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พัฒันาและส่ง่มอบเหลก็มลูค่า่เพั่�ม และพัร้อ้มส่ร้า้งส่มัพันัธภาพัร้ะยะยาว 
กับผูู้้มีส่่วนได้้เส่ีย บนพั้�นฐานของค่วามไว้วางใจและเอาใจใส่่

เหนือร้ะด้ับในอาเซีียนในการ้ส่ร้้างคุ่ณค่่าต่่อผูู้้มีส่่วนได้้เส่ียและการ้เป็็น
บร้ร้ษััทพัลเมือง

พัันธกิิจ

วิิสััยทััศน์

ค่่านิยม

ความเป็็นเลิิศ: 
บร้ร้ลุมาต่ร้ฐานสู่งสุ่ด้ 
ด้้านคุ่ณภาพัใน 
ทุกส่่�งที�เร้าทำา

คุณธรรม: 
ทำาส่่�งที�ถููกต่้อง
และส่อด้ค่ล้องกับ 
จร้ร้ยาบร้ร้ณของทาทา

ความเป็็นหน่�งเดีียว: 
ส่่งเส่ร้ิมบุค่ลากร้
และคู่่ค่้า พัร้้อมส่ร้้าง
ส่ัมพัันธภาพัที�แข็งแกร้่ง

ความรับผิิดีชอบ: 
ป็ฏิ่บัต่่ต่่อส่่�งแวด้ล้อม
และส่ังค่มเป็็นส่่วนส่ำาค่ัญ
ในธุร้ก่จของเร้า

ความเป็็นผิ้�บุกเบิก: 
กล้าและเป็็นที�หน่�ง พััฒนา
นวัต่กร้ร้มที�ต่อบโจทย์
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ค่วิามม่่งมั�นของเรา

บริกิาร
ดู�วยคุณภาพั

ค่่ณภาพั 
ผลัิติภัณฑ์์เหนือระดูับ 
เชื�อถืือไดู� แลัะ
ม่มาติรฐานสีู่ง



ค่วิามพัร้อม 
ครบทีุ่กความติ�องการ 
จัดูจำาหน่ายที่ั�วประเที่ศ



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)04

ข้้อมููลสำำ�คััญท�งก�รเงินข้องบริษััท
และบริษััทย่่อย่

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ข้้อมููลทางการเงิน 2564 2563 2562 2561 2560
งบกำำ�ไรข�ดทุุน

รายได้้จากการขายแล้ะบริการท่�เก่�ยวข้อง  22,017 20,125 22,222 22,246 19,701

กำาไรข้�น่ต้้น่ 1,484 746 603 1,572 1,956
EBITDA      1,357      719      448     1,256    1,690
กำาไร (ขาด้ทุน่) ก่อน่ภาษี่เงิน่ได้้ 688 111 (148) 585 441

*กำาไร (ขาด้ทุน่) สำำาหร้บปีี 631 48 (188) 455 214
งบแสดงฐ�นะกำ�รเงิน
รวมสำิน่ทร้พย์ 13,000 10,864 12,150 12,673 12,937
รวมหน่้�สำิน่ 3,120 1,805 3,115 3,446 4,172
รวมสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ 9,880 9,059 9,035 9,227 8,765
ทุน่ท่�ออกแล้ะเร่ยกชำำาระแล้้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

หม�ยเหตุ ุ *กำาไร (ขาด้ทุน่) สำ่วน่ท่�เปี็น่ของผู้้้ถืือหุ้น่บริษี้ทใหญ่่หล้้งจากปีร้บปีรุงค่่าใชำ้จ่ายพิเศษีด้้งน่้�
 2564 ค่่าเผู้ื�อการล้ด้ล้งของม้ล้ค่่าสำิน่ทร้พย์โค่รงการเต้าถืลุ้ง MBF 117 ล้้าน่บาท
 2563 ต้้�งสำำารองค่่าใชำ้จ่ายผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่จากการเปีล้่�ยน่แปีล้งกฎหมายแรงงาน่เก่�ยวก้บค่่าชำด้เชำย 68 ล้้าน่บาท
 2561 ขาด้ทุน่จากการล้ด้ม้ล้ค่่าของสำิน่ทร้พย์ไม่หมุน่เว่ยน่ท่�ถืือไว้เพื�อขาย 61 ล้้าน่บาท 
 2560 ก) การด้้อยค่่าสำิน่ทร้พย์โค่รงการเต้าถืลุ้ง MBF  528 ล้้าน่บาท ต้ามมาต้รฐาน่การบ้ญ่ชำ่ฉบ้บท่� 36 (ปีร้บปีรุง 2558) 
  ข) ปีระมาณการค่่าเผู้ื�อสำิน่ทร้พย์ล้้าสำม้ยแล้ะต้้ด้บ้ญ่ชำ่ของสำิน่ทร้พย์แล้ะว้ต้ถืุด้ิบค่งค่ล้้งเก่า 90 ล้้าน่บาท
  ค่) ต้้ด้จำาหน่่ายภาษี่เงิน่ได้้ขอค่ืน่ 100 ล้้าน่บาท

อัตราส่่วนทางการเงิน 2564 2563 2562 2561 2560
อััตุร�ส่วนสภ�พคล่่อัง
1. อ้ต้ราสำ่วน่สำภาพค่ล้่อง  2.63 2.72 1.73 1.78 1.40
อััตุร�ส่วนประสิทุธิิภ�พในกำ�รใช้้สินทุรัพย์
2. อ้ต้ราการหมุน่เว่ยน่ของสำิน่ทร้พย์ถืาวร 8.03 6.63 6.87 6.38 4.60
3. อ้ต้ราการหมุน่เว่ยน่ของสำิน่ทร้พย์รวม 1.86 1.76 1.80 1.74 1.53
4. อ้ต้ราสำ่วน่หมุน่เว่ยน่ล้้กหน่้�การค่้า 25.34 31.53 23.81 20.49 24.83
5. ระยะเวล้าการเก็บหน่้�เฉล้่�ย (ว้น่) 14.40 11.58 15.33 17.81 14.70
6. อ้ต้ราสำ่วน่หมุน่เว่ยน่สำิน่ค่้าค่งเหล้ือ 6.87 6.80 6.49 6.27 6.56
อััตุร�ส่วนกำ�รบริห�รหน้�สิน
7. อ้ต้ราสำ่วน่หน่้�สำิน่รวมต้่อสำิน่ทร้พย์รวม (%) 24.00 16.61 25.64 27.19 32.25
8. อ้ต้ราสำ่วน่หน่้�สำิน่ต้่อสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ 0.32 0.20 0.34 0.37 0.48
9. อ้ต้ราสำ่วน่ค่วามสำามารถืใน่การชำำาระต้้น่ทุน่ทางการเงิน่  31.54 13.77 5.63 15.13 16.72
อััตุร�ส่วนคว�มส�ม�รถในกำ�รทุำ�กำำ�ไร
10. กำาไร (ขาด้ทุน่) สำุทธิิต้่อหุ้น่ (บาท) 0.07 0.01 (0.02) 0.05 0.03
11. อ้ต้รากำาไรสำุทธิิ (%) 2.85 0.24 (0.84) 2.04 1.09
12 อ้ต้ราผู้ล้ต้อบแทน่ต้่อสำิน่ทร้พย์รวม (%) 5.28 0.42 (1.52) 3.55 1.66
13. อ้ต้ราผู้ล้ต้อบแทน่ต้่อสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ (%) 6.65 0.53 (2.06) 5.05 2.47

1. อ้ต้ราสำ่วน่สำภาพค่ล้่อง : สำิน่ทร้พย์หมุน่เว่ยน่ / หน่้�สำิน่หมุน่เว่ยน่ 
2. อ้ต้ราการหมุน่เว่ยน่ของสำิน่ทร้พย์ถืาวร : รายได้้รวม / ท่�ด้ิน่ อาค่ารแล้ะอุปีกรณ์สำุทธิิ (เฉล้่�ย)
 (รายได้้รวม : รายได้้จากการขายแล้ะบริการท่�เก่�ยวข้อง + รายได้้อื�น่) (ท่�ด้ิน่ อาค่ารแล้ะอุปีกรณ์สำุทธิิ : ท่�ด้ิน่ อาค่ารแล้ะอุปีกรณ์ + สำิน่ทร้พย์ไม่ม่ต้้วต้น่)
3. อ้ต้ราการหมุน่เว่ยน่ของสำิน่ทร้พย์รวม : รายได้้รวม / รวมสำิน่ทร้พย์ (เฉล้่�ย)
4. อ้ต้ราสำ่วน่หมุน่เว่ยน่ล้้กหน่้�การค่้า : รายได้้จากการขายแล้ะบริการท่�เก่�ยวข้อง / ล้้กหน่้�การค่้า (เฉล้่�ย)
5. ระยะเวล้าการเก็บหน่้�เฉล้่�ย : 365 ว้น่ / อ้ต้ราสำ่วน่หมุน่เว่ยน่ล้้กหน่้�การค่้า
6.   อ้ต้ราสำ่วน่หมุน่เว่ยน่สำิน่ค่้าค่งเหล้ือ : ต้้น่ทุน่ขาย / สำิน่ค่้าค่งเหล้ือ (เฉล้่�ย)
7.   อ้ต้ราสำ่วน่หน่้�สำิน่รวมต้่อสำิน่ทร้พย์รวม : รวมหน่้�สำิน่ / รวมสำิน่ทร้พย์
8.   อ้ต้ราสำ่วน่หน่้�สำิน่ต้่อสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ : รวมหน่้�สำิน่ / รวมสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ของบริษี้ทใหญ่่
9.   อ้ต้ราสำ่วน่ค่วามสำามารถืใน่การชำำาระต้้น่ทุน่ทางการเงิน่ : 
 กำาไรก่อน่ต้้น่ทุน่ทางการเงิน่ ภาษี่เงิน่ได้้ ค่่าเสำื�อมราค่า ค่่าต้้ด้จำาหน่่าย แล้ะรายการปีร้บปีรุงอื�น่ / ต้้น่ทุน่ทางการเงิน่
10. กำาไร (ขาด้ทุน่) สำุทธิิต้่อหุ้น่ : กำาไร (ขาด้ทุน่) สำุทธิิ / จำาน่วน่หุ้น่สำาม้ญ่ถื้วเฉล้่�ยถื่วงน่ำ�าหน่้ก
11. อ้ต้รากำาไรสำุทธิิ : กำาไร (ขาด้ทุน่) สำุทธิิ / รายได้้รวม
12. อ้ต้ราผู้ล้ต้อบแทน่ต้่อสำิน่ทร้พย์รวม : กำาไร (ขาด้ทุน่) สำุทธิิ / รวมสำิน่ทร้พย์ (เฉล้่�ย)
13. อ้ต้ราผู้ล้ต้อบแทน่ต้่อสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ : กำาไร (ขาด้ทุน่) สำุทธิิ / สำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ของบริษี้ทใหญ่่ (เฉล้่�ย)
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หน่้�ิสำิน่ ส่ำวน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ หน้่�สิำน่ : ส่ำวน่ของผู้้้ถืือหุ้น่

*กำาไร (ขาด้ทุน่) สำ่วน่ท่�เปี็น่ของผู้้้ถืือหุ้น่บริษี้ทใหญ่่
2564 ค่่าเผู้ื�อการล้ด้ล้งของม้ล้ค่่าสำิน่ทร้พย์โค่รงการเต้าถืลุ้ง MBF 117 ล้้าน่บาท
2563 ต้้�งสำำารองค่่าใชำ้จ่ายผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่จากการเปีล้่�ยน่แปีล้งกฎหมายแรงงาน่เก่�ยวก้บค่่าชำด้เชำย 68 ล้้าน่บาท
2561 ขาด้ทุน่จากการล้ด้ม้ล้ค่่าของสำิน่ทร้พย์ไม่หมุน่เว่ยน่ท่�ถืือไว้เพื�อขาย 61 ล้้าน่บาท 
2560 ก) ค่่าเผู้ื�อการล้ด้ล้งของสำิน่ทร้พย์โค่รงการเต้าถืลุ้ง MBF 528 ล้้าน่บาท 
 ข) ค่่าเผู้ื�อการล้ด้ล้งของม้ล้ค่่าสำิน่ทร้พย์ล้้าสำม้ยแล้ะต้้ด้บ้ญ่ชำ่ของสำิน่ทร้พย์แล้ะว้ต้ถืุด้ิบค่งค่ล้้งเก่า 90 ล้้าน่บาท
 ค่) ต้้ด้จำาหน่่ายภาษี่เงิน่ได้้ขอค่ืน่ 100 ล้้าน่บาท
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ข้้อมููลทั�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื�นๆ

ชื่ื�อบริษััท :
บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) 
(“บริษี้ท” หรือ “TSTH”)
(เด้ิมชำื�อบริษี้ท มิล้เล้น่เน่้ยม สำต้่ล้ จำาก้ด้ (มหาชำน่) หรือ “MS”)

เลข้ทะเบ่ย่นบริษััท :
0107545000136

ประเภทธุุรกิจ :
ผู้ล้ิต้แล้ะจำาหน่่ายเหล้็กทรงยาว 

สำัญลักษัณ์หลักทรัพย่์หมู�ย่เลข้กำ�กับใบหลักทรัพย่์ :
TSTH

TSTH :
ใน่ปีระเทศ  TH0692010000
ต้่างด้้าว  TH0692010018
NVDR  TH0692010R12 

วันเริ�มูก่อต่ั�งบริษััท :
12 กรกฎาค่ม 2545

วันเริ�มูจดทะเบ่ย่นในต่ล�ดหลักทรัพย่์ 
29 พฤศจิกายน่ 2545

วันเริ�มูซื้ื�อข้�ย่หลักทรัพย่์คัรั�งแรก :
18 ธิ้น่วาค่ม 2545

ท่�ต่ั�งสำำ�นักง�นใหญ่ :
เล้ขท่� 555 อาค่ารรสำา ทาวเวอร์ 2 ชำ้�น่ 20 ถืน่น่พหล้โยธิิน่
แขวงจตุ้จ้กร เขต้จตุ้จ้กร กรุงเทพมหาน่ค่ร 10900
โทรศ้พท์ : 0 2937 1000
โทรสำาร : 0 2937 1224
เว็บไซต้์ : https://www.tatasteelthailand.com 

ทุนชื่ำ�ระแล้ว :
8,421,540,848 บาท

หุ้นสำ�มูัญ :
8,421,540,848 หุ้น่ 

มููลคั่�หุ้นท่�ต่ร�ไว้ :
หุ้น่ล้ะ 1.00 บาท

น�ย่ทะเบ่ย่นหลักทรัพย่์ :
บริษี้ท ศ้น่ย์ร้บฝากหล้้กทร้พย์ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้
93 ถืน่น่ร้ชำด้าภิเษีก แขวงด้ิน่แด้ง เขต้ด้ิน่แด้ง
กรุงเทพมหาน่ค่ร 10400
โทรศ้พท์ : 0 2009 9000 
โทรสำาร : 0 2009 9991
อ่เมล้ : SETContactCenter@set.or.th 
เว็บไซต้์ https://www.set.or.th/tsd

ผูู้้สำอบบัญชื่่ :
น่างสำาววราภรณ ์วรธิติิ้กลุ้ (ทะเบ่ยน่ผู้้ส้ำอบบ้ญ่ช่ำรบ้อนุ่ญ่าต้เล้ขท่� 4474)
บริษี้ท ไพร้ซวอเต้อร์เฮาสำ์ค่้เปีอร์สำ เอบ่เอเอสำ จำาก้ด้
ชำ้�น่ 15, อาค่ารบางกอกซิต้่� ทาวเวอร์, 179/74-80 ถืน่น่สำาทรใต้้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สำาทร กรุงเทพมหาน่ค่ร 10120
โทรศ้พท์ : 0 2844 1000

ร้องเร่ย่นก�รกระทำ�ผู้ิดจรรย่�บรรณ :
ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง
น่ายอล้้น่ แค่ม
อ่เมล้ : alank@libertasth.com 

ท่�ปรึกษั�จรรย่�บรรณ :
น่ายศิโรโรต้ม์ เมธิมโน่ศ้กด้ิ�
โทรศ้พท์ : 02 937 1000 ต้่อ 1810
โทรสำาร : 0 2937 1224
อ่เมล้ : sirorotem@tatasteelthailand.com 

ชื่่องท�งร้องเร่ย่นก�รกระทำ�ผู้ิดจรรย่�บรรณ :
สำายด้่วน่ TCoC ว้น่จ้น่ทร์-ว้น่ศุกร์ เวล้า 08.30-17.30 น่. 
(ยกเว้น่ว้น่หยุด้ราชำการ) โทรศ้พท์ 1-800-292-777 (โทรฟร่) 
หรือ 0-2677-2800 อ่เมล้ tell@thailand-ethicsline.com 
ไปีรษีณ้ย์ สำายด้่วน่ TCoC ต้้้ปี.ณ. 2712 
ไปีรษีณ้ย์บางร้ก กรุงเทพฯ 10500

นักลงทุนสำัมูพันธุ์ :
น่างสำาวสำมใจ จารุกิจจร้ญ่
โทรศ้พท์ : 0 2937 1000 ต้่อ 3210     
โทรสำาร : 0 2937 1224
อ่เมล้ somjaij@tatasteelthailand.com

สำ่วนสำื�อสำ�รและกิจกรรมูองคั์กร :
น่ายจิต้ต้ิ สำุวรรณวาจกกสำิกิจ
โทรศ้พท์ : 0 2937 1000 ต้่อ 2420     
โทรสำาร : 0 2937 1224
อ่เมล้ : jittis@tatasteelthailand.com 
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3.	 โรงงาน	SISCO:
 ประเภทุธิุรกำิจ  : ผู้ล้ิต้เหล้็กล้วด้แล้ะเหล้็กร้ปีพรรณขน่าด้เล้็ก
 กำำ�ล่ังกำ�รผล่ิตุเหล่็กำแทุ่ง  : 300,000 ต้้น่ต้่อปีี 
   (ผู้ล้ิต้จากเศษีเหล้็ก ด้้วยเต้าอาร์ค่ไฟฟ้า)
 กำำ�ล่ังกำ�รผล่ิตุเหล่็กำล่วด / เหล่็กำรูปพรรณ : 400,000 ต้้น่ต้่อปีี
 ทุ่�ตุั�งโรงง�น  : เล้ขท่� 49 หม้่ท่� 11 ต้ำาบล้บางโขมด้ 
   อำาเภอบ้าน่หมอ จ้งหว้ด้สำระบุร่ 18270 
   โทรศ้พท์ : 0 3628 8000  โทรสำาร : 0 3628 8002

บริษััท ท�ท� สำต่่ล ก�รผู้ลิต่ (ประเทศไทย่) จำ�กัด (มูห�ชื่น) 
(เปีล้่�ยน่ชำื�อจาก บริษี้ท เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี จำาก้ด้ (มหาชำน่) เมื�อว้น่ท่� 27 สำิงหาค่ม 2563)
เล่ขทุะเบ่ยนบริษััทุ : 0107536001273
วันทุ่�กำ่อัตุั�ง : 4 ตุ้ล้าค่ม 2531
หุ้นส�มัญ  : 3,856,637,797 หุ้น่ 
ทุุนช้ำ�ระแล่้ว  : 4,627,965,356.40 บาท
มูล่ค่�หุ้นทุ่�ตุร�ไว้ตุ่อัหุ้น  : 1.20 บาท
ถือัโดย TSTH  : 99.76%

ดำ�เนินก�รผู้ลิต่โดย่โรงง�น 3 แห่ง
1.	 โรงงาน	NTS	:
 ประเภทุธิุรกำิจ  : ผู้ล้ิต้เหล้็กเสำ้น่แล้ะเหล้็กล้วด้
 กำำ�ล่ังกำ�รผล่ิตุเหล่็กำแทุ่ง  : 550,000 ต้้น่ต้่อปีี (ผู้ล้ิต้จากเศษีเหล้็ก ด้้วยเต้าอาร์ค่ไฟฟ้า)
 กำำ�ล่ังกำ�รผล่ิตุเหล่็กำเส้น / :  800,000 ต้้น่ต้่อปีี
 เหล่็กำล่วด
 ทุ่�ตุั�งโรงง�น  : เล้ขท่� 351 หม้่ท่� 6 ถืน่น่ทางหล้วงสำายท่� 331
   น่ิค่มอุต้สำาหกรรมเหมราชำชำล้บุร่ ต้ำาบล้บ่อวิน่
   อำาเภอศร่ราชำา จ้งหว้ด้ชำล้บุร่ 20230
   โทรศ้พท์ : 0 3834 5355    โทรสำาร : 0 3834 5350

ข้้อมููลบริษััทย่่อย่ 

ส่ำานักงานใหญ่่	 เล้ขท่� 555 อาค่ารรสำา ทาวเวอร์ 2 ชำ้�น่ 20 ถืน่น่พหล้โยธิิน่ แขวงจตุ้จ้กร เขต้จตุ้จ้กร กรุงเทพมหาน่ค่ร 10900  
  โทรศ้พท์ : 0-2937-1000  โทรสำาร : 0-2937-1224

บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) ทำาการรวมกิจการของบริษี้ทย่อย 2 แห่งค่ือ บริษี้ท เหล้็กก่อสำร้างสำยาม จำาก้ด้ แล้ะ บริษี้ท เหล้็กสำยาม  
(2001) จำาก้ด้ เข้าก้บ บริษ้ีท ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) เพื�อจ้ด้ต้้�งเปี็น่บริษ้ีทย่อยเพ่ยงแห่งเด้่ยวด้้วยวิธิ่การโอน่กิจการ 
ท้�งหมด้ (Entire Business Transfer) กระบวน่การโอน่กิจการท้�งหมด้ได้้เสำร็จสำิ�น่เมื�อว้น่ท่� 31 ธิ้น่วาค่ม 2563 แล้ะบริษ้ีทย่อยท้�งสำองแห่งต่้อไปีน่้� 
อย้่ระหว่างกระบวน่การเล้ิกกิจการ

บริษััทุ เหล่็กำกำ่อัสร้�งสย�ม จำ�กำัด
เล่ขทุะเบ่ยนบริษััทุ   0105532094348
วันทุ่�กำ่อัตุั�ง 4 ตุ้ล้าค่ม 2532

2.	 โรงงาน	SCSC:
 ประเภทุธิุรกำิจ  : ผู้ล้ิต้เหล้็กเสำ้น่
 กำำ�ล่ังกำ�รผล่ิตุเหล่็กำแทุ่ง  : 550,000 ต้้น่ต้่อปีี
   (ผู้ล้ิต้จากเศษีเหล้็ก ด้้วยเต้าอาร์ค่ไฟฟ้า)
 กำำ�ล่ังกำ�รผล่ิตุเหล่็กำเส้น : 500,000 ต้้น่ต้่อปีี
 ทุ่�ตุั�งโรงง�น  : เล้ขท่� 1 ถืน่น่ I-7 น่ิค่มอุต้สำาหกรรมมาบต้าพุด้  

 ต้ำาบล้มาบต้าพุด้ อำาเภอเมือง จ้งหว้ด้ระยอง 21150
   โทรศ้พท์ : 0 3868 3968  โทรสำาร : 0 3868 3969

บริษััทุ เหล่็กำสย�ม (2001) จำ�กำัด
เล่ขทุะเบ่ยนบริษััทุ  0105544085276
วันทุ่�กำ่อัตุั�ง 3 ก้น่ยายน่ 2544
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เร่ย่น ท่�นผูู้้ถืือหุ้น

ผู้มใน่ฐาน่ะปีระธิาน่ค่ณะกรรมการบริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ 
(มหาชำน่) ม่ค่วามยิน่ด่้เปี็น่อย่างยิ�งท่�จะน่ำาเสำน่อรายงาน่สำำาหร้บปีีการเงิน่ 
2563-2564 ต้่อท่าน่ผู้้้ถืือหุ้น่

เปี็น่เวล้าเกือบหน่่�งปีีค่ร่�งของการแพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำโค่โรน่า 
(COVID-19) โล้กย้งค่งต้อ้งเผู้ชิำญ่กบ้ค่วามต้ง่เค่รย่ด้ทางสำง้ค่มแล้ะเศรษีฐกิจ 
กระท้�งผู้้้ค่น่จำาน่วน่หล้ายล้้าน่ค่น่ต้้องกล้ายเปี็น่ผู้้้ว่างงาน่ จากข้อม้ล้ของ 
กองทุน่การเงิน่ระหว่างปีระเทศ ใน่ปีี 2563 การเต้ิบโต้ของเศรษีฐกิจโล้ก 
หด้ต้้ว ร้อยล้ะ 3.3 อย่างไรก็ต้าม การเร่งร้ด้พ้ฒน่าว้ค่ซ่น่ค่วบค่้่ไปีก้บ
แผู้น่การด้ำาเนิ่น่งาน่แล้ะมาต้รการกระตุ้้น่เศรษีฐกิจขน่าด้ใหญ่่ท่�ปีระกาศ
โด้ยหล้ายปีระเทศทำาให้ย้งม่อน่าค่ต้ท่�สำด้ใสำ เชำ่น่ สำหร้ฐอเมริกาได้้ปีระกาศ
แผู้น่การปีรบ้ปีรุงโค่รงสำร้างพื�น่ฐาน่แล้ะปีรบ้เปีล้่�ยน่รป้ีแบบเศรษีฐกจิจำาน่วน่ 
2 ล้า้น่ล้า้น่ด้อล้ล้ารส์ำหรฐ้ โล้กได้ป้ีรบ้ต้ว้เขา้สำ้ภ่าวะใหม ่ท่�อย่้ภายใต้ข้อ้จำากด้้
ใน่การเดิ้น่ทาง เศรษีฐกิจโล้กใน่ปีี 2564 ค่าด้ว่าจะฟ้�น่ต้้วอย่างแข็งแกร่ง 
แล้ะค่าด้การณ์ว่าจะเติ้บโต้ท่�ร้อยล้ะ 6 สำำาหร้บเอเช่ำยต้ะว้น่ออกเฉ้ยงใต้้ 
เศรษีฐกิจใน่กลุ้่มปีระเทศอาเซ่ยน่ 5 ปีระเทศ ค่าด้ว่าจะเต้ิบโต้ท่�ร้อยล้ะ  
4.9 ใน่ปีี 2564 หล้้งจากท่�หด้ต้้วอย้่ร้อยล้ะ 3.4 ใน่ปีี 2563

ขอ้มล้้จากสำมาค่มเหล้ก็โล้ก การผู้ลิ้ต้เหล้ก็ดิ้บท้�วโล้กล้ด้ล้งร้อยล้ะ 0.9 อย่้ท่�  
1,864 ล้้าน่ต้้น่ใน่ปีี 2563 ใน่ขณะท่�ปีระเทศเศรษีฐกิจก้าวหน่้าสำ่วน่ใหญ่่ 
ม่การผู้ล้ิต้ล้ด้ล้ง แต้่ใน่ทว่ปีเอเชำ่ยกล้้บเพิ�มข่�น่ร้อยล้ะ 1.5 จากการผู้ล้ิต้
ของปีระเทศจ่น่ซ่�งสำ้งถื่ง 1,053 ล้้าน่ต้้น่ สำะท้อน่ถื่งการเต้ิบโต้เพิ�มข่�น่
จากปีี 2562 ร้อยล้ะ 5.2 โด้ยสำ่วน่แบ่งการผู้ล้ิต้เหล้็กของจ่น่ใน่โล้ก 
อย่้ท่�ร้อยล้ะ 56 เมื�อเศรษีฐกิจโล้กฟ้�น่ต้้วค่าด้ว่าการผู้ลิ้ต้เหล้็กดิ้บของ 
โล้กจะปีร้บต้้วสำ้งข่�น่ร้อยล้ะ 1.9 ใน่ปีี 2564

ปีีการเงิน่ 2564 ธิุรกิจม่สำภาพเปีร่ยบเสำมือน่รถืไฟเหาะ หกเด้ือน่แรกม ่
การปีิด้ปีระเทศแล้ะจำาก้ด้การเค่ล้ื�อน่ย้ายของผู้้้ค่น่แล้ะสำิน่ค่้า สำ่งผู้ล้ให้
สำิน่ค่้าหายไปีจากห่วงโซ่คุ่ณค่่า อ่กปีรากฏการณ์ท่�เกิด้ข่�น่ใน่ชำ่วงเวล้าน่้� ค่ือ 
ม่ต้้้ค่อน่เทน่เน่อร์ต้กค่้างอย่้ต้ามท่าเรือต้่างๆ ใน่ปีริมาณมาก ปีระเทศจ่น่
สำามารถืค่วบคุ่มการแพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชืำ�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) 
ได้้เร็วกว่าสำ่วน่อื�น่ๆ ของโล้ก ปีระกอบก้บได้้ร้บการกระตุ้้น่เศรษีฐกิจอย่าง
มาก สำ่งผู้ล้ให้ค่วามต้้องการบริโภค่เหล้็กใน่ปีระเทศจ่น่สำ้งข่�น่มากแล้ะเริ�มม ่
การน่ำาเข้าเหล้็กใน่ปีริมาณมากข่�น่ต้้�งแต่้ เดื้อน่ม่น่าค่ม 2563 ใน่ขณะท่�
เศรษีฐกิจเริ�มฟ้�น่ต้้วใน่ชำ่วงค่ร่�งหล้้งของปีีก็จะพบปีัญ่หาการขาด้แค่ล้น่
ว้ต้ถืุด้ิบแล้ะต้้้ค่อน่เทน่เน่อร์สำำาหร้บการสำ่งสำิน่ค้่า จากค่วามต้้องการท่�สำ้ง
ข่�น่มาก ทำาให้น่้บจากเดื้อน่พฤศจิกายน่ 2563 เป็ีน่ต้้น่มา ท้�วโล้กต้้อง 
ปีระสำบก้บราค่าสำิน่ค่้าโภค่ภ้ณฑ์์ต้่างๆ รวมถื่งเหล้็ก ม่ราค่าพุ่งสำ้งข่�น่มาก

เศรษัฐกิจประเทศไทย่
ด้้วยข้อจำาก้ด้ใน่การเดิ้น่ทางระหว่างปีระเทศ อุต้สำาหกรรมการท่องเท่�ยว 
จ่งได้้ร้บผู้ล้กระทบหน่้กท่�สำุด้แล้ะหยุด้น่ิ�งใน่ชำ่วงปีีท่�ม่การระบาด้ ค่วามเชืำ�อ
ม้�น่ของธุิรกิจโด้ยรวมได้้ร้บค่วามเดื้อด้ร้อน่สำ่งผู้ล้ให้การใช้ำจ่ายแล้ะการ
บรโิภค่ของภาค่เอกชำน่ล้ด้ล้ง สำิ�งเหล้า่น่้�สำง่ผู้ล้กระทบใน่ทางล้บต้อ่ผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์์ 
มวล้รวมของปีระเทศไทยซ่�งล้ด้ล้งอย่างรวด้เร็วน่้บต้้�งแต้่ปีี 2540 แล้ะ 
หด้ต้้วล้งร้อยล้ะ 6 ใน่ปีี 2563 ใน่ระหว่างปีีร้ฐบาล้ได้้เปีิด้ต้้วมาต้รการต้่างๆ 
มากมายเพื�อชำ่วยเหล้ือปีระชำาชำน่แล้ะกระตุ้้น่ค่วามต้้องการใน่ปีระเทศ  
ม่การอ้ด้ฉ้ด้เงิน่อย่างเร่งด้่วน่เพื�อชำ่วยเหล้ือภาค่การก่อสำร้างโด้ยเฉพาะใน่
พื�น่ท่�ทางหล้วงสำาธิารณะแล้ะทางรถืไฟ

สำ�รจ�กคัณะกรรมูก�ร
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แห่งปีระเทศไทย แล้ะ NTS ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบการต้้น่แบบด้่เด้่น่
ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย อาช่ำวอน่าม้ย แล้ะสำภาพแวด้ล้้อมใน่การทำางาน่จาก
กระทรวงแรงงาน่ ค่ะแน่น่การกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่แล้ะสำ่งเสำริมให้ม่การ
ด้ำาเน่นิ่ธิรุกจิบน่พื�น่ฐาน่จรยิธิรรมของบรษ้ิีท ซ่�งปีระกาศโด้ยต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์
แห่งปีระเทศไทยเพิ�มข่�น่จาก 90 ค่ะแน่น่เปี็น่ 93 ค่ะแน่น่ (ระด้้บด้่เล้ิศ)

แนวโน้มูปีก�รเงิน 2564-2565
แม้ว่าจะม่การพ้ฒน่าด้้าน่ว้ค่ซ่น่ แต้่ค่วามท้าทายท่�เก่�ยวข้องก้บการระบาด้
ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า (COVID-19) ย้งค่งอย่้ สำว่น่ต่้างๆ ของโล้กกำาล้ง้
เผู้ชำิญ่การต้ิด้เชืำ�อระล้อกใหม่ ม่หล้ายปีระเทศท่�ด้ำาเน่ิน่การเรื�องว้ค่ซ่น่ชำ้า 
การสำน่้บสำนุ่น่ด้้าน่น่โยบายม่จำาก้ด้ แล้ะต้้องพ่�งพาอุต้สำาหกรรมการ 
ท่องเท่�ยวจากการเด้ิน่ทางระหว่างปีระเทศจะฟ้�น่ต้้วชำ้า 

ปีระเทศส่ำวน่ใหญ่่ได้้เริ�มด้ำาเนิ่น่การฉ้ด้ว้ค่ซ่น่อย่างเต็้มท่�ปีระกอบก้บค่วาม
ต้้องการเหล็้กท่�แข็งแกร่ง สำ่งผู้ล้ให้ค่วามเชืำ�อม้�น่โด้ยรวมของธุิรกิจท้�วโล้ก
เปี็น่ไปีใน่เชำิงบวก แผู้น่การก่อสำร้างแล้ะการเสำริมสำร้างค่วามแข็งแกร่ง
ของโค่รงสำร้างพื�น่ฐาน่ท่�ปีระกาศโด้ยหล้ายปีระเทศค่าด้ว่าจะสำน่้บสำนุ่น่
ค่วามต้้องการเหล็้ก การปีระกาศน่โยบายล่้าสำุด้จากปีระเทศจ่น่ช่ำ�ให้เห็น่ว่า  
จ่น่ให้ค่วามสำำาค่้ญ่มากข่�น่ใน่การล้ด้การปีล้่อยก�าซค่าร์บอน่ได้ออกไซด้ ์
แล้ะสำน่้บสำนุ่น่การพ้ฒน่าท่�ย้�งยืน่ น่้บเปี็น่สำ้ญ่ญ่าณเชำิงบวกแล้ะค่าด้ว่าจะสำ่ง
ผู้ล้ให้ม่การค่วบคุ่มการผู้ล้ิต้แล้ะล้ด้การสำ่งออกจากปีระเทศจ่น่ล้ง ใน่ขณะ
เด้่ยวก้น่ย้งม่ค่วามเสำ่�ยงเน่่�องจากย้งม่อุปีทาน่สำ่วน่เกิน่จากการผู้ล้ิต้ท้�วโล้ก
ท่�เพิ�มข่�น่เพื�อรองร้บค่วามต้้องการท่�เพิ�มสำ้งข่�น่ใน่ปีัจจุบ้น่

ใน่ปีีงบปีระมาณท่�ผู้่าน่มา ร้ฐบาล้ไทยได้้วางแผู้น่การใชำ้จ่ายสำำาหร้บระบบ
ขน่สำ่งสำาธิารณะไว้สำ้งข่�น่ ปีระกอบก้บค่วามสำามารถืใน่การค่วบคุ่มการ
แพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) ย้งทำาได้้ด้่อย้่ ทำาให้ 
การล้งทนุ่ภาค่เอกชำน่ค่าด้วา่จะด้ข่่�น่ สำิ�งเหล้า่น่้�เปีน็่สำญ้่ญ่าณเชำงิบวกสำำาหรบ้
อุต้สำาหกรรมเหล็้ก ใน่ขณะเด้่ยวก้น่การฟ้�น่ต้้วของภาค่การท่องเท่�ยวค่าด้
ว่าจะใช้ำเวล้าน่าน่ข่�น่ ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์มวล้รวมของปีระเทศไทยค่าด้ว่าจะเต้ิบโต้
ร้อยล้ะ 2.5-3 ใน่ปีี 2564 ใน่สำถืาน่การณ์เชำ่น่น่้� บริษี้ทของท่าน่พร้อมท่�จะ 
รองร้บค่วามต้้องการเหล้็กท่�เพิ�มข่�น่อย่างเต้็มท่� ท่มผู้้้บริหารมุ่งม้�น่ท่�จะ 
ผู้ล้้กด้้น่ให้เกิด้ค่วามค่ล้่องต้้วแล้ะค่วามเร่ยบง่ายของกระบวน่การทำางาน่ 
เพื�อยกระด้้บคุ่ณภาพการบริการให้ก้บผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยทุกท่าน่ ม่การ
วางแผู้น่เพื�อยกระด้้บระบบเทค่โน่โล้ย่สำารสำน่เทศสำำาหร้บล้้กค่้า พน่้กงาน่ 
แล้ะค่้่ค่้าใน่ปีี 2565 บริษ้ีทย้งค่งใชำ้มาต้รการปี้องก้น่ท่�จำาเปี็น่อย่าง 
ต้่อเน่่�องเพื�อให้ม้�น่ใจว่าพน่้กงาน่จะม่สุำขภาพท่�ด้่ แล้ะม่ค่วามเส่ำ�ยงจาก 
โรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) น่้อยท่�สำุด้

ทา้ยท่�สำดุ้น่้� ผู้มขอถือืโอกาสำขอบค่ณุท่าน่ผู้้ถ้ือืหุ้น่ของบรษ้ิีททกุท่าน่ท่�ใหก้าร
สำน่้บสำนุ่น่ต้ล้อด้หล้ายปีีท่�ผู้่าน่มา ผู้มขอขอบคุ่ณล้้กค่้า ผู้้้ให้ก้้ ค่้่ค่้าทุกท่าน่ 
แล้ะหน่ว่ยงาน่ต้า่งๆ ของภาค่รฐ้ แล้ะขอบค่ณุค่ณะผู้้บ้รหิารแล้ะผู้้ป้ีฏบ้ิต้งิาน่
ทกุท่าน่ท่�เป็ีน่แบบอย่างท่�ด้่ใน่เรื�องค่วามรบ้ผิู้ด้ชำอบ การม่วิน่ย้ แล้ะการอุทศิ
ต้น่ต้่อบริษี้ทใน่สำถืาน่การณ์ธิุรกิจท่�ท้าทาย 

ขอแสำด้งค่วามน่้บถืือ

ปิยุช้ กำุปตุ้�
ประธิ�นคณะกำรรมกำ�ร

สำภาวะต้ล้าด้ท่�ยากล้ำาบากส่ำงผู้ล้กระทบต่้อภาค่การบริโภค่เหล้็กแล้ะ
ค่วามต้้องการเหล้็กโด้ยรวมใน่ปีระเทศ การผู้ลิ้ต้รถืยน่ต์้ใน่ปีระเทศล้ด้
ล้งร้อยล้ะ 29 จากปีีท่�แล้้ว ต้ามข้อม้ล้จากสำถืาบ้น่เหล้็กแล้ะเหล้็กกล้้า 
แห่งปีระเทศไทย ปีริมาณการใชำ้เหล้็กสำำาเร็จร้ปีใน่ปีระเทศล้ด้ล้งร้อยล้ะ 12  
เมื�อเท่ยบก้บปีีท่�ผู้่าน่มาโด้ยม่ยอด้การใชำ้เหล้็กอย่้ท่� 16.5 ล้้าน่ต้้น่ใน่ 
ปีี 2563 เน่่�องจากการหยุด้ชำะง้กของห่วงโซ่อุปีทาน่ท้�วโล้ก การล้ด้ล้ง 
ของการน่ำาเข้าแล้ะสำ่งออกจ่งมากกว่าการล้ด้ล้งของการผู้ล้ิต้ใน่ปีระเทศ

ผู้ลก�รดำ�เนินง�นข้องบริษััท
ใน่ระหว่างปีี บริษ้ีทม่มาต้รการท่�จำาเป็ีน่เพื�อค่วามปีล้อด้ภ้ยแล้ะค่วาม 
เปี็น่อย้่ท่�ด้่ของพน่้กงาน่ ซ่�งรวมถื่งการฆ่าเชำื�อต้ามกำาหน่ด้ การว้ด้อุณหภ้มิ
ก่อน่เข้าสำถืาน่ท่�ปีฏิบ้ติ้งาน่ การร้กษีาระยะห่างทางสำ้งค่มแล้ะการสำื�อสำาร 
เชำิงรุก ม่น่โยบายให้พน่้กงาน่ท่�ปีระจำาสำำาน่้กงาน่ทำางาน่จากท่�บ้าน่ เปี็น่ท่� 
น่่ายิน่ด้่ว่า ระหว่างปีีการเงิน่ 2563-2564 ไม่ม่พน่้กงาน่ค่น่ใด้ต้ิด้เชืำ�อ 
จากการแพร่ระบาด้ค่ร้�งน่้� บริษ้ีทย้งค่งสำ่งมอบผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์แล้ะบริการให้ก้บ
ล้้กค่้าค่น่สำำาค่้ญ่ของเราโด้ยไม่ม่การหยุด้ชำะง้กใด้ๆ

ใน่ระหว่างปีี บริษ้ีทม่ยอด้ขายมากกว่า 1.3 ล้้าน่ต้้น่ เพิ�มข่�น่ร้อยล้ะ 8.3 
จากปีีก่อน่ ซ่�งค่ร้�งล้่าสำุด้ท่�สำามารถืทำาได้้ค่ือปีี 2551-2552 โด้ยสำ้ด้สำ่วน่การ
ขายผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ม้ล้ค่่าเพิ�มสำ้งข่�น่จากร้อยล้ะ 22 ใน่ปีี 2562 เปี็น่มากกว่า 
รอ้ยล้ะ 30 ใน่ปีี 2563 การปีดิ้ปีระเทศแล้ะการหยดุ้ชำะงก้ของหว่งโซอ่ปุีทาน่
ใน่ต้ล้าด้ต่้างปีระเทศ บริษ้ีทจ่งให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บการจำาหน่่ายใน่ปีระเทศ 
การขายเหล้็กล้วด้ใน่ปีระเทศ โด้ยเฉพาะเหล้็กล้วด้ค่าร์บอน่ปีาน่กล้างแล้ะ
ค่ารบ์อน่สำง้เพิ�มข่�น่อยา่งเหน็่ได้ช้้ำด้ แล้ะเพื�อรองรบ้ค่วามต้อ้งการของต้ล้าด้
ท่�เพิ�มข่�น่ โรงงาน่ท้�งสำามแห่งจ่งเด้ิน่หน่้าการผู้ล้ิต้เต้็มท่�ต้ล้อด้ 24 ชำ้�วโมง 
ต้้�งแต้่เด้ือน่พฤศจิกายน่ 2563

ด้ว้ยวสิำย้ท้ศน่์ใน่การปีระสำาน่กำาล้ง้การผู้ล้ติ้แล้ะการบรหิารงาน่ใหม้ศ่ก้ยภาพ
สำ้งข่�น่ บริษ้ีทได้้ทำาการปีร้บโค่รงสำร้างบริษ้ีทย่อยท้�งสำามแห่งให้เปี็น่ 
บริษ้ีทเด้่ยว โด้ยการค่วบรวมบริษ้ีท เหล้็กก่อสำร้างสำยาม จำาก้ด้ แล้ะ  
บริษ้ีท เหล้็กสำยาม (2001) จำาก้ด้ เข้าก้บบริษ้ีท ทาทา สำต้่ล้ การผู้ลิ้ต้ 
(ปีระเทศไทย) จำากด้้ (มหาชำน่) (เด้มิชืำ�อ บรษ้ิีท เอน็่.ท่.เอสำ. สำต้ล่้กรุ�ปี จำากด้้ 
(มหาชำน่)) ด้้วยวิธิ่การโอน่กิจการท้�งหมด้ (Entire Business Transfer)

การข้บเค่ล้ื�อน่ทางด้ิจิท้ล้ท่�บริษ้ีทด้ำาเน่ิน่การใน่ช่ำวงสำองถื่งสำามปีีท่�ผู้่าน่มา
สำ่งผู้ล้ด้่อย่างมาก โด้ยใน่ระหว่างปีี หน่่วยงาน่หล้้กต้่างๆ ไม่ว่าจะเปี็น่ด้้าน่
การผู้ล้ิต้ท่�โรงงาน่ ด้้าน่การจ้ด้หาแล้ะการขาย ย้งปีระสำาน่งาน่ก้น่ได้้อย่าง
เหน่้ยวแน่่น่แม้พน่้กงาน่จำาน่วน่มากจะทำางาน่จากท่�บ้าน่ การปีล้่อยก�าซ
ค่าร์บอน่ได้ออกไซด้์จากกระบวน่การผู้ล้ิต้ล้ด้ล้ง ชำ่วยให้สำภาพแวด้ล้้อม
ของปีระเทศไทยม่ค่วามสำะอาด้ข่�น่ ใน่สำถืาน่การณ์ท่�ท้าทายน้่� พน่้กงาน่ 
ร้อยล้ะ 100 ม่สำ่วน่ร่วมใน่โค่รงการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มท่�บริษ้ีทจ้ด้ข่�น่อย่าง
น่้อยหน่่�งโค่รงการ ใน่ฐาน่ะบรรษ้ีทพล้เมืองท่�ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ บริษ้ีทได้้
เปิีด้ต้้วโค่รงการ CSR-BOI เพื�อเสำริมสำร้างค่วามย้�งยืน่ให้แก่ชุำมชำน่รอบโรงงาน่

สำิ�งเหล้่าน่้�จะเกิด้ข่�น่ไม่ได้้เล้ย หากปีราศจากซ่�งค่วามทุ่มเทอย่างแน่่วแน่่
แล้ะการทำางาน่อย่างต้่อเน่่�องของพน่้กงาน่ทุกค่น่ บริษ้ีทจ่งได้้ร้บการ
ยกย่องชำมเชำยใน่หล้ากหล้ายด้้าน่ท่�สำำาค่้ญ่ ได้้แก่ ได้้ร้บการปีระกาศจาก
ต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ยแ์หง่ปีระเทศไทยใหอ้ย่้ใน่รายชืำ�อหุ้น่ย้�งยนื่ โรงงาน่ท้�ง 3 แหง่
ได้ร้บ้รางวล้้สำถืาน่ปีระกอบการเค่รือข่ายท่�มก่ารด้ำาเน่นิ่งาน่ด้า้น่ค่วามรบ้ผิู้ด้
ชำอบต้่อสำ้งค่มอย่างต้่อเน่่�อง CSR-DIW SCSC ได้้ร้บรางว้ล้จากโค่รงการ
ธิรรมาภิบาล้สำิ�งแวด้ล้้อมแล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ยจากการน่ิค่มอุต้สำาหกรรม 
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น�ย่ปิยุ่ชื่ กุปต่้�
• ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการ
• ปีระธิาน่ค่ณะจ้ด้การ
• กรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะ พิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

น�ย่ร�จ่ฟ มูังกัล
• กรรมการบริษี้ท
• กรรมการจ้ด้การ
• กรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่
• กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่

น�ย่อลัน แคัมู
• กรรมการอิสำระ
• ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง
• กรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

น�ย่ธุร�ธุร เปรมูสำุนทร
• กรรมการบริษี้ท
• กรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

คัณะกรรมูก�ร
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น�ย่หัต่ถืศักดิ� ณ ป้อมูเพ็ชื่ร์
• กรรมการอิสำระ
• กรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง
• ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่

น�งสำ�วอนุต่ต่ร� พ�นโพธุิ�ทอง
• กรรมการอิสำระ
• กรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง
• ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา  

แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

น�ย่อ�ชื่่ชื่ อนุปัมู
• กรรมการบริษี้ท
• กรรมการจ้ด้การ
• กรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่

