFE	1/2008)
•		Director	Certification	Program	Refresher	Course
•		Role	of	Chairman	Program	(RCP	20/2008)
•		Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC	6/2008)
•	 Monitoring	the	system	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
(MIR	2/2008)

•		Monitoring	Quality	of	Financial	Report	(MFR	6/2008)
•		Monitoring	the	IA	function	(MIA	7/2007)
•		Audit	Committee	Program	(ACP	13/2006)
•		Director	Certification	Program	(CSP	4/2003)
•		Corporate	Secretary	Program	(CSP	4/2003)

ประสบการณ์ทำางาน
2557	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการอัิส่ระแล่ะกรรมุการตรวจส่อับ
	 	 ส่ภาหอัการค้าแห่งประเทศไทย์
2557	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการอัิส่ระแล่ะกรรมุการตรวจส่อับ
	 	 หอัการค้าไทย์

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี

นางสาวอนุตตรา พานโพธุิ�ทอง

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตุรวจสอบและทบทวนคว�มเส่�ยง
ประธ�นคณะกรรมก�รบรรษีัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผู้ลตุอบแทน

อ�ยุ :	50	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	20	มุีนาคมุ	2561
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	การเงินแล่ะการล่งทุน	
	 George	Washington	University,	Washington	D.C.	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	การเงินแล่ะการธินาคาร	(เกีย์รตินิย์มุอัันด้ับหน่�ง)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 Strategic	Board	Master	Program	(SBM	6/2019)
•	 Directors	Certification	Program	(DCP	265/2018)

ประสบการณ์ทำางาน
มุกราคมุ	2565	-	ปัจจุบัน	:	รอังประธิานส่าย์งานทรัพย์ากรบุคคล่แล่ะ
	 	 การส่่�อัส่าร	
	 	 บจก.	แพนด้อัร่า	โพรด้ักชำั�น	

มุถินุาย์น	-	ธินัวาคมุ	2564	 :	ผูู้้บริหารสู่งสุ่ด้ด้้านทรัพย์ากรบุคคล่
	 	 บมุจ.	เซึ่็นทรัล่	รีเทล่	คอัร์ปอัเรชำั�น	
2562	-	2564	 :	ส่มุาชำกิคณ์ะเจา้หนา้ที�บรหิารกลุ่มุ่	-	ประธิาน

เจ้าหน้าที�บริหารกลุ่่มุงานบริหารทรัพย์ากร
บุคคล่	(Group	HR	&	Talents)

	 	 บมุจ.	ปูนซึ่ีเมุนต์นครหล่วง
2560	-	2564	 :	รอังประธิานอัาวโุส่	(การบรหิารบคุล่ากรแล่ะ

ประส่ิทธิิภาพอังค์กร)	
	 	 บมุจ.	ปูนซึ่ีเมุนต์นครหล่วง	
2562	-	2563	 :	กรรมุการ	
	 	 บจก.	ส่ย์ามุ	ซึ่ิตี�	ซึ่ีเมุนต์	(ล่ังกา)
2561	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	นครหล่วงคอันกรีต
2558	-	2560	 :	รอังประธิานกรรมุการเจ้าหน้าที�ฝ่�าย์บุคคล่	

แล่ะกรรมุการผูู้้มุีอัำานาจขอัง	
	 	 บจก.	ย์ูนิล่ีเวอัร์	ไทย์	โฮล่ด้ิ�งส่์
	 	 บมุจ.	ย์ูนิล่ีเวอัร์

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น : ไมุ่มุี

240240  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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นายหัตถืศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตุรวจสอบและทบทวนคว�มเส่�ยง
ประธ�นคณะกรรมก�รพันธกิจเพื�อสังคมและคว�มยั�งยืน

อ�ยุ : 65	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 28	มุีนาคมุ	2556
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	กฎหมุาย์ระหว่างประเทศ	(ธิุรกิจ)	
	 New	York	University,	School	of	Law	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าโทกฎหมุาย์เปรีย์บเทีย์บ	
	 University	of	Miami,	School	of	Law	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	นิติศาส่ตร์	(เกีย์รตินิย์มุ)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG	13/2020)
•		Strategic	Board	Master	Class	(SBM	6/2019)
•		How	to	measure	the	success	of	Corporate	strategy	(HMS	2/2013)
•		Successful	Formulation	&	Execution	Strategy	(SFE	18/2013)
•		Chartered	Director	class	(CDC	7/2013)
•		Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM	1/2009)
•		Successful	Formulation	and	Execution	Strategy	(SFE	1/2008)
•		Director	Certification	Program	Refresher	Course
•		Role	of	Chairman	Program	(RCP	20/2008)
•		Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC	6/2008)
•	 Monitoring	the	system	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
(MIR	2/2008)