น�ย่รังกะน�ร์ท ร�กุปะต่ิ เร�ว์
• กรรมการบริษี้ท
• กรรมการจ้ด้การ
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น�ย่ปิยุ่ชื่ กุปต่้�

ประธิ�นคณะกำรรมกำ�ร
ประธิ�นคณะจัดกำ�ร
กำรรมกำ�รบรรษััทุภิบ�ล่ สรรห� แล่ะพิจ�รณ�ผล่ตุอับแทุน

อั�ยุ (ปี) : 52
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 23 ตุ้ล้าค่ม 2554
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีริญ่ญ่าโท บริหารธิุรกิจ McGill University Montreal, Canada
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (เก่ยรต้ิน่ิยม) Engineering College, 

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

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2562 - ปีัจจุบ้น่ : ปีระธิาน่กรรมการ
  NatSteel Holdings Pte Limited
2562 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  Mjunction Services Limited
2562 - ปีัจจุบ้น่ : ปีระธิาน่กรรมการ
  Indian Steel & Wire Products Limited
2557 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  Tata Steel Downstream Processing Limited
2556 - ปีัจจุบ้น่ :  ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่  - การต้ล้าด้
  แล้ะการขาย
  Tata Steel Limited

2558 - 2562 : กรรมการ
  Indian Steel & Wire Products Limited
2554 - 2562 : กรรมการ
  TM International Logistics Limited
2555 - 2556 : กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่
  บมจ. ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย)

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่

เป็นกำรรมกำ�รผู้ม่อัำ�น�จล่งน�มผูกำพันบริษััทุตุ�มทุ่�กำำ�หนดในหนังสือั
รับรอังบริษััทุ

น�ย่อลัน แคัมู

กำรรมกำ�รอัิสระ
ประธิ�นคณะกำรรมกำ�รตุรวจสอับแล่ะบริห�รคว�มเส่�ยง
กำรรมกำ�รบรรษััทุภิบ�ล่ สรรห� แล่ะพิจ�รณ�ผล่ตุอับแทุน

อั�ยุ (ปี) : 64
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 8 กรกฎาค่ม 2560
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่ 

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีริญ่ญ่าโท สำาขาการเงิน่ (MBA) University of Denver, USA
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ สำาขาการเงิน่ (BSBA) University of Denver, USA
• Director Certification Program (DCP 39/2004)
• IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006)
• IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class 

(CGI 0/2014)
• The Role of Chairman Program (RCP 2017)
• Strategic Board Master Class (SBM 3/2018)
• Fellow Member 2004
• Faculty Felicitator 2007
• Chartered Director 2008

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2563 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ    

 ม้ล้น่ิธิิสำร้างรอยยิ�ม (ปีระเทศไทย)
2560 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ    

 บริษี้ท ธิน่ากรผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์น่ำ�าม้น่พืชำ จำาก้ด้
2559 - ปีัจจุบ้น่ : ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการบริหาร 
  บริษี้ท ทิค่เก็ต้เมล้่อน่ จำาก้ด้
2558 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ    

 บริษี้ท แค่ล้-ค่อมพ์ โฮล้ด้ิ�ง (บราซิล้)
2556 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการแล้ะปีระธิาน่ค่ณะกรรมการการล้งทุน่
  บริษี้ท น่้มบาว้น่ ซ้เปีอร์ จำาก้ด้ ปีาปีัวน่ิวกิน่้
2556 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ กรรมการอิสำระ 
  แล้ะปีระธิาน่กรรมการต้รวจสำอบ
  บริษี้ท เมก้า ไล้ฟ์ไซแอ็น่ซ์ จำาก้ด้ (มหาชำน่)*
2543 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการอิสำระ 
  แล้ะปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ
  บริษี้ท แค่ล้-ค่อมพ์ อ่เล้็ค่โทรน่ิค่สำ์ (ปีระเทศไทย)  

 จำาก้ด้ (มหาชำน่)*

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : 2

ร�ย่ละเอ่ย่ดเก่�ย่วกับคัณะกรรมูก�ร
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น�งสำ�วอนุต่ต่ร� พ�นโพธุิ�ทอง

กำรรมกำ�รอัิสระ
กำรรมกำ�รตุรวจสอับแล่ะบริห�รคว�มเส่�ยง
ประธิ�นคณะกำรรมกำ�รบรรษััทุภิบ�ล่ สรรห� แล่ะพิจ�รณ�ผล่ตุอับแทุน

อั�ยุ (ปี) : 49
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 20 ม่น่าค่ม 2561
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0 
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีรญิ่ญ่าโท การเงนิ่แล้ะการล้งทนุ่ George Washington University, 

Washington D.C., USA
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ การเงิน่แล้ะการธิน่าค่าร (เก่ยรต้ิน่ิยมอ้น่ด้้บหน่่�ง) 

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

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
มิถืุน่ายน่ 2564 - ปีัจจุบ้น่ : ผู้้้บริหารสำ้งสำุด้ด้้าน่ทร้พยากรบุค่ค่ล้ 

บรษ้ิีท เซ็น่ทรล้้ รเ่ทล้ ค่อรป์ีอเรช้ำ�น่ จำากด้้ 
(มหาชำน่)

2562 - พฤษีภาค่ม 2564 : สำมาชำิกปีระธิาน่เจ้าหน่้าท่�บริหาร
  กลุ้่มงาน่บริหารทร้พยากรบุค่ค่ล้
  บริษ้ีท ป้ีน่ซ่เมน่ต์้น่ค่รหล้วง จำาก้ด้ (มหาชำน่)
2560 - พฤษีภาค่ม 2564 : รองปีระธิาน่อาวุโสำ (การบริหารบุค่ล้ากร

แล้ะปีระสิำทธิิภาพองค์่กร) 
  บริษ้ีท ป้ีน่ซ่เมน่ต์้น่ค่รหล้วง จำาก้ด้ (มหาชำน่)
2562 - 2563 : กรรมการ
  บริษี้ท สำยาม ซิต้่� ซ่เมน่ต้์ (ล้้งกา) จำาก้ด้
2561 - 2563 : กรรมการ
  บริษี้ท น่ค่รหล้วงค่อน่กร่ต้ จำาก้ด้
2558 - 2560  : รองปีระธิาน่กรรมการเจ้าหน่า้ท่�ฝา่ยบุค่ค่ล้ 
  บริษี้ท ย้น่ิล้่เวอร์ จำาก้ด้ (มหาชำน่)

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่

น�ย่หัต่ถืศักดิ� ณ ป้อมูเพ็ชื่ร์

กำรรมกำ�รอัิสระ
กำรรมกำ�รตุรวจสอับแล่ะบริห�รคว�มเส่�ยง
ประธิ�นคณะกำรรมกำ�รพันธิกำิจเพื�อัสังคมแล่ะคว�มยั�งยืน

อั�ยุ (ปี) : 64
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 28 ม่น่าค่ม 2556
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีรญิ่ญ่าโท กฎหมายระหวา่งปีระเทศ (ธิรุกจิ) New York University, 

School of Law, USA
• ปีริญ่ญ่าโทกฎหมายเปีร่ยบเท่ยบ University of Miami,  

School of Law, USA
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ น่ิต้ิศาสำต้ร์ (เก่ยรต้ิน่ิยม) มหาวิทยาล้้ยธิรรมศาสำต้ร์
• Corporate Secretary Program (CSP 4/2003)
• Director Certification Program (DCP 33/2003)
• Audit Committee Program (ACP 13/2006)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk  

Management (MIR 2/2008)
• Role of the Compensation Committee Program (RCC 6/2008)
• Role of Chairman Program (RCP 20/2008)
• Director Certification Program Refresher Course
• Successful Formulation and Execution Strategy (SFE 1/2008)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)
• Chartered Director Class (CDC 7/2013)
• Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 18/2013)
• How to Measure the Success of Corporate Strategy  

(HMS 2/2013)
• Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020)

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2557 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการอิสำระแล้ะกรรมการต้รวจสำอบ
  สำภาหอการค่้าแห่งปีระเทศไทย
2557 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการอิสำระแล้ะกรรมการต้รวจสำอบ
  หอการค่้าไทย

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่
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น�ย่ธุร�ธุร เปรมูสำุนทร

กำรรมกำ�รบริษััทุ
กำรรมกำ�รบรรษััทุภิบ�ล่ สรรห� แล่ะพิจ�รณ�ผล่ตุอับแทุน

อั�ยุ (ปี) : 58
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 29 กรกฎาค่ม 2545
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีริญ่ญ่าโท บริหารธิุรกิจ Oklahoma City University, USA
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ เศรษีฐศาสำต้ร์ จุฬาล้งกรณ์มหาวิทยาล้้ย
• Director Certification Program (DCP 40/2004)
• Director Accreditation Program (DAP 2/2003)

• Finance for Non-Finance Directors Program (FND 7/2003)

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2539 - ปีัจจุบ้น่ : รองผู้้้จ้ด้การอาวุโสำ
  บมจ. ธิน่าค่ารกรุงเทพ

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่

เป็นกำรรมกำ�รผู้ม่อัำ�น�จล่งน�มผูกำพันบริษััทุตุ�มทุ่�กำำ�หนดในหนังสือั
รับรอังบริษััทุ

น�ย่รังกะน�ร์ท ร�กุปะต่ิ เร�ว์

กำรรมกำ�รบริษััทุ
กำรรมกำ�รจัดกำ�ร

อั�ยุ (ปี) : 61
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 29 เมษีายน่ 2559
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิทยาศาสำต้ร์
• Chartered Accountant, Institute of Chartered of Accountants 

of India
• Certified CEO Coach

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2563 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการอิสำระ TRL Krosaki Limited
2562 - ปีัจจุบ้น่ : ท่�ปีร่กษีากรรมการผู้้้จ้ด้การ 
  Air Asia India Pvt Limited
2561 - ปีัจจุบ้น่ : ปีระธิาน่กรรมการ   

Kalimati Global Shared Services Limited
2561 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ    

Bamnipal Steel Limited
2561 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ    

Tata Steel Special Economic Zone Limited
2558 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ    

Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Limited

2561 - 2562  : กรรมการ
  TRF Limited
2559 - 2562  :  กรรมการ
  Industrial Energy Limited
2557 - 2562  :  กรรมการ
  Tata Steel Holdings Pte Limited
2557 - 2562  :  กรรมการ    

T S Global Mineral Holdings Pte Limited
2557 - 2562 :  กรรมการ    

ProCo Issuer Pte Limited
2556 - 2562 : กรรมการ    

TSIL Energy Limited
2556 - 2562  : กรรมการ    

Tata Sponge Iron Limited
2556 - 2562 : ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การเงิน่ 
  (ปีระเทศอิน่เด้่ย แล้ะ เอเชำ่ยต้ะว้น่ออกเฉ้ยงใต้้
  Tata Steel Limited 

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่

ร�ย่ละเอ่ย่ดเก่�ย่วกับคัณะกรรมูก�ร
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น�ย่ร�จ่ฟ มูังกัล

กำรรมกำ�รบริษััทุ
กำรรมกำ�รจัดกำ�ร
กำรรมกำ�รพันธิกำิจเพื�อัสังคมแล่ะคว�มยั�งยืน
กำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่

อั�ยุ (ปี) : 53
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 ธิ้น่วาค่ม 2556
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่
คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (Metallurgy) (เก่ยรต้ิน่ิยม)  

University of Roorkee, India
• PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India
• Advanced Management Program CEDEP  

(INSEAD, France)
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP 230/2016)

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2561 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  NatSteel Holdings Pte. Limited
2556 - ปีัจจุบ้น่ : ปีระธิาน่กรรมการ
  บมจ. ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย)

2556 - 2563 : ปีระธิาน่กรรมการ
  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม 
  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)
2553 - 2556 : ผู้้้บริหาร Tubes SBU
  Tata Steel Limited
2548 - 2553 : ห้วหน่้าฝ่ายเหล้็กล้วด้
  ห้วหน่้าฝ่ายการต้ล้าด้ แล้ะการขาย
  ห้วหน่้าฝ่ายการบริการเทค่น่ิค่
  Tata Steel Limited

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่

เป็นกำรรมกำ�รผู้ม่อัำ�น�จล่งน�มผูกำพันบริษััทุตุ�มทุ่�กำำ�หนดในหนังสือั
รับรอังบริษััทุ

น�ย่อ�ชื่่ชื่ อนุปัมู

กำรรมกำ�รบริษััทุ
กำรรมกำ�รจัดกำ�ร
กำรรมกำ�รพันธิกำิจเพื�อัสังคมแล่ะคว�มยั�งยืน

อั�ยุ (ปี) : 52
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 30 มกราค่ม 2561
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่
 
คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม
• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (วิศวกรรมเค่รื�องกล้) Birla Institute 

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

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2562 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการผู้้้จ้ด้การ
  Tata Steel Long Products Limited
2562 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  Indian Steel & Wire Product Limited
2562 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  TSIL Energy Limited
2561 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  Bhushan Steel (Australia) Pty Limited
2558 - ปีัจจุบ้น่ :  ปีระธิาน่กรมการ
  The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
2558 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ
  TSN Wires Co., Ltd.
2558 - ปีัจจุบ้น่ :  กรรมการ
  NatSteel Holdings Pte. Limited

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)16
ANNUAL REPORT 2017-2018 TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED14 15

 1 MR. RAjIV MANGAL
  President and CEO

 2 MR. WANLERT kANWIWAT
  Chief Operating Officer

 3 MR. jAYANTA CHAkRABORTY
  Vice President – Finance and Chief Financial Officer

 4 MR. SIROROTE MATEMANOSAk
  Vice President – Human Resources and Corporate Affairs

 5 MR. PAITOON CHUESOOk
  Vice President – Procurement

MANAGEMENT

 6 MR. CHAICHALERM BUNYANUWAT
  Vice President – Marketing and Sales

 7 MR. AMIT kHANNA
  Vice President – Capital Projects and Business Excellence

 8 MR. ARUN kUMAR CHOWDHARY
  Vice President – Chonburi Plant

 9 MR. PORNCHAI TANGWORRAkULCHAI
  Vice President – Rayong Plant

 10 MR. RUNGROTH LERT-A-ROM
  Vice President – Saraburi Plant

12

9
6 10 7

58

4

3

ANNUAL REPORT 2017-2018 TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED14 15

 1 MR. RAjIV MANGAL
  President and CEO

 2 MR. WANLERT kANWIWAT
  Chief Operating Officer

 3 MR. jAYANTA CHAkRABORTY
  Vice President – Finance and Chief Financial Officer

 4 MR. SIROROTE MATEMANOSAk
  Vice President – Human Resources and Corporate Affairs

 5 MR. PAITOON CHUESOOk
  Vice President – Procurement

MANAGEMENT

 6 MR. CHAICHALERM BUNYANUWAT
  Vice President – Marketing and Sales

 7 MR. AMIT kHANNA
  Vice President – Capital Projects and Business Excellence

 8 MR. ARUN kUMAR CHOWDHARY
  Vice President – Chonburi Plant

 9 MR. PORNCHAI TANGWORRAkULCHAI
  Vice President – Rayong Plant

 10 MR. RUNGROTH LERT-A-ROM
  Vice President – Saraburi Plant

12

9
6 10 7

58

4

3

ANNUAL REPORT 2017-2018 TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED14 15

 1 MR. RAjIV MANGAL
  President and CEO

 2 MR. WANLERT kANWIWAT
  Chief Operating Officer

 3 MR. jAYANTA CHAkRABORTY
  Vice President – Finance and Chief Financial Officer

 4 MR. SIROROTE MATEMANOSAk
  Vice President – Human Resources and Corporate Affairs

 5 MR. PAITOON CHUESOOk
  Vice President – Procurement

MANAGEMENT

 6 MR. CHAICHALERM BUNYANUWAT
  Vice President – Marketing and Sales

 7 MR. AMIT kHANNA
  Vice President – Capital Projects and Business Excellence

 8 MR. ARUN kUMAR CHOWDHARY
  Vice President – Chonburi Plant

 9 MR. PORNCHAI TANGWORRAkULCHAI
  Vice President – Rayong Plant

 10 MR. RUNGROTH LERT-A-ROM
  Vice President – Saraburi Plant

12

9
6 10 7

58

4

3

ผูู้้บริห�ร

1  น�ย่ร�จีฟ มูังกัล
 กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่

2  น�ย่วันเลิศ ก�รวิวัฒน์
 รองกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การผู้ล้ิต้

5  น�ย่ไพฑููรย่์ เชื่้�อสำุข้
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - จ้ด้หา

8  น�ย่พรชัื่ย่ ตั่�งวรกุลชัื่ย่
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ NTS

4  น�ย่ศิโรโรต่มู์ เมูธุมูโนศักดิ�
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - ทร้พยากรบุค่ค่ล้ 

แล้ะบริหาร

7  น�ย่อมูิท คัันน�
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - ค่วามเปี็น่ 

เล้ิศทางธิุรกิจแล้ะบริการกลุ้่ม

10  น�ย่รุ่งโรจน์ เลิศอ�รมูย่์
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ SISCO

3  น�ย่จ�ย่ันท� ชื่�คัร�บอร์ต่่�
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การเงิน่

6  น�ย่ชื่ัย่เฉลิมู บุญญ�นุวัต่ร
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การต้ล้าด้แล้ะ 

การขาย

9  น�ย่ศักดิ�ชื่ัย่ ลอย่ฟ้�ข้จร
 ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ SCSC
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น�ย่ร�จ่ฟ มูังกัล

กำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่

อั�ยุ (ปี) : 53

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 ธิ้น่วาค่ม 2556

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (Metallurgy) (เก่ยรต้ิน่ิยม)  

University of Roorkee, India

• PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India

• Advanced Management Program CEDEP  

(INSEAD, France)

• Global Leadership Development Programme,  

India/UK

• Director Certification Program (DCP 230/2016)

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2561 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ 

  NatSteel Holdings Pte. Limited

2556 - ปีัจจุบ้น่ : ปีระธิาน่กรรมการ

  บมจ. ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย)

2556 - 2563 : ปีระธิาน่กรรมการ

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม 

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2553 - 2556 :  ผู้้้บริหาร Tubes SBU

  Tata Steel Limited

2548 - 2553 : ห้วหน่้าฝ่ายเหล้็กล้วด้

  ห้วหน่้าฝ่ายการต้ล้าด้แล้ะ การขาย

  ห้วหน่้าฝ่ายการบริการเทค่น่ิค่

  Tata Steel Limited

*กำ�รดำ�รงตุำ�แหน่งกำรรมกำ�รในบริษััทุจดทุะเบ่ยนอัื�น : ไม่ม่

เปน็กำรรมกำ�รผูม้อ่ัำ�น�จล่งน�มผกูำพนับรษัิัทุตุ�มทุ่�กำำ�หนดในหนงัสอืั

รับรอังบริษััทุ

น�ย่วันเลิศ ก�รวิวัฒน์

รอังกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - กำ�รผล่ิตุ

อั�ยุ (ปี) : 55

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 เมษีายน่ 2559

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีรญิ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (ไฟฟ้า) สำถืาบ้น่เทค่โน่โล้ย่ 

พระจอมเกล้้าเจ้าคุ่ณทหารล้าด้กระบ้ง

• Global Leadership Development Programme,  

India/UK

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2555 - ปีัจจุบ้น่  : กรรมการ 

  บมจ. ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย)

2555 - 2563 : กรรมการ 

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2554 - 2555 : ผู้้้จ้ด้การโรงงาน่ - ระยอง

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

ร�ย่ละเอ่ย่ดเก่�ย่วกับผูู้้บริห�ร
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น�ย่จ�ย่ันท� ชื่�คัร�บอร์ต่่�

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - กำ�รเงิน

อั�ยุ (ปี) : 55

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 15 ก้น่ยายน่ 2559

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ พาณิชำยศาสำต้ร์, Calcutta University

• Chartered Accountant, Institute of Chartered  

Accountants of India

• General Management Programme, CEDEP, France

• Global Leadership Development Programe, India/UK

• Director Certification Program (DCP 241/2017)

• 

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2563 - ปีัจจุบ้น่ :  กรรมการ    

บมจ. ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย) 

2561 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ

  ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ

  NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2559 - 2563 : กรรมการ

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2556 - 2559  : Chief Financial Controller 

  (Business Analysis and Group Reporting)

  Tata Steel Limited

2556 - 2559  : กรรมการ

  TM International Logistics Limited

  TS Alloys Limited

  Tata Steel Processing & Distribution Limited 

  International Shipping & Logistics FZE

2550 - 2556  : Chief (Corporate Accounts and Financial 

Reporting)

  Tata Steel Limited

น�ย่ศิโรโรต่มู์ เมูธุมูโนศักดิ�

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - ทุรัพย�กำรบุคคล่แล่ะบริห�ร

อั�ยุ (ปี) : 58

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 มกราค่ม 2553

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 220,000 (0.00%)

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าโท บริหารธิุรกิจ มหาวิทยาล้้ยเกษีต้รศาสำต้ร์

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ น่ิต้ิศาสำต้ร์ (เก่ยรต้ิน่ิยม) มหาวิทยาล้้ยธิรรมศาสำต้ร์

• Global Leadership Development Programme,  

India/UK

• Ethical Leadership Program (ELP)  

สำมาค่มสำ่งเสำริมสำถืาบ้น่กรรมการบริษี้ทไทย (IOD)

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2555 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ

  บมจ. ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย) 

2555 - 2563 : กรรมการ 

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

ร�ย่ละเอ่ย่ดเก่�ย่วกับผูู้้บริห�ร
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น�ย่ไพฑููรย่์ เชื่ื�อสำุข้

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - จัดห�

อั�ยุ (ปี) : 58

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 เมษีายน่ 2555

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (เค่รื�องกล้)  

มหาวิทยาล้้ยเทค่โน่โล้ย่พระจอมเกล้้า พระน่ค่รเหน่่อ

• Global Leadership Development Programme,  

India/UK

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2555 - 2556 : กรรมการ แล้ะผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - 

โรงงาน่สำระบุร่

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2554 - 2555 : ผู้้้จ้ด้การโรงงาน่ - สำระบุร่

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2553 - 2554 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - เหล้็กร่ด้

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2546 - 2553 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่ - ผู้ล้ิต้เหล้็กแท่ง

  บมจ. เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี

น�ย่ชื่ัย่เฉลิมู บุญญ�นุวัต่ร

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - กำ�รตุล่�ดแล่ะกำ�รข�ย

อั�ยุ (ปี) : 52
วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 31 กรกฎาค่ม 2555
สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0
คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ มหาวิทยาล้้ยเทค่โน่โล้ย่
พระจอมเกล้้าธิน่บุร่

• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น
2556 - 2559  : กรรมการ แล้ะผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - 

โรงงาน่สำระบุร่
  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)
2555 - 2555 : ผู้้้จ้ด้การโรงงาน่ - สำระบุร่
  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)
2553 - 2555 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - สำ่วน่เหล้็กแท่งแล้ะ
  ซ่อมบำารุง
  บมจ. เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี
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น�ย่อมูิท คัันน�

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - คว�มเป็นเล่ิศึทุ�งธิุรกำิจ

แล่ะบริกำ�รกำลุ่่ม

อั�ยุ (ปี) : 54

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 เมษีายน่ 2558

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิทยาศาสำต้ร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

National Institute of Technology Jamshedpur, India

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2557 - 2558 : Head Improvement Initiatives

  Tata Steel Limited

2553 - 2557  : Head Integrated Electrical 

  Maintenance - Power House & 

  Industrial Gases Department

  Tata Steel Limited

2551 - 2553  : Head TQM - Knowledge Management, 

Management Information 

  Group & Business Assessment

  Tata Steel Limited

น�ย่พรชื่ัย่ ต่ั�งวรกุลชื่ัย่

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - โรงง�น NTS

อั�ยุ (ปี) : 51

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 เมษีายน่ 2559

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (ไฟฟ้า) 

มหาวิทยาล้้ยเชำ่ยงใหม่

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2563 - ปีัจจุบ้น่ : กรรมการ

  บมจ. ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย)

2559 - 2562  : กรรมการ แล้ะผู้้้ชำ่วยกรรมการ

  ผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ระยอง

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2551 - 2559 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - ผู้ล้ิต้เหล้็กร่ด้

  บมจ. เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี

2549 - 2551 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่ - ผู้ล้ิต้เหล้็กร่ด้

  บมจ. เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี

2548 - 2549 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่ - ผู้ล้ิต้เหล้็กร่ด้

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

ร�ย่ละเอ่ย่ดเก่�ย่วกับผูู้้บริห�ร
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น�ย่ศักดิ�ชื่ัย่ ลอย่ฟ้�ข้จร

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - โรงง�น SCSC

อั�ยุ (ปี) : 50

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 พฤษีภาค่ม 2563

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (เค่รื�องกล้)  

มหาวิทยาล้้ยขอน่แก่น่

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

พฤษีภาค่ม - ธ้ิน่วาค่ม 2563 : กรรมการ

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2560 - 2562  : ผู้้้จ้ด้การส่ำวน่อาวุโสำ - ผู้ลิ้ต้เหล็้กแท่ง

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2557 - 2560 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - ผู้ล้ิต้เหล้็กร่ด้

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2556 - 2557  : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่ - ผู้ล้ิต้เหล้็กร่ด้

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2555 - 2556 : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่ - สำำาน่้กงาน่ผู้้้ชำ่วย

กรรมการ

  ผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ระยอง

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2553 - 2555  : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่ - ซ่อมบำารุง

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

น�ย่รุ่งโรจน์ เลิศอ�รมูย่์

ผู้ช้่วยกำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่ - โรงง�น SISCO

อั�ยุ (ปี) : 49

วันทุ่�ได้รับกำ�รแตุ่งตุั�ง : 1 มิถืุน่ายน่ 2559

สัดส่วนกำ�รถือัหุ้น : 0

คว�มสัมพันธิ์ทุ�งครอับครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่ม่

คุณวุฒิิทุ�งกำ�รศึึกำษั� / ประวัตุิกำ�รอับรม

• ปีริญ่ญ่าโท ว้สำดุ้ศาสำต้ร์ แล้ะวิศวกรรมศาสำต้ร์ 

Carnegie Mellon University, USA

• ปีริญ่ญ่าต้ร่ วิศวกรรมศาสำต้ร์ (โล้หการ)  

จุฬาล้งกรณ์มหาวิทยาล้้ย

ประสบกำ�รณ์ทุำ�ง�น

2559 - 2563  : กรรมการ

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2558 - 2559  : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - สำ่วน่เหล้็กแท่ง

  บจก. เหล้็กสำยาม (2001)

2557 - 2558  : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - สำ่วน่เหล้็กแท่ง

  บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม

2555 - 2557  : ผู้้้จ้ด้การสำ่วน่อาวุโสำ - สำ่วน่ซ่อมบำารุง /  

สำ่วน่เหล้็กแท่ง

  บมจ. เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี
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ลักษัณะก�รประกอบธุุรกิจ

โคัรงสำร้�งร�ย่ได้
การด้ำาเน่ิน่งาน่ของกลุ้่มบริษ้ีทเก่�ยวข้องก้บสำ่วน่งาน่ธิุรกิจเด้่ยวค่ือการผู้ล้ิต้แล้ะการขายผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์เหล้็กทรงยาว โด้ยม่สำ้ด้สำ่วน่ของรายได้้จาก
การขายต้ามปีระเภทผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ ซ่�งม่การผู้ล้ิต้โด้ยบริษี้ทย่อย ด้้งน่้�

Line of Products ปีี	2564 ปีี	2563 ปีี	2562

พัันตัน ล้านบาท ร้อยละ พัันตัน ล้านบาท ร้อยละ พัันตัน ล้านบาท ร้อยละ

ภายใน่ปีระเทศ

เหล้็กเสำ้น่ 786 12,811 58.2 729 11,864 58.9 641 12,064 54.3

เหล้็กล้วด้ 399 7,093 32.2 317 5,605 27.8 332 6,801 30.6

เหล้็กร้ปีพรรณขน่าด้เล้็ก 33 610 2.8 32 601 3.0 41 827 3.7

อื�น่ๆ 6 178 0.8 4 52 0.3 4 61 0.3

รวมร�ยได้จ�กำกำ�รข�ยภ�ยในประเทุศึ 1,224 20,692 94.0 1,082 18,122 90.0 1,018 19,753 88.9

สำ่งออก

เหล้็กเสำ้น่ 63 1,033 4.7 97 1,608 8.0 123 2,200 9.9

เหล้็กล้วด้ 16 292 1.3 22 395 2.0 13 269 1.2

รวมร�ยได้จ�กำกำ�รข�ยส่งอัอักำ 79 1,325 6.0 119 2,003 10.0 136 2,469 11.1

รวมร�ยได้จ�กำกำ�รข�ย 1,303 22,017 100.0 1,201 20,125 100.0 1,154 22,222 100.0

  

ร�ย่ได้จ�กก�รข้�ย่แย่กย่่อย่เป็นประเภทปี 2563-2564

เหล้็กร้ปีพรรณขน่าด้เล้็ก

อื�น่ๆ

สำ่งออก

เหล้็กล้วด้ 
(ใน่ปีระเทศ)

เหล้็กเสำ้น่
(ใน่ปีระเทศ) 58.2%

32.2%

2.8%

0.8%

6.0%
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ภ�พรวมูก�รประกอบธุุรกิจข้องบริษััท
บริษ้ีท ทาทา สำต่้ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) เด้ิมชืำ�อบริษ้ีท 
มิล้เล้น่เน่้ยม สำต้่ล้ จำาก้ด้ (มหาชำน่) จ้ด้ต้้�งข่�น่ต้ามโค่รงสำร้างการค่วบ
รวมกิจการระหว่าง บมจ. เอ็น่. ท่. เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี (NTS) ซ่�งถืือหุ้น่
โด้ยกลุ้่มหอรุ่งเรือง แล้ะ บจก. เหล้็กสำยาม (2001) (SISCO) แล้ะ  
บจก. เหล้็กก่อสำร้างสำยาม (SCSC) ซ่�งถืือหุ้น่โด้ย บริษ้ีท ซิเมน่ต้ ์
ไทยโฮล้ด้ิ�ง จำาก้ด้ ใน่ปีี 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถืือหุ้น่ 
ผู้่าน่บริษี้ท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (TSGH) ได้้เข้า 
ถืือหุ้น่ใหญ่่ใน่ บริษ้ีท มิล้เล้น่เน่้ยมสำต้่ล้ จำาก้ด้ (มหาชำน่) บริษ้ีท
ได้้เปีล้่�ยน่ชำื�อจาก บริษ้ีท มิล้เล้น่เน่้ยมสำต้่ล้ จำาก้ด้ (มหาชำน่) เปี็น่ 
บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) (TSTH) 

ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ของบริษ้ีทค่ือ Tata Steel Global Holdings Pte.  
Ltd. (TSGH ) เปี็น่บริษี้ทย่อยท่� TSL ถืือหุ้น่อย้่ใน่สำ้ด้สำ่วน่ร้อยล้ะ 100 
เปี็น่บริษ้ีทล้งทุน่ ม่สำำาน่้กงาน่ใหญ่่ต้้�งอย่้ใน่ปีระเทศสำิงค่โปีร์ ท้�งน้่�  
TSL เปี็น่บริษ้ีทจด้ทะเบ่ยน่ท่�จ้ด้ต้้�งข่�น่ภายใต้้กฎหมายอิน่เด้่ย แล้ะ 
เปี็น่บริษ้ีทผู้ล้ิต้เหล็้กท่�หล้ากหล้ายท่�ใหญ่่ท่�สุำด้รายหน่่�งของปีระเทศ
อิน่เด้่ย แม้ว่า TSL (ทำาการผู้ลิ้ต้ใน่ปีระเทศอิน่เด้่ย) อย้่ใน่ธิุรกิจ
เด้ย่วกน้่กบ้บริษ้ีทท่�ต้้�งอย้่ใน่ปีระเทศไทย แต่้ม่ผู้ลิ้ต้ภณ้ฑ์ท่์�หล้ากหล้าย 
แล้ะสำามารถืต้อบสำน่องค่วามต้อ้งการของกลุ้ม่ล้ก้ค้่าได้อ้ย่างกวา้งขวาง
กว่า จ่งสำามารถืให้การสำน่้บสำนุ่น่ชำ่วยเหล้ือบริษ้ีทอย่างเต้็มท่�ใน่เรื�อง 
การด้ำาเน่ิน่งาน่ทางธิุรกิจ ท้�งทางด้้าน่เทค่โน่โล้ย่ ค่วามร้้ใน่เชำิงปีฏิบ้ต้ิ
การ ค่วามร้้ด้้าน่การเงิน่ การฝึกอบรมแล้ะพ้ฒน่าบุค่ล้ากร ค่วาม
ปีล้อด้ภ้ย อาช่ำวอน่าม้ย แล้ะสำภาพแวด้ล้้อม แล้ะด้้าน่เทค่โน่โล้ย่
สำารสำน่เทศ โด้ยการเชืำ�อมต้่อเค่รือข่ายระหว่างโรงงาน่แล้ะสำำาน่้กงาน่
ท้�วโล้ก รว่มกบ้การบริหารงาน่ใน่ปีระเทศสิำงค่โปีร์แล้ะปีระเทศมาเล้เซ่ย 
TSL ข้บเค่ล้ื�อน่กล้ยุทธิ์ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ทรงยาว ใน่ล้้กษีณะของการบ้รณา
การใน่ปีระเทศอิน่เด้่ยแล้ะเอเชำ่ยต้ะว้น่ออกเฉ้ยงใต้้เข้าด้้วยก้น่ 

ปีัจจุบ้น่บริษ้ีทปีระกอบธุิรกิจโด้ยม่รายได้้จากการถืือหุ้น่ใน่บริษ้ีท
อื�น่ (Holding Company) ม่บริษี้ทย่อยค่ือ บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ การ
ผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) (TSMT) ซ่�งด้ำาเน่ิน่การผู้ล้ิต้โด้ย
โรงงาน่สำามแห่ง ได้้แก่ โรงงาน่ NTS โรงงาน่ SCSC แล้ะ โรงงาน่ 
SISCO ทำาการผู้ล้ิต้เหล้็กเสำริมค่อน่กร่ต้ (เหล้็กเสำ้น่ก่อสำร้าง) รวมท้�ง

เหล้็กเสำ้น่ข่�น่ร้ปีพร้อมใชำ้ ต้้ด้แล้ะด้้ด้ เหล้็กล้วด้ เหล้็กร้ปีพรรณขน่าด้
เล้ก็ แล้ะเหล้ก็เพล้า ด้ว้ยเทค่โน่โล้ย่การผู้ล้ติ้ท่�ท้น่สำมย้แล้ะท่มผู้้บ้รหิาร 
ท่�พร้อมด้้วยปีระสำบการณ์แล้ะค่วามร้้ค่วามเชำ่�ยวชำาญ่ด้้าน่ธิุรกิจเหล้็ก

นโย่บ�ย่ก�รแบ่งก�รดำ�เนินง�นข้องบริษััทในกลุ่มู
การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทเป็ีน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ภาพรวมของ 
กลุ้ม่บรษ้ิีท โด้ยม่บรษ้ิีท ทาทา สำต่้ล้ (ปีระเทศไทย) จำากด้้ (มหาชำน่) เปีน็่ 
ผู้้้กำาหน่ด้น่โยบายการบริหารระด้้บสำ้งสุำด้ แล้ะโรงงาน่ท้�งสำามแห่ง  
จะด้้แล้ด้้าน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ให้เปี็น่ไปีต้ามน่โยบายการบริหารท่�บริษ้ีท
กำาหน่ด้ไว้ท้�งด้้าน่การต้ล้าด้แล้ะการขาย การผู้ล้ิต้ การจ้ด้หาว้ต้ถืุด้ิบ
แล้ะบริการ การเงิน่ การบริหารทร้พยากรบุค่ค่ล้ แล้ะการบริหารงาน่
ด้้าน่อื�น่ๆ

บริษ้ีทม่น่โยบายใน่การจ้ด้สำรรกำาล้้งการผู้ลิ้ต้สำำาหร้บแต่้ล้ะโรงงาน่
ด้้วยเปี้าหมายท่�จะทำาให้ เกิด้ผู้ล้กำาไรสำ้งสำุด้แก่บริ ษ้ีทโด้ยรวม 
ด้้วยค่วามชำำาน่าญ่เฉพาะแล้ะค่วามสำามารถืใน่การผู้ลิ้ต้ของแต้่ล้ะ 
โรงงาน่แล้ะการต้้ด้สิำน่ใจอย่างมืออาช่ำพสำามารถืผู้ลิ้ต้สิำน่ค้่าได้ ้
หล้ากหล้าย จ่งสำามารถืสำน่องต้อบต้่อค่วามต้้องการเฉพาะของต้ล้าด้
แล้ะล้้กค่้าได้้อย่างเต้็มท่�

โคัรงสำร้�งก�รถืือหุ้น

99.76%

บมูจ. ท�ท� สำต่่ล (ประเทศไทย่)
(TSTH)

บมูจ. ท�ท� สำต่่ล ก�รผู้ลิต่ (ประเทศไทย่) 
(TSMT)
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ลักษัณะผู้ลิต่ภัณฑู์

1.	 เหล็กเส่้นก่อส่ร้าง
1.1 เหล้็กเส้ำน่กล้มม่เสำ้น่ผู่้าศ้น่ย์กล้าง ขน่าด้ 6-25 มม. ผู้ล้ิต้ต้าม

มาต้รฐาน่ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม (มอก.) เล้ขท่� 20-2559 
ชำ้�น่คุ่ณภาพ SR24

1.2 เหล้็กข้ออ้อยม่เสำ้น่ผู้่าศ้น่ย์กล้าง ขน่าด้ 8-40 มม. ผู้ล้ิต้ต้าม
มาต้รฐาน่ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม (มอก.) เล้ขท่� 24-2559 
ชำ้�น่คุ่ณภาพ SD40 แล้ะ SD50

เหล้ก็เสำน้่กอ่สำรา้งจด้้จำาหน่า่ยภายใต้เ้ค่รื�องหมายการค้่า ทาทา ทสิำค่อน่ 
สำำาหรบ้ใช้ำใน่ภาค่การก่อสำร้างด้า้น่เสำริมค่อน่กรต่้ เช่ำน่ ค่าน่ เสำา พื�น่ของ
ถืน่น่ สำะพาน่ สำน่ามก่ฬา เขื�อน่ บ้าน่ แล้ะอาค่าร เปี็น่ต้้น่

น่อกจากน่้� บริษ้ีทได้้พ้ฒน่าเหล้็กข้ออ้อยคุ่ณภาพพิเศษีภายใต้้เค่รื�อง 
หมายการค่้า ทาทา ทิสำค่อน่ S ซ่�งระบุ “S” บน่เหล้็กเสำ้น่ ย่อมาจาก 
ซุปีเปีอร์ด้้กไทล้์ เหล้็กข้ออ้อยน่้�ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิสำามารถืต้้าน่ทาน่แรงสำ้�น่ 
สำะเทือน่แผู้่น่ด้ิน่ไหวได้้น่าน่ยิ�งข่�น่ (เมื�อเท่ยบก้บเหล้็กเสำ้น่ปีกต้ิ)
ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์น้่�ม่เสำ้น่ผู่้าศ้น่ย์กล้างขน่าด้ 10-40 มม. แล้ะช้ำ�น่คุ่ณภาพ  
SD40 แล้ะ SD50 

โค่รงการรถืไฟค่วามเร็วสำ้งไทย-จ่น่ ใช้ำเหล้็กเสำ้น่ GB ซ่�ง GB เป็ีน่
มาต้รฐาน่ของปีระเทศจ่น่ท่�ค่วบคุ่มคุ่ณสำมบต้้ิเฉพาะต้้วบางอยา่ง เชำน่่ 
ค่่าค่าร์บอน่เท่ยบเท่า การทด้สำอบค่วามล้้า เปี็น่ต้้น่ บริษี้ทได้้พ้ฒน่า
ผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์์น่้�ซ่�งสำอด้ค่ล้อ้งกบ้มาต้รฐาน่สำำาหรบ้โค่รงการรถืไฟค่วามเรว็
สำ้งไทย-จ่น่ ด้้งน้่�น่ จ่งทำาให้สำามารถืล้ด้ค่วามต้้องการใน่การน่ำาเข้า
ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ ล้ด้ต้้น่ทุน่การก่อสำร้าง แล้ะล้ด้ระยะเวล้าใน่การก่อสำร้างล้ง

บริษ้ีทกำาล้้งพ้ฒน่าเหล็้กข้ออ้อยช้ำ�น่คุ่ณภาพ SD60 ซ่�งได้้น่ำาเสำน่อ 
ผู้้้ออกแบบหรือเจ้าของโค่รงการบางรายไปีบ้างแล้้ว แล้ะได้้ร้บค่วาม
สำน่ใจท่�จะน่ำาเหล้็กน้่�ไปีใชำ้ใน่โค่รงการท่�กำาล้้งจะเกิด้ข่�น่ใน่อน่าค่ต้ 
โด้ยเหล้็กข้ออ้อยชำ้�น่คุ่ณภาพ SD60 น่้�จะม่กำาล้้งสำ้ง สำามารถืร้บแรง
ได้้มากกว่าเหล้็กข้ออ้อยท้�วไปี ทำาให้ผู้้้ออกแบบสำามารถืล้ด้ปีริมาณ 
เหล้ก็ขอ้ออ้ยท่�ใชำใ้น่การกอ่สำรา้งล้งได้ ้ทำาใหต้้น้่ทนุ่ใน่การกอ่สำรา้งล้ด้ล้ง 
แล้ะสำามารถืออกแบบได้้หล้ากหล้ายมากข่�น่

2.	 เหล็กลวด
จำาแน่กเปี็น่ปีระเภทหล้้ก ด้้งน่้�

2.1 เหล็่กำล่วดค�ร์บอันตุำ��ชั้�นคณุภ�พ SWRM6-22 มเ่สำน้่ผู้า่ศน้่ย์กล้าง

ขน่าด้ 5.5-17 มม. ผู้ล้ิต้ต้ามมาต้รฐาน่ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม 

(มอก.) เล้ขท่� 348-2540 สำำาหร้บใช้ำเป็ีน่ว้ต้ถุืด้ิบผู้ลิ้ต้ เช่ำน่  

ล้วด้ผู้้กเหล้็ก ต้ะป้ี ต้ะแกรงเหล้็กไวร์เมชำ ล้วด้ต้าข่าย ล้วด้ชำุบ

สำ้งกะสำ่ ล้วด้หน่าม ล้วด้เบอร์ แล้ะโซ่ เปี็น่ต้้น่

2.2 เหล่็กำล่วดค�ร์บอันสำ�หรับง�นยำ��หัวแล่ะง�นทุุบขึ�นรูปเย็น 

SWRCH6A-22A มเ่สำน้่ผู้า่ศน้่ยก์ล้างขน่าด้ 5.5-17 มม. ผู้ล้ติ้ต้าม 

มาต้รฐาน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม(มอก.) เล้ขท่� 2243-2548 

สำำาหร้บใชำ้เปี็น่ว้ต้ถืุด้ิบผู้ล้ิต้ เชำ่น่ น่�อต้ สำล้้ก แล้ะสำกร้ เปี็น่ต้้น่

2.3  เหล่็กำล่วดสำ�หรับทุำ�แกำนล่วดเช้ื�อัมแบบพอักำหุ้ม SWRY11 

ม่เสำ้น่ผู่้าศ้น่ย์กล้างขน่าด้ 5.5-17 มม. ผู้ล้ิต้ต้ามมาต้รฐาน่

ผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์อุ์ต้สำาหกรรม (มอก.) เล้ขท่� 2244-2548 สำำาหรบ้ใช้ำเปีน็่ 

ว้ต้ถืุด้ิบผู้ล้ิต้ เชำ่น่ ล้วด้เชำื�อม เปี็น่ต้้น่ 

2.4 เหล่ก็ำล่วดค�รบ์อันสูงช้ั�นคณุภ�พ SWRH27-82 มเ่สำน้่ผู้า่ศน้่ยก์ล้าง

ขน่าด้ 5.5-17 มม. ผู้ล้ิต้ต้ามมาต้รฐาน่ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม  

(มอก.) เล้ขท่� 349-2561 สำำาหร้บใชำ้เปี็น่ว้ต้ถืุด้ิบผู้ล้ิต้ เชำ่น่ ล้วด้

เหล้ก็แรงด้ง่สำง้ ล้วด้เหล้ก็ต้เ่กล้ย่ว สำปีริงรบ้แรงกด้ สำปีริงรบ้แรงย่ด้ 

สำปีริงร้บแรงบิด้ ล้วด้ขอบยางรถืยน่ต้์ แล้ะล้วด้สำล้ิง เปี็น่ต้้น่

3.	เหล็กรูปีพัรรณข้นาดเล็ก
ปีระกอบด้้วยเหล้็กฉาก แล้ะเหล้็กรางน่ำ�า ชำ้�น่คุ่ณภาพ SM400-570 

แล้ะ SS400-540 โด้ยผู้ล้ิต้ต้ามมาต้รฐาน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม 

(มอก.) เล้ขท่� 1227-2558 ภายใต้้เค่รื�องหมายการค้่า “บกสำ”  

สำำาหร้บใชำ้ใน่การก่อสำร้างงาน่ โค่รงสำร้างต้่างๆ เชำ่น่ ปี้ายโฆษีณา  

โค่รงหล้้งค่า เสำาสำ่งไฟฟ้า เปี็น่ต้้น่
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ข้อม้ล้สำิ�น่รอบระยะเวล้าบ้ญ่ชำ่ ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 ม่อ้ต้ราการใช้ำกำาล้้งการผู้ลิ้ต้จากจำาน่วน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์สำำาเร็จร้ปีรวม 1.33 ล้้าน่ต้้น่ 
ค่ิด้เปี็น่ปีระมาณร้อยล้ะ 78

4.	เหล็กเพัลา
ชำ้�น่คุ่ณภาพ SS400-540 ม่เส้ำน่ผู่้าศ้น่ย์กล้างขน่าด้ 19-47 มม. 
ผู้ล้ิต้ต้ามมาต้รฐาน่ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ JIS G3101 (1995) สำำาหร้บการใชำ้
งาน่ท้�วไปี แล้ะช้ำ�น่คุ่ณภาพ S10C-S50C ม่เสำ้น่ผู่้าศ้น่ย์กล้างขน่าด้ 
19-40 มม. ผู้ล้ิต้ต้ามมาต้รฐาน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์ JIS G4051 (1979)  
สำำาหร้บการใชำ้งาน่ด้้าน่ยาน่ยน่ต้์ แล้ะวิศวกรรม 

5.	 เหล็กตัด	และดัดส่ำาเร็จรูปี
เปีน็่ผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์เ์หล็้กเสำน้่ก่อสำรา้งสำำาเรจ็รป้ี พร้อมใชำง้าน่ต้ามท่�ผู้้ใ้ชำง้าน่
ออกแบบ โด้ยใช้ำเหล็้กเส้ำน่กอ่สำร้างท่�เป็ีน่เส้ำน่ต้รง หรือม้วน่เป็ีน่วต้้ถุืด้บิ
แล้ะสำ้�งให้บริษ้ีทด้ำาเน่ิน่การต้้ด้แล้ะ/หรือด้้ด้ต้ามร้ปีแบบท่�ต้้องการใชำ้ 
ใน่หน่้างาน่ก่อสำร้าง ซ่�งสำ่งผู้ล้ด้่ใน่หล้ายด้้าน่ เชำ่น่ ล้ด้ค่่าเหล้็กท่�เหล้ือ
จากการต้้ด้ ปีระหย้ด้พื�น่ท่�ใน่การต้้ด้/ด้้ด้ ล้ด้การใชำ้ค่น่ท่�ม่ท้กษีะใน่ 
การด้้ด้ เปี็น่ต้้น่ เหล้็กต้้ด้แล้ะด้้ด้ ผู้ล้ิต้ด้้วยเค่รื�องจ้กรท่�ท้น่สำม้ยท่� 
โรงงาน่แล้ะขน่สำ่งสำ้่สำถืาน่ท่�ก่อสำร้างต้ามเวล้าท่�ต้้องการ จากข้อจำาก้ด้
ของพื�น่ท่�หน่้างาน่ก่อสำร้างสำำาหร้บการกองเก็บ ต้้ด้/ด้้ด้ เหล็้กเสำ้น่ 
ท่�มอ่ยา่งจำากด้้ แล้ะค่วามพรอ้มของแรงงาน่ท่�มท้่กษีะ สำง่ผู้ล้ใหส้ำด้้ส่ำวน่
ของค่วามต้้องการใชำ้งาน่เหล้็กต้้ด้แล้ะด้้ด้สำำาเร็จร้ปีเพิ�มข่�น่