•		Monitoring	Quality	of	Financial	Report	(MFR	6/2008)
•		Monitoring	the	IA	function	(MIA	7/2007)
•		Audit	Committee	Program	(ACP	13/2006)
•		Director	Certification	Program	(CSP	4/2003)
•		Corporate	Secretary	Program	(CSP	4/2003)

ประสบการณ์ทำางาน
2557	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการอัิส่ระแล่ะกรรมุการตรวจส่อับ
	 	 ส่ภาหอัการค้าแห่งประเทศไทย์
2557	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการอัิส่ระแล่ะกรรมุการตรวจส่อับ
	 	 หอัการค้าไทย์

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี

นางสาวอนุตตรา พานโพธุิ�ทอง

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตุรวจสอบและทบทวนคว�มเส่�ยง
ประธ�นคณะกรรมก�รบรรษีัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผู้ลตุอบแทน

อ�ยุ :	50	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	20	มุีนาคมุ	2561
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	การเงินแล่ะการล่งทุน	
	 George	Washington	University,	Washington	D.C.	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	การเงินแล่ะการธินาคาร	(เกีย์รตินิย์มุอัันด้ับหน่�ง)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 Strategic	Board	Master	Program	(SBM	6/2019)
•	 Directors	Certification	Program	(DCP	265/2018)

ประสบการณ์ทำางาน
มุกราคมุ	2565	-	ปัจจุบัน	:	รอังประธิานส่าย์งานทรัพย์ากรบุคคล่แล่ะ
	 	 การส่่�อัส่าร	
	 	 บจก.	แพนด้อัร่า	โพรด้ักชำั�น	

มุถินุาย์น	-	ธินัวาคมุ	2564	 :	ผูู้้บริหารสู่งสุ่ด้ด้้านทรัพย์ากรบุคคล่
	 	 บมุจ.	เซึ่็นทรัล่	รีเทล่	คอัร์ปอัเรชำั�น	
2562	-	2564	 :	ส่มุาชำกิคณ์ะเจา้หนา้ที�บรหิารกลุ่มุ่	-	ประธิาน

เจ้าหน้าที�บริหารกลุ่่มุงานบริหารทรัพย์ากร
บุคคล่	(Group	HR	&	Talents)

	 	 บมุจ.	ปูนซึ่ีเมุนต์นครหล่วง
2560	-	2564	 :	รอังประธิานอัาวโุส่	(การบรหิารบคุล่ากรแล่ะ

ประส่ิทธิิภาพอังค์กร)	
	 	 บมุจ.	ปูนซึ่ีเมุนต์นครหล่วง	
2562	-	2563	 :	กรรมุการ	
	 	 บจก.	ส่ย์ามุ	ซึ่ิตี�	ซึ่ีเมุนต์	(ล่ังกา)
2561	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	นครหล่วงคอันกรีต
2558	-	2560	 :	รอังประธิานกรรมุการเจ้าหน้าที�ฝ่�าย์บุคคล่	

แล่ะกรรมุการผูู้้มุีอัำานาจขอัง	
	 	 บจก.	ย์ูนิล่ีเวอัร์	ไทย์	โฮล่ด้ิ�งส่์
	 	 บมุจ.	ย์ูนิล่ีเวอัร์

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น : ไมุ่มุี

240240  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 56-1 One Report 2564-2565  

นายธุราธุร เปรมสุนทร

กรรมก�ร (กรรมก�รท่�ไม่เป็นผู้้้บริห�ร)
กรรมก�รบรรษีัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผู้ลตุอบแทน
อ�ยุ :	59	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 29	กรกฎาคมุ	2545
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ	
	 Oklahoma	City	University	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	เศรษัฐศาส่ตร์	
	 จุฬาล่งกรณ์์มุหาวิทย์าล่ัย์

นายซัานจิบ นันดา

กรรมก�ร
กรรมก�รจัดก�ร

อ�ยุ : 57	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	18	ตุล่าคมุ	2564
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	Chartered	Accountant

ประสบการณ์ทำางาน
2565	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Tata	Steel	Advanced	Materials
2565	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 T	Steel	Holdings	Pte.	Ltd.
2565	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 T	S	Global	Holdings	Pte.	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	:	ผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	การด้ำาเนินงาน
	 ทางการเงินแล่ะราย์งานอังค์กร
	 Tata	Steel	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Bhubaneshwar	Power	Private	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Tata	NYK	Shipping	Pte.	Ltd.
2564	-	ปัจจุบัน	:	ประธิานคณ์ะกรรมุการ
	 Kalimati	Global	Shared	Services	Ltd.
2563	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 TS	Global	Procurement	Co.	Pte.	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Angul	Energy	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Industrial	Energy	Ltd.
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Bhushan	Steel	(South)	Ltd.
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 Tata	Steel	Technical	Services	Ltd.
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 	 Tata	Steel	Support	Services	Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 Director	Certification	Program	(DCP	40/2004)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP	2/2003)
•	 Finance	for	Non-Finance	Directors	Program	(FND	7/2003)
ประสบการณ์ทำางาน
2539	-	ปัจจุบัน	 :	 Senior	Vice	President
	 	 	 	 	 บมุจ.	ธินาคารกรุงเทพ

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี

เป็นกรรมก�รผู้้้ม่อำ�น�จลงน�มผู้้กพันบริษีัทตุ�มท่�กำ�หนดใน
หนังสือรับรองบริษีัท 

ประสบการณ์ทำางาน
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 	 Bhushan	Steel	(Australia)	Pty	Ltd.
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 	 Bowen	Energy	Pty.	Ltd.
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 	 Bowen	Coal	Pty	Ltd.
2561	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ
	 	 Bowen	Consolidated	Pty	Ltd.

2561	-	2564	 :	ผูู้้อัำานวย์การฝ่�าย์การเงิน
	 	 Tata	Steel	BSL	Ltd.
2560	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 Abja	Investment	Co.,	Ltd.
2559	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Kalzip	Asia	Pte.	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Natsteelvina	Co.,	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Proco	Issuer	Pte.	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 TS	Global	Minerals	Holdings	Pte.	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Tata	Steel	International	(Singapore)	Pte.	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Tata	Steel	International	(Singapore)	Holdings	Pte.	Ltd.
2557	-	2562	 :	กรรมุการ
	 	 	 Natsteel	(Xiamen)	Ltd.
2557	-	2561		 :	กรรมุการ
	 	 	 Natsteel	Asia	Pte	Ltd.
2557	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Natsteel	Recycling	Pte.	Ltd.
2557	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 	 Natsteel	Trade	International	Pte.	Ltd.
2557	-	2561	 :	ประธิานเจ้าหน้าที�ฝ่�าย์การเงิน
	 	 	 NatSteel	Ltd.

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี
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นายอาชีช อนุปัม

กรรมก�ร
กรรมก�รจัดก�ร
กรรมก�รพันธกิจเพื�อสังคมและคว�มยั�งยืน

อ�ยุ :	53	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 30	มุกราคมุ	2561
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี	

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(วิศวกรรมุเคร่�อังกล่)	
	 Birla	Institute	of	Technology	Ranchi	ประเทศอัินเด้ีย์
•		General	Management	Program	
	 CEDEP	(INSEAD	ประเทศฝ่รั�งเศส่)

ประสบการณ์ทำางาน
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 Indian	Steel	&	Wire	Product	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการผูู้้จัด้การ	 	
	 	 Tata	Steel	Long	Products	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน		 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บริษััท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ	จำากัด้
2562	-	ปัจจุบัน		 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้
2561	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 Bhushan	Steel	(Australia)	Pty	Ltd.

2563	-	2564	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2562	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 Indian	Steel	&	Wire	Product	Ltd.
2558	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 บริษััท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ	จำากัด้
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี

นายราจีฟุ มังกัล

กรรมก�ร
กรรมก�รจัดก�ร
กรรมก�รพันธกิจเพื�อสังคมและคว�มยั�งยืน
กรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่

อ�ยุ :	54	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	1	ธิันวาคมุ	2556
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(Metallurgy)	(เกีย์รตินิย์มุ)	
	 University	of	Roorkee	ประเทศอัินเด้ีย์
•	 Post	Graduate	Diploma	in	Business	Management	(PGDBM),
	 Xavier	School	of	Management	(XLRI),	Jamshedpur	ประเทศอันิเด้ยี์
•	 Advanced	Management	Program	
	 CEDEP	(INSEAD	ประเทศฝ่รั�งเศส่)	
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์	/	ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Director	Certification	Program	(DCP	230/2016)

ประสบการณ์ทำางาน
2556	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)

2561	-	2564	 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2556	-	2563		 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2553	-	2556		 :	ผูู้้บริหาร	Tubes	SBU
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2548	-	2553	 :	หัวหน้าฝ่�าย์เหล่็กล่วด้
	 	 หัวหน้าฝ่�าย์การตล่าด้แล่ะการขาย์
	 	 หัวหน้าฝ่�าย์การบริการเทคนิค
	 	 Tata	Steel	Ltd.