เพื�อต้อบสำน่องต้่อแน่วโน่้มการก่อสำร้างใน่อน่าค่ต้ท่�ต้้องเผู้ชำิญ่ก้บ 
ค่วามท้าทายเช่ำน่การขาด้แค่ล้น่แรงงาน่ท่�ม่ฝมีอื การก่อสำร้างท่�ต้อ้งการ
ค่วามรวด้เร็วแล้ะค่วามยืด้หยุ่น่มากข่�น่ บริษี้ทย้งค่งพ้ฒน่าผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ 
ท่�พร้อมใชำ้งาน่อย่างต้่อเน่่�อง ด้้งน่้�
5.1 ผล่ิตุภัณฑ์์เหล่็กำปล่อักำสำ�เร็จรูป (Stirrup) ภายใต้้เค่รื�องหมาย 

การค่้า“ทิสำค่อน่ ซุปีเปีอร์ล้ิงค่์” สำำาหร้บใช้ำใน่งาน่ก่อสำร้างใน่
โค่รงสำร้างค่อน่กร่ต้เสำริมเหล้็ก เชำ่น่ ค่าน่ แล้ะเสำา เปี็น่ต้้น่ 

5.2 ผล่ติุภณัฑ์เ์หล็่กำเดือัยสำ�เร็จรปู (Dowel) ภายใต้เ้ค่รื�องหมายการค้่า 
“ทาทา ทิสำค่อน่” ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิเท่ยบเท่ามาต้รฐาน่ ASTM A615 
เกรด้ 60 สำำาหรบ้ใช้ำใน่งาน่กอ่สำรา้งถืน่น่ แล้ะล้าน่ค่อน่กรต่้ เปีน็่ต้น้่

5.3 ผล่ิตุภัณฑ์์โครงเหล็่กำสำ�หรับง�นฐ�นร�กำ (Footing) ภายใต้้
เค่รื�องหมายการค่้า “ทิสำค่อน่ 
ซุปีเปีอร์เบสำ” เป็ีน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์ 
พร้อมใช้ำงาน่ชำน่ิด้ใหม่ท่�เปีิด้ต้้ว 
ใน่ต้ล้าด้ สำำาหร้บการใช้ำงาน่
ระหว่างการก่อสำร้างฐาน่ราก 
ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์น่้�จะช่ำวยให้การก่อ 
สำร้างสำะด้วกแล้ะรวด้เร็วยิ�งข่�น่ 
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ระบบมู�ต่รฐ�นก�รบริห�รง�น
โรงงาน่ผู้ลิ้ต้ของบริษ้ีท ทาทา สำต่้ล้ การผู้ลิ้ต้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ 
(มหาชำน่) (TSMT) ต้้�งอย้่ท่�จ้งหว้ด้ชำล้บุร่ จ้งหว้ด้สำระบุร่ แล้ะจ้งหว้ด้
ระยอง โรงงาน่ท้�งสำามแห่งได้้ร้บมาต้รฐาน่ใน่ระด้้บสำากล้ โด้ยได้้ร้บ
การร้บรองมาต้รฐาน่ระบบบริหารงาน่คุ่ณภาพ ต้ามมาต้รฐาน่ ISO 
9001:2015 ต้ล้อด้จน่ได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่ข้อกำาหน่ด้ท้�วไปี 
ว่าด้้วยค่วามสำามารถืของห้องปีฏิบ้ติ้การทด้สำอบ แล้ะห้องปีฎิบ้ติ้การ 
สำอบเท่ยบ ต้ามมาต้รฐาน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์อุต้สำาหกรรม ISO/IEC 17025:2017 

น่อกจากน่้� บริษี้ทย้งต้ระหน่้กถื่งค่วามสำำาค่้ญ่ของการด้้แล้สำิ�งแวด้ล้้อม 
โด้ยโรงงาน่ท้�งสำามแห่งได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่สำากล้สำำาหร้บ 
ระบบการจ้ด้การสำิ�งแวด้ล้้อม ต้ามมาต้รฐาน่ ISO 14001:2015 แล้ะ
โรงงาน่สำระบุร่ย้งได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่ “Carbon Footprint  
for Organization (CFO)” (ค่าร์บอน่ฟุต้พริ�น่ท์ขององค่์กร) จากองค่์ 
การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่กระจก (องค่์การมหาชำน่) เปี็น่ระยะเวล้า 
ต้่อเน่่�องถื่ง 4 ปีี

บริษ้ีทย้งได้้ให้ค่วามสำำาค่้ญ่สำ้งสุำด้ต่้อมาต้รการค่วามปีล้อด้ภ้ยแล้ะ 
สำภาพแวด้ล้อ้มใน่การทำางาน่เพื�อสำขุอน่ามย้ของพน่ก้งาน่ทุกค่น่ โรงงาน่ 
ท้�งสำามแห่งของ TSMT ได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่สำากล้สำำาหร้บ 
ระบบบริหารงาน่อาช่ำวอน่าม้ยแล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ย ต้ามมาต้รฐาน่  
ISO 45001: 2018 / TIS 18001:2554 

ท้�งน่้�บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) ฝ่ายการต้ล้าด้
แล้ะการขาย แล้ะฝ่ายจ้ด้หา ได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่สำากล้ของ 
ระบบบรหิารงาน่ค่ณุภาพ ต้ามมาต้รฐาน่ ISO 9001:2015 ด้ว้ยเชำน่่กน้่

ก�รจัดห�ผู้ลิต่ภัณฑู์ 
บมจ. ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) สำน่้บสำนุ่น่ให้ม่ระบบการด้ำาเน่ิน่การ
จ้ด้หาแบบย้�งยืน่ โด้ยการสำ่งเสำริมน่โยบายเก่�ยวก้บการกำาก้บด้้แล้ 
กิจการท่�ด้่ จริยธิรรม แล้ะมาต้รฐาน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย ให้แก่ค่้่ค้่า 
ทางธิุรกิจอยา่งสำมำ�าเสำมอเพื�อการพ้ฒน่าขด่้ค่วามสำามารถืใน่ระยะยาว 
แล้ะค่รบรอบด้้าน่

ฝา่ยจด้้หามข่อบเขต้การปีฏิบ้ติ้งาน่โด้ยค่รอบค่ล้มุการจด้้หาเศษีเหล้ก็ 
เหล้็กแท่ง ว้ต้ถืุด้ิบ แล้ะว้สำดุ้การผู้ลิ้ต้ ว้สำดุ้เพื�อใชำ้ใน่การซ่อมบำารุง
เค่รื�องจ้กร ว้สำดุ้สำิ�น่เปีล้ือง งาน่บริการ งาน่ขน่สำ่งท้�งใน่ปีระเทศ น่ำาเข้า

แล้ะสำ่งออก รวมถื่งงาน่บริหารจ้ด้การพ้สำดุ้ โด้ยฝ่ายจ้ด้หาได้้มุ่งเน่้น่
การจด้้หาผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์ท่์�มค่่วามคุ่ม้ค่า่ต้อ่การใช้ำงาน่ สำง่มอบใน่ปีริมาณท่�
ต้้องการ ใน่ระยะเวล้าท่�เหมาะสำม สำอด้ค่ล้้องก้บปีริมาณสำิน่ค่้าค่งค่ล้้ง 
แล้ะแผู้น่การผู้ล้ิต้ เพื�อให้ม้�น่ใจว่าจะสำามารถืสำ่งมอบสำิน่ค่้าแล้ะบริการ
ท่�ด้่ต้ามค่วามต้้องการของล้้กค่้าของบริษี้ท

การด้ำาเน่นิ่การจด้้หาผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์์แล้ะวต้้ถืดิุ้บของบรษ้ิีทม่การด้ำาเน่นิ่งาน่ 
ท่�สำอด้ค่ล้้องก้บกล้ยุทธ์ิการจ้ด้หาของกลุ้่มบริษ้ีท ทาทา สำต้่ล้ 
โด้ยม่ค่วามร่วมมือใน่การแล้กเปีล่้�ยน่ข้อม้ล้ด้้าน่การจ้ด้หาระหว่างก้น่
อย่างต่้อเน่่�อง ท้�งน้่�เพื�อให้ม้�น่ใจได้้ว่า ว้ต้ถืุดิ้บ แล้ะผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ท่�ใชำ ้
ใน่กิจการของบริษี้ท เปี็น่ไปีต้ามกล้ยุทธิ์ของบริษี้ทท่�ต้้�งไว้

ใน่รอบปีีท่�ผู้า่น่มา สำด้้ส่ำวน่ของการจด้้หาภายใน่ปีระเทศคิ่ด้เป็ีน่ร้อยล้ะ 
75 แล้ะการน่ำาเข้าจากต้่างปีระเทศร้อยล้ะ 25 โด้ยฝ่ายจ้ด้หาปีระสำบ
ค่วามท้าทายใน่การบริหารจ้ด้การท้�งด้้าน่จ้ด้หาให้ได้้ต้ามปีริมาณ
ท่�ต้้องการ แล้ะระยะเวล้าใน่การสำ่งมอบ เน่่�องจากการระบาด้ของ  

โรค่ติ้ด้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า (COVID-19) ท่�สำง่ผู้ล้กระทบถืง่ห่วงโซ่อปุีทาน่ 
ท้�วโล้ก การล้อ็ค่ด้าวน่์ใน่ปีระเทศต้า่งๆ ท้�วโล้กสำง่ผู้ล้กระทบต้อ่การผู้ล้ติ้ 
ของผู้้ผู้้ลิ้ต้วต้้ถุืด้บิ การติ้ด้ข้ด้ด้า้น่การขน่สำง่วต้้ถุืด้บิท้�งภายใน่ปีระเทศ  
แล้ะการน่ำาเข้าจากต้่างปีระเทศ การบริหารค่วามเสำ่�ยงใน่กระบวน่การ 
จด้้หา แล้ะค่วามฉ้บไวใน่การปีรบ้เปีล่้�ยน่ ถือืเปีน็่ห้วใจหล้ก้ใน่การทำาให้
บริษี้ทสำามารถืด้ำาเน่ิน่การผู้่าน่วิกฤต้การณ์ด้้งกล้่าวมาได้้

ก�รนำ�เทคัโนโลย่่มู�ใชื่้ในก�รบริห�รก�รจัดห�
การน่ำา เทค่โน่โล้ย่มาใ ช้ำ ใน่ธุิร กิจใน่ยุค่ดิ้จิ ท้ล้ น้่�น่ เ ป็ีน่วิถื่ปีกต้ิ 
เพื�อเพิ�มปีระสิำทธิิภาพแล้ะค่วามสำามารถืใน่การแข่งข้น่ใน่การปีฏิบ้ติ้งาน่  
ฝ่ายจ้ด้หาเล้็งเห็น่ถื่งค่วามสำำาค่้ญ่ด้้งกล้่าว จ่งน่ำาเอาเทค่โน่โล้ย่เข้ามา
ปีระยุกต้์ใชำ้ใน่การจ้ด้หาผู้่าน่ระบบอิเล้็กทรอน่ิกสำ์ใน่ด้้าน่ต้่างๆ รวมถื่ง
การสำืบราค่าผู้่าน่ระบบ e-RFX

e-RFX เปี็น่ระบบค่ำาร้องขอสำำาหร้บข้อเสำน่อ ค่ำาร้องขอสำำาหร้บ 
ใบเสำน่อราค่า ค่ำาร้องขอสำำาหร้บขอข้อม้ล้ หรือค่ำาร้องขอปีระกวด้
ราค่า ซ่�งค่ำาร้องขอด้้งกล้่าวน่้�น่จะด้ำาเน่ิน่การผู้่าน่ระบบอิเล้็กทรอน่ิกสำ์  
ซ่�งจากการใชำ้ระบบด้้งกล้่าว จะชำ่วยเพิ�มค่วามโปีร่งใสำแล้ะ เพิ�มค่วาม
รวด้เรว็ใน่กระบวน่การจด้้หา รวมถืง่เชืำ�อมโยงข้อมล้้ การต้ดิ้ต้อ่สำื�อสำาร
ท้�งภายใน่ แล้ะภายน่อกองค่์กร E-Auction หรือระบบการปีระม้ล้
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ผู่้าน่ระบบอิเล็้กทรอนิ่กส์ำ โด้ยเปิีด้โอกาสำให้ค่้่ค้่าทางธุิรกิจได้้เสำน่อราค่า แล้ะ 
แขง่ขน้่กน้่อยา่งเปีน็่ธิรรม แล้ะโปีร่งใสำ น่อกจากน้่� ย้งช่ำวยล้ด้รอบเวล้า
ใน่กระบวน่การจด้้หาซ่�งจะชำว่ยเพิ�มค่วามค่ล้อ่งต้ว้ขององค์่กร ข้�น่ต้อน่
การเสำน่อราค่าแล้ะการต้่อรองราค่าใชำ้เวล้าล้ด้ล้งถื่งร้อยล้ะ 40 สำ่งผู้ล้
ถื่งการชำ่วยเพิ�มปีระสำิทธิิภาพของหน่่วยงาน่จ้ด้หา แล้ะการน่ำาระบบ 
การปีระม้ล้ผู้่าน่ระบบอิเล็้กทรอนิ่กสำ์มาใช้ำย้งส่ำงผู้ล้ด้่ต่้อบริษ้ีทใน่ส่ำวน่
ของการล้ด้ต้้น่ทุน่ของว้ต้ถืุด้ิบอ่กด้้วย

ก�รจัดห�เศษัเหล็ก และเหล็กแท่ง
บริษ้ีท ผู้ล้ิต้เหล้็กโด้ยใช้ำเต้าหล้อมไฟฟ้า ซ่�งเศษีเหล็้กถืือเป็ีน่
ว้ต้ถุืด้ิบหล้้กท่�สำำาค่้ญ่ โด้ยการจ้ด้หาเศษีเหล้็กสำ่วน่ใหญ่่มาจากผู้้้ขาย 
ใน่ปีระเทศ ใน่ระหว่างปีีการจ้ด้หาม่สำภาวะการแข่งข้น่ใน่ปีระเทศส้ำง  
โด้ยเกิด้จากการเข้ามาใน่ต้ล้าด้ของผู้้้ผู้ล้ิต้เหล็้กรายใหม่ บริษ้ีทได้้ม ่
การใช้ำเค่รื�องมือวิเค่ราะห์โด้ยล้ะเอ่ยด้ท่�เร่ยกว่า Value in Use ด้้วยการ
ทด้ล้องใช้ำเศษีเหล็้กปีระเภทต้า่งๆ เพื�อใหไ้ด้ผู้้ล้ผู้ล้ติ้ท่�เหมาะสำมท่�สำดุ้ใน่
กระบวน่การผู้ล้ติ้เหล็้ก แล้ะเพื�อเพิ�มปีรมิาณรบ้ซื�อเศษีเหล้ก็ใน่ปีระเทศ  
หน่่วยงาน่จ้ด้หาได้้ขยายศ้น่ย์ร้บซื�อเศษีเหล้็กไปีย้งภ้มิภาค่ต้่างๆ  
รวมท้�งปีระเทศเพื�อน่บ้าน่ น่อกจากน้่� บรษ้ิีทย้งม่การปีระเมนิ่ทางเล้อืก
ใน่การจ้ด้หาเหล็้กแท่งจากต้ล้าด้อย่างสำมำ�าเสำมอเมื�อต้้น่ทุน่ไม่สำ้งกว่า  
ท่�ผู้ล้ิต้เองใน่ชำ่วงท่�ทำาการผู้ล้ิต้ต้ล้อด้ 24 ชำ้�วโมง สำิ�งน่้�จ่งชำ่วยให้บริษี้ท
สำามารถืเพิ�มปีระสำิทธิิภาพของต้้น่ทุน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ท้�งหมด้แล้ะ 
ให้ค่วามยืด้หยุ่น่ใน่ระบบ

ก�รจัดห�วัต่ถืุดิบ และวัสำดุก�รผู้ลิต่
ใน่สำถืาน่การณ์หยุด้ชำะง้กของห่วงโซ่อุปีทาน่ท้�วโล้กอ้น่เน่่�องมากจาก
การแพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชืำ�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) บริษ้ีทได้ ้
พิจารณาแล้ะให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บการกระจายค่ำาสำ้�งซื�อไปีย้งแหล้่งต่้างๆ  
ใน่หล้ายปีระเทศ เพื�อล้ด้ค่วามเสำ่�ยงท่�อาจจะเกิด้การหยุด้ชำะง้กใน่ 
การสำง่สำนิ่ค่า้เน่่�องจากข้อจำากด้้ของการปิีด้ปีระเทศ สำนิ่ค่า้ค่งค่ล้ง้ได้ร้บ้ 
การต้รวจสำอบแล้ะร้กษีาระด้้บอย่างต่้อเน่่�องเพื�อให้การด้ำาเนิ่น่งาน่ 
ราบรื�น่ด้้วยด้่ ใน่ระหว่างปีี บริษ้ีทได้้ด้ำาเน่ิน่การปีระม้ล้ผู้่าน่ระบบ
อิเล้็กทรอน่ิกสำ์ เพื�อจ้ด้หาว้ต้ถืุด้ิบท่�ม่ม้ล้ค่่าสำ้ง

ก�รจัดห�ง�นบริก�ร
บริษ้ีทได้้ริเริ�มน่ำามาต้รฐาน่รห้สำงาน่บริการเข้ามาปีระยุกต้์ใช้ำ เพื�อให้
สำามารถืกำาหน่ด้มาต้รฐาน่ใน่การด้ำาเนิ่น่งาน่บริการแต่้ล้ะรายการได้้
อย่างช้ำด้เจน่ เพื�อสำร้างฐาน่ข้อม้ล้ของงาน่บริการใน่พื�น่ท่�ต้่างๆ รวม
ถื่งสำามารถืน่ำาข้อม้ล้มาวิเค่ราะห์ใน่การปีร้บปีรุงงาน่ต้่อไปีใน่อน่าค่ต้ 

ก�รคัำ�นึงถืึงผู้ลกระทบต่่อสำิ�งแวดล้อมู 
บมจ. ทาทา สำต้ล่้ (ปีระเทศไทย) ต้ระหน่ก้ถืง่ผู้ล้กระทบต้อ่สำิ�งแวด้ล้อ้ม
จากกระบวน่การผู้ลิ้ต้เหล็้ก เช่ำน่ การปีล่้อยอากาศ การจด้้การของเสำย่ 
รวมถื่งการใช้ำพล้้งงาน่ใน่ปีริมาณสำ้ง ด้้วยเจต้น่ารมณ์ใน่การด้ำาเน่ิน่
ธิุรกิจอย่างย้�งยืน่ บริษี้ทแล้ะค่้่ค่้าพ้น่ธิมิต้รทางธิุรกิจม้�น่ใจว่าได้้ปีฏิบ้ต้ิ
ต้ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้องก้บสำิ�งแวด้ล้้อมใน่ไทยทุกกระบวน่การ โด้ย 

ใน่ปีัจจุบ้น่บริษ้ีทไม่ม่ข้อพิพาททางกฎหมายหรือถื้กฟ้องร้องด้้วย 
เรื�องใด้ๆ เก่�ยวก้บปีัญ่หาด้้าน่สำิ�งแวด้ล้้อม 
บริษ้ีทม่การด้ำาเนิ่น่งาน่ ด้้าน่การอนุ่ร้กษี์พล้้งงาน่เพื�อเพิ�มข่ด้ค่วาม
สำามารถืใน่การแข่งข้น่ทางธิุรกิจ รวมถื่งล้ด้ผู้ล้กระทบต้่อสำิ�งแวด้ล้้อม 
โด้ยบริษ้ีทได้้ด้ำาเน่ิน่การจ้ด้หาผู้้้ล้งทุน่สำำาหร้บด้ำาเน่ิน่การโค่รงการ
ต้ิด้ต้้�งระบบพล้้งงาน่ไฟฟ้าจากแสำงอาทิต้ย์เพื�อใช้ำภายใน่โรงงาน่ 
ท้�ง 3 แห่ง ซ่�งถืือเป็ีน่พล้้งงาน่ทางเลื้อกท่�สำามารถืช่ำวยล้ด้ก�าซเรือน่กระจก 
อ้น่เปี็น่สำาเหตุ้ทำาให้เกิด้การเปีล้่�ยน่แปีล้งของสำภาพภ้มิอากาศ

ภ�วะอตุ่สำ�หกรรมู และก�รแข้ง่ขั้นต่ล�ดภ�ย่ในประเทศ

1.	เหล็กเส่้นก่อส่ร้าง
บริษ้ีทจำาหน่่ายผู่้าน่ต้้วแทน่จำาหน่่ายใน่กรุงเทพแล้ะจ้งหว้ด้ต้่างๆ 
ทุกภ้มิภาค่ รวมถื่งผู้้้ร้บเหมาก่อสำร้าง แล้ะเจ้าของโค่รงการ  
ภายใต้้เค่รื�องหมายการค่้า ทาทา ทิสำค่อน่ ซ่�งเปี็น่ท่�ร้้จ้กแล้ะยอมร้บ 
ท้�งใน่ปีระเทศไทยแล้ะปีระเทศเพื�อน่บ้าน่ บริษ้ีทย้งค่งม่การพิจารณา 
เพิ�มต้้วแทน่จำาหน่่ายรายใหม่ใน่จ้งหว้ด้ต่้างๆ ทุกภ้มิภาค่ รวมถื่ง
การร่วมจ้ด้ทำาโค่รงการพ้น่ธิมิต้รทางธุิรกิจ (Business Partnership 
Program) ก้บต้้วแทน่จำาหน่่ายใน่ภ้มิภาค่ โด้ยการปีระเมิน่ต้ามการ
เข้าถื่งแล้ะศ้กยภาพใน่พื�น่ท่�น่้�น่ๆ เพื�อขยายฐาน่ร้าน่ค่้าปีล้่กแล้ะเพิ�ม 
สำ่วน่แบ่งต้ล้าด้ใน่ร้าน่ค่้าปีล้่กมากยิ�งข่�น่ 

บริษ้ีทม่การจ้ด้ต้้�งท่มพ้ฒน่าต้ล้าด้เพื�อให้ค่วามร้้ทางด้้าน่เทค่น่ิค่แล้ะ 
จุด้ขายของผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ใหม่ ได้้แก่ เหล้็กเสำ้น่เหน่้ยวพิเศษี เหล้็กเสำ้น่
แรงด้่งสำ้ง SD50 แล้ะ SD60 เหล้็กเสำ้น่ GB สำำาหร้บโค่รงการรถืไฟ
ค่วามเร็วสำ้งไทย-จ่น่ เหล้็กต้้ด้แล้ะด้้ด้สำำาเร็จร้ปี เหล้็กปีล้อกสำำาเร็จร้ปี, 
เหล้ก็เด้อืยสำำาเรจ็รป้ี แล้ะเหล้ก็ฐาน่รากสำำาเรจ็รป้ี กบ้ผู้้อ้อกแบบ เจา้ของ 
โค่รงการ หน่่วยงาน่ราชำการ ผู้้้ค่วบคุ่มงาน่ก่อสำร้าง ผู้้้ร้บเหมา
ก่อสำร้าง แล้ะต้้วแทน่จำาหน่่าย อย่างสำมำ�าเสำมอ น่อกจากน่้� บริษ้ีท
ม่การสำน่้บสำนุ่น่กิจกรรมแล้ะการสำื�อสำารทางการต้ล้าด้ใน่กลุ้่มผู้้้แทน่ 
จำาหน่า่ยรายหล้ก้ อ่กท้�งมก่ารขายสำนิ่ค่า้ผู้า่น่ทางเค่รอืขา่ยรา้น่ค่า้วส้ำดุ้
ก่อสำร้างสำม้ยใหม่ (Modern Trade) อาทิเชำ่น่ โกล้บอล้เฮ้าสำ์ ไทว้สำดุ้ 
เมกาโฮม โฮมโปีร แล้ะด้้โฮม เปี็น่ต้้น่

2.	เหล็กลวด
บรษ้ิีทจำาหน่า่ยผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์น์่้�แกผู่้้ผู้้ล้ติ้ล้วด้เหล้ก็โด้ยต้รง โด้ยม่บางสำว่น่
ขายผู้่าน่ต้้วแทน่จำาหน่่าย บริษี้ทจ้ด้ให้ม่ระบบการปีร้บปีรุงแล้ะพ้ฒน่า
ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ให้ต้รงก้บการใชำ้งาน่ของผู้้้ใชำ้อย่างต้่อเน่่�อง ม่การน่้ด้หมาย
เข้าพบโด้ยท่มบริการล้้กค้่า ซ่�งปีระกอบไปีด้้วย ฝ่ายผู้ลิ้ต้ ฝ่ายการ
ต้ล้าด้แล้ะการขาย กลุ้่มเทค่โน่โล้ย่แล้ะสำ่วน่วางแผู้น่การผู้ล้ิต้

บริษ้ีทย้งค่งมุ่งเน่้น่การพ้ฒน่า แล้ะการผู้ลิ้ต้ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์พิเศษีเฉพาะ
ต้ามค่วามต้้องการของล้้กค่้า แล้ะการใชำ้งาน่ใน่ข้�น่สำุด้ท้าย บริษ้ีทม่ 
การจำาหน่า่ยเหล็้กล้วด้ค่ณุภาพสำง้ เชำน่่ล้วด้สำำาหรบ้ผู้ล้ติ้ล้วด้เหล้ก็เสำรมิ
ยางรถืยน่ต้์ (Tire Cord) แล้ะล้วด้สำสำิง อย้่อย่างสำมำ�าเสำมอ
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3.	เหล็กรูปีพัรรณข้นาดเล็ก
บริษ้ีทจำาหน่่ายผู้่าน่ต้้วแทน่จำาหน่่ายใน่กรุงเทพแล้ะใน่บางภ้มิภาค่ 
อ่กท้�งม่การจ้ด้ท่มการต้ล้าด้แล้ะการขายเพื�อเข้าพบล้้กค้่าผู้้้ใช้ำปีล้ายทาง 
เชำ่น่ โรงงาน่ผู้้้ผู้ล้ิต้โค่รงสำร้างเสำาสำ่งไฟฟ้าแรงสำง้ การไฟฟ้าฝ่ายผู้ล้ิต้
แห่งปีระเทศไทย อย่างต้่อเน่่�องเพื�อทำาค่วามเข้าใจแน่วโน่้มค่วาม
ต้้องการแล้ะการเปีล่้�ยน่แปีล้งเพื�อให้พร้อมน่ำาเสำน่อผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์แล้ะ
บริการใน่อน่าค่ต้

4.	เหล็กเพัลา
บริษ้ีทจำาหน่่ายแก่ผู้้้ผู้ล้ิต้ชิำ�น่สำ่วน่ปีระกอบยาน่ยน่ต้์ รวมถื่งผู้้้ผู้ล้ิต้ 
เหล้็กเพล้าขาวโด้ยต้รง

5.	เหล็กตัด	และดัดส่ำาเร็จรูปี
บริษ้ีทจำาหน่่ายผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ม้ล้ค่่าเพิ�มน้่�ผู้่าน่ต้้วแทน่จำาหน่่ายท้�งใน่
กรุงเทพแล้ะทุกภ้มิภาค่ รวมท้�งจำาหน่่ายโด้ยต้รงไปีย้งผู้้้ร้บเหมา
โค่รงการแล้ะเจ้าของโค่รงการ

บริษ้ีทได้้จ้ด้ต้้�งท่มบริหารงาน่โค่รงการเพื�อปีระสำาน่งาน่ก้บเจ้าของ
โค่รงการใน่ด้า้น่การวางแผู้น่ผู้ลิ้ต้ แล้ะกำาหน่ด้การส่ำงมอบผู้ลิ้ต้ภณ้ฑ์์ให้
สำอด้ค่ล้้องก้บค่วามต้้องการใชำ้ของล้้กค่้าใน่แต้่ล้ะโค่รงการ น่อกจากน่้� 
บริษ้ีทได้้ริเริ�ม “ระบบสำ่งรายงาน่เหล้็กต้้ด้ด้้ด้ออน่ไล้น่์” (CAB web 
ordering) แล้ะ “บริการถือด้รายการเหล้็กต้้ด้ด้้ด้” (Bar-Cut-List 
service) เพื�อชำ่วยล้้กค้่าใน่การปีร้บปีรุงกระบวน่การวางแผู้น่แล้ะ 
ล้ด้ภาระงาน่อ่กด้้วย

บริษี้ทม่การปีระชำาสำ้มพ้น่ธิ์ทุกผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ ผู้่าน่สำื�อสำ้งค่มออน่ไล้น่์ วิทยุ 
สำิ�งพิมพ ์ปีา้ยโฆษีณา ท้�งใน่กรงุเทพแล้ะต้า่งจง้หวด้้  อ่กท้�งจด้้กิจกรรม
ทางการต้ล้าด้ใน่ร้ปีแบบต่้างๆ เพื�อสำร้างค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิก้บล้้กค้่าแล้ะ 
ผู้้้แทน่จำาหน่่ายอย่างต้่อเน่่�อง

ต่ล�ดสำ่งออก
บริษ้ีทสำ่งออกเหล้็กเสำ้น่ก่อสำร้างแล้ะเหล้็กล้วด้ไปีย้งปีระเทศต้่างๆ 
เชำ่น่ ล้าว ก้มพ้ชำา มาเล้เซ่ย เว่ยด้น่าม แล้ะอิน่โด้น่้เซ่ย รวมถื่งต้ล้าด้
ใหม่อย่างปีระเทศบ้งค่ล้าเทศ แล้ะไต้้หว้น่ น่อกจากน่้� บริษี้ทย้งได้้สำ่ง
ออกสำิน่ค่้าเหล้็กเสำ้น่ไปีย้งปีระเทศอิน่เด้่ย ซ่�งได้้ร้บการสำน่้บสำนุ่น่จาก 
เค่รือข่ายต้ว้แทน่จำาหน่า่ยของ Tata Steel India ใน่สำภาวะการปิีด้เมือง
แล้ะค่วามท้าทายด้้าน่การขน่ส่ำงสำิน่ค่้าจากการระบาด้ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อ
ไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) บริษี้ทม่สำ้ด้สำ่วน่การขายสำ่งออกใน่ระหว่าง
ปีีปีระมาณร้อยล้ะ 6 ของยอด้ขายรวม

ใน่ปีีท่�ผู้่าน่มาเพื�อขยายฐาน่การส่ำงออก บริษ้ีทได้้ร้บใบอนุ่ญ่าต้ 
ผู้ล้ติ้ต้ามมาต้รฐาน่ต้า่งปีระเทศ ได้แ้ก ่มาต้รฐาน่ BIS (ปีระเทศอนิ่เด้ย่) 
แล้ะมาต้รฐาน่ SIRIM (ปีระเทศมาเล้เซ่ย) 

สัดส่วนขอังช้่อังทุ�งกำ�รจัดจำ�หน่�ย

ช่่องทางจำาหน่าย
ปีีการเงิน	(ร้อยละ)

ปีี	2563-2564 ปีี	2562-2563 ปีี2561-2562 ปีี	2560-2561 ปีี	2559-2560

ขายต้รง 51 43 45 46 39

ต้้วแทน่จำาหน่่ายสำ่วน่ภ้มิภาค่ 21 22 21 18 18

ต้้วแทน่จำาหน่่ายใน่กรุงเทพฯ แล้ะปีริมณฑ์ล้ 28 35 34 36 43

รวมข�ยในประเทุศึ 100 100 100 100 100

สำภ�พแวดล้อมูท�งธุุรกิจ
อา้งองิจากสำถืาบ้น่เหล้ก็แล้ะเหล้ก็กล้า้แห่งปีระเทศไทย ค่วามต้อ้งการ
ใชำ้เหล้็กของปีระเทศไทยใน่ปีี 2563 อย้่ท่� 16.5 ล้้าน่ต้้น่ ล้ด้ล้งร้อยล้ะ 
11.6 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ โด้ยม่ปีริมาณการน่ำาเข้าอย้่ท่� 10.4 ล้้าน่ต้้น่ 
ค่ิด้เปี็น่ร้อยล้ะ 63 ของค่วามต้้องการใชำ้เหล้็กของปีระเทศไทย ล้ด้ล้ง
ร้อยล้ะ 14.9 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่

ด้้าน่ค่วามต้้องการใช้ำเหล็้กทรงยาวของปีระเทศไทยอย่้ท่� 6.3 ล้้าน่ต้้น่
ล้ด้ล้งร้อยล้ะ 9.9 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ โด้ยม่ปีริมาณการน่ำาเข้า 
อย่้ท่� 2.3 ล้้าน่ต้้น่ คิ่ด้เป็ีน่ร้อยล้ะ 37 ของค่วามต้้องการใช้ำเหล็้กทรงยาว 
ของปีระเทศไทย ล้ด้ล้งร้อยล้ะ 18.5 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่
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ตุ�ร�งแสดงคว�มตุ้อังกำ�รใช้้เหล่็กำขอังประเทุศึไทุย

ปีี ปีริมูาณการผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส่่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ความูต้องการใช่้
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้้า
(ร้อยละข้อง

ความูต้องการใช่้)

2563 7.19 -7.9 10.40 -14.9 1.11 -19.7 16.48 -11.6 63.1
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 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

ทุ่�ม�: สำถืาบ้น่เหล้็กแล้ะเหล้็กกล้้าแห่งปีระเทศไทย

ภ�วะก�รแข้่งข้ัน 

ตลาดภายในปีระเทศ
ค่้่แข่งของบริษี้ทสำามารถืแบ่งออกได้้เปี็น่ 4 ปีระเภท กล้่าวค่ือ
1. ผู้้้ผู้ล้ิต้ท่�ม่เต้าหล้อมแบบอาร์ค่ไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc 

Furnace) จ้ด้หาเศษีเหล้็กท้�งภายใน่ปีระเทศแล้ะน่ำาเข้าจาก 
ต้่างปีระเทศเพื�อใชำ้เปี็น่ว้ต้ถืุด้ิบ ผู้้้ผู้ล้ิต้ผู้ล้ิต้ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ก่�งสำำาเร็จร้ปี
ท่�เร่ยกว่า เหล้็กแท่ง เพื�อน่ำาไปีผู้ลิ้ต้ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์สำำาเร็จร้ปี เชำ่น่ 
เหล้็กเสำ้น่ เหล้็กล้วด้ เหล้็กร้ปีพรรณ แล้ะเหล้็กพิเศษี วิธิ่การน่้� 
สำามารถืกำาจ้ด้สำารมล้ทิน่ได้้เกือบร้อยล้ะ 100 ทำาให้ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ 
ม่คุ่ณภาพสำมำ�าเสำมอต้ล้อด้ท้�งเส้ำน่ เหล็้กเส้ำน่ท่�ผู้ล้ิต้จาก EAF 
จะถื้กทำาเค่รื�องหมาย EF เพื�อให้ข้อม้ล้แก่ผู้้้บริโภค่

2. ผู้้้ผู้ล้ิต้ท่�ม่เต้าหล้อมแบบเหน่้�ยวน่ำาไฟฟ้า (IF หรือ Induction 
Furnace) จ้ด้หาเศษีเหล้็กภายใน่ปีระเทศ เพื�อใชำ้เปี็น่ว้ต้ถืุด้ิบ 
ใน่การผู้ล้ิต้ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ก่�งสำำาเร็จร้ปีท่�เร่ยกว่า เหล็้กแท่ง วิธิ่การ
น่้�ต้้องใช้ำเศษีเหล้็กท่�ม่คุ่ณภาพสำ้งกว่า แล้ะการค่วบคุ่มการผู้ลิ้ต้
อย่างเข้มงวด้ต้้�งแต่้ข้�น่ต้อน่การค่้ด้แยกเศษีเหล็้กเน่่�องจากไม่ม่
การปีรุงน่ำ�าเหล้็กใน่ข้�น่ต้อน่ท่�สำอง คุ่ณภาพของผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์แล้ะ
ค่วามสำมำ�าเสำมอต้ล้อด้ท้�งเสำ้น่ไม่ด้่เท่าเหล็้กท่�มาจากกระบวน่การ 
EAF เน่่�องจากอาจม่สำารมล้ทิน่หล้งเหล้ืออย้่ ใน่ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์  
เหล้ก็แทง่จะถืก้น่ำาไปีผู้ลิ้ต้ผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์ส์ำำาเรจ็รป้ี เช่ำน่ เหล็้กเสำน้่ แล้ะ
เหล้็กร้ปีพรรณ เหล้็กเสำ้น่ท่�ผู้ล้ิต้จาก IF จะถื้กทำาเค่รื�องหมาย IF  
เพื�อให้ข้อม้ล้แก่ผู้้้บริโภค่

3. ผู้้้ผู้ล้ิต้ท่�ไม่ม่เต้าหล้อม (Re-rollers) จ้ด้หาเหล็้กแท่งท้�งภายใน่
ปีระเทศ แล้ะน่ำาเขา้จากต่้างปีระเทศ ซ่�งจะถืก้น่ำาไปีผู้ลิ้ต้ผู้ลิ้ต้ภณ้ฑ์์
สำำาเร็จร้ปี เชำ่น่ เหล้็กเสำ้น่ เหล้็กล้วด้ เหล้็กร้ปีพรรณ แล้ะเหล้็ก
พิเศษี

4. ผู้้้น่ำาเข้าผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์สำำาเร็จร้ปี เชำ่น่ เหล้็กเสำ้น่ เหล้็กล้วด้ เหล้็กร้ปี
พรรณ แล้ะเหล้็กพิเศษี ท้�งท่�เปี็น่ผู้้้ใชำ้ แล้ะผู้้้น่ำาเข้ามาจ้ด้จำาหน่่าย

เมื�อพิจารณากำาล้้งการผู้ลิ้ต้ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์เหล็้กเสำ้น่ก่อสำร้าง เหล้็กล้วด้  
แล้ะเหล้็กร้ปีพรรณร่ด้ร้อน่ภายใน่ปีระเทศท่�ม่โด้ยรวมมากกว่า 
15 ล้้าน่ต้้น่ ก้บค่วามต้้องการใช้ำเหล็้กทรงยาวภายใน่ปีระเทศใน่ปีี 2563 
ท่� 6.3 ล้้าน่ต้้น่ จะเห็น่ได้้ว่าย้งค่งม่กำาล้้งการผู้ลิ้ต้เหล้ือเพ่ยงพอ 
ท่�จะรองรบ้กบ้ค่วามต้้องการใช้ำใน่อน่าค่ต้ได้อ้ก่มาก โด้ยไม่จำาเปีน็่ต้อ้ง
ม่การน่ำาเข้าแต้่อย่างใด้

ใน่ปีี 2563 เศรษีฐกิจของไทยม่การชำะล้อต้้วจากการระบาด้ของ 
โรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) ซ่�งสำ่งผู้ล้กระทบต้่อธิุรกิจ โด้ย
เฉพาะการผู้ลิ้ต้รถืยน่ต์้แล้ะการก่อสำร้าง การระบาด้ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อ
ไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) ย้งทำาให้ภาค่เอกชำน่ชำะล้อการใชำ้จ่ายล้ง 
อ่กด้้วย แต่้อย่างไรก็ต้าม งาน่ก่อสำร้างโค่รงการภาค่ร้ฐย้งเป็ีน่ต้้ว
สำน่บ้สำน่นุ่หล้ก้ของธุิรกจิเหล้ก็ใน่ปีระเทศ น่อกจากน้่� ผู้้ผู้้ล้ติ้ใน่ปีระเทศ
ย้งม่การปีร้บปีรุงค่วามสำามารถืใน่การผู้ล้ิต้เพื�อผู้ล้ิต้เหล้็กคุ่ณภาพ 
ท่�สำ้งข่�น่ แล้ะการผู้ล้ิต้สำิน่ค่้าเกรด้พิเศษีใหม่ๆ เพื�อจำาหน่่ายใน่ต้ล้าด้ 
แล้ะโค่รงการของภาค่ร้ฐโด้ยเฉพาะ ใน่ขณะเด้่ยวก้น่ ผู้้้ผู้ล้ิต้รายใหม่ 
ใน่แบบเต้าหล้อมเหน่้�ยวน่ำาไฟฟา้ (Induction Furnace) กม่็ค่วามพรอ้ม
ใน่การจำาหน่่ายสำิน่ค่้ามากข่�น่

การแพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชืำ�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) สำ่ง 
ผู้ล้กระทบต้่อเศรษีฐกิจโล้ก ทำาให้เกิด้การหด้ต้้วอย่างรุน่แรง สำ่งผู้ล้ให ้
ค่วามต้้องการใช้ำเหล้็กล้ด้ล้งใน่ค่ร่�งปีีแรกของปีี 2563 มาต้รการ
ปีิด้เมืองท่�ถื้กใช้ำใน่หล้ายปีระเทศทำาให้ผู้้้ผู้ลิ้ต้บางปีระเทศต้้องปีร้บ
เปีล้่�ยน่แผู้น่การผู้ล้ิต้ น่อกจากน่้� ปีัญ่หาด้้าน่การขน่สำ่ง ม่ค่วามเสำ่�ยง 
ใน่ด้า้น่การขาด้แค่ล้น่ของสิำน่ค้่าน่ำาเขา้ รวมถืง่เหล้ก็แท่งแล้ะเศษีเหล้ก็ 
เพิ�มข่�น่ การน่ำาเข้าเหล็้กล้วด้จากปีระเทศเว่ยด้น่ามแล้ะปีระเทศ 
มาเล้เซ่ยล้ด้ล้ง สำถืาน่การณ์ของการระบาด้ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า  



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)30

(COVID-19) ใน่ปีระเทศจ่น่ได้้ค่ล่้�ค่ล้ายล้งจน่สำามารถืกล้้บมาด้ำาเน่ิน่
กิจกรรมทางเศรษีฐกิจได้้เกือบเปี็น่ปีกต้ิ แต้่อย่างไรก็ต้าม การสำ่งออก 
จากปีระเทศจ่น่ล้ด้ล้งเน่่�องจากค่วามต้้องการใน่ปีระเทศท่�เพิ�มข่�น่  
โด้ยบริษ้ีทย้งค่งติ้ด้ต้ามสำถืาน่การณ์การน่ำาเข้าเหล็้กล้วด้มาใน่
ปีระเทศไทยอย่างใกล้้ชำิด้ต้่อไปี

ส่วนแบ่งทุ�งกำ�รตุล่�ดขอังบริษััทุในรอับ 5 ปีทุ่�ผ่�นม� 

ปีีการเงิน 2564 2563 2562 2561 2560

ส่วนแบ่งทุ�งกำ�รตุล่�ดรวม 21% 21% 18% 19% 18%

ก�รสำร้�งคัว�มูพึงพอใจสำูงสำุดให้กับลูกคั้�
บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้ให้ม่การสำำารวจค่วามพ่งพอใจของล้้กค้่าทุกสำองปีี
สำำาหร้บทุกกลุ้่มล้้กค่้า การสำำารวจค่รอบค่ลุ้มใน่ 6 ด้้าน่ค่ือ คุ่ณภาพ
ของผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ ค่วามพร้อมของผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์ ท่มขาย การขน่ส่ำง  
การเงิน่แล้ะกิจกรรมทางการต้ล้าด้ ซ่�งใน่ขณะน่้�ทางบริษ้ีทได้้ด้ำาเน่ิน่
การให้ม่การสำำารวจค่วามพ่งพอใจของล้้กค่้าปีระจำาปีี 2563 โด้ยบุค่ค่ล้
ท่�สำาม สำำาหร้บการปีระเมิน่ค่ร้�งล้่าสำุด้ซ่�งด้ำาเน่ิน่การเมื�อปีี 2560-2561 
ได้้ร้บผู้ล้ค่ะแน่น่อย้่ท่�ระด้้บ 84 ค่ะแน่น่ เพิ�มข่�น่จากปีีก่อน่หน่้าซ่�ง 
อย่้ท่�ระด้้บ 81 ค่ะแน่น่ โด้ยคุ่ณภาพของผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ของบริษ้ีทได้้ร้บ
ค่ะแน่น่ค่วามพ่งพอใจสำ้งสำุด้เมื�อเปีร่ยบเท่ยบก้บค่้่แข่งข้น่รายอื�น่ๆ 

ต่ล�ดต่่�งประเทศ - ก�รสำ่งออก
บริษ้ีทย้งค่งมุ่งเน่้น่การสำ่งออกไปีย้งต้่างปีระเทศ ได้้แก่ล้าว ก้มพ้ชำา 
อิน่โด้น่้เซ่ย แล้ะปีระเทศมาเล้เซ่ย ซ่�งอย่้ใน่กลุ้่มปีระเทศอาเซ่ยน่ 
อ่กท้�งย้งมุ่งม้�น่ใน่การหาต้ล้าด้ใหม่ๆ เพื�อกระจายสำิน่ค่้าได้้มากข่�น่ 
ได้แ้ก่ ปีระเทศบ้งค่ล้าเทศ โด้ยค่้แ่ข่งข้น่หล้ก้ใน่ปีระเทศล้าวแล้ะปีระเทศ
ก้มพ้ชำาค่ือผู้้้ผู้ล้ิต้จากปีระเทศเว่ยด้น่าม สำ่วน่ใน่ปีระเทศเม่ยน่มาร์ 
ค่อืผู้้ผู้้ล้ติ้จากปีระเทศจน่่ แต้อ่ยา่งไรกต็้าม สำนิ่ค่า้ท่�ผู้ล้ติ้จากปีระเทศไทย
แล้ะต้ราสำิน่ค่้า ทาทา ทิสำค่อน่ ท่�ม่ชืำ�อเสำ่ยงอย่างด้่ใน่กลุ้่มปีระเทศ
เพื�อน่บ้าน่เปี็น่ท่�ยอมร้บใน่เรื�องคุ่ณภาพท่�เหน่่อกว่า ด้้งน่้�น่ บริษี้ทจ่ง 
มุง่ม้�น่เสำริมสำรา้งเค่รือข่ายอ้น่แข็งแกรง่ใน่ปีระเทศเหล่้าน้่� น่อกจากน้่�น่ 
บริษี้ทย้งสำ่งออกเหล้็กเสำ้น่ไปีย้งอิน่เด้่ยเปี็น่ปีระจำาอ่กด้้วย