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี
เป็นกรรมก�รผู้้้ม่อำ�น�จลงน�มผู้้กพันบริษีัทตุ�มท่�กำ�หนดใน
หนังสือรับรองบริษีัท

242242  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
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นายอาชีช อนุปัม

กรรมก�ร
กรรมก�รจัดก�ร
กรรมก�รพันธกิจเพื�อสังคมและคว�มยั�งยืน

อ�ยุ :	53	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 30	มุกราคมุ	2561
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี	

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(วิศวกรรมุเคร่�อังกล่)	
	 Birla	Institute	of	Technology	Ranchi	ประเทศอัินเด้ีย์
•		General	Management	Program	
	 CEDEP	(INSEAD	ประเทศฝ่รั�งเศส่)

ประสบการณ์ทำางาน
2564	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 Indian	Steel	&	Wire	Product	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการผูู้้จัด้การ	 	
	 	 Tata	Steel	Long	Products	Ltd.
2562	-	ปัจจุบัน		 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บริษััท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ	จำากัด้
2562	-	ปัจจุบัน		 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้
2561	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 Bhushan	Steel	(Australia)	Pty	Ltd.

2563	-	2564	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2562	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 Indian	Steel	&	Wire	Product	Ltd.
2558	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 บริษััท	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ	จำากัด้
2558	-	2561	 :	กรรมุการ
	 	 บริษััท	ที	เอัส่	เอั็น	ไวร์	จำากัด้

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี

นายราจีฟุ มังกัล

กรรมก�ร
กรรมก�รจัดก�ร
กรรมก�รพันธกิจเพื�อสังคมและคว�มยั�งยืน
กรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่

อ�ยุ :	54	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	1	ธิันวาคมุ	2556
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(Metallurgy)	(เกีย์รตินิย์มุ)	
	 University	of	Roorkee	ประเทศอัินเด้ีย์
•	 Post	Graduate	Diploma	in	Business	Management	(PGDBM),
	 Xavier	School	of	Management	(XLRI),	Jamshedpur	ประเทศอันิเด้ยี์
•	 Advanced	Management	Program	
	 CEDEP	(INSEAD	ประเทศฝ่รั�งเศส่)	
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์	/	ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Director	Certification	Program	(DCP	230/2016)

ประสบการณ์ทำางาน
2556	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)

2561	-	2564	 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2556	-	2563		 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2553	-	2556		 :	ผูู้้บริหาร	Tubes	SBU
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2548	-	2553	 :	หัวหน้าฝ่�าย์เหล่็กล่วด้
	 	 หัวหน้าฝ่�าย์การตล่าด้แล่ะการขาย์
	 	 หัวหน้าฝ่�าย์การบริการเทคนิค
	 	 Tata	Steel	Ltd.

*ก�รดำ�รงตุำ�แหน่งกรรมก�รในบริษีัทจดทะเบ่ยนอื�น :	ไมุ่มุี
เป็นกรรมก�รผู้้้ม่อำ�น�จลงน�มผู้้กพันบริษีัทตุ�มท่�กำ�หนดใน
หนังสือรับรองบริษีัท

242242  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 56-1 One Report 2564-2565  

นายราจีฟุ มังกัล

กรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่

อ�ยุ :	54	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	ธิันวาคมุ	2556
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(Metallurgy)	(เกีย์รตินิย์มุ)	 
University	of	Roorkee	ประเทศอิันเด้ีย์

•	 Post	Graduate	Diploma	in	Business	Management	(PGDBM),
	 Xavier	School	of	Management	(XLRI),	Jamshedpur	ประเทศอันิเด้ยี์
•	 Advanced	Management	Program	
	 CEDEP	(INSEAD	ประเทศฝ่รั�งเศส่)	
•	 Global	Leadership	Development	Programme 
ประเทศอัินเด้ีย์	/	ส่หราชำอัาณ์าจักร

•	 Director	Certification	Program	(DCP	230/2016)

ประสบการณ์ทำางาน
2556	-	ปัจจุบัน	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)

2561	-	2564	 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2556	-	2563	 :	ประธิานกรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ	
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2553	-	2556	 :	ผูู้้บริหาร	Tubes	SBU
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2548	-	2553	 :	หัวหน้าฝ่�าย์เหล่็กล่วด้
	 	 หัวหน้าฝ่�าย์การตล่าด้แล่ะการขาย์
	 	 หัวหน้าฝ่�าย์การบริการเทคนิค
	 	 Tata	Steel	Ltd.