แนวโน้มูข้องอุต่สำ�หกรรมูในปี 2564
กองทุน่การเงิน่ระหว่างปีระเทศ (International Monetary Fund; 
IMF) ค่าด้การณ์ว่าเศรษีฐกิจโล้กจะฟ้�น่ต้้วจากการระบาด้ของโรค่
ติ้ด้เชืำ�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) โด้ยปีระมาณการเจริญ่เติ้บโต้ทาง
เศรษีฐกิจโล้กไว้ท่�ระด้้บร้อยล้ะ 5.5 ซ่�งด่้ข่�น่จากปีีก่อน่ท่�อย่้ใน่ระด้้บล้ด้ล้ง 
ร้อยล้ะ 3.5 การอนุ่ม้ติ้ว้ค่ซ่น่ทำาให้เกิด้ค่วามหว้งจากการฟ้�น่ต้้วของ 
การระบาด้ใน่ช่ำวงปีล้ายปีี 2563 แล้ะสำะท้อน่ถ่ืงค่วามค่าด้หว้งของการสำร้าง 
ค่วามเข้มแข็งโด้ยใช้ำว้ค่ซ่น่แล้ะการสำน้่บสำนุ่น่น่โยบายเพิ�มเติ้มใน่
ปีระเทศเศรษีฐกิจขน่าด้ใหญ่่บางปีระเทศ แต่้อย่างไรก็ต้าม การ
ระบาด้รอบใหม่แล้ะไวร้สำสำายพ้น่ธ์ุิใหม่ทำาให้เกิด้ค่วามก้งวล้ท่ามกล้าง 
ค่วามไม่แน่่น่อน่ของเศรษีฐกิจโล้ก ใน่ขณะเด่้ยวก้น่ปีระเทศจ่น่ 
ต้้�งเป้ีาการเจริญ่เติ้บโต้ทางเศรษีฐกิจอย่้ท่�ร้อยล้ะ 6 อ้น่มาจาก การฟ้�น่ต้้ว
ของกิจกรรมทางเศรษีฐกิจ ร้ฐบาล้จ่น่ปีระกาศเป้ีาหมายการสำร้างงาน่ใหม่ 
ใน่พื�น่ท่�เขต้เมืองอ่กกว่า 11 ล้้าน่ต้ำาแหน่่ง การปีร้บล้ด้ต้้วเล้ขขาด้ดุ้ล้ 
งบปีระมาณต่้อผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์มวล้รวมใน่ปีระเทศร้อยล้ะ 3.2 พร้อมท้�งเพิ�ม
อุปีสำงค์่ภายใน่ปีระเทศแล้ะขยายการล้งทุน่อย่างม่ปีระสิำทธิิภาพ

จากการค่าด้การณ์ของธิน่าค่ารแห่งปีระเทศไทย (ธิปีท.) ค่าด้การณ์
ว่าเศรษีฐกิจไทยจะเต้ิบโต้ใน่ระด้้บร้อยล้ะ 1-2 จากปีีก่อน่ท่�ล้ด้ล้ง 
ร้อยล้ะ 6.1 โด้ยม่ปีัจจ้ยสำำาค่้ญ่ท่�สำน่้บสำนุ่น่ให้เศรษีฐกิจใน่ปีระเทศไทย
กล้้บมาฟ้�น่ต้้ว จากแน่วโน่้มการฟ้�น่ต้้วของเศรษีฐกิจโล้กแล้ะการ
ค่้าโล้ก แรงข้บเค่ล้ื�อน่จากการใช้ำจ่ายของภาค่ร้ฐ การส่ำงเสำริมการ
ล้งทุน่ภาค่เอกชำน่ แล้ะการกล้้บมาของอุปีสำงค่์ภายใน่ปีระเทศเพื�อ
กระตุ้้น่เศรษีฐกิจแล้ะการบริโภค่ภายใน่ปีระเทศ แต้่อย่างไรก็ต้าม 
จากการค่าด้การณ์ล้า่สุำด้ของธิน่าค่ารแห่งปีระเทศไทย (ธิปีท.) การฟ้�น่
ต้้วของเศรษีฐกิจอาจล้่าชำ้าไปีจน่ถื่งไต้รมาสำแรกของปีี 2566 จำาน่วน่ 
น่้กท่องเท่�ยวท่�มาถื่งใน่ปีี 2564 ถื้กค่าด้การณ์ล้ด้ล้งซ่�งเปี็น่ผู้ล้กระทบ
เชำิงล้บอย่างม่น่้ยสำำาค่้ญ่ต้่อเศรษีฐกิจไทย 

สำถืาบ้น่เหล้็กโล้ก ปีระมาณค่วามต้้องการใชำ้เหล้็กของโล้กเพิ�มข่�น่ 
ร้อยล้ะ 4.1 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ โด้ยค่าด้การณ์ว่าม่แน่วโน่้มค่วาม
ต้้องการขยายต้้วเพิ�มจากทุกภ้มิภาค่ ท้�วโล้กต้ามการฟ้�น่ต้้วของ
สำภาพแวด้ล้อ้มทางเศรษีฐกจิโล้ก แมว้า่การฟ้�น่ต้ว้จากการแพรร่ะบาด้ 
ย้งไม่แน่่น่อน่จากการต้ิด้เชำื�อระล้อกสำอง 

ค่วามต้้องการใชำ้เหล้็กของปีระเทศจ่น่ม่แน่วโน่้มเพิ�มข่�น่ ต้ามท่�
ร้ฐบาล้จ่น่ได้้ริเริ�มโค่รงการใหม่ๆ เพื�อสำน่้บสำนุ่น่เศรษีฐกิจ การเต้ิบโต้ 
ใน่การล้งทนุ่โค่รงสำรา้งพื�น่ฐาน่ถืก้ค่าด้การณว์า่จะด้ข่่�น่ใน่ปี ี2564 แล้ะ 
ย้งค่งสำ่งผู้ล้ต้่อค่วามต้้องการเหล้็กใน่ปีี 2565 

ใน่ปีระเทศไทย สำถืาบ้น่เหล็้กแล้ะเหล็้กกล้้าแห่งปีระเทศไทย
ค่าด้การณ์ว่าค่วามต้้องการใช้ำเหล็้กของไทยปีี 2564 จะขยายต้้ว 
ร้อยล้ะ 4.5 อย่้ท่� 17.8-18.4 ล้้าน่ต้้น่ โด้ยปีัจจ้ยสำน่้บสำนุ่น่หล้้กค่ือ 
การฟ้�น่ต้้วของเศรษีฐกจิไทย การขยายต้้วของภาค่กอ่สำรา้ง การล้งทนุ่ 
ใน่โค่รงการโค่รงสำร้างพื�น่ฐาน่ของภาค่รฐ้ โด้ยเฉพาะด้า้น่การค่มน่าค่ม 
เชำ่น่ โค่รงการรถืไฟค่วามเร็วสำ้งไทย-จ่น่ โค่รงการของการรถืไฟฟ้า
ขน่สำ่งมวล้ชำน่แห่งปีระเทศไทย แล้ะโค่รงการรถืไฟค่วามเร็วสำ้งเชืำ�อม 
3 สำน่ามบิน่ อย่างไรก็ต้าม อุต้สำาหกรรมเหล็้กภายใน่ปีระเทศย้งค่ง
ม่การแข่งข้น่อย่างสำ้งจากผู้้้ผู้ล้ิต้เหล้็กแบบเต้าหล้อมเหน่้�ยวน่ำาไฟฟ้า 
(Induction Furnace) แล้ะการน่ำาเข้าผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์เหล้็กจากต้่างปีระเทศ 
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คัว�มูเสำ่�ย่งข้องธุุรกิจ

ค่วามผู้น้่ผู้วน่ ค่วามไมแ่น่น่่อน่ ค่วามซ้บซอ้น่แล้ะค่วามค่ล้มุเค่รือต้า่งๆ  
ทางธิรุกจิท่�มอ้่ต้ราการเพิ�มสำง้ข่�น่เรื�อยๆ ล้ว้น่แล้ว้แต้ท่ำาใหเ้กดิ้อปุีสำรรค่ 
ต้่อการบรรลุ้ว้ต้ถืุปีระสำงค่์ของบริษ้ีท ต้้วอย่างของค่วามผู้้น่ผู้วน่แล้ะ 
ค่วามไม่แน่่น่อน่ต่้างๆ เหล่้าน้่� อาทิเชำ่น่ ค่วามผู้้น่ผู้วน่ของราค่า
วต้้ถุืด้บิ ราค่าพล้ง้งาน่ แล้ะราค่าเหล้ก็ การระบาด้ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อไวรส้ำ
โค่โรน่า (C0VID-19) การก่อการร้าย ภ้ยคุ่กค่ามด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย  
ทางไซเบอร์แล้ะอื�น่ๆ อ่กมากมาย ด้้งน้่�น่ เพื�อช่ำวยล้ด้อุปีสำรรค่เหล่้าน้่� 
รวมถื่งเพื�อเพิ�มโอกาสำใน่การสำร้างม้ล้ค่่าท่�ย้�งยืน่ให้ก้บองค์่กร บริษ้ีท
จ่งได้้ด้ำาเน่ิน่การต้ามระบบการบริหารค่วามเสำ่�ยงใน่ระด้้บองค่์กร 
(Enterprise Risk Management - ERM) เพื�อสำร้างมุมมองแบบ  
องค่์รวมใน่เรื�องของค่วามเสำ่�ยง รวมท้�งเพื�อให้ม่ข้อม้ล้มากข่�น่สำำาหร้บ 
การต้้ด้สำิน่ใจ บริษี้ทปีฏิบ้ต้ิต้ามแน่วทาง 5 ข้�น่ต้อน่ของกระบวน่การ 
บริหารค่วามเส่ำ�ยงเพื�อจ้ด้การก้บค่วามเสำ่�ยงท่�เก่�ยวข้องก้บธุิรกิจ  
โด้ยใชำ้กรอบกระบวน่การของการบริหารค่วามเสำ่�ยงระด้้บองค่์กร  
ซ่�งพ้ฒน่าแล้ะสำอด้ค่ล้้องก้บแน่วทางของกลุ้่มบริษ้ีททาทาสำต้่ล้ท่�ม ่
พื�น่ฐาน่มาจากมาต้รฐาน่สำากล้ แล้ะจากการน่ำาข้อม้ล้ของแน่วปีฏิบ้ติ้ 
ท่�ด้่ท่�สำุด้ของบริษี้ทชำ้�น่น่ำาใน่อุต้สำาหกรรมต้่างๆ มาพ้ฒน่าแล้ะปีร้บใชำ้ 

บริ ษ้ีทต้้องเผู้ชำิญ่ก้บค่วามเสำ่�ยงใน่การด้ำาเน่ิน่ธุิรกิจหล้ายด้้าน่ 
ท้�งด้้าน่ธิุรกิจ ด้้าน่การผู้ล้ิต้ ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย ด้้าน่ทร้พยากรบุค่ค่ล้  
เปี็น่ต้้น่ ด้้วยเหตุ้น่้�บริษ้ีทจ่งได้้พ้ฒน่าต้ารางใน่การจ้ด้การค่วามเส่ำ�ยง 
แบบเมทริกซ์ อ้น่ปีระกอบไปีด้้วยค่วามเสำ่�ยงท่�ร้บร้้ท้�งหมด้ของบริษี้ท 
ผู้ล้วิเค่ราะห์อย่างล้ะเอ่ยด้ของสำภาพแวด้ล้้อมทางธิุรกิจ สำภาวะ
ด้้าน่การต้ล้าด้ แล้ะมาต้รการล้ด้ผู้ล้กระทบ พร้อมระบุผู้้้ร้บผู้ิด้ชำอบ 

แผู้น่งาน่ ซ่�งบรษ้ิีทเรย่กกระบวน่การจด้้ทำาค่วามเสำ่�ยงน้่�วา่ “การปีระเมนิ่ 
ค่วามเสำ่�ยงจากระด้้บล้่างข่�น่บน่’’ อ่กท้�งย้งม่ “การปีระเมิน่ค่วามเสำ่�ยง 
จากระด้้บบน่สำ้่ระด้้บล้่าง’’ จากค่วามค่ิด้ มุมมองของผู้้้บริหารระด้้บสำ้ง 
อ่กด้ว้ย บรษ้ิีทได้ร้วบรวมค่วามเสำ่�ยงท้�งหมด้ท่�เกดิ้ข่�น่จากการปีระเมนิ่  
ข้างต้้น่ แล้ะจ้ด้ล้ำาด้้บค่วามสำำาค่้ญ่เปี็น่ค่วามเสำ่�ยงปีระเภท เอ บ่ แล้ะซ่  
โด้ยปีระเมิน่จากค่วามน่่าจะเป็ีน่ท่�จะเกิด้ข่�น่ แล้ะผู้ล้กระทบท่�ม่  
ต้อ่ธิรุกจิ ซ่�งทะเบ่ยน่ค่วามเสำ่�ยงแล้ะแผู้น่ท่�ค่วามเสำ่�ยงของบรษ้ิีท จะได้้ 
ร้บการพิจารณาทบทวน่โด้ยผู้้้บริหารของแต้่ล้ะฝ่ายงาน่เปี็น่ปีระจำา 
เพื�อหล้่กเส่ำ�ยงผู้ล้ค่วามแต้กต้่างจากแผู้น่งาน่แล้ะเหตุ้การณ์ใน่ 
ทางล้บด้ว้ย การกำาหน่ด้มาต้รการล้ด้ผู้ล้กระทบอยา่งเหมาะสำม อ้น่เปีน็่ 
การสำร้างม้ล้ค่่าอย่างสำ้งสำุด้ให้ก้บบริษี้ทอ่กด้้วย ค่ณะผู้้้บริหารระด้้บสำ้ง 
ได้้เห็น่ค่วามสำำาค่้ญ่แล้ะผู้ล้้กด้้น่กระบวน่การบริหารค่วามเส่ำ�ยงใน่ 
ระด้้บบริษี้ท โด้ยม่กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่เปี็น่ปีระธิาน่ใน่การทบทวน่
แล้ะต้ิด้ต้าม มาต้รการล้ด้ผู้ล้กระทบเปี็น่ปีระจำาทุกเด้ือน่ 

น่อกจากน่้�แล้ว้ ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเสำ่�ยงทำาหน่า้ท่� 
ต้รวจสำอบระบบการบริหารค่วามเสำ่�ยงของบริษ้ีทผู้่าน่การปีระชุำม  
รายไต้รมาสำ ซ่�งใน่การปีระชำุมจะม่การพิจารณาห้วข้อค่วามเสำ่�ยงแล้ะ
มาต้รการล้ด้ผู้ล้กระทบใน่ด้้าน่ต้่างๆ ต้ามท่�บริษี้ทได้้ระบุไว้ใน่ทะเบ่ยน่ 
ค่วามเสำ่�ยง ไมว่า่จะเปีน็่ค่วามเสำ่�ยงด้้าน่การผู้ล้ติ้ ด้้าน่การเปีล้่�ยน่แปีล้ง 
สำภาพภ้มิอากาศ ด้้าน่ชืำ�อเสำ่ยง แล้ะด้้าน่การด้้แล้ผู้ล้ิต้ก้ณฑ์์ ฯล้ฯ  
โด้ยค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยงจะพิจารณา 
ให้ค่ำาแน่ะน่ำา เพื�อน่ำาไปีปีร้บปีรุงแล้ะพ้ฒน่ากระบวน่การบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยงของบริษี้ทต้่อไปี  
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รายล้ะเอ่ยด้ค่วามเสำ่�ยงปีระเภทต้่างๆ แล้ะมาต้รการล้ด้ผู้ล้กระทบ ปีรากฏอย้่ใน่รายงาน่ด้้งต้่อไปีน่้�

ด้�นเศรษัฐศ�สำต่ร์มูหภ�คัและคัว�มูเสำ่�ย่งข้องต่ล�ดเหล็ก 

รัฐบาลปีรับลดการจดัส่รรงบปีระมูาณโครงการ
ระบบโครงส่ร้างพ้ั�นฐาน	 เพั้�อนำาไปีบริหารงบ 
ปีระมูาณในโครงการส่วัส่ดิการอ้�น	 ทำาให้ความู	 
ต้องการใช้่เหล็กในงานก่อส่ร้างลดลงทั�งเหล็กเส้่น	 
และเหล็กลวด	 ซ่ึ่�งส่่งผลกระทบต่อกำาลังซึ่้�อ 
ในปีระเทศ	 รวมูทั�งความูต้องการเหล็กยังลดลง	
ตามูเศรษฐกิจจากการแพัร่ระบาดข้องโรค 
ติดเช่้�อไวรัส่โคโรนา	(COVID-19)	

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
บริษ้ีทได้้เพิ�มการเข้าถื่งแล้ะสำ่วน่แบ่งการต้ล้าด้ใน่ชำ่องทางค่้าปีล้่กให้มากข่�น่ โด้ย
มองหาล้้กค้่าใหม่ใน่จ้งหว้ด้ท่�ย้งไม่ม่สำิน่ค่้าหรือย้งม่การใช้ำงาน่สำิน่ค้่าของบริษ้ีท 
ใน่ปีริมาณน้่อย มุ่งเน้่น่ขยายต้ล้าด้เหล้็กเสำ้น่เฉพาะทาง เช่ำน่ เหล้็กเสำ้น่ข้ออ้อยท่� 
ไม่ผู้่าน่กรรมวิธิ่ทางค่วามร้อน่ใน่ระหว่างการผู้ล้ิต้ ต้ล้าด้ก่อสำร้างสำำาเร็จร้ปี (Precast) 
แล้ะต้ล้าด้เหล็้กเสำ้น่แบบม้วน่ อ่กท้�งย้งค่งขยายต้ล้าด้เหล็้กเสำ้น่ข้ออ้อยท่�ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิ
สำอด้ค่ล้้องก้บมาต้รฐาน่ รถืไฟค่วามเร็วสำ้งของปีระเทศจ่น่ ขยายต้ล้าด้ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์
สำำาเร็จร้ปีอย่างเหล้็กเด้ือยแล้ะเหล้็กปีล้อก แล้ะบริการต้้ด้แล้ะด้้ด้อย่างต่้อเน่่�อง  
โด้ยท้�งหมด้เปี็น่สำิน่ค่้าม้ล้ค่่าเพิ�มท่�ม่ แน่วโน่้มเต้ิบโต้โด้ยรวมเพิ�มข่�น่จากปีีท่�ผู้่าน่มา  
บริษ้ีทม่การพ้ฒน่าแล้ะขยายต้ล้าด้เหล้็กล้วด้เพื�อทด้แทน่การน่ำาเข้าสำิน่ค้่าจาก 
ต้่างปีระเทศ โด้ยการปีร้บปีรุงคุ่ณภาพ น่ำาเสำน่อสำิน่ค่้าท่�เหมาะก้บค่วามต้้องการของ
ล้้กค้่าแต้่ล้ะราย น่อกจากน่้�น่ย้งม่การสำร้างแบรน่ด้์ ทาทา ทิสำค่อน่ ผู้่าน่ทางสำ้งค่ม
ออน่ไล้น่์ โค่รงการพ้น่ธิมิต้รก้บผู้้้แทน่จำาหน่่ายแล้ะกิจกรรมทางการต้ล้าด้ต้่างๆ  
ได้้ชำ่วยสำร้างค่วามสำ้มพ้น่ธิ์ก้บล้้กค่้าแล้ะผู้้้ใชำ้งาน่ปีล้ายทางอ่กด้้วย

บรษ้ิีทย้งใหค้่วามสำำาค่ญ้่ต้อ่การรก้ษีาสำว่น่แบง่การต้ล้าด้ของต้ล้าด้สำง่ออกต้า่งปีระเทศ 
โด้ยเฉพาะกลุ้่มปีระเทศใน่อาเซ่ยน่ เพื�อเปี็น่อ่กหน่่�งมาต้รการใน่การล้ด้ค่วามผู้้น่ผู้วน่  
ของค่วามต้้องการเหล้็กภายใน่ปีระเทศ แม้ใน่ปีีท่�ผู้่าน่มาต้ล้าด้สำ่งออกต้่างปีระเทศ 
จะได้้ร้บผู้ล้กระทบจากการปิีด้ปีระเทศของปีระเทศต่้างๆ เน่่�องจากการระบาด้ของ 
โรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) แต้่บริษ้ีทก็ย้งค่งม่ยอด้ขายใน่บางปีระเทศ 
เพิ�มข่�น่ เชำ่น่ ล้าว บ้งค่ล้าเทศ แล้ะรวมถื่งม่การเปีิด้ต้ล้าด้ใหม่ใน่ปีระเทศไต้้หว้น่ 
แล้ะเว่ยด้น่าม เปี็น่ต้้น่

คัว�มูเสำ่�ย่งด้�นก�รจัดห�วัต่ถืุดิบ

จากมูาตรการควบคุมูการแพัรร่ะบาด	โรคติดเช่้�อ	 
ไวรัส่โคโรนา	 (COVID-19)	 ด้วยมูาตรการ	 
ปีิดปีระเทศในปีระเทศต่างๆ	การหยุดการผลิต	 
รวมูถึ่งมูาตรการท่�เข้้มูงวดข้่�นข้องระบบการ 
ข้นส่่งทางเร้อ	 ส่่งผลลบต่อกระบวนการจัดหา 
วัตถึุดิบจากต่างปีระเทศ	 ทำาให้เกิดความูไมู่ 
แน่นอนและเพัิ�มูระยะเวลาในการข้นส่่ง	 อ่กทั�ง 
ยังมู่ความูต้องการสิ่นค้าจากภาคการก่อส่ร้าง 
ในปีระเทศและความูต้องการบริโภคส่ินค้า
เหล็กในปีระเทศจ่นเพัิ�มูข้่�น	 ส่่งผลให้เกิดส่ภาวะ 
การแข่้งขั้นในเร้�องการจัดหาวัตถึุดิบเพิั�มูข้่�น
อย่างรุนแรง

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
บรษ้ิีทมุ่งเน่น้่การจด้้การค่วามเสำ่�ยงใน่หล้ายมติ้เิพื�อเพิ�มปีระสำทิธิภิาพทางด้า้น่กล้ยทุธิ์  
การจ้ด้ซื�อจ้ด้จ้างแล้ะรวมถื่งเพื�อข้บเค่ล้ื�อน่น่โยบายการจ้ด้ซื�อจ้ด้จ้างอย่างย้�งยืน่  
โด้ยมก่ารปีระสำาน่งาน่รว่มกบ้ผู้้ใ้ช้ำงาน่ผู่้าน่ค่ณะทำางาน่ เพื�อพฒ้น่าทางเลื้อกใน่การใช้ำ 
ว้ต้ถืุด้ิบให้ม่ค่วามหล้ากหล้าย แล้ะน่ำามาใชำ้ทด้แทน่ก้น่ได้้ใน่กรณ้ท่�ม่ว้ต้ถืุด้ิบบางชำน่ิด้ 
เกิด้ขาด้แค่ล้น่ใน่ขณะเด้่ยวก้น่ ย้งม่การปีระสำาน่งาน่ร่วมก้บค่้่ค้่าทางธุิรกิจท่�สำ่งมอบ 
ว้ต้ถืุด้ิบให้แก่บริษ้ีท โด้ยการกระจายการสำ้�งซื�อว้ต้ถืุด้ิบจากหล้ากหล้ายปีระเทศแล้ะ 
หล้ายแหล้ง่กำาเน่ดิ้ เพื�อล้ด้ค่วามเส่ำ�ยงทางด้า้น่การหยดุ้ผู้ลิ้ต้ รวมถืง่การหยดุ้ปีฏิบ้ติ้การ 
ของการขน่สำ่ง เน่่�องจากการปิีด้ปีระเทศจากผู้ล้กระทบของการแพร่ระบาด้โรค่ติ้ด้ 
เชำื�อไวรส้ำโค่โรน่า (COVID-19) ใน่ด้า้น่การบรหิารจด้้การวต้้ถุืดิ้บค่งค่ล้ง้ บรษ้ิีทค่ำาน่ง่ถืง่ 
การค่วบคุ่มระด้้บว้ต้ถุืดิ้บค่งค่ล้้ง เพื�อให้ค่งระด้้บท่�ปีล้อด้ภ้ยเพ่ยงพอต่้อการผู้ล้ิต้  
แล้ะปีร้บปีรุงระด้้บว้ต้ถืุด้ิบค่งค่ล้้งให้เหมาะสำมต้ามสำถืาน่การณ์
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คัว�มูเสำ่�ย่งด้�นคัว�มูปลอดภัย่ สำุข้ภ�พและสำภ�พแวดล้อมู

การไมู่ปีฏิิบัติตามู	 /	 ล่าช่้าในการดำาเนินการ	
ตามูบทบัญ่ญั่ติข้องกฎหมูายความูปีลอดภัย	
สุ่ ข้ภาพัและส่ภาพัแวดล้อมู	 อาจนำา ไปีสู่่	 
การหยุดการดำาเนินการผลิต	 และทำาให้เกิด
ความูเส่่ยหายต่อทรัพัย์ส่ินและการสู่ญ่เส่่ย 
ช่้�อเส่่ยง

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
บริษี้ทม่การกำาหน่ด้โค่รงสำร้างด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย โด้ยค่ณะกรรมการค่วามปีล้อด้ภ้ย
สำ้งสุำด้ (Apex Safety Council - ASC) ซ่�งม่กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่เปี็น่ปีระธิาน่  
โด้ยม่รองกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่แล้ะผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่เปี็น่สำมาชำิก  
โค่รงการริเริ�มท่�สำำาค่ญ้่ท่�ด้ำาเน่นิ่การใน่ระหวา่งปีีท่�ผู้า่น่มา เชำน่่ การน่ำาระบบการจด้้การ 
ค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่กระบวน่การผู้ล้ิต้มาใชำ้ การต้รวจสำอบค่วามปีล้อด้ภ้ยโด้ยวิธิ่ Job  
Cycle Check แล้ะเพิ�มค่วามเข้มแข็ง ด้้าน่การจ้ด้การค่วามปีล้อด้ภ้ยของผู้้้ร้บเหมา  
เปี็น่ด้้น่ บริษี้ทย้งมุ่งเน่้น่ไปีท่�การต้ิด้ต้าม ต้้วชำ่�ว้ด้น่ำา เชำ่น่ อ้ต้ราค่วามถื่�การบาด้เจ็บ 
ถืง่ข้�น่หยดุ้งาน่ รวมถืง่กรณท้่�ม่การบาด้เจบ็ถืง่ข้�น่ รก้ษีาโด้ยแพทย ์การปีฐมพยาบาล้ 
แล้ะทรพ้ย์สำนิ่เสำย่หาย เป็ีน่ต้น้่ พน่ก้งาน่ย้งได้ร้บ้การสำร้างแรงจง้ใจให้รายงาน่เหตุ้การณ์ 
เฉ้ยด้เกดิ้อุบ้ติ้เหต้ ุการสำง้เกตุ้การณ์ด้า้น่ค่วามปีล้อด้ภย้ แล้ะโค่รงการค่วบค่มุอ้น่ต้ราย
ถืง่ข้�น่เสำย่ชำว่ติ้ โด้ยการมุ่งเน่น้่ไปีท่�การปีรบ้ปีรงุ/แกไ้ขจดุ้เสำ่�ยง แล้ะเรง่ด้ำาเน่นิ่การเปีน็่
ล้ำาด้้บแรก

บริษ้ีทย้งให้ค่วามสำำาค่้ญ่ด้้าน่สุำขภาพ โด้ยได้้น่ำาระบบด้้ชำน่้ด้้าน่สุำขภาพมาใช้ำใน่การ
ว้ด้ผู้ล้ด้้าน่สุำขภาพของพน่้กงาน่ ใน่ปีีท่�ผู้่าน่มาบริษ้ีทได้้ด้ำาเนิ่น่โค่รงการส่ำงเสำริมด้้ชำน่้
สำุขภาพของพน่้กงาน่ “เราทุกค่น่ต้้องม่สุำขภาพด่้กว่าก่อน่’’ โด้ยจ้งใจแล้ะสำน่้บสำนุ่น่
รางว้ล้เมื�อพน่้กงาน่สำามารถืเพิ�มค่ะแน่น่ด้้ชำน่้สุำขภาพของต้น่เอง รวมถื่งส่ำงเสำริม
การปี้องภ้น่การแพร่กระจายของโรค่ต้ิด้เข่�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) อย่างจริงจ้ง  
เพื�อใหค้่วามเสำ่�ยงจากการต้ิด้เชำื�อของโรค่ด้้งกล้่าวระหว่างพน่้กงาน่แล้ะผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ย 
น่้อยท่�สำุด้ บริษ้ีทย้งจ้ด้สำถืาน่ท่�ทำางาน่ให้ม่สำภาพแวด้ล้้อมท่�ด้่ ม่การต้รวจปัีจจ้ย 
สำภาพแวด้ล้้อมใน่การทำางาน่ต้่างๆ อย้่เสำมอ เชำ่น่ ฝุ่น่ เสำ่ยง สำารเค่ม่ แล้ะค่วามร้อน่  
อ่กท้�งย้งม่การต้รวจสุำขภาพพน่้กงาน่ แล้ะติ้ด้ต้าม สำน่้บสำนุ่น่การร้กษีาหากม่ 
ผู้ล้ผู้ิด้ปีกต้ิจากปีัจจ้ยใน่การทำางาน่

ใน่เรื�องสำิ�งแวด้ล้้อม บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้ล้ำาด้้บค่วามสำำาค่้ญ่เพื�อให้การบริหารจ้ด้การ 
แล้ะการใชำ้ ทร้พยากรเกิด้ปีระโยชำน่์อย่างม่ปีระสำิทธิิภาพแล้ะม่ปีระสำิทธิิผู้ล้ ด้้วยการ 
กำาหน่ด้กฎระเบ่ยบ ใน่การจ้ด้การเก่�ยวก้บสำิ�งแวด้ล้้อมอย่างเหมาะสำม เพื�อล้ด้
ผู้ล้กระทบเชำิงล้บต้่อชำุมชำน่ ว้ต้ถืุด้ิบหล้้กท่�น่ำามาใชำ้ใน่การผู้ล้ิต้ของท้�งสำามโรงงาน่ 
ได้้แก่ เศษีเหล้็กท่�น่ำากล้้บมาหมุน่เว่ยน่ใชำ้ใหม่ได้้ท้�งหมด้ บริษ้ีทย้งให้ค่วามสำำาค่้ญ่
ด้้าน่สำิ�งแวด้ล้้อม โด้ยใช้ำด้้ชำน่้ช่ำ�ว้ด้การปีล่้อยก�าซค่าร์บอน่ได้ออกไซด์้ใน่การ
ว้ด้ผู้ล้แล้ะค่วบคุ่มการปีล่้อยก�าซเรือน่กระจก แล้ะย้งม่การติ้ด้ต้ามมาต้รการล้ด้ 
ผู้ล้กระทบด้้าน่สำิ�งแวด้ล้้อม (EIA) โด้ยม่การต้รวจว้ด้การปีล้่อยมล้ภาวะทางอากาศ 
เชำ่น่ ก�าซไน่โต้รเจน่ออกไซด์้ ก�าซซ้ล้เฟอร์ได้ออกไซด์้ ก�าซค่าร์บอน่มอน่น่อกไซด์้  
แล้ะฝุ่น่ของทุกโรงงาน่ โด้ยปีฏิบ้ต้ิต้ามกฎหมายทุกเรื�อง รวมถื่งการใชำ้ทร้พยากรน่ำ�า  
อย่างม่ปีระสำิทธิิภาพ โด้ยใชำ้หล้้กการใน่การจ้ด้การน่ำ�าทิ�งออกน่อกโรงงาน่ 
เปี็น่ศ้น่ย์ สำำาหร้บการจ้ด้การขยะแล้ะกากของเสำ่ยได้้ใชำ้หล้้กการ 3R ใน่การร่ไซเค่ิล้
ขยะให้ได้้มากท่�สำุด้ โด้ยม่เป้ีาหมายให้น่ำากากของเสำ่ยมาใช้ำใน่กระบวน่การผู้ลิ้ต้ให้ได้ ้
ร้อยล้ะ 99 

ค่ณะกรรมการบริษ้ีท ได้้แต้่งต้้�งค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ 
ให้ทำาหน่้าท่�เพิ�มใน่การกำาก้บด้้แล้ผู้ล้งาน่เรื�องค่วามปีล้อด้ภ้ย อาชำ่วอน่าม้ยแล้ะ 
สำภาพแวด้ล้้อม ใน่การทำางาน่
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คัว�มูเสำ่�ย่งด้�นคัว�มูปลอดภัย่ข้องข้้อมููล

บรษิทัได้เริ�มูใช่	้การปีฏิสัิ่มูพัันธ์์ผ่านแพัลตฟอร์มู 
ดิ จิทัลกับ ลูกค้า 	 คู่ ค้ าและผู้ มู่ส่่ วนไ ด้ เส่่ย 
มูากข้่�น	และจำาเปีน็ตอ้งรกัษาความูปีลอดภยัข้อง 
ระบบ	 ส่ารส่นเทศและโครงส่ร้างพั้�นฐานท่�เส่่�ยง 
ต่อการถึูกโจมูต่ทางไซึ่เบอร์ 	 การละเมูิด 
ความูปีลอดภัยข้องข้้อมููลเน้�องจากการโจมูต่ 
ทางอินเทอร์เน็ต	 การไมู่ปีฏิิบัติตามูกฎหมูาย
และข้้อบังคับด้านส่ารส่นเทศ	 อาจนำาไปีสู่่การ 
หยุดช่ะงักทางธ์ุรกิจและถึูกลงโทษ

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
บรษ้ิีทต้ระหน่ก้ถืง่ค่วามเสำ่�ยงแล้ะด้ำาเนิ่น่การป้ีองกน้่อยา่งจรงิจง้ใน่เค่รอืขา่ยสำารสำน่เทศ 
โด้ยม่กล้ไกใน่การด้้กจบ้การแจ้งเตื้อน่จากแหล่้งภายน่อกแล้ะเหตุ้การณ์ท่�เก่�ยวข้องกบ้
ค่วามปีล้อด้ภ้ยของข้อม้ล้ ใน่สำถืาน่การณ์การร้กษีาค่วามปีล้อด้ภ้ยทางไซเบอร์ท่�ม ่
การเปีล่้�ยน่แปีล้งอย่้เสำมอ น่ำาไปีสำ้่ค่วามเปีล้่�ยน่แปีล้งด้้าน่การปี้องก้น่การร้�วไหล้ 
ของข้อม้ล้ โด้ยเดิ้มมุ่งเน้่น่ปี้องก้น่ท่�ศ้น่ย์กล้างข้อม้ล้แล้ะเค่รือข่ายขององค์่กร เป็ีน่ 
การป้ีองกน้่ ขอบเขต้ค่วามเสำย่หายท่�เกดิ้จากจากการน่ำาอปุีกรณ์ไอท่ส่ำวน่ต้ว้มาทำางาน่ 
(BYOD) แอปีพล้ิเค่ชำ้น่บน่ค่ล้าวด้์แล้ะ Internet of Things (loT)

บริษ้ีทกำาล้้งก้าวไปีสำ้่การเลื้อกใช้ำแพล้ต้ฟอร์มหรือเค่รือข่ายท่�ได้้ร้บค่วามเชืำ�อถืือ 
โด้ยท่�ผู้่าน่มาได้้ม่การล้งทุน่ใน่แอปีพล้ิเค่ชำ้น่บน่ค่ล้าวด้์ท่�ม่ชำื�อเสำ่ยง เชำ่น่ GEP Smart 
Procurement (โค่รงการ E-RFX), People strong System (โค่รงการ HR Easy) 
บรษ้ิีทได้ก้ำาหน่ด้น่โยบายแล้ะข้�น่ต้อน่เชำงิรกุต้า่งๆ เพื�อเพิ�มค่วามต้ระหน่ก้แกพ่น่ก้งาน่ 
ใน่เรื�องค่วามปีล้อด้ภ้ยทางไซเบอร์ ค่วามปีล้อด้ภ้ยของข้อม้ล้แล้ะการปีฏิบ้ต้ิต้าม  
พระราชำบ้ญ่ญ่้ต้ิคุ่้มค่รองข้อม้ล้สำ่วน่ต้้ว 

คัว�มูเสำ่�ย่งด้�นทรัพย่�กรบุคัคัล 

ไวรัส่โคโรนา	 ส่ายพัันธ์ุ์ ใหมู่หร้อโควิด-19	 
ก่อให้เกิดการเปีล่�ยนแปีลงท่�ส่่งผลกระทบ 
อย่างไมู่เคยปีรากฏิ	 มูาก่อนต่อบริษัทต่างๆ	 
ทั�วโลกและมู่ผลต่อการบริหารทรัพัยากรบุคคล
อย่างมูาก	พันักงานทุกระดับ	มู่ความูวิตกกังวล
เก่�ยวกับสุ่ข้ภาพัข้องตนเองรวมูถ่ึง	ความูเป็ีนอยู ่
ข้องบริษัท	 ดังนั�น	 หากมู่การแพัร่ระบาด	 ข้อง 
โควิด-19	 เปี็นเวลานานอาจส่่งผลกระทบต่อ
ข้วัญ่และกำาลังใจข้องพันักงานเน้�องจากการ
ทำางานหยุดช่ะงัก	 และอาจนำาไปีสู่่ปีระสิ่ทธ์ิภาพั
ในการทำางานข้องพันักงานหร้อผลิตภาพั 
ต่อคนท่�ลดลงได้

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
การบริหารงาน่ด้้าน่ทร้พยากรบุค่ค่ล้ม่บทบาทสำำาค่้ญ่ใน่การต้อบสำน่องแล้ะร้บมือ
ต้่อค่วามเสำ่�ยงใน่เรื�องโค่วิด้-19 ใน่การสำร้างค่วามผู้้กพ้น่ของค่น่ใน่องค่์กรให้
พน่้กงาน่ สำามารถืทำางาน่ได้้อย่างม่ปีระสำิทธิิภาพ บริษ้ีทจ้ด้ให้ม่การด้ำาเน่ิน่การ 
ด้า้น่แรงงาน่สำม้พน้่ธ์ิ เชิำงรกุแล้ะการสำื�อสำารทางเด้ย่วแล้ะท้�งสำองทางกบ้กลุ้ม่พน่ก้งาน่
แล้ะผู้้้ร้บเหมา สำิ�งท่�สำำาค่้ญ่ ค่ือพน่้กงาน่จะต้้องได้้ร้บการช่ำ�แจงเก่�ยวก้บสำถืาน่การณ์
ทางธิุรกิจ การเปีล้่�ยน่แปีล้งของบริษี้ท ทิศทางแล้ะน่โยบายท่�เก่�ยวข้องเพื�อฟ้�น่ฟ้ขว้ญ่
กำาล้ง้ใจแล้ะค่วามเชืำ�อม้�น่ต้อ่บรษ้ิีท บริษ้ีทม่การรบ้ฟังค่วามค่ดิ้เหน็่ของพน่ก้งาน่แล้ะม่ 
การสำื�อสำารสำองทางอย่างต้่อเน่่�อง แล้ะบ่อยค่ร้�ง ผู้่าน่กิจกรรมต้่างๆ เช่ำน่ กิจกรรม
กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่/ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่พบพน่้กงาน่ เปี็น่ต้้น่

น่อกจากน่้� เพื�อใหม้้�น่ใจวา่ธิรุกจิสำามารถืด้ำาเน่นิ่ไปีได้้อยา่งต้อ่เน่่�องแล้ะย้�งยนื่ หน่ว่ยงาน่ 
ทร้พยากรบุค่ค่ล้แล้ะผู้้้บริหารระด้้บสำ้งได้้พิจารณาให้ม่การเปีล่้�ยน่แปีล้งกระบวน่การ 
ทำางาน่ใหม่ๆ ไปีพร้อมก้บการเพิ�มพ้น่ท้กษีะของพน่้กงาน่ให้ม่ท้กษีะหล้ากหล้าย  
แล้ะยืด้หยุ่น่ ต้ล้อด้จน่เพิ�มข่ด้ค่วามสำามารถืด้้าน่ไอท่เพื�อรองร้บการเต้ร่ยม 
การทำางาน่ร้ปีแบบใหม่ใน่อน่าค่ต้ บริษ้ีทจ้ด้ให้ม่การฝึกอบรมเก่�ยวก้บท้กษีะใน่งาน่
ท่�หล้ากหล้าย เปีิด้ให้ม่การน่ำาเสำน่อแล้ะรวบรวมแน่วค่ิด้ใน่การปีร้บปีรุงกระบวน่การ
ทำางาน่ ต้ล้อด้จน่ม่การกำาหน่ด้น่โยบายการปีฏิบ้ติ้งาน่ปีระจำาว้น่น่อกสำำาน่้กงาน่  
(Virtual Office Policy) ซ่�งมาจากค่วามคิ่ด้เห็น่ของพน้่กงาน่ใน่ค่ณะทำางาน่เพื�อต้อบสำน่อง 
วิถื่การทำางาน่แบบใหม่ใน่อน่าค่ต้อ่กด้้วย 
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คัว�มูเสำ่�ย่งด้�นก�รเงิน

การหดตัวในส่ภาพัคลอ่งข้องโลกและในปีระเทศ	 
ส่่งผลกระทบต่อความูพัร้อมูและตันทุนข้อง
เงินทุน

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
โด้ยภาพกว้าง บริษ้ีทม่การจ้ด้การเงิน่ทุน่หมุน่เว่ยน่แล้ะการปีระมาณการ 
กระแสำเงิน่สำด้ ค่วบค่้่ไปีก้บการทำาแผู้น่ปีระจำาปีี แล้ะย้งค่งมุ่งเน่้น่ใน่การจ้ด้การ 
เงิน่ปีระจำาว้น่ แล้ะปีระมาณการกระแสำเงิน่สำด้ขององค่์กรร่วมก้น่ระหว่างฝ่ายการเงิน่  
ฝ่ายการต้ล้าด้แล้ะขาย แล้ะฝ่ายจ้ด้หา เพื�อร้กษีาระด้้บกระแสำเงิน่สำด้ให้เพ่ยงพอ
แล้ะสำามารถืค่วบคุ่มต้้น่ทุน่ทางการเงิน่ได้้ บริษ้ีทย้งให้ค่วามสำำาค้่ญ่ใน่การจ้ด้การ
เงิน่ทุน่หมุน่เว่ยน่ โด้ยม่การปีระชุำมต่้างๆ แล้ะม่แผู้น่การด้ำาเนิ่น่งาน่ท่�ช้ำด้เจน่ 
น่อกจากน้่�น่ บริษ้ีทยง้มค่่ณะกรรมการด้า้น่การเงิน่ระด้บ้ภมิ้ภาค่ เป็ีน่ผู้้ต้้รวจสำอบแล้ะ 
ร้บรองกล้ยุทธิ์ทางการเงิน่ของกลุ้่มบริษี้ท แล้ะม่การรายงาน่ให้ค่ณะกรรมการบริษี้ท
ทราบอย่างสำมำ�าเสำมอ

คัว�มูเสำ่�ย่งเก่�ย่วกับภัย่ธุรรมูชื่�ต่ิ

การหยุดช่ะงักข้องการผลิตและการจัดหา
เน้�องจากภัยธ์รรมูช่าติเช่่น	นำ�าท่วมูและภัยแล้ง

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
ค่วามเสำ่�ยงของบริษ้ีทต้่อภ้ยทางธิรรมชำาต้ิอย่้ใน่ระด้้บปีาน่กล้างเน่่�องจากการท่� 
สำำาน่้กงาน่ใหญ่่แล้ะโรงงาน่ต้้�งอย้่ค่น่ล้ะพื�น่ท่� อย่างไรก็ด้่ บริษี้ทต้ระหน่้กถื่งค่วามเสำ่�ยง  
ใน่การด้ำาเนิ่น่งาน่ใน่เขต้น่ิค่มอุต้สำาหกรรม จ่งได้้กำาหน่ด้ให้ม่ข้�น่ต้อน่ปีฏิบ้ต้ิใน่
การจ้ด้การก้บภาวะฉุกเฉิน่ข่�น่สำำาหร้บทุกโรงงาน่แล้ะจ้ด้ให้ม่การฝึกซ้อมร้บมือ 
เปีน็่ระยะ เพื�อให้ม้�น่ใจวา่จะสำามารถืปีฏิบ้ติ้ต้ามข้�น่ต้อน่ด้้งกล้า่วได้อ้ยา่งม่ปีระสำทิธิภิาพ 
ใน่กรณ้ท่�ม่การหยุด้ชำะง้กของธุิรกิจ บริษ้ีทก็สำามารถืแก้ไขได้้อย่างม่ปีระสำิทธิิภาพ 
โด้ยการบริหาร จ้ด้การห่วงโซ่อุปีทาน่อย่างยืด้หยุ่น่ เพื�อให้สำามารถืปีร้บเปีล้่�ยน่แล้ะ
สำล้้บการผู้ลิ้ต้ระหว่างโรงงาน่ท้�งสำามแห่งได้้อย่างค่ล้่องต้้ว น่อกจากน่้�น่ บริษ้ีทย้งได้้
ทำาปีระกน้่ภย้ใหค้่รอบค่ล้มุ ค่วามเสำ่�ยงจากภย้ธิรรมชำาต้แิล้ะภย้ทางอตุ้สำาหกรรมอื�น่ๆ

คัว�มูเสำ่�ย่งท่�เกิดข้ึ�นใหมู่

การเปีล่�ยนแปีลงข้องราคาปัีจจุบนัอย่างกระทันหัน	 
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งเมู้�อเศรษฐกิจส่่วนใหญ่่ 
ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช่้�อไวรัส่โคโรนา	
(COVID-19)

มูาตรการลดความูเส่่�ยง
บริษ้ีทหล้่กเล้่�ยงการเก็งกำาไรแล้ะม่การจ้ด้การสำิน่ค่้าค่งค่ล้้งโด้ยการขื�อสำิน่ค่้ามา 
เพื�อผู้ล้ติ้แล้ะขายสำนิ่ค้่าสำำาเรจ็รป้ีเปีน็่ปีระจำา อ่กท้�งจะพจิารณาค่ำาสำ้�งซื�อสำนิ่ค่า้สำำาเรจ็รป้ี 
ท่�เหมาะสำม โด้ยพิจารณาจากระด้้บสำิน่ค่้าค่งค่ล้้งท่�ม่อย้่



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)36

• 

• บริษี้ทจด้ทะเบ่ยน่จ้ด้ต้้�งข่�น่เปี็น่บริษี้ทมหาชำน่จำาก้ด้  
ใน่ชำื�อ “บริษี้ท มิล้เล้น่เน่้ยม สำต้่ล้ จำาก้ด้ (มหาชำน่)” (MS)

• บริษี้ทค่วบรวมกิจการระหว่าง NTS ก้บ SISCO แล้ะ 
SCSC ซ่�งเปี็น่บริษี้ทย่อยของบริษี้ทซิเมน่ต้์ไทยโฮล้ด้ิ�ง 
จำาก้ด้ (CHC)

• เปี็น่บริษี้ทท่�จด้ทะเบ่ยน่ใน่ต้ล้าด้หล้้กทร้พย ์
ภายใต้้หมวด้ “REHABCO”

• กลุ้่ม Tata Steel ยื�น่ค่ำาเสำน่อซื�อหล้้กทร้พย ์
ของบริษี้ทโด้ยสำม้ค่รใจ จากผู้้้ถืือหุ้น่ทุกราย 
เปี็น่การท้�วไปี

• ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ของบริษี้ทเปีล้่�ยน่จาก “CHC” 
เปี็น่ “กลุ้่ม Tata Steel” เปีล้่�ยน่ชำื�อจาก  
“บริษี้ท มิล้เล้น่เน่้ยม สำต้่ล้ จำาก้ด้ (มหาชำน่)” 
เปี็น่ “บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ 
(มหาชำน่)” แล้ะเปีล้่�ยน่ ชำื�อย่อหล้้กทร้พย์ของ 
บริษี้ทใน่ระบบการซื�อขายจาก “MS” เปี็น่ 
“TSTH”

• ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์อนุ่ม้ต้ิให้ย้ายหมวด้การซื�อ 
ขายหล้้กทร้พย์ของบริษี้ทกล้้บสำ้่หมวด้  
“CONMAT”

• บริษี้ทจ่ายเงิน่ปีัน่ผู้ล้ 
ปีระจำาปีี 2549 ให้แก่ 
ผู้้้ถืือหุ้น่บุริมสำิทธิิแล้ะหุ้น่สำาม้ญ่  
ใน่อ้ต้ราหุ้น่ล้ะ 0.03 บาท 
(38% ของกำาไรสำุทธิิ)

• ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ปีระกาศปีร้บเปีล้่�ยน่หมวด้ 
การซื�อขายหล้้กทร้พย์ของบริษี้ทมาอย้่ใน่ 
หมวด้ “STEEL”

• โค่รงการเต้าถืลุ้งขน่าด้เล้็ก (MBF)  
หยุด้การผู้ล้ิต้เปี็น่การชำ้�วค่ราว  
เน่่�องจากราค่าว้ต้ถืุด้ิบม่ราค่าสำ้งข่�น่