เป็นกรรมก�รผู้้้ม่อำ�น�จลงน�มผู้้กพันบริษีัทตุ�มท่�กำ�หนดในหนังสือรับรอง
บริษีัท

รายละเอียดเกี�ยวกับผู ้บริหาร

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

รองกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - ก�รผู้ลิตุ

อ�ยุ :	56	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	เมุษัาย์น	2559
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(ไฟุฟุ้า)	
	 ส่ถาบันเทคโนโล่ย์ีพระจอัมุเกล่้าเจ้าคุณ์ทหารล่าด้กระบัง
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร

ประสบการณ์ทำางาน
2555	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)

2555	-	2563	 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2554	-	2555	 :	ผูู้้จัด้การโรงงาน	-	ระย์อัง
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
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นายศิโรโรตม์ เมธุมโนศักดิ�

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - ทรัพย�กรบุคคลและบริห�ร

อ�ยุ : 59	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	มุกราคมุ	2553
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 220,000	(0.00%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เกษัตรศาส่ตร์
•	 ปริญ่ญ่าตรี	นิติศาส่ตร์	(เกีย์รตินิย์มุ)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	
	 ส่มุาคมุส่่งเส่ริมุส่ถาบันกรรมุการบริษััทไทย์	(IOD)

ประสบการณ์ทำางาน
2555	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ	 	 	
	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)	

2555	-	2563	:		 กรรมุการ
	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี�

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - ก�รเงิน

อ�ยุ : 56	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	15	กันย์าย์น	2559
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	พาณ์ิชำย์ศาส่ตร์	
	 Calcutta	University
•	 Chartered	Accountant,	
	 Institute	of	Chartered	Accountants	of	India
•	 General	Management	Programme,	
	 CEDEP	ประเทศฝ่รั�งเศส่
•	 Global	Leadership	Development	Programe	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Director	Certification	Program	(DCP	241/2017)

ประสบการณ์ทำางาน
2564	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ
2563	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)	

2561	-	2564		 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2559	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2556	-	2559		 :	Chief	Financial	Controller	
	 	 (Business	Analysis	and	Group	Reporting)
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2556	-	2559	 :	กรรมุการ
	 	 TM	International	Logistics	Ltd.
	 	 TS	Alloys	Ltd.
	 	 Tata	Steel	Processing	&	Distribution	Ltd.
	 	 International	Shipping	&	Logistics	FZE
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นายศิโรโรตม์ เมธุมโนศักดิ�

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - ทรัพย�กรบุคคลและบริห�ร

อ�ยุ : 59	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	มุกราคมุ	2553
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 220,000	(0.00%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เกษัตรศาส่ตร์
•	 ปริญ่ญ่าตรี	นิติศาส่ตร์	(เกีย์รตินิย์มุ)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	
	 ส่มุาคมุส่่งเส่ริมุส่ถาบันกรรมุการบริษััทไทย์	(IOD)

ประสบการณ์ทำางาน
2555	-	ปัจจุบัน	:	กรรมุการ	 	 	
	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)	

2555	-	2563	:		 กรรมุการ
	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี�

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - ก�รเงิน

อ�ยุ : 56	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	15	กันย์าย์น	2559
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	พาณ์ิชำย์ศาส่ตร์	
	 Calcutta	University
•	 Chartered	Accountant,	
	 Institute	of	Chartered	Accountants	of	India
•	 General	Management	Programme,	
	 CEDEP	ประเทศฝ่รั�งเศส่
•	 Global	Leadership	Development	Programe	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร
•	 Director	Certification	Program	(DCP	241/2017)

ประสบการณ์ทำางาน
2564	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	ส่ย์ามุล่วด้เหล่็กอัุตส่าหกรรมุ
2563	-	ปัจจุบัน	 :	กรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)	

2561	-	2564		 :	กรรมุการ
	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.
2559	-	2563		 :	กรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2556	-	2559		 :	Chief	Financial	Controller	
	 	 (Business	Analysis	and	Group	Reporting)
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2556	-	2559	 :	กรรมุการ
	 	 TM	International	Logistics	Ltd.
	 	 TS	Alloys	Ltd.
	 	 Tata	Steel	Processing	&	Distribution	Ltd.
	 	 International	Shipping	&	Logistics	FZE
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นายไพฑ์ูรย์ เชื�อสุข

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - จัดห�

อ�ยุ :	59	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	31	กรกฎาคมุ	2555
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
ความุส่ัมุพันธิ์ทางครอับครัวระหว่างผูู้้บริหาร	:	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(เคร่�อังกล่)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เทคโนโล่ยี์พระจอัมุเกล่้าพระนครเหน่อั
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร

ประสบการณ์ทำางาน
2555	-	2556		 :	กรรมุการ	แล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	
	 	 โรงงานส่ระบุรี
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2554	-	2555		 :	ผูู้้จัด้การโรงงาน	-	ส่ระบุรี
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2553	-	2554		 :	ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	เหล่็กรีด้
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2546	-	2553	 :	ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ผู้ลิ่ตเหล่็กแท่ง
	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - ก�รตุล�ดและก�รข�ย

อ�ยุ : 53	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 31	กรกฎาคมุ	2555
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เทคโนโล่ย์ีพระจอัมุเกล่้าธินบุรี
•	 Global	Leadership	Development	Programme	
	 ประเทศอัินเด้ีย์/ส่หราชำอัาณ์าจักร

ประสบการณ์ทำางาน
2556	-	2559	:		กรรมุการ	แล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	
	 โรงงานส่ระบุรี
	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2555	-	2555	:		ผูู้้จัด้การโรงงาน	-	ส่ระบุรี
	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2553	-	2555	:		ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ส่่วนเหล่็กแท่งแล่ะซึ่่อัมุบำารุง
	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
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นายอมิท คันนา

ผู้้ช้ว่ยกรรมก�รผู้้จ้ดัก�รใหญ่ ่- คว�มเปน็เลศิท�งธรุกจิและบรกิ�รกลุม่

อ�ยุ : 55	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	เมุษัาย์น	2558
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิทย์าศาส่ตร์	(วิศวกรรมุไฟุฟุ้า)	
	 National	Institute	of	Technology	Jamshedpur	ประเทศอัินเด้ีย์

ประสบการณ์ทำางาน
2557	-	2558	 :	 Head	Improvement	Initiatives
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2553	-	2557		 :		 Head	Integrated	Electrical	Maintenance	

-	Power	House	&	Industrial	Gases	
Department

	 	 Tata	Steel	Ltd.
2551	-	2553		 :		 Head	TQM	-	Knowledge	Management,	
	 	 Management	Information	Group	&	

Business	Assessment
	 	 Tata	Steel	Ltd.

นายพรชัย ตั�งวรกุลชัย

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - โรงง�น NTS

อ�ยุ :	52	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	เมุษัาย์น	2559
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(ไฟุฟุ้า)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เชำีย์งใหมุ่

ประสบการณ์ทำางาน
2563	-	ปัจจุบัน		:	 กรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)

2559	-	2562		 :	 กรรมุการ	แล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	
	 	 โรงงานระย์อัง
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2551	-	2559		 :	 ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ผู้ล่ิตเหล่็กรีด้
	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
2549	-	2551	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ผู้ล่ิตเหล่็กรีด้
	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
2548	-	2549	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ผู้ล่ิตเหล่็กรีด้
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
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นายอมิท คันนา

ผู้้ช้ว่ยกรรมก�รผู้้จ้ดัก�รใหญ่ ่- คว�มเปน็เลศิท�งธรุกจิและบรกิ�รกลุม่

อ�ยุ : 55	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	เมุษัาย์น	2558
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิทย์าศาส่ตร์	(วิศวกรรมุไฟุฟุ้า)	
	 National	Institute	of	Technology	Jamshedpur	ประเทศอัินเด้ีย์

ประสบการณ์ทำางาน
2557	-	2558	 :	 Head	Improvement	Initiatives
	 	 Tata	Steel	Ltd.
2553	-	2557		 :		 Head	Integrated	Electrical	Maintenance	

-	Power	House	&	Industrial	Gases	
Department

	 	 Tata	Steel	Ltd.
2551	-	2553		 :		 Head	TQM	-	Knowledge	Management,	
	 	 Management	Information	Group	&	

Business	Assessment
	 	 Tata	Steel	Ltd.

นายพรชัย ตั�งวรกุลชัย

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - โรงง�น NTS

อ�ยุ :	52	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	เมุษัาย์น	2559
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(ไฟุฟุ้า)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เชำีย์งใหมุ่

ประสบการณ์ทำางาน
2563	-	ปัจจุบัน		:	 กรรมุการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	การผู้ล่ิต	(ประเทศไทย์)

2559	-	2562		 :	 กรรมุการ	แล่ะผูู้้ชำ่วย์กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	-	
	 	 โรงงานระย์อัง
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2551	-	2559		 :	 ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ผู้ลิ่ตเหล่็กรีด้
	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
2549	-	2551	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ผู้ลิ่ตเหล่็กรีด้
	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
2548	-	2549	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ผู้ลิ่ตเหล่็กรีด้
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
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นายศักดิ�ชัย ลอยฟุ้าขจร