• บริษี้ทเปีิด้ต้้วต้ราสำิน่ค่้าใหม่ “TATA TISCON” 
ใน่เด้ือน่สำิงหาค่ม 2554

• บริษี้ทก้าวเข้าสำ้่ต้ล้าด้ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ใหม่  
“เหล้็กเพล้า”(Special Bar Quality) ซ่�งเปี็น่ 
ผู้้้ผู้ล้ิต้เพ่ยงรายเด้่ยวใน่ปีระเทศไทย แล้ะเปีิด้ต้้ว
ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์ใหม่ “เหล้็กเสำ้น่ต้้าน่แรงสำ้�น่สำะเทือน่ 
แผู้่น่ด้ิน่ไหว” ค่ร้�งแรกใน่ปีระเทศไทย  
สำำาหร้บพื�น่ท่�ท่�ม่แน่วโน่้มเรื�องแผู้่น่ด้ิน่ไหว

• บริษี้ทจ่ายเงิน่ปีัน่ผู้ล้ 
ปีระจำาปีี 2550 - 2551 ให้แก่ 
ผู้้้ถืือหุ้น่บุริมสำิทธิิแล้ะหุ้น่สำาม้ญ่  
ใน่อ้ต้ราหุ้น่ล้ะ 0.076 บาท  
(20% ของกำาไรสำุทธิิ)

• โค่รงการเต้าถืลุ้งขน่าด้เล้็ก (MBF)  
ซ่�งเปี็น่โค่รงการผู้ล้ิต้เหล้็ก  
โด้ยใชำ้แร่เหล้็กเปี็น่ว้ต้ถืุด้ิบได้้ 
ก่อสำร้างเสำร็จสำมบ้รณ์ ถืือเปี็น่ 
โค่รงการแรกของปีระเทศไทย 
แล้ะเอเชำ่ยต้ะว้น่ออกเฉ้ยงใต้้

• CHC บรรลุ้ข้อต้กล้งท่�จะขายหุ้น่ MS  
ท่�ถืืออย้่ใน่บริษี้ทท้�งหมด้ให้แก ่
กลุ้่ม Tata Steel

ปีระว้ต้ิแล้ะพ้ฒน่าการท่�สำำาค่้ญ่ท่�ผู้่าน่มาม่ด้้งน่้�

2545 25492547

2550

• บริษี้ทได้้ร้บรางว้ล้ CSR Recognition  
จากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้อุต้สำาหกรรมด้่เด้่น่  
ปีระจำาปีี 2556 ปีระเภทการบริหาร 
ค่วามปีล้อด้ภ้ย จากน่ายกร้ฐมน่ต้ร่

2556

25552554

2551

2552 

2548

• บริษี้ทได้้ร้บรางว้ล้ CSR Recognition แล้ะรางว้ล้ 
บริษี้ทจด้ทะเบ่ยน่ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่ม 
ด้่เด้่น่จากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้ “อุต้สำาหกรรมด้่เด้่น่”  
ปีระจำาปีี 2557 ปีระเภทการบริหารคุ่ณภาพ  
จากน่ายกร้ฐมน่ต้ร่

2557

ประวัต่ิและพัฒน�ก�รท่�สำำ�คััญ
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• 

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ “อุต้สำาหกรรมด่้เด่้น่” ปีระเภท 
การบริหารค่วามปีล้อด้ภ้ยจากน่ายกร้ฐมน่ต้ร่

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ Gold Award จากการแข่งข้น่ 
น่ำาเสำน่อผู้ล้งาน่การจ้ด้การแล้ะค่วบคุ่มคุ่ณภาพใน่งาน่มหกรรม 
คุ่ณภาพแห่งชำาต้ิ ICQCC ปีระจำาปีี 2559  
(International Convention on Quality Control Circle 2016)  
ท่�จ้ด้ข่�น่ใน่ปีระเทศไทย

• SISCO ได้้ร้บรางว้ล้จากโค่รงการสำ่งเสำริมโรงงาน่อุต้สำาหกรรมให้ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ
ต้่อสำ้งค่มแล้ะอย้่ร่วมก้บชำุมชำน่ได้้อย่างย้�งยืน่ (CSR - DIW) ซ่�งจ้ด้ข่�น่ 
โด้ยกรมโรงงาน่อุต้สำาหกรรม กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ “ธิงธิรรมาภิบาล้สำิ�งแวด้ล้้อม” ปีระจำาปีี 2559  
จากการน่ิค่มอุต้สำาหกรรมแห่งปีระเทศไทย

• บริษี้ทได้้ร้บการค่้ด้เล้ือก ให้อย้่ใน่รายชำื�อ “Thailand  
Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชำื�อ “หุ้น่ย้�งยืน่”

• บริษี้ทได้้ร่วมเปี็น่ 1 ใน่ 30 บริษี้ทน่ำาร่องใน่การปีระกาศเจต้น่ารมณ์
เข้าร่วมโค่รงการ The Children Sustainability Forum  
เพื�อสำ่งเสำริมการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจท่�เปี็น่มิต้รแล้ะค่ำาน่่งถื่งสำิทธิิเด้็ก

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ “เหมืองแร่สำ่เข่ยว 2558” 
จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะการเหมืองแร่  
กระทรวงอุต้สำาหกรรม

25622561

2560

2563

25592558

• บริษี้ท ได้้ร้บรางว้ล้ Thailand ICT Excellence Award 2017 ใน่ปีระเภทโค่รงการพ้ฒน่า
กระบวน่การหล้้กภายใน่

• บริษี้ทได้้ร้บรางว้ล้ “หุ้น่ย้�งยืน่” แล้ะ “รายงาน่การพ้ฒน่าเพื�อค่วามย้�งยืน่  
ปีระจำาปีี 2560 ระด้้บ Recognition” จากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้ “อุต้สำาหกรรมด้่เด้่น่ ปีระเภทการบริหารงาน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย” จากน่ายกร้ฐมน่ต้ร่
• NTS แล้ะ SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ “สำถืาน่ปีระกอบกิจการด้่เด้่น่ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย  

อาชำ่วอน่าม้ย แล้ะสำภาพแวด้ล้้อมการทำางาน่ ระด้้บปีระเทศ” จากสำำาน่้กงาน่สำว้สำด้ิการ 
แล้ะคุ่้มค่รองแรง กระทรวงแรงงาน่

• NTS ได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่ “Carbon Footprint for Organization (CFO)”  
(ค่าร์บอน่ฟุต้พริ�น่ท์ขององค่์กร) จากองค่์การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่กระจก (องค่์การมหาชำน่)

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ “Green Star Award” จากการน่ิค่มอุต้สำาหกรรมแห่งปีระเทศไทย แล้ะรางว้ล้ 
“เหมืองแร่สำ่เข่ยว” จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะการเหมืองแร่ กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้จากโค่รงการสำ่งเสำริมโรงงาน่อุต้สำาหกรรมให้ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มแล้ะ 
อย้่ร่วมก้บชำุมชำน่ได้้อย่างย้�งยืน่ (CSR-DIW) แล้ะ SISCO ได้้ร้บรางว้ล้จากโค่รงการสำ่งเสำริมโรงงาน่
อุต้สำาหกรรมให้ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มแล้ะอย้่ร่วมก้บชำุมชำน่ได้้อย่างย้�งยืน่ (CSR-DIW)  
ระด้้บต้่อเน่่�อง

• SCSC ได้้ร้บรางว้ล้ “ไค่เซ็น่ระด้้บเหร่ยญ่ทอง”

• บริษี้ทจ้ด้มหกรรมการแข่งข้น่เด้ิน่ - วิ�ง “ทาทา สำต้่ล้ มิน่ิมาราธิอน่ 2018  
วิ�งเพื�อทหารผู้่าน่ศ่ก” 

• บริษี้ทได้้ร้บค่ะแน่น่ Tata Business Excellence Model (TBEM)  
เพิ�มสำ้งข่�น่จากระด้้บ “ผู้ล้งาน่ด้่” ใน่ปีี 2559 เปี็น่ระด้้บ  
“ผู้้้น่ำาใน่อุต้สำาหกรรมท่�เปีิด้ต้้วใหม่” 

• บริษี้ทได้้ร้บรางว้ล้ “หุ้น่ย้�งยืน่ ปีระจำาปีี 2561” แล้ะ “บริษี้ทจด้ทะเบ่ยน่ 
ด้้าน่ค่วามย้�งยืน่ ปีระจำาปีี 2561 ปีระเภทด้่เด้่น่” จากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ 
แห่งปีระเทศไทย

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้จากโค่รงการสำ่งเสำริมโรงงาน่อุต้สำาหกรรมให้ม่ค่วามร้บผู้ิด้
ชำอบต้่อสำ้งค่มแล้ะอย้่ร่วมก้บชำุมชำน่ได้้อย่างย้�งยืน่ (CSR-DIW) SCSC  
แล้ะ SISCO ได้้ร้บรางว้ล้จากจากโค่รงการสำ่งเสำริมโรงงาน่อุต้สำาหกรรมให้
ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มแล้ะอย้่ร่วมก้บชำุมชำน่ได้้อย่างย้�งยืน่ (CSR-DIW) 
ระด้้บต้่อเน่่�อง 

• SCSC ได้้ร้บการร้บรองมาต้รฐาน่ “Carbon Footprint for Organization 
(CFO)” จากองค่์การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่กระจก (องค่์การมหาชำน่)

• SISCO ได้้ร้บรางว้ล้ “การจ้ด้การของเสำ่ยท่�ด้่ต้ามหล้้ก 3Rs”  
จากกรมโรงงาน่อุต้สำาหกรรม กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้ “อุต้สำาหกรรมด้่เด้่น่ ปีระจำาปีี 2561  
ปีระเภทการบริหารงาน่คุ่ณภาพ” จากน่ายกร้ฐมน่ต้ร่

• SISCO แล้ะ SCSC ได้้ร้บรางว้ล้องค่์กรต้้น่แบบ Happy Workplace  
ปีระจำาปีี 2561 จากสำำาน่้กงาน่กองทุน่สำน่้บสำนุ่น่การสำร้างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.)

• NTS แล้ะ SCSC ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบกิจการด้่เด้่น่ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย 
อาชำ่วอน่าม้ย แล้ะสำภาพแวด้ล้้อมการทำางาน่ ระด้้บปีระเทศ  
จากสำำาน่้กงาน่สำว้สำด้ิการแล้ะคุ่้มค่รองแรง กระทรวงแรงงาน่

• บริษี้ทได้้ร้บการพิจารณาต้่ออายุปีระกาศน่้ยบ้ต้รร้บรองจากค่ณะกรรมการแน่วร่วมปีฏิบ้ต้ิของ 
ภาค่เอกชำน่ไทยใน่การต้่อต้้าน่การทุจริต้ (CAC)

• บริษี้ทได้้ร้บการปีระกาศจากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย ให้อย้่ใน่รายชำื�อหุ้น่ย้�งยืน่ 
ปีระจำาปีี 2562

• บริษี้ทได้้ร้บรางว้ล้การเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ค่วามย้�งยืน่ ปีระจำาปีี 2562  
จากสำมาค่มบริษี้ทจด้ทะเบ่ยน่ไทย สำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะ 
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ แล้ะสำถืาบ้น่ไทยพ้ฒน่์

• SISCO ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบการเค่รือข่ายท่�ม่การด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่ม 
อย่างต้่อเน่่�อง (CSR-DPIM Continuous) ปีระจำาปีี 2562 ปีระเภทโรงปีระกอบโล้หกรรม  
จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะการเหมืองแร่ กระทรวงอุต้สำาหกรรม 

• SISCO, SCSC แล้ะ NTS ได้้ร้บรางว้ล้สำ่งเสำริมสำถืาน่ปีระกอบการรวมพล้้งสำร้างค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ
ต้่อสำ้งค่มเปี็น่สำุขอย่างย้�งยืน่ (CSR-DIW Continuous) ปีระจำาปีี 2562  
จากกรมโรงงาน่อุต้สำาหกรรม กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• NTS แล้ะ SCSC ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบกิจการท่�ม่ระบบบริหารจ้ด้การด้้าน่แรงงาน่ยอด้เย่�ยม 
ปีระจำาปีี 2561 - 2562 ใน่ฐาน่ะต้้น่แบบของการจ้ด้การด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย อาชำ่วอน่าม้ย 
แล้ะสำภาพแวด้ล้้อมการทำางาน่ ระด้้บปีระเทศ แล้ะ SISCO ได้้ร้บรางว้ล้น่้�ใน่ปีี 2562  
จากสำำาน่้กงาน่สำว้สำด้ิการแล้ะคุ่้มค่รองแรงงาน่ กระทรวงแรงงาน่

• SISCO ได้้ร้บมอบปีระกาศน่้ยบ้ต้รค่าร์บอน่ฟุต้พริ�น่ท์ขององค่์กร อย่างต้่อเน่่�อง 
ต้้�งแต้่ปีี 2560 2561 แล้ะ 2562 จากองค่์การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่กระจก (องค่์การมหาชำน่)

• บริษี้ทได้้ร้บปีระกาศน่้ยบ้ต้รภาค่่ล้ด้โล้กร้อน่ ใน่ฐาน่ะบริษี้ทท่�ร่วมมือก้บกรมปี่าไม้  
องค่์การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่กระจก (องค่์การมหาชำน่) แล้ะค่ณะกรรมการ 
ชำุมชำน่ปี่าบ้าน่หิน่ด้าด้

• NTS แล้ะ SCSC ได้้ร้บรางว้ล้เหมืองแร่สำ่เข่ยว ปีระจำาปีี 2562 ต้่อเน่่�องเปี็น่ปีีท่� 2 แล้้ว  
จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะการเหมืองแร่ กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• บริษี้ท เอ็น่.ท่.เอสำ. สำต้่ล้กรุ�ปี จำาก้ด้ (มหาชำน่) ได้้เปีล้่�ยน่ชำื�อ เปี็น่ บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้  
การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) (TSMT)

• บริษี้ท เหล้็กสำยาม (2001) จำาก้ด้ แล้ะ บริษี้ทเหล้็กก่อสำร้างสำยาม จำาก้ด้ ค่วบรวมกิจการ
เข้าก้บบริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ การผู้ล้ิต้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) (TSMT) ด้้วยวิธิ่การ
โอน่กิจการท้�งหมด้ (EBT) ให้ TSMT โด้ยบริษี้ท เหล้็กสำยาม (2001) จำาก้ด้ แล้ะ 
บริษี้ท เหล้็กก่อสำร้างสำยาม จำาก้ด้ อย้่ภายใต้้กระบวน่การเล้ิกกิจการ

• บริษี้ทได้้ร้บการปีระกาศจากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย ให้อย้่ใน่รายชำื�อหุ้น่ย้�งยืน่ 
ปีระจำาปีี 2563 แล้ะได้้ร้บรางว้ล้การเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ค่วามย้�งยืน่ ปีระจำาปีี 2563 จาก
สำถืาบ้น่ไทยพ้ฒน่์

• NTS แล้ะ SISCO ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบการเค่รือข่ายท่�ม่การด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้าน่ 
ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มอย่างต้่อเน่่�อง (CSR-DPIM Continuous) 4 ปีี แล้ะ 2 ปีี 
ต้ิด้ต้่อก้น่ (ต้ามล้ำาด้้บ) ปีระเภทโรงปีระกอบโล้หกรรม จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่ 
แล้ะการเหมืองแร่ กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• SISCO, SCSC แล้ะ NTS ได้้ร้บรางว้ล้สำ่งเสำริมสำถืาน่ปีระกอบการรวมพล้้งสำร้าง 
ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มเปี็น่สำุขอย่างย้�งยืน่ (CSR-DIW Continuous) ปีระจำาปีี 2563 
จากกรมโรงงาน่อุต้สำาหกรรม กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้ สำถืาน่ปีระกอบการต้้น่แบบด้่เด้่น่ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย อาชำ่วอน่าม้ย 
แล้ะสำภาพแวด้ล้้อมใน่ การทำางาน่ ปีระจำาปีี 2563 ใน่ระด้้บปีระเทศ จากกรมสำว้สำด้ิการ
แล้ะคุ่้มค่รองแรงงาน่ กระทรวงแรงงาน่

• SISCO ได้้ร้บมอบปีระกาศน่้ยบ้ต้ร ค่าร์บอน่ฟุต้พริ�น่ท์ขององค่์กร อย่างต้่อเน่่�อง 
ต้้�งแต้่ปีี 2560-2563 จากองค่์การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่กระจก (องค่์การมหาชำน่)

• NTS แล้ะ SCSC ได้้ร้บรางว้ล้เหมืองแร่สำ่เข่ยว อย่างต้่อเน่่�อง ต้้�งแต้่ปีี 2561 - 2563  
จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะการเหมืองแร่ กระทรวงอุต้สำาหกรรม

• SCSC ได้้ร้บปีระกาศน่้ยบ้ต้รธิงขาว-ด้าวเข่ยวปีระจำาปีี 2563 จากการน่ิค่มอุต้สำาหกรรม
แห่งปีระเทศไทย (กน่อ.)

• NTS ได้้ร้บรางว้ล้ Thailand Kaizen Award ระด้้บเหร่ยญ่เงิน่ใน่ปีระเภท 
น่ว้ต้กรรมไค่เซ็น่ จากสำมาค่มสำ่งเสำริมเทค่โน่โล้ย่ (ไทย-ญ่่�ปีุ่น่)



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)38

ผูู้้ถืือหุ้น

รายชำื�อผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ 10 รายแรกจากจำาน่วน่ผู้้้ถืือหุ้น่ท้�งหมด้ 20,685 ราย ณ ว้น่ปีิด้สำมุด้ทะเบ่ยน่ล้่าสำุด้ 24 พฤษีภาค่ม 2564 เพื�อสำิทธิิ 
ใน่การเข้าร่วมปีระชำุมสำาม้ญ่ผู้้้ถืือหุ้น่ค่ร้�งท่� 20 ม่รายล้ะเอ่ยด้ด้้งน่้�

	ลำาดับ		 	 	 			 				รายช่่�อผู้ถึ้อหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD.(ก) 5,718,472,083 67.90

2. น่ายว่ระพ้น่ธิุ์ ท่ปีสำุวรรณ 395,855,000 4.70

3. บมจ. ธิน่าค่ารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4. น่ายวิโรจน่์ อ่�งไพบ้ล้ย์ 273,002,901 3.24

5. น่ายธิ่ระชำ้ย ก่รต้ิเต้ชำากร 117,582,900 1.40

6. บริษี้ท ไทยเอ็น่ว่ด้่อาร์ จำาก้ด้(ข) 108,416,694 1.29

7. PERSHING LLC  96,120,908 1.14

8. น่ายอำาพล้ วิโรจน่์เวชำภ้ณฑ์์ 61,636,000 0.73

9. กองมรด้กน่ายว่ระพ้น่ธิุ์ ท่ปีสำุวรรณ 58,000,000 0.69

10. EAST FOURTEEN LIMITED(ค่) 27,901,300 0.33

รวม 7,153,038,582 84.94

11. ผู้้้ถืือหุ้น่อื�น่ๆ (20,671 ราย) 1,268,502,266 15.06

รวมทุั�งสิ�น 8,421,540,848 100.00

หม�ยเหตุุ :
(ก) เปี็น่บริษี้ทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โด้ย TSL ถืือหุ้น่อย้่สำ้ด้สำ่วน่ร้อยล้ะ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ด้ำาเน่ิน่เน่ิน่ธิุรกิจเปี็น่บริษี้ทล้งทุน่  

จ้ด้ต้้�งข่�น่เมื�อปีี 2551 ใน่ปีระเทศสิำงค่โปีร์ แล้ะเน่่�องด้้วย TSGH ซ่�งเปี็น่ผู้้้ถืือหุ้น่ใหญ่่ของบริษ้ีท ได้้ถืือหุ้น่ใน่บริษ้ีทมากกว่าร้อยล้ะ 50 จ่งทำาให้สำามารถืค่วบคุ่มมต้ิท่�ปีระชำุม 
ผู้้้ถืือหุ้น่ได้้เกือบท้�งหมด้ เชำ่น่ การแต้่งต้้�งกรรมการ หรือการขอมต้ิใน่เรื�องอื�น่ท่�ต้้องใชำ้เสำ่ยงสำ่วน่ใหญ่่ของท่�ปีระชำุม เปี็น่ต้้น่

(ข) บริษ้ีท ไทยเอ็น่ว่ด้่อาร์ จำาก้ด้ เปี็น่บริษ้ีทย่อยของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย ผู้้้ล้งทุน่ท่�ถืือเอ็น่ว่ด้่อาร์สำามารถืร้บสำิทธิิปีระโยชำน่์ทางการเงิน่ได้้เสำมือน่ล้งทุน่ใน่หุ้น่ของ  
บริษี้ทจด้ทะเบ่ยน่ทุกปีระการ ยกเว้น่ไม่ม่สำิทธิิใน่การออกเสำ่ยงใน่ท่�ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ สำามารถืหาข้อม้ล้น่้กล้งทุน่ใน่บริษี้ท ไทยเอ็น่ว่ด้่อาร์ จำาก้ด้ ได้้ใน่เว็บไซต้์ www.set.or.th

(ค่) East Fourteen Limited ปีระกอบด้้วย :
 1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
 2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
 3. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
 4. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
 5. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. 

ณ ว้น่ท่� 24 พฤษีภาค่ม 2564 บริษี้ทม่ผู้้้ถืือหุ้น่สำาม้ญ่รายย่อยท้�งสำิ�น่ 20,284 ราย ค่ิด้เปี็น่จำาน่วน่หุ้น่สำาม้ญ่ 2,702,841,155 หุ้น่ จากจำาน่วน่หุ้น่สำาม้ญ่ท้�งหมด้ 8,421,540,848 หุ้น่ 
หรืออ้ต้ราร้อยล้ะ 32.09 ของหุ้น่สำาม้ญ่ท่�ชำำาระแล้้ว

นโย่บ�ย่ก�รจ่�ย่เงินปันผู้ลข้องบริษััทและบริษััทย่่อย่
บริษ้ีทม่น่โยบายท่�จะจ่ายเงิน่ปีัน่ผู้ล้ให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น่ใน่อ้ต้ราไม่เกิน่ 
ร้อยล้ะ 40  ของกำาไรสำุทธิิ หล้้งจากห้กเงิน่ทุน่สำำารองต้ามกฎหมาย 
ของงบการเงิน่รวม ซ่�งจะพิจารณาจากปัีจจ้ยต้่างๆ ท่�จะไม่ทำาให้ม่ 
ผู้ล้กระทบต้่อการด้ำาเน่ิน่การปีกต้ิของบริษ้ีทอย่างม่น่้ยสำำาค่้ญ่ ปีัจจ้ย 
ด้ง้กล่้าวปีระกอบด้ว้ย ผู้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่ ฐาน่ะการเงิน่ ค่วามสำามารถื
ใน่การชำำาระหน่้�ของบริษ้ีท การขยายธิุรกิจ ภาระหน่้าท่�ท่�ต้้องชำำาระ
หน่้�ของบริษ้ีทให้เสำร็จสำิ�น่ต้ามสำ้ญ่ญ่าก้้ยืมใด้ๆ รวมถื่งปีัจจ้ยอื�น่ๆ  
ท่�เก่�ยวข้องก้บการบริหารของบริษ้ีท โด้ยการค่ำาน่่งถ่ืงผู้ล้ปีระโยชำน์่

สำ้งสุำด้ใน่ระยะยาวของผู้้้ถืือหุ้น่เป็ีน่หล้้กสำำาค่้ญ่ แต่้ท้�งน้่�จะต้้องได้้ร้บ
ค่วามเห็น่ชำอบแล้ะการอนุ่ม้ต้ิจากค่ณะกรรมการแล้ะ/หรือท่�ปีระชำุม 
ผู้้้ถืือหุ้น่ 

สำำาหร้บน่โยบายการจ่ายเงิน่ปัีน่ผู้ล้ของบริษ้ีทย่อย จะข่�น่อย่้ก้บ 
ผู้ล้การด้ำาเนิ่น่งาน่ของบริษ้ีทย่อย ซ่�งจะต้อ้งมก่ำาไรเพย่งพอท่�จะจ่ายได้ ้
แล้ะไม่ม่ผู้ล้ขาด้ทุน่สำะสำม ท้�งน้่� ต้้องพิจารณาจากปัีจจ้ยหล้้กต่้างๆ 
ข้างต้้น่ด้้วย
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ผู้ังก�รบริห�รง�นข้องกลุ่มูบริษััท ท�ท� สำต่่ล (ประเทศไทย่) จำ�กัด (มูห�ชื่น)

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

ผูู้้ชื่่วย่กรรมูก�ร
ผูู้้จัดก�รใหญ่

โรงงาน	NTS โรงงาน	SCSC โรงงาน	SISCO การเงิน การตลาดและ
การข้าย จัดหา ทรัพัยากรบุคคล

และบริหาร

ความูเปี็นเลิศทาง
ธ์ุรกิจและ 
บริการกลุ่มู

ส่่วนบริหาร 
ความูปีลอดภัย	
อาช่่วอนามูัย	และ 
ส่ิ�งแวดล้อมูกลาง

ส่่วนกลยุทธ์์ 
กลุ่มูบริษทัและ 
การวางแผน

เลข้านุการบริษัท	

ส่่วนกลุ่มู
เทคโนโลย่

ส่่วนวิศวกรรมู
และเทคโนโลย่
ส่ารส่นเทศ

ส่่วนรัฐกิจส่มัูพัันธ์์

 คัณะกรรมูก�ร

สำำ�นักง�นต่รวจสำอบภ�ย่ใน

กรรมูก�รผูู้้จัดก�รใหญ่

โคัรงสำร้�งก�รจัดก�ร

รองกรรมูก�รผูู้้จัดก�รใหญ่ -
ก�รผู้ลิต่

คัณะกรรมูก�รพันธุกิจ 
เพื�อสำังคัมูและคัว�มูย่ั�งย่ืน

คัณะกรรมูก�รบรรษััทภิบ�ล
สำรรห� และพิจ�รณ�ผู้ลต่อบแทน

คัณะจัดก�ร
คัณะกรรมูก�รต่รวจสำอบและ

บริห�รคัว�มูเสำ่�ย่ง



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)40

คัณะกรรมูก�ร 
ต้ามข้อบ้งค่้บของบริษ้ีทกำาหน่ด้ให้ม่ค่ณะกรรมการบริษ้ีทม่จำาน่วน่ไม่น่้อยกว่า 5 แล้ะไม่เกิน่ 14 ค่น่ ซ่�งปัีจจุบ้น่บริษ้ีทม่จำาน่วน่กรรมการ 
ท้�งหมด้ 8 ค่น่ โด้ยม่กรรมการอิสำระจำาน่วน่ 3 ค่น่ ค่ิด้เปี็น่สำ้ด้สำ่วน่ 1 ใน่ 3 ของจำาน่วน่กรรมการท้�งหมด้

คณะกรรมูการบริษัท	ณ	วันท่�	31	มู่นาคมู	2564

รายช่่�อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั�งการปีระชุ่มู
(ในปีี	2563-2564)

จำานวนครั�งเข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า ปีระธิาน่กรรมการ 6 6(ค่)

2. น่ายอล้้น่ แค่ม กรรมการอิสำระ 6 6(ข)

3. น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์ กรรมการอิสำระ 6 6(ข)

4. น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง กรรมการอิสำระ 6 6(ก)

5. น่ายธิราธิร เปีรมสำุน่ทร กรรมการ 6 6(ข)

6. น่ายร้งกะน่าร์ท รากุปีะต้ิ เราว์ กรรมการ 6 6(ค่)

7. น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม กรรมการ 6 6(ค่)

8. น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการ 6 6

หม�ยเหตุุ:  (ก) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง
  (ข) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 3 ค่ร้�ง
  (ค่) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 6 ค่ร้�ง

กรรมูการท่�มู่อำานาจลงนามูผูกพัันบริษัทและวิธ์่การลงนามูผูกพัันบริษัท
น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า ปีระธิาน่ค่ณะจ้ด้การ แล้ะน่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ ล้งล้ายมือชืำ�อร่วมก้น่แล้ะปีระท้บต้ราสำำาค่้ญ่ของบริษ้ีท 
หรือ น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า ปีระธิาน่ค่ณะจ้ด้การ หรือ น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ ล้งล้ายมือชืำ�อร่วมก้บ น่ายธิราธิร เปีรมสำุน่ทร 
รวมเปี็น่สำองค่น่แล้ะปีระท้บต้ราสำำาค่้ญ่ของบริษี้ท

ข้อบเข้ตอำานาจหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทม่อำาน่าจแล้ะหน้่าท่�ใน่การจ้ด้การบริษ้ีทให้เป็ีน่
ไปีต้ามว้ต้ถุืปีระสำงค์่ ข้อบ้งค่้บ แล้ะมติ้ของท่�ปีระชุำมผู้้้ถืือหุ้น่ ท้�งน่้�  
ค่ณะกรรมการไม่สำามารถือนุ่มต้้หิรอืพจิารณากำาหน่ด้เป็ีน่ปีระการใด้ๆ 
เว้น่แต้่ได้้ร้บค่วามเห็น่ชำอบด้้วยค่ะแน่น่เสำ่ยงข้างมากของกรรมการท่�
เข้าร่วมปีระชำุมค่ณะกรรมการของบริษ้ีทแล้ะ/หรือบริษ้ีทย่อยใน่เรื�อง 
ด้้งต้่อไปีน่้�

1. การก้้ยืมใน่วงเงิน่เกิน่ห้าสำิบล้้าน่บาทท่�ไม่ได้้อย่้ใน่งบปีระมาณ
ปีระจำาปีีของกลุ้่มบริษี้ท

2. การให้ก้้ หรือให้หล้้กปีระก้น่ การชำด้ใชำ้ค่่าเสำ่ยหาย การค่ำ�าปีระก้น่ 
หน่้งสำือร้บรองการให้การสำน่้บสำนุ่น่ หรือค่ำาม้�น่ใน่ล้้กษีณะท่�
ค่ล้้ายค่ล้่งก้น่แก่บุค่ค่ล้ใด้ๆ ท่�มิได้้อย่้ใน่งบปีระมาณปีระจำาปีี
ของกลุ้่มบริษ้ีท เว้น่แต่้ต้ามท่�อนุ่ญ่าต้ใน่สำ้ญ่ญ่าหล้้กใน่การ 
ปีร้บโค่รงสำร้างหน่้� หรือต้ามท่�กำาหน่ด้ใน่แผู้น่ฟ้�น่ฟ้กิจการของ 
NTS 

3. การล้งทุน่ใด้ๆ ใน่วงเงิน่เกิน่ห้าสิำบล้า้น่บาทท่�ไม่ได้อ้ย้ใ่น่งบปีระมาณ 
ปีระจำาปีีของกลุ้่มบริษี้ท

4. การขาย โอน่ ให้เชำ่า หรือให้อนุ่ญ่าต้ใด้ๆ เก่�ยวก้บทร้พย์สำิน่หรือ
สำิน่ทร้พย์ใด้ๆ ท่�ม่ม้ล้ค่่าทางบ้ญ่ช่ำเกิน่ห้าสำิบล้้าน่บาท ซ่�งไม่ได้้ 
อย้่ใน่งบปีระมาณปีระจำาปีีของกลุ้่มบริษี้ท

5. การให้ค่วามเห็น่ชำอบแล้ะแก้ไขงบปีระมาณปีระจำาปีีของกลุ้่ม
บริษี้ท

6. ธุิรกรรมใด้ๆ ก้บบุค่ค่ล้ท่�เก่�ยวข้องก้น่ซ่�งมิได้้เป็ีน่การปีระกอบ
กิจการต้ามปีกต้ิ

7. การเปีล้่�ยน่แปีล้งน่โยบายทางการบ้ญ่ช่ำ การอนุ่ม้ติ้งบการเงิน่
ปีระจำาปีีรวม งบการเงนิ่ปีระจำาปีีเด้่�ยว แล้ะงบการเงนิ่รายไต้รมาสำ
ของกลุ้่มบริษี้ท

8. การเปีล่้�ยน่แปีล้งท่�เก่�ยวข้องก้บการปีระกอบธุิรกิจ หรือเลิ้ก
ปีระกอบธิุรกิจใด้ๆ ของกลุ้่มบริษี้ท
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คณะกรรมูการตรวจส่อบและบริหารความูเส่่�ยง	#

รายช่่�อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั�งการปีระชุ่มู
(ในปีี	2563-2564)

จำานวนครั�ง
เข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายอล้้น่ แค่ม(ก) ปีระธิาน่ 4 4(ข)

2. น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์(ก) กรรมการ 4 4(ค่)

3. น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง(ก) กรรมการ 4 4(ง)

หม�ยเหตุุ: #ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ ได้้เปีล้่�ยน่ชำื�อเปี็น่ ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ใน่ท่�ปีระชำุมค่ณะกรรมการบริษี้ท เมื�อว้น่ท่� 20 เมษีายน่ 2564
 (ก) กรรมการอิสำระ
 (ข) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 1 ค่ร้�ง
 (ค่) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง
 (ง) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 3 ค่ร้�ง

ข้อบเข้ตอำานาจหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการตรวจส่อบและบริหารความูเส่่�ยง

1. กำาก้บด้้แล้สำอบทาน่ให้บริษ้ีทม่ระบบรายงาน่ทางการเงิน่ต้าม
มาต้รฐาน่การบ้ญ่ชำ่ต้ามท่�กฏหมายกำาหน่ด้อย่างโปีร่งใสำ ถื้กต้้อง
แล้ะเพ่ยงพอ

2. ส่ำงเสำริมให้ม่การพ้ฒน่าระบบรายงาน่ทางการเงิน่ให้ท้ด้เท่ยมก้บ
มาต้รฐาน่บ้ญ่ชำ่สำากล้

3. สำอบทาน่ให้บริษ้ีทม่ระบบการค่วบคุ่มภายใน่ แล้ะการต้รวจสำอบ
ภายใน่ท่�เหมาะสำมแล้ะม่ปีระสำิทธิิผู้ล้

4. สำอบทาน่ระบบการบรหิารค่วามเสำ่�ยงแล้ะต้ดิ้ต้ามกรอบการบรหิาร
ค่วามเสำ่�ยงโด้ยรวมของบริษี้ท

5. สำอบทาน่ให้บริษ้ีทปีฏิบ้ต้ิต้ามกฎหมายว่าด้้วยหล้้กทร้พย์แล้ะ
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ แล้ะกฎหมายอื�น่ๆ ท่�เก่�ยวข้องก้บธุิรกิจของบริษ้ีท

6. สำอบทาน่ระบบการค่วบค่มุภายใน่ แผู้น่งาน่ แล้ะแน่วทางต้รวจสำอบ 
รวมท้�งการปีระเมิน่ผู้ล้การต้รวจสำอบ การด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้าน่ต่้างๆ  
ของบริษ้ีทต้ามมาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงิน่

7. พิจารณาการเปิีด้เผู้ยข้อม้ล้ของบริษ้ีทใน่กรณ้ท่�เกิด้รายการท่�
เก่�ยวโยงก้น่หรือรายการท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน์่
ให้ม่ค่วามถื้กต้้อง ค่รบถื้วน่ แล้ะเป็ีน่ไปีต้ามกฎหมายของ
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ ท้�งน่้� เพื�อให้ม้�น่ใจว่ารายการด้้งกล้่าวสำมเหตุ้ 
สำมผู้ล้แล้ะเปี็น่ปีระโยชำน่์สำ้งสำุด้ต้่อบริษี้ท

8. สำอบทาน่แล้ะให้ค่วามเห็น่ใน่การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของสำำาน่้กงาน่ต้รวจ
สำอบภายใน่แล้ะปีระสำาน่งาน่ก้บผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่

9. จ้ด้ทำารายงาน่การกำาก้บด้้แล้กิจการของค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ
แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง โด้ยเปิีด้เผู้ยไว้ใน่รายงาน่ปีระจำาปีีของ
บรษ้ิีท ซ่�งรายงาน่ด้ง้กล่้าวต้อ้งล้งน่ามโด้ยปีระธิาน่ค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง แล้ะต้้องปีระกอบด้้วย ข้อม้ล้
อย่างน่้อยด้้งต้่อไปีน่้�
• ค่วามเห็น่เก่�ยวกบ้ค่วามถืก้ต้อ้ง ค่รบถ้ืวน่ แล้ะค่วามน่า่เชืำ�อถือื

ต้่อรายงาน่ทางการเงิน่ของบริษี้ท

• ค่วามเห็น่เก่�ยวก้บค่วามเพ่ยงพอของระบบค่วบคุ่มภายใน่
ของบริษี้ท

• ค่วามเห็น่เก่�ยวก้บการปีฏิบ้ต้ิต้ามกฎหมายว่าด้้วยหล้้กทร้พย์
แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ ข้อกำาหน่ด้ของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ หรือ
กฎหมายท่�เก่�ยวข้องก้บธิุรกิจของบริษี้ท

• ค่วามเห็น่เก่�ยวก้บค่วามเหมาะสำมของกระบวน่การต้รวจสำอบ
• ค่วามเห็น่เก่�ยวก้บรายการท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน์่
• จำาน่วน่ค่ร้�งของการปีระชำมุค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิาร 

ค่วามเสำ่�ยง แล้ะการเข้าร่วมปีระชำุมของกรรมการแต้่ล้ะราย
• ค่วามเห็น่หรือข้อสำ้งเกต้โด้ยรวมท่�ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ 

แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ได้้ร้บจากการปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ต้ามกฎบ้ต้ร
• รายการอื�น่ท่�เห็น่ว่าผู้้้ถืือหุ้น่แล้ะผู้้้ล้งทุน่ท้�วไปีค่วรทราบ 

ภายใต้้ขอบเขต้หน้่าท่�แล้ะค่วามร้บผิู้ด้ชำอบท่�ได้้ร้บมอบหมาย
จากค่ณะกรรมการบริษี้ท

10. พิจารณาค่้ด้เล้ือก เสำน่อแต้่งต้้�ง ถือด้ถือน่ แล้ะเสำน่อค่่าต้อบแทน่
ผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ของบริษี้ท ต้่อท่�ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ แล้ะเข้าร่วมปีระชำุม
ก้บผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำโด้ยไม่ม่ฝ่ายจ้ด้การเข้าร่วมปีระชำุมด้้วยอย่างน่้อย
ปีีล้ะ 1 ค่ร้�ง

11. แต่้งต้้�ง ถือด้ถือน่ โยกย้าย หรือเล้ิกจ้างผู้้้บริหารสำ้งสุำด้ของ
สำำาน่้กงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ (ถื้าม่) หรือ ว่าจ้าง หรือเปีล้่�ยน่แปีล้ง
วาระการว่าจ้างงาน่ของพน่้กงาน่ท่�ทำางาน่อย่้ใน่สำำาน่้กงาน่ต้รวจ
สำอบภายใน่ 

12. พิจารณางบปีระมาณแล้ะกำาล้ง้พล้ของสำำาน่ก้งาน่ต้รวจสำอบภายใน่ 
(ถื้าม่) หรืองบปีระมาณการว่าจ้างสำำาน่้กงาน่ต้รวจสำอบภายใน่อื�น่

13. ปีฏิบ้ติ้การอื�น่ใด้ต้ามท่�กฎหมายกำาหน่ด้หรือค่ณะกรรมการ 
ของบริษี้ทจะมอบหมาย
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คณะกรรมูการบรรษัทภิบาล	ส่รรหา	และพัิจารณาผลตอบแทน

รายช่่�อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั�งการปีระชุ่มู
(ในปีี	2563-2564)

จำานวนครั�ง
เข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า ปีระธิาน่ 2 2(ค่)

2. น่ายอล้้น่ แค่ม(ก) กรรมการ 2 2(ข)

3. น่ายธิราธิร เปีรมสำุน่ทร กรรมการ 2 2(ข)

4. น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง(ก) กรรมการ 2  2

หม�ยเหตุุ : (ก) กรรมการอิสำระ น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง ได้้ร้บการแต่้งต้้�งเป็ีน่ ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ เมื�อว้น่ท่� 20 เมษีายน่ 2564
 (ข) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 1 ค่ร้�ง
 (ค่) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง

ข้อบเข้ตอำานาจหนา้ท่�ข้องคณะกรรมูการบรรษัทภิบาล	ส่รรหา	 
และพัิจารณาผลตอบแทน
1. พิจารณาแล้ะทบทวน่แน่วปีฏบ้ิต้ดิ้า้น่บรรษ้ีทภบิาล้ของบรษ้ิีท เสำน่อ 

ต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท
2. ให้ค่ำาปีร่กษีาแก่ค่ณะกรรมการบริษ้ีทแล้ะผู้้้บริหารใน่เรื�องการ

ปีฏิบ้ติ้งาน่เพื�อให้เป็ีน่ไปีต้ามแน่วปีฏิบ้ติ้ ด้้าน่บรรษ้ีทภิบาล้ต้าม
ท่�กำาหน่ด้

3. น่ำาเสำน่อหล้้กเกณฑ์์แล้ะน่โยบาย ต้ล้อด้จน่สำรรหาผู้้้ท่�เหมาะสำม 
ใน่การด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการบริษ้ีททด้แทน่กรรมการท่�หมด้
วาระหรือกรณ้อื�น่ต้่อค่ณะกรรมการบริษ้ีทแล้ะท่�ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่
พิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

4. พิจารณาสำรรหาผู้้้ท่�เหมาะสำมใน่การด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการ 
ผู้้้จ้ด้การใหญ่่ เสำน่อต้่อค่ณะกรรรมการบริษี้ทพิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

5. จ้ด้ให้กรรมการบริษ้ีทได้้ปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ติ้งาน่ของค่ณะกรรมการ 
โด้ยองค์่รวม แล้ะรวบรวมสำรุปีผู้ล้การปีระเมิน่เสำน่อต่้อค่ณะกรรมการ 
บริษ้ีทเพื�อพ้ฒน่าการปีฏิบ้ต้ิงาน่แล้ะการกำาก้บด้้แล้กิจการของ
ค่ณะกรรมการบริษี้ท

6. พิจารณาแล้ะเสำน่อค่ำาแน่ะน่ำาใน่เรื�องค่่าต้อบแทน่สำำาหร้บค่ณะกรรมการ 
บริษ้ีท ค่ณะกรรมการชำุด้ต่้างๆ ท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีทแต้่งต้้�ง 
เสำน่อต้อ่ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทแล้ะท่�ปีระชำมุผู้้ถ้ือืหุ้น่พจิารณาอน่มุ้ต้ิ

7. พิจารณาแล้ะเสำน่อค่ำาแน่ะน่ำาใน่เรื�องค่า่ต้อบแทน่สำำาหรบ้กรรมการ
ผู้้จ้ด้้การใหญ่ ่แล้ะผู้้บ้รหิารของบริษ้ีท (รองกรรมการผู้้จ้ด้้การใหญ่ ่
สำายการผู้ลิ้ต้ แล้ะ ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่) เพื�อเสำน่อ 
ต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ทพิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

8. พิจารณากำาหน่ด้แน่วทาง วิธิ่การ แล้ะการกำาหน่ด้ค่่าต้อบแทน่ 
ด้้งกล้่าวให้สำอด้ค่ล้้องก้บผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษี้ท โด้ยค่ำาน่่ง
ถืง่ปัีจจย้ต่้างๆ แล้ะบริษ้ีทอื�น่ท่�อย้่ใน่อตุ้สำาหกรรมล้ก้ษีณะเด้ย่วกน้่
ปีระกอบด้้วย

9. พิจารณาแล้ะเสำน่อค่ำาแน่ะน่ำาใน่เรื�องงบปีระมาณการข่�น่ค่่าจ้าง  
เงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีี แล้ะผู้ล้ต้อบแทน่ของพน่้กงาน่บริษ้ีทแล้ะ 
บริษี้ทย่อย แล้ะน่ำาเสำน่อต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ทพิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

10. งาน่อื�น่ๆ ต้ามท่�ได้้ร้บมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษี้ท

คัณะจัดก�ร
ค่ณะจด้้การปีระกอบด้ว้ยกรรมการบริษ้ีทจำาน่วน่ 4 ทา่น่ ปีระกอบด้้วย 
น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า ทำาหน่้าท่�ปีระธิาน่ค่ณะจ้ด้การ แล้ะกรรมการจ้ด้การ
ค่ือ น่ายร้งกะน่าร์ท รากุปีะต้ิ เราว์ น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม แล้ะน่ายราจ่ฟ 
มง้กล้้ ใน่ปีี 2563-2564 ค่ณะจด้้การทกุท่าน่ได้ป้ีฏิบ้ติ้หน่า้ท่�ต้ามค่วาม
ร้บผู้ิด้ชำอบท่�ได้้ร้บมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษ้ีทต้ามกฎบ้ต้ร 
แล้ะม่การกำาก้บด้้แล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ต้่างๆ ต้ามขอบเขต้อำาน่าจหน่้าท่� 
ท่�ได้้กำาหน่ด้ไว้

ระหว่างปีี 2563-2564 ไม่ม่การจ้ด้ปีระชุำมค่ณะจ้ด้การข่�น่อย่างเป็ีน่
ทางการ อย่างไรก็ด้่ ค่ณะจ้ด้การย้งค่งให้ค่ำาแน่ะน่ำาแก่ฝ่ายบริหารใน่
เรื�องสำำาค่้ญ่ต่้างๆ อย่างต้่อเน่่�องผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ รวมท้�งทาง
จด้หมายอิเล้็กทรอน่ิกสำ์ (email) การปีระชำุมทางไกล้ผู้่าน่จอภาพ  
แล้ะมต้ิวาระเว่ยน่

ข้อบเข้ตอำานาจหน้าท่�ข้องคณะจัดการ
1.  กำาหน่ด้น่โยบาย กล้ยุทธิ์ โค่รงสำร้างการบริหารงาน่ แล้ะอำาน่าจ

การบริหารต้่างๆ ของบริษี้ทให้สำอด้ค่ล้้องแล้ะสำน่้บสำนุ่น่ต้่อสำภาพ
เศรษีฐกิจเพื�อเสำน่อต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ทอนุ่ม้ต้ิ

2.  พิจารณาให้ค่วามเห็น่ต้่อแผู้น่การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ แล้ะการจ้ด้สำรร
งบปีระมาณปีระจำาปีีต้ามท่�ฝ่ายบริหารเสำน่อมา เพื�อเสำน่อต้่อ 
ค่ณะกรรมการบริษี้ทอนุ่ม้ต้ิ

3.  กำาก้บ ด้้แล้ ต้ิด้ต้ามผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษี้ทให้เปี็น่ไปีอย่าง
ม่ปีระสำิทธิิภาพ แล้ะเหมาะสำมก้บภาวะของธิุรกิจ เพื�อปีระโยชำน่์ 
ต่้อการบริหารกิจการแล้ะด้ำาเนิ่น่งาน่ของบริษ้ีทให้บรรลุ้ว้ต้ถุื 
ปีระสำงค์่ต้ามน่โยบายแล้ะแผู้น่ธุิรกิจท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีท 
กำาหน่ด้ไว้

4.  ด้ำาเน่ิน่การอื�น่ๆ ต้ามท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีทมอบหมายเปี็น่
ค่ราวๆ ไปี ท้�งน่้� ค่ณะจ้ด้การอาจมอบอำาน่าจหน่้าท่�ให้พน่้กงาน่ 
ระด้้บบริหารของบริษ้ีทม่อำาน่าจกระทำาการใน่เรื�องใด้ เรื�องหน่่�ง 
หรือหล้ายเรื�องต้ามท่�ค่ณะจ้ด้การพิจารณาเห็น่สำมค่วรได้้
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คณะกรรมูการพัันธ์กิจเพั้�อส่ังคมูและความูยั�งย้น

รายช่่�อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั�งการปีระชุ่มู
(ในปีี	2563-2564)

จำานวนครั�ง
เข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์(ก) ปีระธิาน่กรรมการ 2 2

2. น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม กรรมการ 2 2(ข)

3. น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการ 2 2

หม�ยเหตุุ: (ก) กรรมการอิสำระ
 (ข) ปีระชุำมผู่้าน่สืำ�ออิเล็้กทรอนิ่กส์ำ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง

ข้อบเข้ตอำานาจหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการพัันธ์กิจเพั่�อส่ังคมูและความูยั�งย้น	

ค่ณะกรรมการสำามารถืขอขอ้มล้้ หรอืค่ำาอธิบิายท่�ม่ค่วามสำำาค่ญ้่ต้อ่การ
ปีฏิบ้ติ้งาน่ภายใต้้ขอบเขต้การด้ำาเนิ่น่งาน่จากพน่้กงาน่หรือกรรมการ
ของบริษี้ทได้้ ท้�งน่้� ค่ณะกรรมการสำามารถืขอค่ำาปีร่กษีาจากท่�ปีร่กษีา 
หรือท่�ปีร่กษีากฎหมายได้้ต้ามท่�เห็น่สำมค่วรแล้ะจำาเปี็น่ โด้ยค่วาม 
ร้บผู้ิด้ชำอบของค่ณะกรรมการม่ด้้งน่้�

1. กำาหน่ด้น่โยบายใน่ด้า้น่ค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบต้อ่สำง้ค่ม แล้ะใหค้่ำาแน่ะน่ำา
ต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท

2. น่ำาเสำน่อกิจกรรม แล้ะแผู้น่การใชำ้จ่ายจากการด้ำาเน่ิน่การต้าม 
น่โยบายด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มต้่อค่ณะกรรมการบริษ้ีท
แล้ะต้ิ ด้ต้ามผู้ล้

3. ทบทวน่แล้ะต้ิด้ต้ามการด้ำาเน่ิน่กิจกรรมใน่ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ 
ต้่อสำ้งค่มเพื�อให้ม้�น่ใจว่าบริษ้ีทได้้ปีฏิบ้ต้ิต้ามน่โยบายใน่ด้้าน่ 
ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่ม

4. พิจารณาร่วมก้บฝ่ายบริหาร ใน่มุมมองด้้าน่แน่วโน้่มของสำ้งค่ม
แล้ะปีระเด็้น่ท่�เก่�ยวข้องก้บสำ่วน่รวม รวมท้�งเรื�องท่�อาจสำ่งผู้ล้ 
กระทบต้่อการด้ำาเน่ิน่งาน่หรือผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีท แล้ะ
น่ำาเสำน่อต้อ่ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทใน่แน่วทางท่�บรษ้ิีทค่วรต้อบสำน่อง
ต้่อแน่วโน่้ม ปีระเด้็น่ปีัญ่หา แล้ะข้อก้งวล้เหล้่าน่้�น่ เพื�อให้บรรล้ ุ
เปีา้หมายทางธิรุกจิแล้ะเปีา้หมายใน่ด้า้น่ค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบต้อ่สำง้ค่ม
ได้้อย่างม่ปีระสำิทธิิผู้ล้มากข่�น่

5. ทบทวน่ต้ำาแหน่่งของฝ่ายบริหารท่�เก่�ยวข้องก้บการค่าด้หว้งหล้้ก
ของผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยท่�เก่�ยวก้บค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่ม รวมท้�ง
การน่ำาเสำน่อมมุมองเหล้า่น่้�น่ต้อ่ค่ณะกรรมการบริษ้ีทเพื�อพจิารณา

6. ทบทวน่การเปี็น่ค่้่ค่้าแล้ะการม่ค่วามสำ้มพ้น่ธิ์อย่างต้่อเน่่�องท้�งใน่
ปีจัจุบ้น่แล้ะอน่าค่ต้ เพื�อสำน่บ้สำน่นุ่การเต้บิโต้อยา่งย้�งยนื่ของบรษ้ิีท 
ทบทวน่รายงาน่การพ้ฒน่าอย่างย้�งยืน่ปีระจำาปีีของบริษ้ีทก่อน่ท่� 
จะน่ำาเสำน่อต้่อสำาธิารณะ

7. ทบทวน่การเปีร่ยบเท่ยบมาต้รฐาน่ของน่โยบาย ระบบ แล้ะ
กระบวน่การต้ิด้ต้ามผู้ล้ก้บแน่วทางปีฏิบ้ต้ิท่�ด้่ท่�สำุด้ใน่ด้้าน่ค่วาม
ร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มของโล้ก

8. ทบทวน่แล้ะน่ำาเสำน่องบปีระมาณปีระจำาปีีใน่ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ
ต้่อสำ้งค่มต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท

9. ทบทวน่เก่�ยวก้บโค่รงการริเริ�มต้่างๆ ใน่ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อ
สำ้งค่มด้ำาเน่ิน่การโด้ยฝ่ายบริหาร

10. ทบทวน่กล้ยุทธิ์ด้้าน่การสำื�อสำารท่�เก่�ยวก้บค่วามร้บผิู้ด้ชำอบต่้อ
สำ้งค่มแล้ะการเต้ิบโต้อย่างย้�งยืน่ของบริษี้ทอย่างต้่อเน่่�อง

11. พิจารณาทบทวน่การเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ใน่ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อ
สำง้ค่มของบริษ้ีทให้สำอด้ค่ล้อ้งต้ามขอ้กำาหน่ด้ของต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์
แห่งปีระเทศไทย

12. ทบทวน่ ปีระเมิน่ผู้ล้การต้รวจสำอบ แล้ะรายงาน่การต้รวจสำอบ 
เพื�อใหเ้กดิ้ค่วามเชืำ�อม้�น่ใน่กจิกรรมด้า้น่ค่วามรบ้ผิู้ด้ชำอบต่้อสำง้ค่ม

13. ด้้แล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของบริษ้ีทให้เปี็น่ไปีต้ามข้อค่วรปีฏิบ้ต้ิของ
บริษ้ีทแล้ะสำ้งค่มใน่ฐาน่ะบรรษ้ีทพล้เมืองท่�ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อ
สำ้งค่ม

14. ด้แ้ล้ใหม้ก่ารทำากจิกรรมท่�สำง่ผู้ล้ต้อ่ค่ณุภาพชำว่ติ้ของผู้้ม้ส่ำว่น่ได้เ้สำย่
ต้่างๆ

15. ต้ิด้ต้ามให้บริษ้ีทย่อยด้ำาเน่ิน่การสำอด้ค่ล้้องก้บน่โยบาย แล้ะงบ
ปีระมาณด้้าน่ค่วามร้บผิู้ด้ชำอบต่้อสำ้งค่มท่�ได้้ร้บมอบหมายจาก
ค่ณะกรรมการบริษี้ท

16. สำน่้บสำนุ่น่ให้ค่ำาแน่ะน่ำาแก่ฝ่ายบริหารใน่การกำาหน่ด้ ต้ิด้ต้าม 
ทบทวน่กล้ยุทธิ์แล้ะน่โยบายด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มของ
บรษ้ิีท แล้ะน่ำาไปีปีฏบ้ิต้เิพื�อใหบ้รษ้ิีทม่การเต้บิโต้อยา่งย้�งยนื่ เพิ�ม
ค่ณุค่า่ให้สำอด้ค่ล้อ้งกบ้การค่งไว้แล้ะเพิ�มข่�น่ใน่ระยะยาว ทางด้า้น่
การเงนิ่ การผู้ลิ้ต้ เรื�องท่�เก่�ยวกบ้ธิรรมชำาต้ ิสำง้ค่ม มนุ่ษียชำาต้ ิแล้ะ
ทนุ่ทางปัีญ่ญ่า ทบทวน่แผู้น่งาน่ด้า้น่อาช่ำวะอน่ามย้ค่วามปีล้อด้ภย้
แล้ะสำิ�งแวด้ล้้อมของบริษี้ท แล้ะการปีฏิบ้ต้ิต้ามแผู้น่งาน่ด้้งกล้่าว

17. ใหข้อ้มล้้ ผู้ล้ต้อบสำน่องอย่างเป็ีน่ทางการต่้อค่ณะกรรมการบริษ้ีท
ใน่เรื�องท่�ค่ณะกรรมการได้้ปีร่กษีาหารือ

18. ด้ำาเนิ่น่การอื�น่ใด้ต้ามท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีทอ้างถื่งเป็ีน่ค่ร้�งค่ราว 
หรือท่�อาจม่ผู้ล้บ้งค่้บใชำ้โด้ยปีระกาศ / แก้ไขต้ามกฎหมาย
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การปีระชุ่มูผู้ถึ้อหุ้นข้องกรรมูการบริษัท	ปีระจำาปีี	2563

รายช่้�อ ตำาแหน่ง การเข้้าร่วมูปีระชุ่มูส่ามูัญ่ผู้ถึ้อหุ้น

1. น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า(ก) ปีระธิาน่กรรมการ 1(ง)

2. น่ายอล้้น่ แค่ม(ข) กรรมการอิสำระ 1 

3. น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์(ค่) กรรมการอิสำระ 1

4. น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง กรรมการอิสำระ 1

5. น่ายธิราธิร เปีรมสำุน่ทร กรรมการ 1

6. น่ายร้งกะน่าร์ท รากุปีะต้ิ เราว์ กรรมการ 1(ง)

7. น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม กรรมการ 1(ง)

8. น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการ 1

หม�ยเหตุุ : (ก) ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการ
  ปีระธิาน่ค่ณะจ้ด้การ
  ปีระธิาน่ค่ณะบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่
 (ข) ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ
 (ค่) ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่
 (ง) ปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ 

ผู้บริหาร	ณ	วันท่�	31	มู่นาคมู	2564

รายช่่�อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1. น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่

2. น่ายว้น่เล้ิศ การวิว้ฒน่์ รองกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การผู้ล้ิต้

3. น่ายจาย้น่ทา ชำาค่ราบอร์ต้่� ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การเงิน่แล้ะบ้ญ่ชำ่ 

4. น่ายศิโรโรต้ม์ เมธิมโน่ศ้กด้ิ� ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - ทร้พยากรบุค่ค่ล้แล้ะบริหาร

5. น่ายไพฑ์้รย์ เชำื�อสำุข ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - จ้ด้หา

6. น่ายชำ้ยเฉล้ิม บุญ่ญ่านุ่ว้ต้ร ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การต้ล้าด้แล้ะการขาย

7. น่ายอมิท ค่้น่น่า ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - ค่วามเปี็น่เล้ิศทางธิุรกิจแล้ะบริการกลุ้่ม

8. น่ายพรชำ้ย ต้้�งวรกุล้ชำ้ย ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ NTS

9. น่ายศ้กด้ิ�ชำ้ย ล้อยฟ้าขจร ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ SCSC

10. น่ายรุ่งโรจน่์ เล้ิศอารมย์ ผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - โรงงาน่ SISCO

ข้อบเข้ตอำานาจหน้าท่�ข้องกรรมูการผู้จัดการใหญ่่
1. ด้้แล้ บริหาร ด้ำาเนิ่น่งาน่ แล้ะปีฏิบ้ติ้งาน่ปีระจำาต้ามปีกติ้ธิุรกิจ

เพื�อปีระโยชำน่์ของบริษี้ทให้เปี็น่ไปีต้ามว้ต้ถืุปีระสำงค่์แล้ะข้อบ้งค่้บ
บริษี้ท ต้ล้อด้จน่ระเบ่ยบ มต้ิ น่โยบาย แผู้น่งาน่ แล้ะงบปีระมาณ
ท่�กำาหน่ด้แล้ะอนุ่ม้ต้โิด้ยท่�ปีระชุำมค่ณะกรรมการ ภายใต้ก้รอบของ
กฎหมายท่�เก่�ยวข้องแล้ะขอบเขต้อำาน่าจท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีท
กำาหน่ด้

2. จ้ด้ทำาแผู้น่การด้ำาเน่ิน่ธุิรกิจ แล้ะงบปีระมาณปีระจำาปีี ให้เปี็น่ 
ไปีต้ามน่โยบายของค่ณะกรรมการบริษ้ีท เพื�อน่ำาเสำน่อต่้อ 
ค่ณะจ้ด้การ แล้ะค่ณะกรรมการบริษี้ท

3. พิจารณากล้้�น่กรองขอ้มล้้แล้ะขอ้เทจ็จรงิใน่เรื�องท่�เก่�ยวขอ้งกบ้การ
ด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจก่อน่ท่�จะน่ำาเสำน่อต้่อค่ณะจ้ด้การ แล้ะค่ณะกรรมการ
บริษี้ท

4. ม่อำาน่าจใน่การอนุ่ม้ติ้การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจปีกต้ิใน่เรื�องต้่างๆ อาทิ
เชำน่่ การจด้้ซื�อวต้้ถุืด้บิ ค่า่ใช้ำจา่ยด้ำาเน่นิ่งาน่ ค่า่ใช้ำจา่ยใน่การขาย 
แล้ะบรหิาร แล้ะรายจา่ยล้งทนุ่ภายใน่วงเงนิ่ท่�ค่ณะกรรมการบรษ้ิีท 
กำาหน่ด้

5. ด้ำาเน่ิน่การอื�น่ๆ ต้ามท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีทมอบหมายเปี็น่ 
ค่ราวๆ ไปี
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เลข้�นุก�รบริษััท
บริษี้ทได้้จ้ด้ม่เล้ขานุ่การบริษี้ทมาต้้�งแต้่ปีี 2546 โด้ยเล้ขานุ่การบริษี้ท
ปีฏบ้ิติ้หน่า้ท่�ด้ว้ยค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบ ระมด้้ระวง้ แล้ะค่วามซื�อสำต้้ย์สำจุริต้ 
ปีจัจบุ้น่เล้ขาน่กุารบรษ้ิีท ชืำ�อน่างสำาวสำมใจ จารกุจิจรญ้่ เล้ขาน่กุารบรษ้ิีท
เปี็น่ผู้้้ท่�ม่ค่วามร้้แล้ะปีระสำบการณ์ใน่งาน่ด้้าน่เล้ขานุ่การ ต้ล้อด้จน่ได้้ 
ผู่้าน่การอบรมหล้้กส้ำต้รท่�เก่�ยวข้องก้บการปีฏิบ้ติ้หน้่าท่�ของเล้ขานุ่การ 
บริษ้ีท ได้้แก่ Company Secretary Program แล้ะ Fundamental 
Practice for Corporate Secretary เปี็น่ต้้น่

เล้ขานุ่การบริษี้ทม่หน่้าท่�แล้ะค่วามร้บผู้ิด้ชำอบหล้้ก ด้้งน่้�
1. ด้้แล้แล้ะจ้ด้การเรื�องการปีระชุำมค่ณะกรรมการบริษ้ีทแล้ะ 

ค่ณะกรรมการชำุด้ย่อย
2.  ด้แ้ล้แล้ะจด้้การเรื�องการปีระชุำมสำาม้ญ่ปีระจำาปีีผู้้ถ้ือืหุ้น่ จด้้ทำาแล้ะ

เผู้ยแพร่รายงาน่การปีระชำุม
3.  จด้้เก็บเอกสำารแล้ะรายงาน่ท่�เก่�ยวข้องต้ามข้อกำาหน่ด้ต่้างๆ ท่�ออก

โด้ยสำำาน่ก้งาน่ค่ณะกรรมการกำากบ้หล้ก้ทรพ้ยแ์ล้ะต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์ 
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย แล้ะกระทรวงพาณิชำย์

4.  ด้้แล้แล้ะให้ค่ำาแน่ะน่ำาแก่ค่ณะกรรมการ แล้ะบริษ้ีทใน่การปีฏิบ้ติ้
ต้ามกฎหมาย กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องก้บธิุรกิจของบริษี้ท

5.  ด้้แล้แล้ะให้ข้อเสำน่อแน่ะเก่�ยวก้บการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ของ
บริษี้ทแก่ค่ณะกรรมการ

6. ด้้แล้แล้ะอำาน่วยค่วามสำะด้วกแก่ผู้้้ถืือหุ้น่ ค่ณะกรรมการบริษ้ีท  
ฝ่ายบริหาร แล้ะเรื�องอื�น่ๆ ท่�เก่�ยวข้องก้บค่ณะกรรมการบริษี้ท

7.  ติ้ด้ต้ามให้ม่การด้ำาเน่ิน่การต้ามมต้ิท่�ปีระชำุมของค่ณะกรรมการ
บริษี้ท แล้ะมต้ิท่�ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่

คั่�ต่อบแทนกรรมูก�รและผูู้้บริห�ร
บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้น่โยบายแล้ะแน่วทางเก่�ยวก้บค่่าต้อบแทน่ของ
กรรมการแล้ะผู้้้บริหารไว้อย่างชำ้ด้เจน่ เพื�อให้สำามารถืจ้งใจแล้ะ
ร้กษีากรรมการแล้ะผู้้้บริหารท่�ม่คุ่ณภาพสำามารถืปีฏิบ้ต้ิงาน่ให้บริษ้ีท 
ได้้เปี็น่อย่างด้่

ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ จะเป็ีน่
ผู้้้เสำน่อค่่าต้อบแทน่ด้้งกล้่าวต้่อค่ณะกรรมการบริษ้ีท แล้ะผู้้้ถืือหุ้น่จะ
เปี็น่ผู้้้พิจารณาอนุ่ม้ต้ิ โด้ยการกำาหน่ด้ค่่าต้อบแทน่ของค่ณะกรรมการ
แล้ะค่ณะกรรมการชุำด้ย่อย โด้ยพิจารณาจากภาระหน่้าท่�แล้ะค่วาม 
ร้บผู้ิด้ชำอบ ผู้ล้การปีฏิบ้ติ้งาน่โด้ยรวม แล้ะผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของ
บริษ้ีทเพื�อเสำน่อต้่อท่�ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่พิจารณา ค่่าต้อบแทน่อย่้ใน่
ระด้้บเหมาะสำมเมื�อเปีร่ยบเท่ยบก้บอุต้สำาหกรรมล้้กษีณะเด้่ยวก้น่  
ท้�งน่้� บริษ้ีทไม่ม่น่โยบายจ่ายค่่าต้อบแทน่กรรมการให้แก่ผู้้้บริหารท่�
ด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการบริษี้ทย่อย

สำำาหร้บค่่าต้อบแทน่ของกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่แล้ะผู้้้บริหารของ
บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อย จะพิจารณาโด้ยค่ณะกรรมการบริษี้ทต้ามค่วาม
เห็น่ชำอบของค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้
ต้อบแทน่ โด้ยพิจารณาจากหน่้าท่�ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ ผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ 
สำ่วน่บุค่ค่ล้ รวมถื่งผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทท้�งใน่ระยะส้ำ�น่แล้ะ 
ระยะยาว ซ่�งเป็ีน่ค่่าต้อบแทน่ท่�ใช้ำเป็ีน่บรรท้ด้ฐาน่ท่�ได้้ต้กล้งไว้ร่วมก้น่  
สำามารถืสำร้างแรงจ้งใจใน่การกำาก้บด้้แล้แล้ะบริหารกิจการของบริษ้ีท 
ให้เปี็น่ไปีต้ามเป้ีาหมายแล้ะร่วมสำร้างค่วามเจริญ่ก้าวหน้่าของบริษ้ีท
อย่างม้�น่ค่งต่้อไปี

ค่าตอบแทนท่�เปี็นตัวเงิน
ค่่าต้อบแทน่ของกรรมการท่�เปี็น่ต้้วเงิน่แบ่งออกเปี็น่สำองปีระเภท  
ค่่าต้อบแทน่ปีระจำา ซ่�งแบ่งจ่ายเป็ีน่รายไต้รมาสำ แล้ะค่่าเบ่�ยปีระชุำม  
ซ่�งจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่�มาเข้าร่วมปีระชำุมหล้้งการปีระชำุม

กรณ้ท่�ม่กรรมการพ้น่จากต้ำาแหน่่งหรือเข้าด้ำารงต้ำาแหน่่งใหม่ บริษ้ีท
จะค่ำาน่วณจ่ายต้ามสำ้ด้ส่ำวน่จำาน่วน่ว้น่ท่�กรรมการด้ำารงต้ำาแหน่่งใน่ 
ไต้รมาสำน่้�น่ๆ

อัตราค่าตอบแทนข้องคณะกรรมูการบริษัท	จนกว่าท่�ปีระชุ่มูผู้ถึ้อหุ้นจะมู่มูติเปีล่�ยนแปีลงเปี็นอย่างอ้�น	

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน	(บาทต่อปีี) เบ่�ยปีระชุ่มู	(บาทต่อครั�ง)

ค่ณะกรรมการบริษี้ท ปีระธิาน่ 630,000 42,000
กรรมการ 472,500 21,000

ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ปีระธิาน่ 168,000 15,750
กรรมการ 115,500 10,500

ค่ณะจ้ด้การ ปีระธิาน่ - 15,750
กรรมการ - 10,500

ค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ ปีระธิาน่
กรรมการ

150,000
75,000

15,750
10,500

ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่
ปีระธิาน่
กรรมการ

150,000
75,000

15,750
10,500

ไม่ม่การเปีล้่�ยน่แปีล้งอ้ต้ราค่่าต้อบแทน่ของค่ณะกรรมการบริษี้ทต้้�งแต้่ปีี 2555
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ค่าตอบแทนกรรมูการบริษัทแต่ละรายในปีี	2563-2564

ลำาดับท่� ช่่�อ	–	นามูส่กุล

ค่าตอบแทน	(บาท)

คณะกรรมูการ
บริษัท

คณะกรรมูการ
ตรวจส่อบและ

บริหารความูเส่่�ยง
คณะจัดการ

คณะกรรมูการบรรษัท
ภิบาล	ส่รรหาและ

พัิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมูการ
พัันธ์กิจเพั่�อส่ังคมู
และความูยั�งย้น

จำานวนรวมู
ทั�งหมูด

1. น�ยปิยุช้ กำุปตุ้�(กำ)

ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการ 
ปีระธิาน่ค่ณะจ้ด้การ  
ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ 
สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

- - - - -

2. น�ยอัล่ัน แคม
กรรมการอิสำระ 
ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ 
แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง
กรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา 
แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

598,500 231,000 - 96,000 - 925,500

3. น�ยหัตุถศึักำดิ� ณ ป้อัมเพ็ช้ร์
กรรมการอิสำระ 
กรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยง
ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจ 
เพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่

598,500 157,500 - - 181,500 937,500

4. น�งส�วอันุตุตุร� พ�นโพธิิ�ทุอัง
กรรมการอิสำระ 
กรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยง
กรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา  
แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

598,500 157,500 - 96,000 - 852,000

5. น�ยธิร�ธิร เปรมสุนทุร
กรรมการบริษี้ท  
กรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา 
แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่

598,500 - - 96,000 - 694,500

6. น�ยรังกำะน�ร์ทุ ร�กำุปะตุิ เร�ว์
กรรมการบริษี้ท 
กรรมการจ้ด้การ

598,500 - - - - 598,500

7. น�ยอั�ช้่ช้ อันุปัม(กำ)

กรรมการบริษี้ท 
กรรมการจ้ด้การ
กรรมการพ้น่ธิกิจ
เพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่

- - - - - -

8. น�ยร�จ่ฟ มังกำัล่(กำ)

กรรมการบริษี้ท
กรรมการจ้ด้การ
กรรมการพ้น่ธิกิจ 
เพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่
กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่

- - - - - -

รวม 2,992,500 546,000 - 288,000 181,500 4,008,000

หม�ยเหตุุ: (ก) ต้้�งแต้ว่น้่ท่� 30 มถิืนุ่ายน่ 2559 พน่้กงาน่ของบรษ้ิีท ทาทา สำต้ล่้ แล้ะบรษ้ิีทยอ่ยผู้้ท้่�ได้ร้บ้การแต้ง่ต้้�งใหด้้ำารงต้ำาแหน่ง่กรรมการของบรษ้ิีทยอ่ย จะต้อ้งไมร่บ้ค่า่ต้อบแทน่ 
 กรรมการจากบริษี้ทท่�ต้น่เข้าไปีด้ำารงต้ำาแหน่่ง 
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นโย่บ�ย่ก�รจ�่ย่คั�่ต่อบแทนผูู้บ้ริห�รระดบัสำงูข้องบรษิัทั
ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่เป็ีน่ 
ผู้้้ปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่โด้ยพิจารณา
จากผู้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่ทางธุิรกจิของบริษ้ีท การด้ำาเนิ่น่งาน่ต้ามน่โยบาย 
ท่�ได้้ร้บจากค่ณะกรรมการบริษ้ีท ปีัจจ้ยด้้าน่ค่วามย้�งยืน่ ได้้แก่  
สำภาวการณ์เศรษีฐกิจ สำิ�งแวด้ล้้อมแล้ะสำ้งค่ม ปีระกอบก้บพิจารณา 
ค่่าต้อบแทน่ท่�เหมาะสำมท้�งใน่ระยะสำ้�น่แล้ะระยะยาว จากน่้�น่จ่งเสำน่อ 
อ้ต้ราการข่�น่ค่่าจ้างปีระจำาปีีแล้ะเงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีีต่้อค่ณะกรรมการ
บริษี้ทพิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

ใน่ขณะเด้่ยวก้น่ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณา
ผู้ล้ต้อบแทน่ จะปีระเมิน่แล้ะน่ำาเสำน่ออ้ต้ราการข่�น่ค่่าจ้างปีระจำาปีีแล้ะ
เงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีีของพน่้กงาน่ท้�งหมด้ของบริษ้ีทต้่อค่ณะกรรมการ
บริษ้ีท โด้ยด้้จากข้อม้ล้ท้�งปีีปีัจจุบ้น่แล้ะเปีร่ยบเท่ยบข้อม้ล้ย้อน่หล้้ง
ใน่ปีัจจ้ยต้่างๆ ด้้งน่้�

1. ผู้ล้ปีระกอบการของธิุรกิจ โด้ยพิจารณาจากรายได้้ก่อน่ด้อกเบ่�ย, 
ภาษี่แล้ะค่่าเสำื�อมราค่า, กำาไรก่อน่ห้กภาษี่ แล้ะ กำาไรหล้้งห้กภาษี่

2. ค่วามสำามารถืใน่การพ้ฒน่าธิุรกิจแล้ะการปีร้บปีรุงปีระสำิทธิิภาพ
การด้ำาเน่ิน่งาน่ของธิุรกิจให้ด้่ข่�น่ใน่แต้่ล้ะปีี

3. เปีร่ยบเท่ยบผู้ล้ปีระกอบการของธิุรกิจก้บอุต้สำาหกรรมเด้่ยวก้น่

หล้้งจากท่�ได้้ร้บอนุ่ม้ต้ิงบปีระมาณจากค่ณะกรรมการบริษ้ีทแล้้ว 
กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่จะพิจารณาแล้ะอนุ่ม้ต้ิ ค่่าต้อบแทน่ใน่ร้ปีของ
การปีร้บระด้้บ (ถื้าม่) การข่�น่ค่่าจ้างปีระจำาปีีแล้ะเงิน่รางว้ล้ปีระจำา
ปีีสำำาหร้บรองกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ - การผู้ลิ้ต้แล้ะผู้้้ชำ่วยกรรมการ 
ผู้้้จ้ด้การใหญ่่ ต้ามท่�กำาหน่ด้ไว้ใน่อำาน่าจด้ำาเน่ิน่การ

ท้�งน้่� น่โยบายการจ่ายค่า่ต้อบแทน่น้่�น่เพื�อให้ม้�น่ใจวา่ระด้บ้แล้ะสำด้้ส่ำวน่
ของค่่าต้อบแทน่ม่ค่วามสำมเหตุ้สำมผู้ล้ เพ่ยงพอท่�จะด้่งด้้ด้ ร้กษีา 
แล้ะจ้งใจผู้้้บริหารระด้้บสำ้งให้ทำางาน่ได้้สำำาเร็จ โด้ยม่องค่์ปีระกอบของ 
ค่่าต้อบแทน่สำำาหร้บผู้้้บริหารระด้้บสำ้ง ได้้แก่

1. เงิน่เด้ือน่แล้ะเงิน่รางว้ล้พิเศษี
2. เงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีีต้ามผู้ล้งาน่ของผู้้้บริหารระด้้บสำ้งใน่แต่้ล้ะ

ปีีงบปีระมาณแล้ะผู้ล้ปีระกอบการของบริษี้ท
3. เงิน่พิเศษี เงิน่ชำ่วยเหล้ือแล้ะผู้ล้ปีระโยชำน่์ต่้างๆ ท่�เอื�อต้่อวิถื่การ

ด้ำาเน่ิน่ชำ่วิต้แล้ะการเก็บออม 
4. สำว้สำด้ิการค่่าร้กษีาพยาบาล้แล้ะการปีระก้น่อุบ้ต้ิเหตุ้
5. ผู้ล้ปีระโยชำน่์ต้ามกฎหมายเมื�อเกษี่ยณอายุ

คั�่ต่อบแทนรวมูสำำ�หรับผูู้้บริห�รระดบัสูำงข้องบริษัทั คัณะ
กรรมูก�รและผูู้้บริห�รระดับสำูงข้องบริษััทย่่อย่ท่�เป็น 
ธุุรกิจหลัก
ค่่าต้อบแทน่รวมของผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษี้ท ใน่ร้ปีของเงิน่เด้ือน่ 
เงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีี แล้ะเงิน่รางว้ล้อื�น่ๆ ใน่ปีี 2563 - 2564 (1 เมษีายน่ 
2563 - 31 ม่น่าค่ม 2564) รวม 10 ค่น่ รวมเปี็น่เงิน่ท้�งสำิ�น่ 54.26  
ล้้าน่บาท (ปีี 2562 - 2563: 50.64 ล้้าน่บาท) 

ค่าตอบแทนอ้�นท่�มูอบให้แก่ผู้บริหารระดับสู่งข้องบริษัท
ค่่าต้อบแทน่อื�น่ท่�มอบให้แก่ผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษ้ีท ใน่ร้ปีของ
เงิน่ชำ่วยเหล้ือการปีฏิบ้ต้ิงาน่ปีระจำาต้่างจ้งหว้ด้/ค่่าเชำ่าบ้าน่ แล้ะเงิน่
ชำ่วยเหล้ือพน่้กงาน่ข้บรถืใน่ปีี 2563 - 2564 รวมเปี็น่จำาน่วน่ท้�งสำิ�น่  
6.61 ล้้าน่บาท (ปีี 2562 - 2563: 6.43 ล้้าน่บาท)

บริษ้ีทได้้ม่การจ้ด้หารถืปีระจำาต้ำาแหน่่งให้แก่ผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของ
บริษ้ีท รวมถื่งจ้ด้ให้ม่การสำมทบเงิน่กองทุน่สำำารองเล้่�ยงช่ำพแก่ 
ผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษ้ีททุกค่น่ ใน่ฐาน่ะพน่้กงาน่ของบริษ้ีท 
โด้ยค่ิด้เปี็น่อ้ต้ราปีระมาณร้อยล้ะ 10 ของยอด้เงิน่เด้ือน่รวม หรือ
ค่ิด้เปี็น่ยอด้เงิน่สำมทบใน่ปีี 2563 - 2564 (1 เมษีายน่ 2563 - 31 
ม่น่าค่ม 2564) รวมเปี็น่เงิน่ท้�งสำิ�น่ 3.70 ล้้าน่บาท (ปีี 2562 - 2563: 
3.73 ล้้าน่บาท)
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ค่าตอบแทนรวมูข้องคณะกรรมูการข้องบริษัทย่อยท่�เปี็น
ธ์ุรกิจหลัก
ผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษ้ีทท่�ได้้ร้บมอบหมายให้เป็ีน่กรรมการใน่ 
บริษ้ีทย่อยท่�เปี็น่ธุิรกิจหล้้กจะไม่ได้้ร้บค่่าต้อบแทน่เพิ�มเต้ิมใน่ร้ปี
ของเงิน่เดื้อน่ เงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีี สำำาหร้บการด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการอ่ก 
บริษ้ีทไม่ม่การจ่ายค่่าต้อบแทน่ให้กรรมการของบริษ้ีทย่อยท่�เป็ีน่ 
ธุิรกิจหล้้ก

ค่าตอบแทนอ้�นท่�มูอบให้แก่คณะกรรมูการข้องบริษัทย่อย 
ท่�เปี็นธ์ุรกิจหลัก
บรษ้ิีทไมม่ก่ารกำาหน่ด้แล้ะจ่ายค่า่ต้อบแทน่ใน่รป้ีแบบอื�น่แกก่รรมการ
ของบริษี้ทย่อยท่�เปี็น่ธิุรกิจหล้้ก 

ค่าตอบแทนรวมูข้องผู้บริหารระดับสู่งข้องบริษัทย่อยท่�เปี็น
ธ์ุรกิจหลัก
ค่่าต้อบแทน่รวมของผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษี้ทย่อยท่�เปี็น่ธิุรกิจหล้้ก 
ใน่ร้ปีของเงิน่เด้ือน่แล้ะเงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีี ใน่ปีี 2563 - 2564 
(1 เมษีายน่ 2563 - 31 ม่น่าค่ม 2564) ได้้รวมไว้ใน่จำาน่วน่แล้ะ 
ค่่าต้อบแทน่ของผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษี้ทแล้้ว

ค่าตอบแทนอ้�นท่�มูอบให้แก่ผู้บริหารระดับสู่งข้องบริษัทย่อย
ท่�เปี็นธ์ุรกิจหลัก
ค่่าต้อบแทน่อื�น่ท่�มอบให้แก่ผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษ้ีทย่อยท่�เปี็น่
ธิุรกิจหล้้กใน่ปีี 2563 - 2564 (1 เมษีายน่ 2563 - 31 ม่น่าค่ม 2564)  
ได้้รวมไว้ใน่จำาน่วน่แล้ะค่่าต้อบแทน่ของผู้้้บริหารระด้้บส้ำงของบริษ้ีทแล้้ว

ปีัจจุบ้น่ บริษี้ทม่น่โยบายท่�จะให้ผู้ล้ต้อบแทน่ Long Term Incentive 
Plan (LTIP) ให้ก้บผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษ้ีทใน่ต้ำาแหน่่งกรรมการ 
ผู้้้จ้ด้การใหญ่่ เพื�อสำร้างแรงจ้งใจใน่การบริหารงาน่ให้บรรลุ้เปี้าหมาย
การเต้ิบโต้อย่างย้�งยืน่แล้ะสำร้างผู้ล้กำาไรระยะยาวให้แก่องค่์กร

บุคัล�กร 
ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษ้ีท รวมท้�งบริษ้ีทย่อยม่พน่้กงาน่
ท้�งหมด้ 1,101 ค่น่ โด้ยใน่ปีี 2563-2564 บริษี้ทได้้จ่ายผู้ล้ต้อบแทน่
ให้แก่พน่้กงาน่จำาน่วน่ท้�งสำิ�น่ 267.10 ล้้าน่บาท ซ่�งผู้ล้ต้อบแทน่ได้้แก่  
เงนิ่เด้อืน่ ค่า่ล่้วงเวล้า เงิน่รางวล้้ปีระจำาปีี เงิน่ชำว่ยเหลื้อการปีฏิบ้ต้งิาน่ 
ปีระจำาต่้างจง้หว้ด้/ ปีระจำากรงุเทพแล้ะปีริมณฑ์ล้ ต้ล้อด้จน่ผู้ล้ปีระโยชำน์่ 
ใน่รป้ีแบบของเงนิ่ปีระกน้่สำง้ค่ม แล้ะเงนิ่สำมทบกองทุน่สำำารองเล้่�ยงช่ำพ

น่อกจากน่้� บริษ้ีทย่อยได้้จ่ายค่่าต้อบแทน่ให้แก่พน่้กงาน่ใน่ล้้กษีณะ
เด้่ยวก้น่ก้บบริษี้ท รวมจำาน่วน่ท้�งสำิ�น่ 671.26  ล้้าน่บาท

จำานวนพันักงานและผลตอบแทน	

ปีี	2563-2564
(31	มู่นาคมู	2564)

บมูจ.	ทาทา	ส่ต่ล	(ปีระเทศไทย)
(*)

บมูจ.	ทาทา	ส่ต่ล	การผลิต 
(ปีระเทศไทย)

รวมู

พน่้กงาน่บริหาร (ค่น่) 41
(45)

32
(31)

73
(76)

พน่้กงาน่บ้งค่้บบ้ญ่ชำา (ค่น่) 117
(130)

200
(205)

317
(335)

พน่้กงาน่ปีฏิบ้ต้ิการ/บริการ (ค่น่) 26
(29)

685
(711)

711
(740)

รวม (คน) 184
(204)

917
(947)

1,101
(1,151)

ค่�ตุอับแทุนพนักำง�น (ล่้�นบ�ทุ) 267.10
(268.92)

671.26
(707.50)

938.36
(976.42)

*รวมพน่้กงาน่ใน่สำำาน่้กงาน่ใหญ่่ 154 (167) ค่น่

ข้อม้ล้ปีีท่�ผู้่าน่มา (2562 - 2563) ปีรากฏใน่วงเล้็บ

ท้�งน่้� ใน่ปีี 2563 - 2564 จำาน่วน่พน่้กงาน่ของบริษ้ีทล้ด้ล้งจากปีีท่�ผู้่าน่มา 50 ค่น่ เน่่�องจากบริษ้ีทมุ่งเน่้น่การเพิ�มผู้ล้ิต้ภาพของบุค่ล้ากร  
ท้�งน่้� บริษี้ทไม่ม่น่โยบายเล้ิกจ้างพน่้กงาน่ แต้่ด้ำาเน่ิน่การพิจารณาสำรรหาแล้ะร้บพน่้กงาน่ทด้แทน่พน่้กงาน่ท่�ล้าออกอย่างรอบค่อบแล้ะทด้แทน่
ใน่ต้ำาแหน่่งงาน่ท่�ม่ค่วามจำาเปี็น่เท่าน่้�น่

ใน่ระยะเวล้า 3 ปีีท่�ผู้่าน่มา บริษี้ท ไม่ม่ข้อพิพาทด้้าน่แรงงาน่ท่�สำำาค่้ญ่แต้่อย่างใด้
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นโย่บ�ย่ในก�รดูแลและพัฒน�พนักง�น
บริษ้ีทมุ่งม้�น่ใน่การบริหารทร้พยากรบุค่ค่ล้ให้สำอด้ค่ล้้องก้บวิสำ้ย
ท้ศน่์ขององค์่กรใน่การร้กษีาไว้ซ่�งการทำางาน่อย่างม่ค่วามสำุขของ
พน่้กงาน่ ต้ล้อด้จน่ต้้�งเป้ีาหมายใน่การสำร้างองค์่กรท่�ม่ปีระสิำทธิิภาพ
สำ้งซ่�งพน่้กงาน่ค่ือบุค่ล้ากรท่�สำำาค่้ญ่ท่�สำุด้ใน่การข้บเค่ล้ื�อน่องค์่กรไปี 
สำ้เ่ป้ีาหมายท่�วางไว้ ด้ง้น้่�น่บริษ้ีทจง่ให้ค่วามสำำาค่ญ้่กบ้การบริหารกำาล้ง้
พล้แล้ะการสำรา้งค่วามค่ล้อ่งต้ว้ใน่การทำางาน่ การพฒ้น่าค่วามสำามารถื
ของพน่้กงาน่ แล้ะการบริหารแรงงาน่สำ้มพ้น่ธ์ิ เพื�อให้เกิด้ค่วาม
ร่วมมือระหว่างพน่้กงาน่ใน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ท่�ราบรื�น่แล้ะต้อบสำน่อง 
ต้่อสำถืาน่การณ์ทางธิุรกิจท่�เปีล้่�ยน่แปีล้งไปี รวมถื่งต้อบสำน่องต้่อ 
ภาวะวิกฤต้ท่�เกิด้ข่�น่ เชำ่น่ สำถืาน่การณ์การแพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชำื�อ
ไวร้สำโค่โรน่า (โค่วิด้-19) ใน่ปีีท่�ผู้่าน่มา

ใน่ปีี 2563 - 2564 บริษี้ทด้ำาเน่ิน่กล้ยุทธิ์การบริหารทร้พยากรบุค่ค่ล้
ท่�สำำาค่้ญ่ด้้งน่้�

ก�รจัดก�รภ�วะวิกฤต่ในสำถื�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ข้องโรคัต่ิดเชื่ื�อไวรัสำโคัโรน� (โคัวิด-19) 
จากสำถืาน่การณก์ารแพรร่ะบาด้ของโรค่ต้ดิ้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า (โค่วิด้-19)  
บริษ้ีทม่การพ้ฒน่ากล้ยุทธิ์เพื�อต้อบสำน่องแล้ะร้บมือก้บเหตุ้การณ์ 
ท่�เกดิ้ข่�น่อยา่งท้น่ทว่งท่ แล้ะม่การต้ด้้สำนิ่ใจออกมาต้รการท่�สำำาค่ญ้่ต้า่งๆ  
ใน่หล้ากหล้ายด้้าน่เพื�อปี้องก้น่แล้ะเฝ้าระว้งการแพร่ระบาด้ของ 
โรค่ต้ดิ้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า (โค่วิด้-19) โด้ยมาต้รการต่้างๆ มก่ารปีรบ้ปีรุง 
ใหท้น้่ต้อ่สำถืาน่การณ์ต้ล้อด้จน่สำอด้ค่ล้้องกบ้มาต้รการของทางภาค่รฐ้
อย้่เสำมอ ได้้แก่  
• งด้เวน้่การเด้นิ่ทางไปีต่้างปีระเทศ มแ่น่วปีฎิบ้ติ้อย่างช้ำด้เจน่สำำาหรบ้ 

กลุ้่มปีระเทศท่�ม่การระบาด้อย่างต้่อเน่่�อง กลุ้่มปีระเทศท่�ม่การ
รายงาน่ผู้้ป่้ีวยยนื่ย้น่โรค่ติ้ด้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า (โค่วิด้-19) การปีฏิบ้ติ้ต้ว้ 
สำำาหร้บค่รอบค่ร้ว ผู้้้ต้ิด้ต้่อใกล้้ชิำด้ กำาหน่ด้ข้�น่ต้อน่การรายงาน่
อาการหรือกรณ้สำงสำ้ยว่าม่อาการ เปี็น่ต้้น่

• กำาหน่ด้มาต้รการใน่การค้่ด้กรอง โด้ยด้ำาเน่ิน่การต้รวจว้ด้อุณหภ้มิ
ร่างกายของพน่้กงาน่ ผู้้้ร้บเหมา ค่้่ค่้า พน่้กงาน่ข้บรถืร้บสำ่ง 
เศษีเหล็้กหรือร้บส่ำงสิำน่ค้่า ผู้้้ปีระกอบการใน่ร้าน่อาหาร/เค่รื�องดื้�ม
ภายใน่โรงงาน่ แล้ะ/หรือบุค่ค่ล้อื�น่ใด้ก่อน่ท่�จะให้บุค่ค่ล้ด้้งกล้่าวเข้า
มาใน่สำถืาน่ปีระกอบการของบริษ้ีท/โรงงาน่ รวมถืง่การล้ด้หรือจำากด้้
ปีระต้้ผู้่าน่เข้าออกอาค่ารสำำาน่้กงาน่/โรงงาน่

• จ้ด้กลุ้่มบุค่ค่ล้ผู้้้ม่ค่วามเสำ่�ยงต้่อโรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำโค่โรน่า (โค่วิด้-19) 
โด้ยแบ่งบุค่ค่ล้ออกเปี็น่ 4 กลุ้่มต้ามระด้้บค่วามเสำ่�ยง แล้ะกำาหน่ด้
แน่วปีฏิบ้ต้ิสำำาหร้บแต้่ล้ะกลุ้่มบุค่ค่ล้

• กำาหน่ด้มาต้รการใน่การปีฏิบ้ต้ิต้้วเมื�อต้้องเข้ามาทำางาน่ใน่สำถืาน่
ปีระกอบการของบริษ้ีท/โรงงาน่ เช่ำน่ การสำวมหน้่ากากอน่าม้ย 
การจ้ด้การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกส์ำ การจ้ด้ระยะห่างใน่การ
น่้�งปีระชุำม/ใน่การร้บปีระทาน่อาหาร งด้เว้น่การออกไปีปีฏิบ้ติ้งาน่
น่อกสำถืาน่ท่�หรือเย่�ยมล้้กค่้าเปี็น่การชำ้�วค่ราว ยกเล้ิกหรือเล้ื�อน่การ
จ้ด้กิจกรรมต้่างๆ การจ้ด้อบรมสำ้มมน่าภายใน่แล้ะการสำ่งพน่้กงาน่
ออกไปีศ่กษีาด้้งาน่หรืออบรมสำ้มมน่าภายน่อก รวมถื่งการด้ำาเน่ิน่
กิจกรรมใด้ๆ ก้บบุค่ค่ล้ภายน่อกเป็ีน่การช้ำ�วค่ราว งด้การพาบุต้ร
หรือสำมาชำิกใน่ค่รอบค่ร้วของพน่้กงาน่มาย้งสำถืาน่ท่�ปีระกอบการ
ของบริษี้ทใน่ทุกพื�น่ท่� เปี็น่ต้้น่

• กำาหน่ด้น่โยบายการปีฏิบ้ติ้งาน่ปีระจำาว้น่น่อกสำำาน่้กงาน่ (Virtual 
Office Policy) โด้ยม่การจ้ด้ต้้�งค่ณะทำางาน่ซ่�งเปี็น่ต้้วแทน่ของ
พน่้กงาน่จากหล้ากหล้ายหน่่วยงาน่ใน่การร่วมกำาหน่ด้แล้ะให ้
ข้อเสำน่อแน่ะต้่อน่โยบายด้้งกล้่าว ม่การกำาหน่ด้ระเบ่ยบปีฏิบ้ต้ิใน่
การทำางาน่ การปีระชำุม การติ้ด้ต้ามงาน่ การเชำ็ค่อิน่-เชำ็ค่เอาท์  
ผู้่าน่แอปีพล้ิเค่ชำ้�น่ท่�บริษี้ทกำาหน่ด้ก่อน่เริ�มเข้าปีฏิบ้ต้ิงาน่ แล้ะเมื�อ
เสำร็จสำิ�น่การปีฏิบ้ต้ิงาน่อย่างชำ้ด้เจน่ ซ่�งถืือเปี็น่น่โยบายใน่ระยะยาว
ท่�บริษ้ีทพิจารณาเห็น่วา่มค่่วามเหมาะสำมกบ้สำถืาน่การณ์ปีจัจบุ้น่รวม
ถื่งใน่อน่าค่ต้ต้ามวิถื่ปีกต้ิใหม่

ก�รบริห�รกำ�ลงัพลและก�รสำร้�งคัว�มูคัล่องต่วัในก�ร
ทำ�ง�นเพื�อเพิ�มูผู้ลิต่ภ�พข้องพนักง�น
บริษี้ทม่โน่บายใน่การค่วบคุ่มอ้ต้รากำาล้้งพล้ให้อย้่ใน่ระด้้บท่�เหมาะสำม 
โด้ยพิจารณาการร้บพน่้กงาน่ใหม่ทด้แทน่ใน่ต้ำาแหน่่งงาน่ท่�ม่ค่วาม
จำาเปี็น่ บริษ้ีทมุ่งเน่้น่การสำรรหาพน่้กงาน่จากภายใน่ก่อน่การเปีิด้ 
ร้บสำม้ค่รจากภายน่อก โด้ยเปีิด้โอกาสำให้พน่้กงาน่สำามารถืโอน่ย้าย
หรือเล้ื�อน่ต้ำาแหน่่งได้้เมื�อม่ต้ำาแหน่่งงาน่ว่าง ม่การจ้ด้สำรรงาน่แล้ะ
หน่้าท่�ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบใหม่เพื�อให้พน่้กงาน่ได้้ม่โอกาสำเร่ยน่ร้้งาน่ใน่
หล้ากหล้ายด้้าน่ซ่�งถืือเปี็น่สำ่วน่หน่่�งของเปี้าหมายใน่การเพิ�มผู้ล้ิต้
ภาพ (Productivity) ของพน่ก้งาน่ต้อ่ค่น่ ล้ด้งาน่ท่�ไม่สำรา้งค่ณุค่า่ เชำน่่  
งาน่ซำ�าซอ้น่ ทำาซำ�า มก่ารจด้้พน่ก้งาน่ให้เหมาะสำมกบ้ปีริมาณงาน่ทำาให้
ต้้น่ทุน่ต้่อหน่่วยด้้าน่แรงงาน่ล้ด้ล้ง รวมถื่งการปีร้บโค่รงสำร้างองค่์กร
ของบางหน่่วยงาน่ใน่ร้ปีแบบของบริการกลุ้่ม (Shared Services)  
เพื�อใชำ้ปีระโยชำน่์ร่วมก้น่จากค่วามร้้ ค่วามชำำาน่าญ่ของทร้พยากร 
ท่�ม่อย้่อย่างม่ปีระสำิทธิิภาพสำ้งสำุด้