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - โรงง�น SCSC

อ�ยุ : 51	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	1	พฤษัภาคมุ	2563
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(เคร่�อังกล่)	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ขอันแก่น

ประสบการณ์ทำางาน
พฤษัภาคมุ	-	ธิันวาคมุ	2563	:	กรรมุการ
	 	 	 	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2560	-	2562		 	 	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ผู้ล่ิตเหล่็กแท่ง
	 	 	 	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2557	-	2560	 	 	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ผู้ล่ิตเหล่็กรีด้
	 	 	 	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2556	-	2557	 	 	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ผู้ลิ่ตเหล่็กรีด้
	 	 	 	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2555	-	2556	 	 	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ส่ำานักงานผูู้้ชำ่วย์
	 	 	 	 	 กรรมุการผูู้้จัด้การใหญ่่	โรงงานระย์อัง
	 	 	 	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2553	-	2555		 	 	 :	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	ซึ่่อัมุบำารุง
	 	 	 	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้้้ช่วยกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่่ - โรงง�น SISCO

อ�ยุ :	50	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	มิุถุนาย์น	2559
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	วัส่ดุ้ศาส่ตร์แล่ะวิศวกรรมุศาส่ตร์	
	 Carnegie	Mellon	University	ส่หรัฐอัเมุริกา
•	 ปริญ่ญ่าตรี	วิศวกรรมุศาส่ตร์	(โล่หการ)
	 จุฬาล่งกรณ์์มุหาวิทย์าล่ัย์

ประสบการณ์ทำางาน
2559	-	2563	:	กรรมุการ
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2558	-	2559	:		ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ส่่วนเหล่็กแท่ง
	 	 บจก.	เหล่็กส่ย์ามุ	(2001)
2557	-	2558	:	 ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ส่่วนเหล่็กแท่ง
	 	 บจก.	เหล่็กก่อัส่ร้างส่ย์ามุ
2555	-	2557	:		ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ส่่วนซึ่่อัมุบำารุง	/	
	 	 ส่่วนเหล่็กแท่ง
	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป

247

การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ

การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิ เอกสารแนิบ
CONTENTS



นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ

เลข�นุก�รบริษีัท

อ�ยุ :	55	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	1	กรกฎาคมุ	2563
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ	
	 ส่ถาบันบัณ์ฑ์ิตพัฒนบริหารศาส่ตร์
•	 ปริญ่ญ่าตรี	ส่าขาบัญ่ชำี	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เชำีย์งใหมุ่
•	 Company	Secretary	Program	(CSP	110/2020)	

ประสบการณ์ทำางาน
2561	-	2563	:		 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	บริหาร
	 	 	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
2552	-	2561	:	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	บริหารส่ินเชำ่�อั
	 	 	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)

รายละเอียดเกี�ยวกับเลขานุการบริษัท
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นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ

เลข�นุก�รบริษีัท

อ�ยุ :	55	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	1	กรกฎาคมุ	2563
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ	
	 ส่ถาบันบัณ์ฑ์ิตพัฒนบริหารศาส่ตร์
•	 ปริญ่ญ่าตรี	ส่าขาบัญ่ชำี	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เชำีย์งใหมุ่
•	 Company	Secretary	Program	(CSP	110/2020)	

ประสบการณ์ทำางาน
2561	-	2563	:		 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	บริหาร
	 	 	 	 บมุจ.	เอั็น.ที.เอัส่.	ส่ตีล่กรุ๊ป
2552	-	2561	:	 ผูู้้จัด้การส่่วน	-	บริหารส่ินเชำ่�อั
	 	 	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)

รายละเอียดเกี�ยวกับเลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

ซัึ�งดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

ชื�อ – ส้กุล บริษัท ทาทา ส้ตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

1.	 นาย์ราจีฟุ	 มุังกัล่ //

2.	 นาย์วันเล่ิศ		 การวิวัฒน์	 /

3.	 นาย์จาย์ันทา	 ชำาคราบอัร์ตี� /

4.	 นาย์ศิโรโรตมุ์	 เมุธิมุโนศักด้ิ� /

5.	 นาย์พรชำัย์	 ตั�งวรกุล่ชำัย์ /	

6.	 นาย์ศักด้ิ�ชำัย์	 ล่อัย์ฟุ้าขจร		 /

7.	 นาย์รุ่งโรจน์	 เล่ิศอัารมุย์์ /

7 คน

หม�ยเหตุุ :	 /	=	กรรมุการ
	 	 //	=	ประธิานกรรมุการ	แล่ะกรรมุการผูู้้จัด้การ

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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รายละเอยีดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากบัดูแลการปฏิิบัตงิาน
ของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวสุธุิดา แก่นจันทร์