ท้�งน่้� หล้้กการใน่การสำรรหาแล้ะค่้ด้เล้ือกพน่้กงาน่ค่ือพน่้กงาน่ 
ต้อ้งเปีน็่ “ค่น่เก่ง” แล้ะ “ค่น่ด้”่ การสำรรหาวา่จ้างพน่ก้งาน่ใหม่ ท้�งจาก 
ภายใน่แล้ะภายน่อก จะมุ่งเน่้น่ต้ามระบบคุ่ณธิรรมแล้ะใชำ้เค่รื�อง
มือใน่การค่้ด้เลื้อกต้่างๆ เพื�อให้ได้้ผู้้้ท่�ม่ค่วามเหมาะสำมมากท่�สำุด้ 
เข้ามาปีฎิบ้ต้ิงาน่ผู้่าน่ค่ณะกรรมการสำ้มภาษีณ์โด้ยการสำ้มภาษีณ ์
เชำงิพฤต้กิรรม (Behavioral Interview) เพื�อปีระเมนิ่ค่วามร้้ค่วามสำามารถื 
แล้ะการปีระเมนิ่พฤต้กิรรมท่�สำอด้ค่ล้อ้งกบ้วฒ้น่ธิรรมองค่ก์ร น่อกจากน่้� 
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แล้ว้ บรษ้ิีทได้ใ้หค้่วามสำำาค่ญ้่แล้ะใหค้่วามเปีน็่ธิรรมกบ้ค่วามหล้ากหล้าย 
ทางค่วามคิ่ด้แล้ะว้ฒน่ธิรรม (Cultural Diversity) โด้ยจะเห็น่ได้้
จากน่โยบายใน่การค่้ด้เล้ือกพน่้กงาน่ท่�เปีิด้ร้บพน่้กงาน่ไม่ว่าจะเปี็น่ 
การร้บผู้้้จบใหม่ ผู้้้ท่�ม่ปีระสำบการณ์ พน่้กงาน่ต้่างชำาต้ิ พน่้กงาน่ 
ท้องถืิ�น่ รวมถื่งพน่้กงาน่หญ่ิง เปี็น่ต้้น่ 

พน่้กงาน่ใหม่ท่�เข้ามาร่วมงาน่ก้บบริษ้ีทจะม่การต้้อน่ร้บอย่างอบอุ่น่
จากผู้้้บริหารระด้้บสำ้งขององค่์กร ผู้่าน่ทางพิธิ่บายศร่สำ้่ขว้ญ่ แล้ะ 
เสำริมสำร้างค่วามเข้าใจใน่การด้ำาเนิ่น่งาน่ของกลุ้ม่ แล้ะของแต่้ล้ะบรษ้ิีท
ผู้่าน่ทางการบรรยายให้ค่วามร้้ การเย่�ยมชำมโรงงาน่ แล้ะการปีฏิบ้ต้ิ
งาน่จริงต้ามหน่่วยงาน่ต้่างๆ ของแต้่ล้ะบริษ้ีท น่อกจากน่้� บริษ้ีท 
จด้้ใหม้บ้่ด้ด้่� ให้เปีน็่ผู้้ด้้แ้ล้ แน่ะน่ำา ชำว่ยเหล้อืน้่องใหม่ใน่เรื�องต้า่งๆ ใน่
ชำ่วงเวล้า 2 ปีีแรกของการทำางาน่ ซ่�งจะชำ่วยให้พน่้กงาน่ใหม่สำามารถื
ปีร้บต้้วให้เข้าก้บองค่์กรได้้ด้่แล้ะรวด้เร็วมากยิ�งข่�น่ การออกแบบงาน่
ให้ม่หน่้าท่�แล้ะค่วามร้บผู้ิด้ชำอบท่�ท้าทายสำำาหร้บพน่้กงาน่ใหม่แล้ะจ้ด้
ทำาแบบกำาหน่ด้ล้้กษีณะงาน่ เพื�อให้พน่้กงาน่ใหม่ทราบถื่งขอบเขต้
ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ ด้้ชำน่้ช่ำ�ว้ด้ผู้ล้งาน่ แล้ะผู้ล้งาน่ท่�ค่าด้หว้ง ต้ล้อด้จน่
คุ่ณล้้กษีณะท่�จำาเปี็น่ต้่อการปีฏิบ้ต้ิงาน่ใน่ต้ำาแหน่่งด้้งกล้่าว เพื�อให้
พน่ก้งาน่สำามารถืปีฏบ้ิต้งิาน่ต้ามหน้่าท่�แล้ะค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบของแต่้ล้ะ
ต้ำาแหน่่งงาน่ได้้อย่างม่ปีระสำิทธิิภาพสำ้งสำุด้ น่อกจากน่้�น่ ย้งมุ่งเน่้น่ถื่ง
พฤต้กิรรมใน่การปีฏบ้ิต้งิาน่ท่�สำอด้ค่ล้อ้งกบ้ค่า่น่ยิมใน่การด้ำาเน่นิ่ธุิรกจิ 
แล้ะว้ฒน่ธิรรมองค่์กร ต้ล้อด้จน่ม่ค่วามพร้อมท่�จะปีร้บต้้วแล้ะ
เปีล้่�ยน่แปีล้งต้่อสำิ�งแวด้ล้้อมแล้ะค่วามท้าทายใหม่ๆ ได้้ด้่

คัุณภ�พและคัว�มูสำ�มู�รถืข้องพนักง�นคืัอกุญแจ 
สำู่คัว�มูสำำ�เร็จข้องธุุรกิจ
บรษ้ิีทให้ค่วามสำำาค่ญ้่ต่้อการพฒ้น่าบคุ่ล้ากรทกุระด้บ้อยา่งต่้อเน่่�องแล้ะ
สำอด้ค่ล้อ้งกบ้การเติ้บโต้ใน่วชิำาชำพ่ของพน่ก้งาน่โด้ยมุง่เน้่น่การพฒ้น่า
ใน่ 4 สำ่วน่ด้้วยก้น่ค่ือ
• ค่วามร้้พื�น่ฐาน่สำำาหร้บการปีฏิบ้ต้ิงาน่ของพน่้กงาน่ใน่ทุกสำายงาน่ 
• ค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่การทำางาน่ จรรยาบรรณใน่การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ  

ค่่าน่ิยมของกลุ้่มทาทา การบริหารคุ่ณภาพท้�วท้�งองค่์กร การบำารุง
ร้กษีาทว่ผู้ล้ การมุ่งเน่้น่ล้้กค่้าเปี็น่ศ้น่ย์กล้าง

• ค่วามร้้ ท้กษีะ แล้ะคุ่ณล้้กษีณะท่�เก่�ยวข้องก้บการปีฏิบ้ต้ิงาน่ 
ใน่แต้่ล้ะสำายงาน่ (Functional Development)

• การพ้ฒน่าค่วามร้้ด้้าน่ธิุรกิจ (Business Development)
• การพ้ฒน่าค่วามร้้แล้ะท้กษีะด้้าน่การจ้ด้การแล้ะภาวะผู้้้น่ำา  

(Leadership Development)
ท้�งน่้� บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บร้ปีแบบการพ้ฒน่าท่�หล้ากหล้าย 
ซ่�งไม่จำาก้ด้อย่้แต้่เพ่ยงการอบรมใน่ห้องเร่ยน่ (ClassroomTraining)  
เท่าน่้�น่ แต้่ย้งรวมถื่งการสำอน่งาน่ แล้ะฝึกปีฏิบ้ต้ิจริง (On the Job  
Training) การเร่ยน่ร้้ด้้วยต้น่เอง (Self-Learning) รวมต้ล้อด้ถื่ง
การเสำริมสำร้างปีระสำบการณ์ท่�ม่คุ่ณค่่า (Powerful Experiences)  
ให้ก้บพน่้กงาน่ซ่�งปีระกอบไปีด้้วยการสำ้บเปีล่้�ยน่หมุน่เว่ยน่งาน่ (Job  
Rotation) การมอบหมายงาน่ท่�สำำาค่้ญ่ให้พน่้กงาน่ร้บผู้ิด้ชำอบเพิ�มเต้ิม  
(Special Assignment) การมอบหมายให้เข้าร่วมใน่ค่ณะทำางาน่หรือ 

ค่ณะกรรมการท่�สำำาค่้ญ่ (Task Force or Committee) การแบ่งปัีน่ 
แน่วปีฏิบ้ต้ิท่�ด้่ (Best Practice Sharing) การแบ่งปีัน่การเร่ยน่ร้้ 
จากการปีฏิบ้ติ้หน้่างาน่ท่�ด้่ ท่�สำุด้ (Shop Floor Knowledge  
Transformation: SKT) การศก่ษีาด้ง้าน่ท้�งใน่ปีระเทศแล้ะต้า่งปีระเทศ 
(Site Visit) โค่รงการ “One Dept. One Share ซ่�งเปี็น่การแบ่งปีัน่
ปีระสำบการณ์แล้ะค่วามชำำาน่าญ่โด้ยวิทยากรภายใน่ เปี็น่ต้้น่

น่อกจากน้่� ปีีท่�ผู้่าน่มา บริษ้ีทมุ่งเน้่น่การฝึกอบรมแล้ะพ้ฒน่าผู้่าน่ 
ชำ่องทางออน่ไล้น่์เพื�อให้พน่้กงาน่สำามารถืศ่กษีาได้้ทุกท่� ทุกเวล้า  
ซ่�งเป็ีน่ไปีต้ามเป้ีาหมายท่�ได้้วางไว้รวมถื่งสำอด้ร้บก้บสำถืาน่การณ์ 
การแพร่ระบาด้ของโรค่โค่วิด้-19 ด้้วย ท้�งน่้� จำาน่วน่ชำ้�วโมงฝึกอบรม 
เฉล้่�ยของพน่ก้งาน่ทุกระด้บ้ใน่ปีี 2563 - 2564 เทา่กบ้ 5.1 ช้ำ�วโมงต่้อค่น่ 
ต้่อปีี ซ่�งเปี็น่อ้ต้ราท่�เพิ�มสำ้งข่�น่เมื�อเท่ยบก้บปีีท่�ผู้่าน่มา

เพื�อเปี็น่การสำร้างค่วามเจริญ่เต้ิบโต้แล้ะม้�น่ค่งขององค่์กรอย่้เสำมอ 
บริษ้ีทต้ระหน่้กถื่งค่วามต่้อเน่่�องของการวางแผู้น่สำืบทอด้ต้ำาแหน่่ง 
(Succession Plan) บริษ้ีทม่การจ้ด้ทำาแผู้น่สำืบทอด้ต้ำาแหน่่งสำำาหร้บ
ต้ำาแหน่่งงาน่สำำาค่้ญ่ ได้้แก่ ต้ำาแหน่่งกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ แล้ะ 
ผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษ้ีท โด้ยม่ว้ต้ถืุปีระสำงค์่เพื�อให้ต้ำาแหน่่งงาน่
ท่�สำำาค้่ญ่ของบริษ้ีทม่พน่้กงาน่ท่�ม่ค่วามร้้ ค่วามสำามารถืท่�เหมาะสำม
ปีฏิบ้ต้ิงาน่ใน่ต้ำาแหน่่งอย่างต้่อเน่่�อง การจ้ด้ทำาแผู้น่สำืบทอด้ต้ำาแหน่่ง
ของกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ แล้ะผู้้้บริหารระด้้บสำ้งของบริษี้ท จะผู้่าน่
การพิจารณาจากค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณา
ผู้ล้ต้อบแทน่แล้ะเสำน่อให้ค่ณะกรรมการบริษ้ีทเป็ีน่ผู้้้พิจารณาอนุ่ม้ต้ิ 
ด้้งม่กระบวน่การ ด้้งน่้�
• กำาหน่ด้ต้ำาแหน่่งงาน่ท่�สำำาค่้ญ่ของบริษ้ีทซ่�งเปี็น่ต้ำาแหน่่งท่�ม่ค่วาม

สำำาค่้ญ่แล้ะม่ผู้ล้กระทบอย่างมากต้่อการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจขององค่์กร 
• กำาหน่ด้ท้กษีะ แล้ะสำมรรถืน่ะท่�จำาเปี็น่ของต้ำาแหน่่งงาน่ 
• กำาหน่ด้พน่้กงาน่ท่�ม่ค่วามเหมาะสำมท่�จะเปี็น่ผู้้้สำืบทอด้ต้ำาแหน่่ง
• ด้ำาเน่ิน่การพ้ฒน่าต้ามแผู้น่ท่�วางไว้เปี็น่รายบุค่ค่ล้ (Individual 

Development Plan) ม่การมอบหมายงาน่ท่�ท้าทาย ค่ณะทำางาน่ 
โค่รงการสำำาค่้ญ่ต้่างๆ รวมท้�งหมุน่เว่ยน่งาน่ เพื�อพ้ฒน่าท้กษีะการ
เปี็น่ผู้้้น่ำาแล้ะค่วามรอบร้้ใน่งาน่ทุกด้้าน่

ก�รบริห�รผู้ลต่อบแทนและก�รสำร้�งคัว�มูผูู้กพันข้อง
พนักง�น
บริษ้ีทมุ่งเน้่น่การบริหารผู้ล้ต้อบแทน่ท่�เหมาะสำมแล้ะเป็ีน่ธิรรมให้แก่
พน่้กงาน่โด้ยกำาหน่ด้น่โยบายค่่าต้อบแทน่พน่้กงาน่ท่�สำอด้ค่ล้้องก้บ 
ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทท้�งใน่ระยะสำ้�น่แล้ะระยะยาวโด้ยพิจารณา
จากปีัจจ้ย 3 ด้้าน่ด้้วยก้น่ กล้่าวค่ือ

• หล่กัำคว�มเป็นธิรรมภ�ยในอังค์กำร : พิจารณาค่่าต้อบแทน่ท่�เหมาะสำม 
ก้บล้้กษีณะงาน่แล้ะค่วามร้บผู้ิด้ชำอบแล้ะการปีระเมิน่ผู้ล้งาน่

• คว�มเป็นธิรรมภ�ยนอักำอังค์กำร : พิจารณาค่่าต้อบแทน่ใน่ระด้้บ
ท่�สำามารถืแข่งข้น่ใน่ต้ล้าด้งาน่ได้้ ผู้่าน่การสำำารวจค่่าจ้าง แล้ะการ
ปีร้บค่่าจ้างให้ม่ค่วามเหมาะสำมก้บสำภาวะต้ล้าด้ โด้ยน่ำาด้้ชำน่้ราค่า 
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ผู้้้บริโภค่มาเป็ีน่สำ่วน่หน่่�งของการพิจารณาการข่�น่ค่่าจ้างปีระจำาปีี
ด้้วย

• คว�มเป็นธิรรมระหว่�งบุคคล่ : พิจารณาค่่าต้อบแทน่ต้ามผู้ล้การ
ปีฏิบ้ติ้งาน่แล้ะค่วามสำามารถืของแต่้ล้ะบุค่ค่ล้ ใน่ร้ปีแบบของการ
ข่�น่ค่่าจ้างปีระจำาปีี หรือการปีร้บค่่าจ้างเป็ีน่กรณ้พิเศษี แล้ะการ
จ่ายเงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีีต้ามผู้ล้ปีระกอบการของบริษ้ีทแล้ะผู้ล้การ
ปีฏิบ้ต้ิงาน่ของบุค่ค่ล้ 

บริษี้ทม่การจ้ด้สำว้สำด้ิการพน่้กงาน่น่อกเหน่่อจากเงิน่เด้ือน่ เงิน่รางว้ล้
ปีระจำาปีี แล้ะเงิน่สำมทบกองทุน่สำำารองเล้่�ยงช่ำพสำำาหร้บผู้้้บริหารแล้ะ
พน่ก้งาน่ทุกค่น่โด้ยให้มากกวา่ท่�กฎหมายกำาหน่ด้ไว้ บริษ้ีทม่การรบ้ฟัง
ค่วามต้อ้งการของพน่ก้งาน่ผู่้าน่ทางช่ำองทางต่้างๆ เช่ำน่ ค่ณะกรรมการ
สำวส้ำด้กิาร ค่ณะกรรมการล้ก้จา้ง กล้อ่งรบ้ค่วามคิ่ด้เหน็่ มก่ระบวน่การ
ใน่การพิจารณาทบทวน่ ปีร้บปีรุงสำว้สำดิ้การแล้ะผู้ล้ปีระโยชำน์่ของ
พน่้กงาน่อย่้เปี็น่ระยะๆ บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่ต่้อการด้้แล้พน่้กงาน่
แล้ะค่รอบค่รว้ใหม่้ค่วามเป็ีน่อย่้แล้ะค่ณุภาพช่ำวติ้ท่�ด้ ่โด้ยจด้้สำวส้ำด้กิาร
แล้ะเงิน่ชำ่วยเหล้ือปีระเภทต้่างๆ ให้แก่พน่้กงาน่ ค่รอบค่ร้ว แล้ะบิด้า
มารด้าของพน่ก้งาน่ ได้แ้ก ่วน้่หยุด้แล้ะวน้่ล้าต้า่งๆ การรก้ษีาพยาบาล้ 
การร้กษีาโรค่ฟัน่ การต้รวจสุำขภาพปีระจำาปีี เค่รื�องแบบพน่้กงาน่ 
เงนิ่ชำว่ยเหล้อืการปีฏบ้ิต้งิาน่ปีระจำาต้า่งจง้หวด้้ เงนิ่ยมืฉุกเฉนิ่ เปีน็่ต้น้่ 

น่อกจากน้่� เพื�อต้อบสำน่องค่วามต้้องการของพน่้กงาน่แต่้ล้ะค่น่ 
บริษ้ีทย้งจ้ด้ให้ม่สำว้สำด้ิการต้ามใจ (Flexible Benefits) โด้ยให้สำิทธิ ิ
แกพ่น่ก้งาน่เล้อืกรบ้ผู้ล้ปีระโยชำน่ท์่�ยดื้หยุ่น่ต้ามขอ้กำาหน่ด้แล้ะเงื�อน่ไข
ของบริษ้ีท น่อกจากน้่�ย้งมก่ารเพิ�มต้ว้เลื้อกแผู้น่การล้งทุน่สำำารองเล้่�ยง
ช่ำพใหพ้น่ก้งาน่ (Employee Choices) เพื�อสำง่เสำรมิใหพ้น่ก้งาน่วางแผู้น่
ทางการเงิน่แล้ะการเต้ร่ยมการเพื�อการเกษี่ยณอย่างเหมาะสำม

บริษ้ีทมุ่งเสำริมสำร้างค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิอ้น่ด้่ระหว่างพน่้กงาน่ก้บบริษ้ีท  
โด้ยสำ่งเสำริมให้ม่การสำื�อสำารเรื�องต้่างๆ ท่�เก่�ยวข้องก้บการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ
ของบริษ้ีทให้พน่้กงาน่ทุกระด้้บได้้ร้บทราบอย่างสำมำ�าเสำมอ ม่การจ้ด้
กจิกรรมกรรมการผู้้จ้ด้้การใหญ่่ รว่มด้ว้ยผู้้บ้รหิารระด้บ้สำง้พบพน่ก้งาน่
ท้�ง 3 โรงงาน่ รวมท้�งท่�สำำาน่้กงาน่กรุงเทพทุกไต้รมาสำ ม่การพ้ด้คุ่ย 
แล้ะต้อบข้อซ้กถืามต่้างๆ ต้ล้อด้จน่เพิ�มช่ำองการสำื�อสำารผู่้าน่ทางสำื�อ
ปีระเภทต้่างๆ เชำ่น่ กล้่องร้บค่วามค่ิด้เห็น่สำ่งต้รงถื่งกรรมการผู้้้จ้ด้การ
ใหญ่่ ปีระกาศค่ำาสำ้�ง วารสำารภายใน่ อิน่ทราเน่็ต้ การสำ้มภาษีณ ์
ถื่งเหตุ้ผู้ล้ใน่การทำางาน่ก้บบริษี้ท (Stay Interview) เปี็น่ต้้น่

ใน่ช่ำวงสำถืาน่การณ์การแพร่ระบาด้ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อไวร้สำโ ค่โรน่า (โค่วิด้-19) 
บริษ้ีทม่การสำื�อสำารน่โยบายแล้ะมาต้รการต่้างๆ ท่�เก่�ยวข้องก้บโรค่ 
ต้ดิ้เชืำ�อไวรส้ำโค่โรน่า (โค่วดิ้-19) ใหพ้น่ก้งาน่ทราบผู้า่น่หล้ากหล้ายช่ำอง
ทาง อาทิ เช่ำน่ อ่เมล้ ไล้น์่ การปีระชุำมส่ำวน่/ฝ่ายปีระจำาสำป้ีด้าห์ มก่ารจด้้
ทำาจด้หมายข่าว สำื�อปีระชำาสำ้มพ้น่ธิ์ให้ค่วามร้้เก่�ยวก้บโรค่ต้ิด้เชำื�อไวร้สำ
โค่โรน่า (โค่วิด้-19) แล้ะค่ำาแน่ะน่ำาใน่การป้ีองก้น่โรค่อย่างสำมำ�าเสำมอ 
น่อกจากน่้� บริษี้ทฯ ม่การปีระสำาน่งาน่ก้บบริษี้ทแม่ท่�ปีระเทศอิน่เด้่ย 

ใน่การสำ่งรายงาน่สำถืาน่การณ์ปีระจำาว้น่ รวมถื่งม่การปีระชำุมร่วมก้บ
บริษ้ีทอื�น่ๆ ใน่เค่รือทาทา เพื�ออ้พเด้ทสำถืาน่การณ์แล้ะแบ่งปัีน่แน่ว
ปีฏิบ้ต้ิท่�ด้่ (Best Practice Sharing)

บริษ้ีทแจกหน่้ากากอน่าม้ยให้ก้บพน่้กงาน่แล้ะผู้้้ร้บเหมา จ้ด้เต้ร่ยม
เจล้แอล้กอฮอล้์ เพิ�มจุด้ล้้างมือแบบใช้ำเท้าเหย่ยบ เพิ�มค่วามถื่�ใน่ 
การทำาค่วามสำะอาด้สำถืาน่ท่�ปีฏิบ้ติ้งาน่ พื�น่ท่�สำ่วน่กล้าง ห้องปีระชำุม 
แล้ะพื�น่ท่�อื�น่ใน่สำถืาน่ปีระกอบการของบริษ้ีท/โรงงาน่มากข่�น่ ท้�งน่้� 
บรษ้ิีทฯ ไมม่่การเล้กิจ้างหรอืปีรบ้ล้ด้เงนิ่เด้อืน่/สำวส้ำดิ้การของพน่ก้งาน่
แต้่อย่างใด้ แล้ะได้้ด้ำาเน่ิน่การท่�สำอด้ค่ล้้องแล้ะเปี็น่ไปีต้ามมาต้รการ 
ท่�ภาค่ร้ฐกำาหน่ด้ เชำ่น่ การล้ด้อ้ต้ราเงิน่ปีระก้น่สำ้งค่ม

บริษ้ีทได้้จ้ด้กิจกรรมด้้าน่ต่้างๆ ให้พน่้กงาน่แล้ะค่รอบค่ร้วได้้ม่ส่ำวน่
ร่วมต้ล้อด้ท้�งปีี โด้ยมุ่งเน้่น่เสำริมสำร้างองค์่กรแห่งค่วามสุำขค่รอบค่ลุ้ม
ใน่ 8 ด้้าน่ ได้้แก่ ด้้าน่สำุขภาพ ด้้าน่น่ำ�าใจงาม ด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ
ต้่อสำ้งค่ม ด้้าน่การผู้่อน่ค่ล้าย ด้้าน่ค่วามร้้ ด้้าน่ศาสำน่าแล้ะศ่ล้ธิรรม
ใน่การด้ำาเน่ิน่ชำ่วิต้ ด้้าน่การเงิน่ แล้ะด้้าน่ค่รอบค่ร้ว ต้้วอย่างกิจกรรม
ต้่างๆ ท่�จ้ด้เปี็น่ปีระจำาอย่างต้่อเน่่�อง เชำ่น่ กิจกรรมหล้่อเท่ยน่แล้ะ 
แห่เท่ยน่พรรษีา กิจกรรมว้น่สำงกราน่ต้์ กิจกรรมก่ฬาแล้ะสำ้น่ทน่าการ
ต้า่งๆ กจิกรรมการจด้้งาน่วน้่เกดิ้ให้แกพ่น่ก้งาน่ แล้ะกจิกรรมวน้่สำำาค่ญ้่
ต้่างๆ เชำ่น่ ว้น่เด้็ก ว้น่วาเล้น่ไทน่์ ว้น่ต้รุษีจ่น่ ว้น่พ่อ ว้น่แม่ ว้น่เกิด้
บริษี้ท ว้น่ผู้้้ก่อต้้�งกลุ้่มทาทา เปี็น่ต้้น่

บริษ้ีทเชืำ�อม้�น่ว่าการสำื�อสำารท่�เหมาะสำมแล้ะการแล้กเปีล้่�ยน่ข้อม้ล้
ระหว่างบริษ้ีทก้บพน่้กงาน่อย่างสำมำ�าเสำมอจะสำร้างค่วามสำ้มพ้น่ธิ์ 
ท่�ราบรื�น่แล้ะได้้ร้บค่วามร่วมมือร่วมใจแล้ะค่วามผู้้กพ้น่จากพน่้กงาน่ 
ใน่การข้บเค่ล้ื�อน่องค่์กรไปีสำ้่เปี้าหมายเด้่ยวก้น่ ใน่ปีี 2563 - 2564 
บริษ้ีทม่อ้ต้ราการออกจากงาน่ร้อยล้ะ 2.0 ซ่�งเปี็น่อ้ต้ราท่�ต้ำ�าท่�สำุด้ 
เมื�อเปีร่ยบเท่ยบก้บทุกปีีท่�ผู้่าน่มา
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 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นโย่บ�ย่ก�รกำ�กับและดูแลกิจก�ร
บริษ้ีทมุ่งม้�น่ท่�จะสำ่งเสำริม ด้้แล้กิจการท่�ด้่ค่วบค่้่ไปีก้บการเสำริม
สำร้างจิต้สำำาน่่กต่้อผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยทุกกลุ้่ม เพื�อเป็ีน่เสำมือน่กระจกเงา 
ท่�สำะท้อน่ให้สำอด้ค่ล้้องก้บหล้้กธิรรมาภิบาล้ ต้ามข้อเสำน่อแน่ะของ
ต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ยแ์หง่ปีระเทศไทย ปีระกาศของสำำาน่ก้งาน่ค่ณะกรรมการ 
กำากบ้หล้ก้ทรพ้ย์แล้ะต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์ ขอ้บ้งค่บ้ทางกฎหมาย ต้ล้อด้จน่ 
กฎเกณฑ์อื์�น่ๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง บรษ้ิีทยง้มค่่วามต้้�งใจท่�จะพฒ้น่าธิรุกจิเพื�อ
ใหส้ำอด้ค่ล้อ้ง หรอืบรรล้ตุ้ามขอ้กำาหน่ด้ ท่�อย่้ภายใต้แ้น่วทางการกำากบ้
แล้ะด้แ้ล้กิจการท่�เป็ีน่ธิรรมแล้ะโปีร่งใสำ เพื�อพฒ้น่ายกระด้บ้การปีฏิบ้ติ้
ท่�เปี็น่เล้ิศใน่ระด้้บสำากล้

ด้้งน้่�น่ น่อกเหน่่อจากการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจด้้วยการสำร้างมาต้รฐาน่ทาง
จรยิธิรรมใน่ระด้บ้สำง้สุำด้ต้าม “หล้ก้จรรยาบรรณของทาทา Tata Code  
of Conduct (“TCoC”) อย่างเค่รง่ค่รด้้แล้ว้ บรษ้ิีทย้งได้ก้ำาหน่ด้น่โยบาย 
แล้ะหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ไว้เปี็น่ล้ายล้้กษีณ์อ้กษีรไว้ใน่ 
“บรรษี้ทภิบาล้” ของบริษี้ท ต้้�งแต้่ปีี 2548 แล้ะได้้ทำาการทบทวน่แล้ะ
ปีรบ้ปีรุงใหม้ค่่วามท้น่สำม้ยแล้ะสำอด้ค่ล้อ้งกบ้สำภาวการณท์างเศรษีฐกจิ
แล้ะสำ้งค่มท่�เปีล้่�ยน่แปีล้งอย่้ต้ล้อด้เวล้า สำำาหร้บเน่่�อหาน่้�น่ค่รอบค่ลุ้ม
เก่�ยวก้บหล้้กการแล้ะแน่วปีฏิบ้ติ้ใน่เรื�องของโค่รงสำร้างหน้่าท่� แล้ะ
ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบของค่ณะกรรมการบริษ้ีทแล้ะค่ณะกรรมการชุำด้ย่อย  
สำทิธิขิองผู้้ถ้ือืหุ้น่แล้ะการปีฏบ้ิต้ติ้อ่ผู้้ถ้ือืหุ้น่อยา่งเทา่เท่ยมกน้่ การค่ำาน่ง่ 
ถื่งบทบาทของผู้้้ม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ย แล้ะการค่วบคุ่มภายใน่แล้ะระบบ 
การบริหารค่วามเสำ่�ยง

น่อกจากน้่� ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้้ม่การพิจารณาการน่ำาหล้้กปีฏิบ้ติ้
ต้ามหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ หรือ CG Code (Corporate  
Governance Code) ของสำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์
แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ เพื�อน่ำามาปีร้บใชำ้ต้ามบริบทของธิุรกิจบริษ้ีท
อย่างเหมาะสำม โด้ยบริษ้ีทได้้รายงาน่การปีฏิบ้ต้ิต้าม CG Code  
รวมท้�งหล้้กปีฏิบ้ต้ิอื�น่ท่�เก่�ยวข้อง ก้บการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้ ่ 
รายล้ะเอ่ยด้ปีรากฏอย้่ใน่หน่้า 57-71

คัณะกรรมูก�รชืุ่ดย่่อย่

โครงส่ร้างข้องคณะกรรมูการ
ปีจัจุบ้น่ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทมจ่ำาน่วน่ 8 ค่น่ ถือืเปีน็่จำาน่วน่ท่�เหมาะสำม
กบ้ขน่าด้ของบรษ้ิีท ปีระกอบด้ว้ยกรรมการท่�เปีน็่อสิำระต้ามขอ้กำาหน่ด้
ของสำำาน่้กงาน่ ก.ล้.ต้. แล้ะหล้้กเกณฑ์์ของบริษี้ท จำาน่วน่ 3 ค่น่ โด้ย
กรรมการของบริษ้ีทเปี็น่ผู้้้ท่�ม่ค่วามร้้ แล้ะปีระสำบการณ์ค่รอบค่ลุ้ม 
สำายงาน่ต้่างๆ ได้้แก่ กฎหมาย บ้ญ่ชำ่ การเงิน่แล้ะธิุรกิจเหล้็ก แล้ะ 
เพื�อแบ่งแยกบทบาทหน่้าท่�ให้ช้ำด้เจน่แล้ะก่อให้เกิด้ค่วามสำมดุ้ล้ใน่
อำาน่าจการด้ำาเน่ิน่งาน่ ผู้้้ท่�ด้ำารงต้ำาแหน่่งปีระธิาน่กรรมการใน่ฐาน่ะ 
ผู้้้น่ำาด้้าน่น่โยบาย แล้ะกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ใน่ฐาน่ะผู้้้น่ำาด้้าน่ 
บริหารงาน่ปีระจำาไม่เปี็น่บุค่ค่ล้เด้่ยวก้น่

น่อกจากน้่� ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้้แต่้งต้้�ง ค่ณะกรรมการชุำด้ย่อย
อ่ก 4 ค่ณะทำาหน่้าท่�กล้้�น่กรองงาน่เฉพาะเรื�อง แล้ะเสำน่อเรื�องให้ 

ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทพจิารณาหรอืรบ้ทราบ ได้แ้ก ่ค่ณะกรรมการต้รวจ
สำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ค่ณะจ้ด้การ ค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ 
สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ แล้ะค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อ
สำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ ค่ณะกรรมการชุำด้ย่อยเหล่้าน้่�ปีฏิบ้ต้ิงาน่ด้้วย 
ค่วามสำุขุมรอบค่อบ เพื�อน่ำาเสำน่องาน่ท่�ได้้กล้้�น่กรองแล้้วต้่อค่ณะ
กรรมการบริษี้ทเพื�อพิจารณาต้่อไปี

สำำาหร้บรายชืำ�อกรรมการใน่แต่้ล้ะค่ณะพร้อมท้�งขอบเขต้อำาน่าจหน่้าท่�
ปีรากฏอย้่ใน่ห้วข้อ “โค่รงสำร้างการจ้ด้การ” 

การส่รรหาและแต่งตั�งกรรมูการและผู้บริหารระดับสู่ง
ใน่การสำรรหากรรมการ ค่ณะกรรมการได้้ใชำ้ Board Skill Matrix 
ใน่การกำาหน่ด้คุ่ณสำมบ้ติ้ของกรรมการท่�ต้้องการสำรรหา รวมท้�ง  
ระบุท้กษีะค่วามสำามารถืแล้ะค่วามเช่ำ�ยวชำาญ่ท่�หล้ากหล้ายของ
กรรมการท่�บริษี้ทต้้องการสำำาหร้บค่ณะกรรมการของบริษี้ท

การสำรรหาแล้ะแต่้งต้้�งกรรมการแล้ะผู้้้บริหารระด้้บสำ้ง จะต้้องผู่้าน่ 
การกล้้�น่กรองโด้ยค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณา
ผู้ล้ต้อบแทน่ ซ่�งปีระกอบด้้วยกรรมการอิสำระจำาน่วน่ 2 ค่น่ จาก 
จำาน่วน่กรรมการท้�งหมด้ 4 ค่น่ ก่อน่เสำน่อให้ค่ณะกรรมการบริษ้ีท  
แล้ะ/หรือท่�ปีระชุำมผู้้้ถืือหุ้น่เพื�อล้งมติ้เล้ือกต้้�ง หรือแต้่งต้้�งทุกค่ร้�ง  
สำำาหรบ้การสำรรหากรรมการ บรษ้ิีทได้ก้ำาหน่ด้ค่ณุสำมบ้ต้ขิองกรรมการ
ท่�ต้้องการสำรรหาให้สำอด้ค่ล้้องก้บกล้ยุทธิ์ใน่การด้ำาเน่ิน่ธุิรกิจของ
บริษ้ีทไว้อย่างช้ำด้เจน่ โด้ยการสำรรหากรรมการใหม่น่้�น่ บริษ้ีทจะ
พิจารณาจาก (1) ข้อเสำน่อแน่ะจากกรรมการ (2) ฐาน่ข้อม้ล้กรรมการ 
(Professional Search Firm) แล้ะ (3) ทำาเน่้ยบกรรมการของ 
สำมาค่มสำ่งเสำริมสำถืาบ้น่กรรมการบริษี้ทไทย (Director Pool)

ใน่การสำรรหากรรมการอิสำระ น่อกจากจะต้้องผู่้าน่การกล้้�น่กรองโด้ย
ค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ ต้าม
แน่วทางแล้ะหล้้กเกณฑ์์ใน่การสำรรหากรรมการบริษ้ีทแล้้ว ย้งต้้อง
พิจารณาคุ่ณสำมบ้ต้ิพิเศษีเพิ�มเต้ิม ต้ามน่ิยาม “กรรมการอิสำระ” ของ
บรษ้ิีทซ่�งเป็ีน่ไปีต้ามข้อกำาหน่ด้ของสำำาน่ก้งาน่ค่ณะกรรมการกำากบ้หล้ก้
ทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ เพื�อให้กรรมการอิสำระม่ค่วามเป็ีน่อิสำระ
อย่างแท้จริงเหมาะสำมก้บล้้กษีณะเฉพาะของบริษ้ีท ซ่�งได้้ร้บอนุ่ม้ต้ิ
จากค่ณะกรรมการบริษี้ทอ่กด้้วย
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องคั์ประกอบข้องคัณะกรรมูก�รบริษััท 

รายช่่�อกรรมูการ
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ุณ
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การศ่กษาและปีระส่บการณ์

วิศ
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ช่ี

กา
รเ
งิน

ตร
วจ
ส่อ
บภ
าย
ใน
/ค
วบ
คุมู
ภา
ยใ
น/

กา
รบ
ริห
าร
คว
ามู
เส่
่�ยง

กฎ
หมู
าย

กา
รต
ลา
ดแ
ละ
กา
รข้
าย

ทร
ัพั
ยา
กร
บุค
คล

กา
รจ
ัดก
าร
ด้า
นธ์
ุรก
ิจ

เศ
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์

1 น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า  ü   ü  ü  

2 น่ายอล้้น่ แค่ม ü   ü ü    ü  

3 น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์ ü      ü   ü  

4 น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา  พาน่โพธิิ�ทอง ü ü   ü    ü ü  

5 น่ายธิราธิร  เปีรมสำุน่ทร     ü    ü ü
6 น่ายร้งกะน่าร์ท รากุปีะต้ิ เราว์    ü ü     ü  

7 น่ายอาชำ่ชำ  อนุ่ปีัม   ü       ü  

8 น่ายราจ่ฟ  ม้งก้ล้   ü     ü  ü  

คุณส่มูบัติข้องกรรมูการ
1. เปี็น่ผู้้้ม่คุ่ณสำมบ้ติ้แล้ะไม่ม่ล้้กษีณะต้้องห้ามต้ามข้อบ้งค่้บของ

บริษ้ีท แล้ะข้อกำาหน่ด้ของพระราชำบ้ญ่ญ้่ติ้บริษ้ีทมหาชำน่จำาก้ด้ 
แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย

2. เปี็น่ผู้้้ทรงคุ่ณวุฒิท่�ม่พื�น่ฐาน่แล้ะค่วามเช่ำ�ยวชำาญ่จากหล้ายอาช่ำพ 
ม่ค่วามร้้ค่วามสำามารถื แล้ะปีระสำบการณ์ท่�จะเปี็น่ปีระโยชำน่์ 
ต้่อการด้ำาเนิ่น่ธิุรกิจของบริษ้ีท ม่ภาวะผู้้้น่ำา วิสำ้ยท้ศน์่กว้างไกล้  
มค่่ณุธิรรม ปีระวต้้กิารทำางาน่โปีรง่ใสำ แล้ะสำามารถืแสำด้งค่วามเหน็่ 
อย่างเปี็น่อิสำระ

3. เปี็น่ผู้้้ท่�สำามารถืให้เวล้าอย่างเพ่ยงพอใน่การเข้าปีระชุำม
ค่ณะกรรมการบริษ้ีท เพื�อติ้ด้ต้ามการด้ำาเนิ่น่งาน่ของบริษ้ีท  
โด้ยด้ำารงต้ำาแหน่่งเป็ีน่กรรมการใน่บริษ้ีทอื�น่ๆ ใน่จำาน่วน่ท่�เหมาะสำม

4. มิได้้เปี็น่กรรมการ หรือผู้้้บริหาร หรือผู้้้ถืือหุ้น่ หรือเปี็น่หุ้น่สำ่วน่ 
ใน่สำ้ด้สำ่วน่ท่�ม่น่้ยสำำาค่้ญ่ใน่กิจการท่�ม่ล้้กษีณะอย่างเด้่ยวก้น่แล้ะ
เปี็น่การแข่งข้น่หรือกิจการท่�อาจก่อให้เกิด้ค่วามข้ด้แย้งทาง 
ผู้ล้ปีระโยชำน่์ก้บบริษี้ท

5. สำำาหร้บกรรมการท่�เป็ีน่กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่จะสำรรหาโด้ย
พิจารณาจากผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ท่�ผู้่าน่มา แล้ะผู้ล้การปีระเมิน่
ศ้กยภาพท่�เหมาะสำม

คุณส่มูบัติข้องกรรมูการอิส่ระ
1. ถือืหุ้น่ไมเ่กนิ่รอ้ยล้ะ 0.5 ของจำาน่วน่หุ้น่ท่�มส่ำทิธิอิอกเสำย่งท้�งหมด้

ของบริษี้ท บริษี้ทใหญ่่ บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วม หรือน่ิต้ิบุค่ค่ล้ท่� 
อาจม่ค่วามข้ด้แย้งโด้ยให้น่้บรวมหุ้น่ท่�ถืือโด้ยผู้้้ท่�เก่�ยวข้องด้้วย

2. ไม่ม่ส่ำวน่ร่วมใน่การบริหารงาน่ รวมท้�งไม่เปี็น่ล้้กจ้าง พน่้กงาน่ 
ท่�ปีรก่ษีาท่�ได้ร้บ้เงนิ่เด้อืน่ปีระจำา ผู้้ป้ีฏบ้ิต้หิน่า้ท่�เล้ขาน่กุารบรษ้ิีท 
ผู้้้ม่อำาน่าจค่วบคุ่มของบริษี้ท บริษี้ทใหญ่่ บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วม 
หรือน่ิต้ิบุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งแล้ะต้้องไม่ม่ผู้ล้ปีระโยชำน่์  
หรือสำ่วน่ได้้เสำ่ยใน่ล้้กษีณะด้้งกล้่าวมาก่อน่เปี็น่ระยะเวล้าไม่ 
น่้อยกว่า 24 เด้ือน่

3. ไม่ม่ค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิทางสำายโล้หิต้ ทางการสำมรสำ หรือโด้ยการ 
จด้ทะเบ่ยน่ต้ามกฎหมายกบ้ผู้้บ้รหิาร ผู้้ถ้ือืหุ้น่รายใหญ่่ผู้้ม้อ่ำาน่าจ 
ค่วบคุ่มหรือบุค่ค่ล้ท่�จะได้้ร้บการเสำน่อให้เปี็น่ผู้้้บริหาร หรือ 
ผู้้ม่้อำาน่าจค่วบค่มุของบรษ้ิีท หรอืบรษ้ิีทยอ่ยใน่ระด้้บบดิ้า มารด้า 
ค่้่สำมรสำ พ่�น่้อง แล้ะบุต้ร รวมท้�งค่้่สำมรสำของบุต้ร

4. ไม่ม่ค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิทางธุิรกิจก้บบริษ้ีท บริษ้ีทใหญ่่ บริษ้ีทย่อย 
บริษ้ีทร่วมหรือน่ิติ้บุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งใน่ล้้กษีณะท่�อาจ
เปี็น่การข้ด้ขวางการใช้ำวิจารณญ่าณอย่างอิสำระของต้น่ รวมท้�ง
ไม่เปี็น่หรือเค่ยเปี็น่ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ กรรมการซ่�งไม่ใชำ่กรรมการ
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อิสำระ หรือผู้้้บริหารของผู้้้ท่�ม่ค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิทางธุิรกิจก้บบริษ้ีท 
บริษ้ีทใหญ่่ บริษ้ีทย่อย บริษ้ีทร่วม หรือนิ่ติ้บุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วาม
ข้ด้แย้ง แล้ะต้้องไม่ม่ผู้ล้ปีระโยชำน่์หรือสำ่วน่ได้้เสำ่ยท้�งทางต้รงแล้ะ
ทางอ้อมใน่ล้้กษีณะด้้งกล่้าวมาก่อน่เป็ีน่ระยะเวล้าไม่น่้อยกว่า  
24 เด้ือน่ ด้้งน่้�
4.1 รายการทางการค่า้ท่�กระทำาเป็ีน่ปีกต้เิพื�อปีระกอบกจิการ เชำน่่ 

การขายสำิน่ค่้า ซื�อว้ต้ถืุด้ิบ หรือให้บริการท่�ม่ม้ล้ค่่าต้้�งแต้ ่
รอ้ยล้ะ 3 ของสิำน่ทรพ้ย์ท่�มต่้ว้ต้น่สุำทธิขิองบริษ้ีท หรือภายใน่
ระยะเวล้า 12 เด้ือน่

4.2 รายการการเชำ่าหรือให้เชำ่าอสำ้งหาริมทร้พย์
4.3 รายการเก่�ยวก้บสำิน่ทร้พย์หรือบริการ เช่ำน่ การได้้มาหรือ

การจำาหน่่ายไปีซ่�งสำิน่ทร้พย์ สำิทธิิ แล้ะให้หรือร้บบริการ
4.4 รายการให้หรือร้บค่วามชำ่วยเหล้ือทางการเงิน่ เชำ่น่ การให้

หรือร้บให้ก้้ยืม ค่ำ�าปีระก้น่ การให้สำิน่ทร้พย์เปี็น่หล้้กปีระก้น่
หน่้�สำิน่ รวมถื่งพฤต้ิการณ์อื�น่ทำาน่องเด้่ยวก้น่ ซ่�งเปี็น่ผู้ล้ให้
ม่ภาระหน่้�ท่�ต้้องชำำาระต้่ออ่กฝ่ายหน่่�ง ซ่�งม่ม้ล้ค่่าต้้�งแต้่ ร้อย
ล้ะ 3 ของสำิน่ทร้พย์ท่�ม่ต้้วต้น่สำุทธิิของบริษี้ท หรือต้้�งแต้่ 20 
ล้้าน่บาทข่�น่ไปี แล้้วแต้่จำาน่วน่ใด้จะต้ำ�ากว่าภายใน่ระยะเวล้า 
12 เด้อืน่ กรณเ้ปีน็่รายการใหห้รอืรบ้ค่วามช่ำวยเหล้อืทางการ
เงนิ่ ใหน้่บ้รวมภาระหน่้�ท่�เกดิ้ข่�น่ใน่ระหวา่งหน่่�งปีีกอ่น่วน้่ท่�ม่
ค่วามสำ้มพ้น่ธิ์ทางธิุรกิจก้บบุค่ค่ล้เด้่ยวก้น่

5. ไม่เปี็น่ผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ของบริษี้ท บริษี้ทใหญ่่ บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วม 
หรือนิ่ต้ิบุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้ง แล้ะไม่เป็ีน่ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ 
กรรมการซ่�งไม่ใชำ่กรรมการอิสำระ ผู้้้บริหาร หรือหุ้น่สำ่วน่ผู้้้จ้ด้การ
ของสำำาน่้กงาน่สำอบบ้ญ่ชำ่ ซ่�งม่ผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ของบริษี้ท บริษี้ทใหญ่่ 
บริษี้ทย่อย บริษี้ทร่วม หรือ น่ิต้ิบุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งสำ้งก้ด้
อย้่ แล้ะต้้องไม่ม่ผู้ล้ปีระโยชำน่์หรือสำ่วน่ได้้เสำ่ยใน่ล้้กษีณะด้้งกล้่าว
มาก่อน่เปี็น่ระยะเวล้าไม่น่้อยกว่า 24 เด้ือน่