ผู้้้จัดก�รส่วนอ�วุโส - ตุรวจสอบภ�ยใน

อ�ยุ : 54	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง : 1	มุิถุนาย์น	2553
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร : ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญ่ญ่าโท	การจัด้การงานคอัมุพิวเตอัร์แล่ะวิศวกรรมุ	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์เอัแบค	(ABAC)
•	 ปริญ่ญ่าตรี	คณ์ะบริหารธิุรกิจ	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 Certified	Public	Accountant	อัอักโด้ย์ส่ภาวิชำาชำีพบัญ่ชำีในพระบรมุราชำูปถัมุภ์
•	 Certificate	of	CFO	อัอักโด้ย์ส่ภาวิชำาชำีพบัญ่ชำีในพระบรมุราชำูปถัมุภ์
•	 ส่ัมุมุนาที�จัด้โด้ย์ส่ภาวิชำาชำีพบัญ่ชำีในพระบรมุราชำูปถัมุภ์
•	 ส่ัมุมุนาที�จัด้โด้ย์ส่มุาคมุผูู้้ตรวจส่อับภาย์ในแห่งประเทศไทย์ที�จัด้โด้ย์	PWC	แล่ะ	KPMG		
•	 อับรมุความุรู้ทางด้้านเทคโนโล่ยี์การส่่�อัส่าร	การต่อัต้านทุจริตคอัร์รัปชำั�น	การคุ้มุครอังข้อัมุูล่ส่่วนบุคคล่	ที�จัด้โด้ย์บริษััทเอักชำน

ประสบการณ์ทำางาน
2553	-	ปัจจุบัน	:	 ผูู้้จัด้การส่่วนอัาวุโส่	-	ตรวจส่อับภาย์ใน
	 	 	บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)

รายละเอียดของหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน

นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ

ผู้้้จัดก�รส่วน - กฎหม�ยและพิธ่ก�รร�ชก�ร

อ�ยุ : 42	ปี
วันท่�ได้รับก�รแตุ่งตุั�ง :	1	ธัินวาคมุ	2556
สัดส่วนก�รถืือหุ้น : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้้้บริห�ร :	ไมุ่มุี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 เนติบัณ์ฑ์ิตไทย์	
	 ส่ำานักอับรมุเนติบัณ์ฑิ์ตย์ส่ภา	ในพระบรมุราชำูปถัมุภ์
•	 นิติศาส่ตร์บัณ์ฑ์ิต	
	 มุหาวิทย์าล่ัย์ธิรรมุศาส่ตร์
•	 ประกาศน้ย์บัตรกฎหมุาย์ภาษัีอัากรแล่ะกฎหมุาย์ภาษัีอัากรระหว่างประเทศ

ประสบการณ์ทำางาน
2556	-	ปัจจุบัน	:	ผูู้้จัด้การส่่วน	-	กฎหมุาย์แล่ะพิธิีการราชำการ
	 	 บมุจ.	ทาทา	ส่ตีล่	(ประเทศไทย์)	
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของทาทา สตีล (ประเทศไทย) และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จรรยาบรรณของทาทา สตีล (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4

กฎบัตรคณะกรรมการพันธุกิจเพื�อสังคม
และความยั�งยืน

กฏิบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง
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56-1 One Report 2564-2565  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของทาทา สตีล (ประเทศไทย) และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จรรยาบรรณของทาทา สตีล (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4

กฎบัตรคณะกรรมการพันธุกิจเพื�อสังคม
และความยั�งยืน

กฏิบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี�ยง

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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การประกอบธุุุุรกิจและ
ผลการดำำาเนิินิงานิ

การขัับเคล่�อนิธุุุรกิจ
เพื่่�อความยั่ั�งย่ั่นิ
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http://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2021/06/TCoC-2015-TH-version.pdf
http://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97.pdf
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http://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/3-%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99.pdf
http://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2022/06/4-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf


กรุงเทพมหานคร (สำานักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : 0 2937 1000  
โทรสาร : 0 2937 1223-4

โรงงาน NTS
โทรศัพท์ : 0 3834 5355 
โทรสาร : 0 3834 5350

โรงงาน SCSC
โทรศัพท์ : 0 3868 3968 
โทรสาร : 0 3868 3969

โรงงาน SISCO
โทรศัพท์ : 0 3628 8000 
โทรสาร : 0 3628 8002
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