6. ไม่เปี็น่ผู้้้ให้บริการทางวิชำาช่ำพใด้ๆ ซ่�งรวมถื่งการให้บริการเปี็น่ท่�
ปีรก่ษีากฎหมาย หรอืท่�ปีรก่ษีาทางการเงนิ่ซ่�งได้ร้บ้ค่า่บรกิารเกนิ่
กว่า 2 ล้้าน่บาทต้่อปีี จากบริษี้ท บริษี้ทใหญ่่ บริษี้ทย่อย บริษี้ท
รว่ม หรอืน่ติ้บุิค่ค่ล้ท่�อาจมค่่วามข้ด้แย้งท้�งน้่� ใน่กรณท่้�ผู้้ใ้ห้บรกิาร
ทางวิชำาช่ำพเปี็น่น่ิต้ิบุค่ค่ล้ ให้รวมถื่งการเปี็น่ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ 
กรรมการซ่�งไม่ใชำ่กรรมการอิสำระ ผู้้้บริหาร หรือหุ้น่สำ่วน่ ผู้้้จ้ด้การ

ของผู้้ใ้หบ้รกิารทางวชิำาช่ำพน่้�น่ด้ว้ย แล้ะต้อ้งไม่ม่ผู้ล้ปีระโยชำน่ห์รอื
สำ่วน่ได้้เสำ่ยใน่ล้้กษีณะด้้งกล้่าวมาก่อน่เปี็น่ระยะเวล้า ไม่น่้อยกว่า 
24 เด้ือน่

7. ไม่เป็ีน่กรรมการท่�ได้้ร้บการแต่้งต้้�งข่�น่เพื�อเป็ีน่ต้้วแทน่ของกรรมการ 
ของบริษี้ท ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ หรือผู้้้ถืือหุ้น่ซ่�งเปี็น่ผู้้้ท่�เก่�ยวข้องก้บ
ผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ของบริษี้ท

8. ไม่ม่ล้้กษีณะอื�น่ใด้ท่�ทำาให้ไม่สำามารถืให้ค่วามเห็น่อย่างเปี็น่อิสำระ
เก่�ยวก้บการด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษี้ท

9. สำามารถืด้้แล้ผู้ล้ปีระโยชำน่์ของผู้้้ถืือหุ้น่ทุกรายอย่างเท่าเท่ยมก้น่
10. สำามารถืด้้แล้ไม่ให้เกิด้ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน่์
11. สำามารถืเข้าร่วมการปีระชำุมค่ณะกรรมการบริษี้ท เพื�อต้้ด้สำิน่ใจใน่

เรื�องต้่างๆ ได้้โด้ยอิสำระ
12. เปี็น่ผู้้้ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิแล้ะไม่ม่ล้้กษีณะต้้องห้ามต้ามข้อบ้งค่้บของ

บริษ้ีท แล้ะข้อกำาหน่ด้ของพระราชำบ้ญ่ญ้่ติ้บริษ้ีทมหาชำน่จำาก้ด้ แล้ะ
สำำาน้่กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์

13. เปี็น่ผู้้้ท่ม่อายุไม่ต้ำ�ากว่า 21 ปีี

อายุเกษ่ยณ
การเกษ่ียณอายุของกรรมการอิสำระ แล้ะกรรมการท่�ไม่ได้เ้ป็ีน่ผู้้บ้ริหาร
เท่าก้บ 70 ปีี สำ่วน่การเกษี่ยณอายุของกรรมการอื�น่ ได้้แก่ กรรมการ
บริหารแล้ะกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ จะเท่าก้บ 60 ปีี

หลักเกณฑ์์และวิธ์่การเล้อกตั�ง
กรณ้เสำน่อให้ท่�ปีระชุำมผู้้้ถืือหุ้น่เล้ือกต้้�งกรรมการบริษ้ีท ให้เปี็น่ไปี
ต้ามหล้้กเกณฑ์์แล้ะวิธิ่การต้ามข้อบ้งค่้บของบริษี้ท กล้่าวค่ือผู้้้ถืือหุ้น่
จะม่ค่ะแน่น่เสำ่ยงเท่าก้บ 1 หุ้น่ต่้อ 1 เสำ่ยง ต้ามจำาน่วน่หุ้น่ท่�ต้น่ถืือ  
แล้ะหากม่ค่ะแน่น่เสำย่งเทา่กน้่ ให้ผู้้ท่้�เปีน็่ปีระธิาน่ท่�ปีระชำมุมเ่สำย่งช่ำ�ขาด้
เพิ�มเปีน็่อ่กหน่่�งเสำย่ง ท้�งน่้� ใน่การเล้อืกต้้�งกรรมการบรษ้ิีท วธิิก่ารออก
เสำ่ยงล้งค่ะแน่น่อาจล้งค่ะแน่น่เสำ่ยงให้แก่ผู้้้ได้้ร้บการเสำน่อชืำ�อเปี็น่ราย
บุค่ค่ล้หรือหล้ายค่น่ใน่ค่ราวเด้่ยวก้น่ก็ได้้ แต้่ต้้องใชำ้สำิทธิิต้ามค่ะแน่น่
เสำ่ยงท่�ม่อย้่ท้�งหมด้ต้ามจำาน่วน่หุ้น่ท่�ต้น่ถืือโด้ยจะแบ่งค่ะแน่น่เสำ่ยงให้
แก่ผู้้้ใด้มากน่้อยเพ่ยงใด้ไม่ได้้



รายงานประจำาปี 2563-2564 55

กรณท้่�ต้ำาแหน่ง่กรรมการวา่งล้งเน่่�องจากเหต้อืุ�น่น่อกจากค่รบกำาหน่ด้
ออกจากต้ำาแหน่่งกรรมการ ให้ค่ณะกรรมการพิจารณาแต้่งต้้�งบุค่ค่ล้ 
ซ่�งม่คุ่ณสำมบ้ต้ิแล้ะไม่ม่ล้้กษีณะต้้องห้ามต้ามกฎหมาย เข้าเปี็น่
กรรมการแทน่ใน่การปีระชำุมกรรมการค่ราวถื้ด้ไปี เว้น่แต้่วาระของ
กรรมการท่�พ้น่จากต้ำาแหน่่งจะเหล้ือน้่อยกว่า 2 เดื้อน่ โด้ยบุค่ค่ล้ 
ซ่�งเข้าเป็ีน่กรรมการแทน่จะอย่้ใน่ต้ำาแหน่่งกรรมการได้้เพ่ยงวาระ 
ท่�ย้งเหลื้ออย่้ของกรรมการซ่�งต้น่แทน่ ท้�งน้่� มติ้การแต่้งต้้�งบุค่ค่ล้ 
เข้าเปี็น่กรรมการแทน่ด้้งกล้่าวต้้องได้้ร้บค่ะแน่น่เสำ่ยงไม่น่้อยกว่า  
3/4 ของจำาน่วน่กรรมการท่�ย้งเหล้ืออย้่

การส่รรหากรรมูการและผู้บริหารระดับสู่ง
สำำาหร้บการสำรรหาผู้้้มาด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่แล้ะ 
ผู้้้บริหารระด้้บสำ้ง ค่ณะจ้ด้การจะเปี็น่ผู้้้พิจารณาเบื�องต้้น่ใน่การ 
กล้้�น่กรองสำรรหาบุค่ค่ล้ท่�ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิค่รบถื้วน่เหมาะสำม ม่ค่วามร้ ้
ค่วามสำามารถื ท้กษีะ แล้ะปีระสำบการณ์ท่�เป็ีน่ปีระโยชำน์่ต่้อการด้ำาเนิ่น่งาน่ 
ของบริษ้ีท แล้ะเข้าใจใน่ธิุรกิจของบริษ้ีทเปี็น่อย่างด้่ แล้ะสำามารถื
บริหารงาน่ให้บรรรลุ้ว้ต้ถืุปีระสำงค์่ เป้ีาหมาย ท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีท
กำาหน่ด้ไว้ได้้เพื�อน่ำาเสำน่อต้่อค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้สำรรหา แล้ะ
พิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่พิจารณาแล้ะเสำน่อต้่อค่ณะกรรมการบริษ้ีท
พิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบริษัทย่อย
ใน่ฐาน่ะท่�เปี็น่บริษ้ีทปีระกอบธุิรกิจหล้้กโด้ยการถืือหุ้น่ใน่บริษ้ีทอื�น่  
(Holding Company) ค่ณะกรรมการบริษี้ทได้้ให้ค่วามสำำาค่้ญ่อย่างยิ�ง 
ใน่การกำากบ้ด้แ้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่ของบริษ้ีทเพื�อด้แ้ล้รก้ษีาผู้ล้ปีระโยชำน์่ 
ของบริษี้ทอย่างม้�น่ค่งต้ล้อด้จน่การพ้ฒน่าอย่างย้�งยืน่ ต้้�งแต้่ปีี 2561  
บริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่หน่่วยงาน่กำาก้บการปีฏิบ้ติ้งาน่ (Regulatory  
Compliance Unit) เพื�อทำาหน่า้ท่�กำากบ้ด้แ้ล้การปีฏิบ้ติ้งาน่ให้เปีน็่อยา่ง 
ถื้กต้้องแล้ะเหมาะสำมท้�งด้้าน่กฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบราชำการ โด้ยม ่
ผู้้้จ้ด้การส่ำวน่-กฏหมายแล้ะพิธิ่การราชำการเป็ีน่ห้วหน้่าหน่่วยงาน่  
รวมท้�ง ได้้จ้ด้ให้ม่การกำาก้บด้้แล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของบริษี้ทย่อย ด้้งน่้�
1. สำ่งเสำริมให้บริษี้ทย่อยน่ำาหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่มาปีฏิบ้ต้ิ
2. ค่้ด้เล้ือกบุค่ค่ล้ท่�ม่ค่วามร้้ค่วามชำำาน่าญ่พร้อมปีระสำบการณ์เปี็น่

ต้้วแทน่ของบริษ้ีท ซ่�งได้้ร้บการอนุ่ม้ติ้จากค่ณะกรรมการบริษ้ีท
เข้าไปีเปี็น่กรรมการแล้ะผู้้้บริหารใน่บริษี้ทย่อย

3. กำาก้บด้้แล้โด้ยผู้่าน่กรรมการต้้วแทน่แล้ะผู้้้บริหาร แล้ะน่โยบายท่�
กำาหน่ด้โด้ยบริษี้ทแม่

4. พิจารณาเรื�องท่�มค่่วามสำำาค่ญ้่ เชำน่่ ทศิทางกล้ยทุธิ ์แผู้น่ธิรุกจิ การ
เพิ�มทุน่หรือล้ด้ทุน่ การล้งทุน่ รวมท้�งการขายเงิน่ล้งทุน่

5. ติ้ด้ต้ามผู้ล้การด้ำาเนิ่น่งาน่โด้ยฝ่ายบริหาร ค่ณะจ้ด้การ แล้ะ 
ค่ณะกรรมการบริษี้ทของบริษี้ท

6. ด้้แล้ให้บริษ้ีทย่อยแล้ะบริษ้ีทร่วมปีฏิบ้ต้ิต้ต้ามกฎระเบ่ยบท่�
เก่�ยวขอ้งของหน่ว่ยงาน่กำากบ้ด้แ้ล้ ได้แ้ก ่การทำารายการระหวา่งกน้่  
การได้้มาแล้ะจำาหน่่ายไปีซ่�งสิำน่ทร้พย์ การเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้อย่าง
เพ่ยงพอแล้ะท้น่เวล้า รวมท้�งด้แ้ล้ให้มก่ารจด้้ทำาบ้ญ่ช่ำแล้ะรายงาน่
ทางการเงิน่ถื้กต้้องต้ามท่�ค่วร ต้ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้องแล้ะ
มาต้รฐาน่การบ้ญ่ชำ่ท่�ร้บรองโด้ยท้�วไปี

7. มอบหมายให้หน่่วยงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ทำาการต้รวจสำอบบริษี้ท 
ยอ่ยแล้ะบริษ้ีทร่วม เพื�อให้ม้�น่ใจวา่มก่ารค่วบค่มุภายใน่ท่�กำาหน่ด้
ไว้เพ่ยงพอแล้ะม่ปีระสำิทธิิผู้ล้

การดูแลเร้�องการใช่้ข้้อมููลภายใน
บริษ้ีทม่การด้้แล้เรื�องการใช้ำข้อม้ล้ภายใน่ของบริษ้ีทไว้เปี็น่อย่างด้ ่
แล้ะกำาหน่ด้ไว้เป็ีน่ล้ายล้้กษีณ์อ้กษีรอย่างช้ำด้เจน่ไว้ใน่น่โยบายกำาก้บ
ด้้แล้กิจการของบริษ้ีท รวมถื่งได้้กำาหน่ด้น่โยบายแล้ะวิธิ่การปี้องก้น่
การน่ำาข้อม้ล้ภายใน่โด้ยกรรมการแล้ะผู้้้บริหารไปีใชำ้ปีระโยชำน์่อย่าง
เค่ร่งค่ร้ด้อ่กด้้วย

กรรมการแล้ะผู้้้บริหารม่ค่วามร้้ค่วามเข้าใจเก่�ยวก้บภาระหน่้าท่�ใน่ 
การรายงาน่การถืือค่รองหล้้กทร้พย์ของบริษ้ีท ท้�งของต้น่เอง 
รวมท้�งค่้่สำมรสำแล้ะบุต้รท่�ย้งไม่บรรลุ้น่ิต้ิภาวะ ต้ล้อด้จน่การรายงาน่ 
การเปีล่้�ยน่แปีล้งการถืือค่รองหล้้กทร้พย์ด้้งกล้่าวต้ามปีระกาศของ
สำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ 
ข้อกำาหน่ด้ของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย แล้ะปีระกาศ 
ค่ณะกรรมการกำาก้บต้ล้าด้ทุน่ รวมถื่งบทกำาหน่ด้โทษีท่�ระบุไว้เปี็น่
อย่างด้่

กรณท่้�กรรมการแล้ะผู้้บ้รหิารของบรษ้ิีทมก่ารถือืค่รองหล้ก้ทรพ้ยแ์ล้ะ/
หรือม่การเปีล้่�ยน่แปีล้งการถืือค่รองหล้้กทร้พย์ของบริษี้ท เล้ขานุ่การ
บริษ้ีทจะทำาหน่้าท่�สำรุปีแล้ะรวบรวมรายงาน่ด้้งกล้่าวแล้ะเสำน่อต้่อ 
ท่�ปีระชำุมค่ณะกรรมการบริษ้ีททราบทุกค่ร้�ง พร้อมท้�งได้้เปิีด้เผู้ยไว้ 
ใน่รายงาน่ปีระจำาปีีด้้วย

น่อกจากน่้� ค่ณะกรรมการบริษ้ีทย้งได้้จ้ด้ให้ม่ระบบการค่วบคุ่มการ
ใช้ำข้อม้ล้ภายใน่ ด้้วยการกำาหน่ด้น่โยบายเก่�ยวก้บการป้ีองก้น่การใช้ำ
ข้อม้ล้ภายท่�สำอด้ค่ล้้องก้บน่โยบายการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ เพื�อใช้ำ
ปีระโยชำน์่สำว่น่ต้ว้ (Abusive Self-dealing) เช่ำน่ การซื�อขายหล้ก้ทรพ้ย์
ด้้วยการใช้ำข้อม้ล้ภายใน่ (Insider Trading) ซ่�งกำาหน่ด้ให้กรรมการ 
แล้ะผู้้บ้รหิาร รวมถืง่พน่ก้งาน่ใน่หน่ว่ยงาน่ท่�เก่�ยวข้องกบ้ข้อมล้้ทางการ
เงิน่ของบริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยต้้องล้งน่ามร้บทราบข้อกำาหน่ด้เก่�ยวก้บ 
ระยะเวล้าการห้ามซื�อขายหล้้กทร้พย์ของบริษี้ท ด้้งน่้�

1. ห้ามมิให้บคุ่ค่ล้ข้างต้น้่ทำาการซื�อขายหล้ก้ทรพ้ย์ของบรษ้ิีทภายใน่ 
2 สำป้ีด้าห ์กอ่น่การเปีดิ้เผู้ยงบการเงนิ่ รายไต้รมาสำ แล้ะงบการเงิน่ 
ปีระจำาปีีของบริษ้ีทแล้ะภายใน่ 24 ช้ำ�วโมง หล้ง้การเปิีด้เผู้ยงบการ
เงิน่ด้้งกล้่าวต้่อต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทยแล้้ว (Blackout 
period)

2. กรณ้ท่�เป็ีน่ข้อม้ล้ท่�สำำาค้่ญ่อื�น่ซ่�งย้งไม่ได้้เปิีด้เผู้ยแล้ะอาจม่ผู้ล้กระทบ 
ต้่อราค่าหล้้กทร้พย์ของบริษี้ท ค่ณะกรรมการได้้กำาหน่ด้ห้ามมิให้
ทำาการซื�อขายหล้้กทร้พย์ของบริษ้ีทจน่กว่าจะพ้น่ระยะเวล้า 24 
ชำ้�วโมงน่้บแต้่ได้้ม่การเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้น่้�น่สำ้่สำาธิารณะท้�งหมด้แล้้ว
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ท้�งน่้� กรรมการแล้ะผู้้้บริหารต้้องแจ้งเก่�ยวก้บการซื�อขายหล้้กทร้พย์ข้างต้้น่ต้่อค่ณะกรรมการล้่วงหน่้าอย่างน่้อย 1 ว้น่ทำาการ ก่อน่การซื�อขาย
สำำาหร้บรายงาน่การถืือหล้้กทร้พย์ท้�งทางต้รงแล้ะทางอ้อมของกรรมการแล้ะผู้้้บริหาร รวมท้�งการเปีล้่�ยน่แปีล้งใน่รอบปีี 2563-2564 ม่ด้้งน่้� 

รายงานการถึ้อหลักทรัพัย์ข้องกรรมูการและผู้บริหาร
(ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564)

ลำาดับ รายช่่�อกรรมูการ

หุ้นส่ามูัญ่	(จำานวนหุ้น)

บมูจ.	ทาทา	ส่ต่ล	(ปีระเทศไทย) บริษัทในเคร่อ

กรรมูการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่ส่มูรส่/
บุตรท่�ยังไมู่
บรรลุนิติภาวะ	

เพัิ�มูข้้�น	(ลดลง)
ระหว่างรอบปีีบัญ่ช่ี	

(1	เมู.ย.	63	-	31	มู่.ค.	64)

กรรมูการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่ส่มูรส่/
บุตรท่�ยังไมู่
บรรลุนิติภาวะ	

เพัิ�มูข้้�น	(ลดลง)
ระหว่างรอบปีีบัญ่ช่ี

(1	เมู.ย.	63	-	31	มู่.ค.	64)

คณะกำรรมกำ�ร       

1 น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า - - - - - -

2 น่ายอล้้น่ แค่ม - - - - - -

3 น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์ - - - - - -

4 น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง - - - - - -

5 น่ายธิราธิร เปีรมสำุน่ทร - - - - - -

6 น่ายร้งกะน่าร์ท รากุปีะต้ิ เราว์ - - - 124(ก) 124(ก) -

7 น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม - - - 228(ก) - -

8 น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ - - - - - -

ผู้บริห�ร       

9 น่ายว้น่เล้ิศ การวิว้ฒน่์ - - - - - -

10 น่ายจาย้น่ทา ชำาค่ราบอร์ต้่� - - - - - -

11 น่ายศิโรโรต้ม์ เมธิมโน่ศ้กด้ิ� - 220,000 - - - -

12 น่ายไพฑ์้รย์ เชำื�อสำุข - - - - - -

13 น่ายชำ้ยเฉล้ิม บุญ่ญ่านุ่ว้ต้ร - - - - - -

14 น่ายอมิท ค่้น่น่า - - - - 489(ก) -

15 น่ายพรชำ้ย ต้้�งวรกุล้ชำ้ย - - - - - -

16 น่ายศ้กด้ิ�ชำ้ย ล้อยฟ้าขจร - - - - - -

17 น่ายรุ่งโรจน่์ เล้ิศอารมย์ - - - - - -

หม�ยเหตุุ:
1. บมจ. ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) ม่ทุน่จด้ทะเบ่ยน่ จำาน่วน่ 8,421,540,848 หุ้น่ ค่ิด้เปี็น่ทุน่ชำำาระแล้้วจำาน่วน่ 8,421,540,848 บาท
2. ต้าม พรบ. บริษี้ทมหาชำน่จำาก้ด้ ค่ำาว่า “บริษี้ทใน่เค่รือ” หมายถื่ง บริษี้ทมหาชำน่จำาก้ด้บริษี้ทหน่่�งซ่�งม่ค่วามสำ้มพ้น่ธิ์ก้บบริษี้ทเอกชำน่ หรือบริษี้ทมหาชำน่จำาก้ด้บริษี้ทใด้บริษี้ทหน่่�ง

หรือหล้ายบริษี้ทใน่ล้้กษีณะด้้งต้่อไปีน่้� :
• บริษี้ทหน่่�งม่อำาน่าจค่วบคุ่มเก่�ยวก้บการแต้่งต้้�งแล้ะถือด้ถือน่กรรมการ ซ่�งม่อำาน่าจจ้ด้การท้�งหมด้หรือโด้ยสำ่วน่ใหญ่่ของอ่กบริษี้ทหน่่�ง
• บริษี้ทหน่่�งถืือหุ้น่ใน่อ่กบริษี้ทหน่่�งเกิน่กว่าร้อยล้ะห้าสำิบของหุ้น่ท่�ออกจำาหน่่ายแล้้ว

3. ค่ำาว่า “ผู้้้บริหาร” หมายถื่ง กรรมการ ผู้้้จ้ด้การ หรือ ผู้้้ด้ำารงต้ำาแหน่่งระด้้บบริหาร 4 รายแรกน่้บต่้อจากผู้้้จ้ด้การล้งมา แล้ะผู้้้ซ่งด้ำารงต้ำาแหน่่งเท่ยบเท่าผู้้้ด้ำารงต้ำาแหน่่ง 
ระด้้บบริหารรายท่� 4 ทุกราย รวมถื่งต้ำาแหน่่งใน่สำายบ้ญ่ชำ่หรือการเงิน่ท่�เปี็น่ระด้้บผู้้้จ้ด้การฝ่ายข่�น่ไปี หรือเท่ยบเท่า ท้�งน่้� ให้เปี็น่ไปีต้ามปีระกาศของ สำน่ง. กล้ต้ ท่� “กจ 17/2551”

4. (ก) บริษี้ท TATA STEEL LIMITED ม้ล้ค่่าหุ้น่ท่�ต้ราไว้หุ้น่ล้ะ 10 Rs.
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คั่�ต่อบแทนข้องผูู้้สำอบบัญชื่่
บรษ้ิีทได้ร้บ้อนุ่ม้ต้จิากท่�ปีระชำมุสำามญ้่ผู้้ถ้ือืหุ้น่ เมื�อวน้่ท่� 16 กรกฎาค่ม 
2563 ใน่การว่าจ้างบริษ้ีท ไพร้ซวอเต้อร์เฮาสำ์ค่้เปีอร์สำ เอบ่เอเอสำ 
จำาก้ด้ เปี็น่ผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ของบริษี้ท ใน่ปีีการเงิน่ 2563-2564 (เมษีายน่  
2563 - ม่น่าค่ม 2564) ซ่�งเปี็น่ผู้้้ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิท่�ค่รบถื้วน่ ม่ค่วามเปี็น่
อสิำระจากกลุ้ม่บรษ้ิีท ได้ป้ีฏบ้ิต้ติ้ามขอ้กำาหน่ด้ทางจรยิธิรรมท่�เก่�ยวขอ้ง
ว่าด้้วยค่วามเปี็น่อิสำระของสำภาวิชำาช่ำพบ้ญ่ช่ำ ใน่พระบรมราช้ำปีถื้มภ์ 
แล้ะปีระมวล้จรรยาบรรณสำำาหร้บผู้้้ปีระกอบวิชำาช่ำพท่�กำาหน่ด้โด้ย
สำหพ้น่ธิ์น่้กบ้ญ่ชำ่ระหว่างปีระเทศ (IESBA)

คั่�ต่อบแทนจ�กก�รสำอบบัญชื่่ (audit fee)
บริษี้ท ไพร้ซวอเต้อร์เฮาสำ์ค่้เปีอร์สำ เอบ่เอเอสำ จำาก้ด้ ได้้ร้บการแต้่งต้้�ง
ให้เปี็น่ผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำของบริษ้ีท ใน่การปีระชำุมสำาม้ญ่ผู้้้ถืือหุ้น่ค่ร้�งท่� 16 
ซ่�งจ้ด้ข่�น่เมื�อว้น่ท่� 7 กรกฎาค่ม 2560 แล้ะได้้ร้บการแต้่งต้้�งใหม่จาก
ผู้้้ถืือหุ้น่ทุกปีี ค่่าต้อบแทน่จากการสำอบบ้ญ่ช่ำได้้ร้บการกำาหน่ด้ไว้เป็ีน่
ระยะเวล้า 3 ปีีน่้บจากว้น่ท่�ได้้ร้บการแต้่งต้้�ง จ่งค่รบกำาหน่ด้การแก้ไข
โด้ยม่ผู้ล้ต้้�งแต้่ปีีการเงิน่ 2563-2564 อย่างไรก็ต้าม จากสำถืาน่การณ์
โรค่ต้ิด้เชืำ�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) ผู้ล้จากการปิีด้เมืองแล้ะค่วาม
ไมแ่น่น่่อน่ทางเศรษีฐกิจท้�วโล้ก จง่ได้ม้ก่ารหารือเก่�ยวกบ้การแก้ไขค่า่
ต้อบแทน่จากการสำอบบญ้่ชำซ่่�งถื้กระง้บไว้ใน่ปีที่�ผู้่าน่มา จากการหารือ
ด้้งกล้่าวจ่งได้้ข้อสำรุปีสำำาหร้บปีีการเงิน่ 2563-2564 แล้ะ 2564-2565 
ด้้งน้่�น่ สำำาหร้บปีีการเงิน่ 2563-2564 บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยได้้จ่าย
ค่่าต้อบแทน่จากการสำอบบ้ญ่ช่ำแล้ะค่่าสำอบทาน่รายไต้รมาสำจำาน่วน่ 
3,862,000 บาท

คั่�บริก�รอื�น (non-audit fee)
ใน่รอบปีีการเงนิ่ 2563-2564 บรษ้ิีทแล้ะบรษ้ิีทยอ่ยม่การจา่ยค่า่บรกิาร
อื�น่ๆ เชำ่น่ ค่่าบริการต้รวจสำอบงบการเงิน่ต้ามน่โยบายของกลุ้่มบริษี้ท
จำาน่วน่ 898,000 บาท แล้ะค่่าเด้ิน่ทาง ค่่าเบ่�ยเล้่�ยง ค่่าท่�พ้ก เปี็น่ต้้น่ 
จำาน่วน่ 414,300  บาท ให้แก่ผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ของบริษี้ท สำำาน่้กงาน่สำอบ
บ้ญ่ช่ำท่�ผู้้ส้ำอบบ้ญ่ช่ำสำง้กด้้ บคุ่ค่ล้ หรือกจิการท่�เก่�ยวข้องกบ้ผู้้ส้ำอบบ้ญ่ช่ำ
แล้ะสำำาน่้กงาน่สำอบบ้ญ่ชำ่ท่�ผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่สำ้งก้ด้ด้้งกล้่าว

การปีฏิบิตัติามูหลกัการการกำากบัดูแลกจิการท่�ดใ่นเร่�องอ้�นๆ
บริษ้ีทได้้ปีฏิบ้ติ้ต้ามหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่สำำาหร้บบริษ้ีทจด้
ทะเบ่ยน่ของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทยอย่างจริงจ้งมาโด้ย
ต้ล้อด้ ซ่�งปีัจจุบ้น่ได้้ย่ด้หล้้กการสำากล้ของกลุ้่มปีระเทศ OECD 
(OECD Principles of Corporate Governance) ปีระกอบไปีด้้วย
หล้้กการแล้ะแน่วปีฏิบ้ต้ิท่�ด้่เก่�ยวก้บการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ 5 หมวด้ 
ได้แ้ก ่(1) สำทิธิขิองผู้้ถ้ือืหุ้น่ (2) การปีฏิบ้ติ้ต้อ่ผู้้ถ้ือืหุ้น่อยา่งเทา่เท่ยมกน้่  
(3) บทบาทของผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ย (4) การเปิีด้เผู้ยข้อม้ล้แล้ะค่วาม
โปีร่งใสำแล้ะ (5) ค่วามร้บผู้ิด้ขอบของค่ณะกรรมการ แล้ะเพื�อเปี็น่ 
การยกระด้บ้มาต้รฐาน่แล้ะการปีฏิบ้ติ้ด้า้น่การกำากบ้ด้แ้ล้กจิการท่�ด่้ของ
บรษ้ิีทใหส้ำง้ข่�น่ บรษ้ิีทจง่ได้ก้ำาหน่ด้หล้ก้การสำำาค่ญ้่ใน่แต้ล่้ะหมวด้ไวใ้น่ 
“บรรษ้ีทภิบาล้” ของบริษ้ีทด้้วย ต้ล้อด้จน่ได้้น่ำามาปีร้บใช้ำต้ามค่วาม
เหมาะสำมแล้ะสำอด้ค่ล้อ้งกบ้สำภาพการณข์องบรษ้ิีทใหไ้ด้ม้ากท่�สำดุ้ รวม

ท้�งทำาการทบทวน่แล้ะปีร้บปีรุงให้ม่ค่วามท้น่สำม้ย แล้ะสำอด้ค่ล้้องต้่อ
ภาวะการเปีล้่�ยน่แปีล้งท่�เกิด้ข่�น่อย้่เสำมอ

ท้�งน่้� ใน่ปีี 2563 บริษ้ีทย้งค่งรก้ษีาระด้บ้การปีระเมิน่ผู้ล้การกำากบ้ด้แ้ล้
กิจการจากสำถืาบ้น่กรรมการบริษี้ทไทย (IOD) ให้อย้่ใน่ระด้้บ “ด้่เล้ิศ” 
โด้ยบรษ้ิีทย้งค่งมุง่ม้�น่ท่�จะพ้ฒน่าการกำากบ้ด้แ้ล้กิจการของบริษ้ีทอย่าง
ต้่อเน่่�องต้ล้อด้ไปี 
 
สำำาหร้บการปีฏิบ้ติ้ต้ามหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ 5 หมวด้ของ 
OECD ใน่รอบปีี 2563-2564 ม่รายล้ะเอ่ยด้ ด้้งน่้�

หมูวด 1

ส่ิทธ์ิข้องผู้ถึ้อหุ้น
บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่แล้ะเค่ารพต้่อสำิทธิิของผู้้้ถืือหุ้น่ทุกรายใน่ฐาน่ะท่�
เปี็น่เจ้าของเงิน่ทุน่ โด้ยกำาหน่ด้น่โยบายสำน่้บสำนุ่น่แล้ะสำ่งเสำริมให้ผู้้้ถืือ
หุ้น่ทกุรายใชำส้ำทิธิขิองต้น่อย่างเต็้มท่�ใน่การด้้แล้รก้ษีาผู้ล้ปีระโยชำน์่โด้ย
รวมของบริษี้ท แล้ะไม่กระทำาการใด้ๆ อ้น่เปี็น่การล้ะเมิด้หรือริด้รอน่
สำิทธิิของผู้้้ถืือหุ้น่ ซ่�งสำิทธิิของผู้้้ถืือหุ้น่สำามารถืสำรุปีได้้ด้้งน่้�

1. สิทุธิขัิ�นพื�นฐ�น ได้แ้ก ่การล้งทะเบ่ยน่เปีน็่ผู้้ถ้ือืหุ้น่ การซื�อขายหรอื
โอน่หุ้น่การได้้ร้บสำ่วน่แบ่งใน่กำาไร/เงิน่ปีัน่ผู้ล้อย่างเท่าเท่ยมก้น่  
การได้ร้บ้ขา่วสำาร/ข้อมล้้ของบรษ้ิีทอยา่งเพย่งพอ เชำน่่ การเปีล้่�ยน่ 
แปีล้งโค่รงสำร้างของเงิน่ทุน่การเปีล้่�ยน่แปีล้งอำาน่าจค่วบคุ่ม แล้ะ
การซื�อขายสำิน่ทร้พย์ท่�สำำาค่้ญ่ของบริษี้ท รวมท้�งสำิทธิิใน่การได้้ร้บ
การปีฏิบ้ติ้ท่�เท่าเท่ยมใน่การร้บซื�อหุ้น่คื่น่โด้ยบริษ้ีทเป็ีน่ต้้น่

2. สิทุธิอิัอักำเสย่งในทุ่�ประชุ้มผูถื้อัหุ้น ได้้แก่ การเลื้อกต้้�งกรรมการแล้ะ
กำาหน่ด้ค่่าต้อบแทน่ การจ้ด้สำรรเงิน่กำาไรแล้ะการจ่ายเงิน่ปีัน่ผู้ล้ 
การแต้่งต้้�งผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำแล้ะกำาหน่ด้ค่่าสำอบบ้ญ่ช่ำ การแก้ไข/
เพิ�มเต้ิมหน่้งสืำอบริค่ณห์สำน่ธิิแล้ะข้อบ้งค่้บ การเพิ�มหรือล้ด้ทุน่ 
จด้ทะเบ่ยน่ของบริษี้ท แล้ะการอนุ่ม้ต้ิธิุรกรรมท่�สำำาค่้ญ่ซ่�งม่ผู้ล้ต้่อ
ทิศทางใน่การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจของบริษี้ท เปี็น่ต้้น่

3. สิทุธิิอัื�นๆ ทุ่�กำฎหม�ยกำำ�หนดไว้ 
 น่อกจากการสำน่้บสำนุ่น่แล้ะสำ่งเสำริมการใชำ้สำิทธิิข้างต้้น่แล้้ว บริษี้ท

ย้งได้อ้ำาน่วยค่วามสำะด้วกแก่ผู้้ถ้ือืหุ้น่ทุกรายใน่การใช้ำสำทิธิเิขา้รว่ม
ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ โด้ยได้้กำาหน่ด้น่โยบายการอำาน่วยค่วามสำะด้วก
แล้ะสำ่งเสำริมให้ผู้้้ถืือหุ้น่เข้าร่วมปีระชำุม รายล้ะเอ่ยด้สำรุปีได้้ด้้งน่้�
• มข่้�น่ต้อน่การเข้าร่วมปีระชุำมท่�ไมยุ่่งยาก แล้ะไม่ม่ค่า่ใช้ำจา่ยมาก 

เกิน่ไปี
• จ้ด้สำถืาน่ท่�ปีระชุำมท่�ม่การค่มน่าค่มท่�สำะด้วกแล้ะระบบขน่ส่ำง

มวล้ชำน่เข้าถ่ืง
• จ้ด้ทำาค่ำาอธิิบายเก่�ยวก้บเอกสำารหล้้กฐาน่เพื�อแสำด้งสำิทธิ ิ

ใน่การเข้าร่วมปีระชำุม
• จด้้ใหม่้เจา้หน่า้ท่�ผู้้ท้่�ม่ค่วามชำำาน่าญ่พรอ้มท้�งอปุีกรณ์ท่�เพย่งพอ  

เพื�อรองร้บผู้้้ถืือหุ้น่ท้�งใน่ด้้าน่การต้รวจสำอบเอกสำารแล้ะการ
ล้งทะเบ่ยน่
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• เปีดิ้โอกาสำให้ผู้้ถ้ือืหุ้น่ท่�ไม่สำามารถืเขา้รว่มปีระชำมุได้ด้้ว้ยต้น่เอง
สำามารถืมอบฉ้น่ทะการเข้าร่วมปีระชำุม โด้ยการสำ่งผู้้้แทน่ 
ของต้น่เองหรือเสำน่อชืำ�อกรรมการอิสำระของบริษ้ีทเปี็น่ผู้้้ร้บ
มอบฉ้น่ทะ การเข้าร่วมปีระชำุมของผู้้้ร้บมอบฉ้น่ทะม่ข้�น่ต้อน่
ท่�ไม่ยุ่งยากแต่้ปีระการใด้ รวมถื่งเปิีด้โอกาสำให้จ้ด้ส่ำงเอกสำาร
ล้งทะเบ่ยน่เข้าร่วมปีระชำุมล้่วงหน่้าก่อน่ว้น่ปีระชำุม เพื�อ 
ล้ด้ระยะเวล้าใน่การต้รวจสำอบเอกสำารใน่ว้น่ปีระชำุม

• จ้ด้ให้ม่บริการติ้ด้อากรแสำต้มป์ีใน่หน่้งสำือมอบฉ้น่ทะของ 
ผู้้้ถืือหุ้น่กรณ้ท่�ไม่ได้้ต้ิด้อากรแสำต้มปี์ไว้

• ใชำ้ระบบบาร์โค่้ด้ (Barcode) ใน่การล้งทะเบ่ยน่ ทำาให้ข้�น่ต้อน่
การด้ำาเน่ิน่งาน่เปี็น่ไปีอย่างสำะด้วกแล้ะรวด้เร็ว

• ใชำ้รห้สำค่ิวอาร์ (QR Code) แทน่เอกสำารท่�เปี็น่ร้ปีเล้่ม เพื�อให้
สำามารถืเข้าถื่งข้อม้ล้ได้้อย่างสำะด้วกแล้ะรวด้เร็วยิ�งข่�น่

• เปีดิ้ใหผู้้้ถ้ือืหุ้น่ล้งทะเบ่ยน่เขา้รว่มปีระชำมุได้ล่้้วงหน่า้ 2 ช้ำ�วโมง 
ก่อน่เริ�มปีระชำุม น่อกจากน่้� ภายหล้้งจากการปีระชำุมได้ ้
เริ�มแล้้ว ผู้้้ถืือหุ้น่สำามารถืล้งทะเบ่ยน่เข้าร่วมปีระชำุมแล้ะม่
สำิทธิิล้งค่ะแน่น่ใน่ระเบ่ยบวาระท่�อย่้ระหว่างการพิจารณาแล้ะ 
ย้งไม่ได้้ล้งมต้ิได้้ด้้วย

ท้�งน่้� บริษ้ีทได้้มอบหมายให้หน่่วยงาน่เล้ขานุ่การบริษ้ีท ทำาหน้่าท่� 
ด้้แล้แล้ะอำาน่วยค่วามสำะด้วกใน่การใช้ำสำิทธิิของผู้้้ถืือหุ้น่ โด้ยผู้้้ถืือหุ้น่ 
สำามารถืต้ิด้ต้่อได้้ท่�โทรศ้พท์หมายเล้ข 0 2937 1000 ต้่อ 3210 
แล้ะ 3156

หมูวด 2

ก�รปฏิิบัต่ิต่่อผูู้้ถืือหุ้นอย่่�งเท่�เท่ย่มูกัน
บริษ้ีทต้ระหน่้กถื่งหน่้าท่�ใน่การด้้แล้ผู้ล้ปีระโยชำน่์ของผู้้้ถืือหุ้น่ทุกราย 
ท้�งผู้้้ถืือหุ้น่ท่�เปี็น่ผู้้้บริหารแล้ะผู้้้ถืือหุ้น่ท่�ไม่เปี็น่ผู้้้บริหาร ผู้้้ถืือหุ้น่ 
รายใหญ่่ น่้กล้งทุน่สำถืาบ้น่ ผู้้้ถืือหุ้น่ต้่างชำาต้ิ รวมท้�งผู้้้ถืือหุ้น่สำ่วน่น่้อย 
ด้้วยการถืือปีฏิบ้ต้ิอย่างเท่าเท่ยมก้น่แล้ะเปี็น่ธิรรม ด้้งน่้�

ก�รประชืุ่มูผูู้้ถืือหุ้น
ใน่แต้่ล้ะปีีบริษี้ทจะจ้ด้ให้ม่การปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ภายใน่ 4 เด้ือน่ น่้บแต้่ 
ว้น่สำิ�น่สำุด้รอบปีีบ้ญ่ชำ่ของบริษี้ท (ภายใน่เด้ือน่กรกฎาค่ม) ซ่�งเร่ยกว่า  
การปีระชุำมสำามญ้่ปีระจำาปีี แล้ะการปีระชุำมน่อกเหน่อ่จากน้่� จะเรย่กวา่  
การปีระชุำมวิสำาม้ญ่ โด้ยใน่รอบปีีท่�ผู้่าน่มาบริษ้ีทไม่ม่การจ้ด้ปีระชำุม
วิสำาม้ญ่ผู้้้ถืือหุ้น่แต้่อย่างใด้

บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่อย่างยิ�งต้่อสุำขภาพแล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ยของ 
ผู้้้ถืือหุ้น่ใน่สำถืาน่การณ์โรค่ติ้ด้เชืำ�อไวร้สำโค่โรน่า (COVID-19) แล้ะ
ต้้ด้สำิน่ใจจ้ด้การปีระชำุมสำาม้ญ่ผู้้้ถืือหุ้น่ค่ร้�งท่� 19 ด้้วยวิธิ่การปีระชำุม
ผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ (e-AGM) ต้ามหล้้กเกณฑ์์วิธิ่การ แล้ะเงื�อน่ไข
ต้ามท่�กฎหมายกำาหน่ด้ โด้ยท่�ผู้้้ถืือหุ้น่ไม่ต้้องเข้าร่วมการปีระชำุมด้้วย

ต้น่เอง เพื�อให้สำอด้ค่ล้้องก้บมาต้รการของกรมค่วบคุ่มโรค่ กระทรวง
สำาธิารณสุำข ใน่การล้ด้ค่วามเสำ่�ยงจากการแพร่ระบาด้ของโรค่แล้ะ 
สำุขภาพแล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ยของผู้้้ถืือหุ้น่ การปีระชำุมสำาม้ญ่ผู้้้ถืือหุ้น่  
ปีระจำาปีี 2563 ได้้จ้ด้ข่�น่เมื�อว้น่ท่� 16 กรกฎาค่ม 2563 เวล้า  
09:00 น่. ผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ (e-AGM) โด้ยค่ณะกรรมการบริษี้ท 
ได้ม่้มติ้กำาหน่ด้รายชืำ�อผู้้ถ้ือืหุ้น่ (Record Date) ณ วน้่ท่� 18 พฤษีภาค่ม 
2563 เปี็น่ผู้้้ม่สำิทธิิเข้าร่วมปีระชำุม 

บริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่ระบบแล้ะกล้ไกท่�จะก่อให้เกิด้การจ้ด้ปีระชำุมท่�ด้่
ซ่�งค่รอบค่ลุ้มเก่�ยวก้บข้อม้ล้ ว้น่ เวล้า สำถืาน่ท่� วาระการปีระชำุม 
กฎเกณฑ์์ แล้ะวิธิ่การใน่การเข้าร่วมปีระชุำม ข้�น่ต้อน่การออกเสำ่ยง
ล้งมต้ิ แล้ะข้อม้ล้ท่�เก่�ยวข้องก้บเรื�องท่�ต้้องต้้ด้สำิน่ใจใน่แต้่ล้ะวาระเปี็น่ 
การล้่วงหน่้าอย่างเพ่ยงพอ ท้น่เวล้า แล้ะไม่กระทำาการใด้ๆ ท่�เป็ีน่ 
การจำาก้ด้โอกาสำใน่การร้บร้้สำารสำน่เทศ หรือการเข้าร่วมปีระชุำมของ
ผู้้้ถืือหุ้น่

บริษี้ทได้้มอบหมายให้ บริษี้ท ศ้น่ย์ร้บฝากหล้้กทร้พย์ (ปีระเทศไทย) 
จำาก้ด้ ซ่�งเป็ีน่น่ายทะเบ่ยน่หล้้กทร้พย์ของบริษ้ีท ด้ำาเนิ่น่การจ้ด้ส่ำง
หน่้งสำือน่้ด้ปีระชำุมพร้อมก้บเอกสำารท่�เก่�ยวข้องท้�งภาษีาไทยแล้ะ
ภาษีาอ้งกฤษี ให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น่อย่างค่รบถื้วน่ล้่วงหน่้า 21 ว้น่ ก่อน่ว้น่
ปีระชำุม ด้้งน่้�

1. หน่ง้สำอืน่ด้้ปีระชำมุสำาม้ญ่ผู้้ถ้ือืหุ้น่ ท่�ม่รายล้ะเอ่ยด้เก่�ยวกบ้ วน้่ เวล้า 
สำถืาน่ท่� แล้ะวาระการปีระชำุมท่�กำาหน่ด้ไว้เปี็น่เรื�องๆ อย่างชำ้ด้เจน่
พร้อมท้�งระบุว่าเปี็น่วาระเพื�อทราบ/เพื�ออนุ่ม้ติ้/เพื�อพิจารณา  
ระบุ ว้ต้ถุืปีระสำงค่์ แล้ะเหตุ้ผู้ล้ ต้ล้อด้จน่ค่วามเห็น่ของค่ณะ
กรรมการบริษี้ทใน่แต้่ล้ะวาระท่�เสำน่อไว้ ซ่�งถืือเปี็น่ข้อม้ล้ปีระกอบ
การพิจารณาท่�เพ่ยงพอต้่อการต้้ด้สำิน่ใจ

2. หน่้งสำือมอบฉ้น่ทะ ต้ามแบบท่�กระทรวงพาณิชำย์กำาหน่ด้ ท้�ง
แบบ ก ซ่�งเปี็น่แบบท้�วไปีง่ายๆ ไม่ซ้บซ้อน่ แล้ะแบบ ข ซ่�งเปี็น่
แบบท่�ผู้้ถ้ือืหุ้น่สำามารถืกำาหน่ด้ทิศทางการออกเสำย่งใน่แต่้ล้ะเรื�อง 
ได้้ว่า “เห็น่ด้้วย” “ไม่เห็น่ด้้วย” “งด้ออกเสำ่ยง” แล้ะแยกให้ผู้้้ถืือ
หุ้น่สำามารถืใช้ำสำทิธิอิอกเสำย่งต้้�งกรรมการเป็ีน่รายบุค่ค่ล้ได้ใ้น่วาระ 
การเล้ือกต้้�งกรรมการ

3. ข้อม้ล้เก่�ยวก้บกรรมการอิสำระท่�บริษ้ีทกำาหน่ด้ให้เป็ีน่ผู้้้ร้บมอบ
ฉ้น่ทะจากผู้้้ถืือหุ้น่ ได้้แก่ ชำื�อ อายุ ท่�อย้่ แล้ะการไม่ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ย
ใน่วาระท่�เสำน่อใน่การปีระชำุม

4. รายงาน่ปีระจำาปีี แล้ะ รายงาน่การพ้ฒน่าเพื�อค่วามย้�งยืน่ ท่�ม่
ท้�งข้อม้ล้ภาษีาไทยแล้ะภาษีาอ้งกฤษีใน่ร้ปีแบบของรห้สำคิ่วอาร์ 
(QR Code) (รวมท้�งจ้ด้สำ่งรายงาน่ด้้งกล้่าวท่�เปี็น่ร้ปีเล้่มแก่ 
ผู้้้ถืือหุ้น่ท่�ได้้แจ้งค่วามปีระสำงค่์มาย้งบริษี้ท)

5. ค่ำาอธิบิายเก่�ยวกบ้เอกสำารหล้ก้ฐาน่ เพื�อแสำด้งสิำทธิิใน่การเขา้รว่ม
ปีระชำุม

6. ข้อบ้งค่้บของบริษี้ท ใน่สำ่วน่ท่�เก่�ยวข้องก้บการปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่
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น่อกจากน่้� บริษี้ทย้งได้้ด้ำาเน่ิน่การด้้งน่้�
1. ล้งโฆษีณาค่ำาบอกกล้่าวน่้ด้ปีระชุำมใน่หน่้งสืำอพิมพ์รายว้น่ฉบ้บ

ภาษีาไทยต้ิด้ต้่อก้น่ 3 ว้น่ แล้ะก่อน่ว้น่ปีระชำุมไม่น่้อยกว่า 3 ว้น่ 
2. แจ้งผู่้าน่ระบบขา่วของต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย ์(SETLink) เรื�องเผู้ยแพร่

ข้อม้ล้เก่�ยวก้บการปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ไว้ใน่เว็บไซต้์ของบริษ้ีทเปี็น่ 
การล้ว่งหน่า้ 1 เด้อืน่กอ่น่การปีระชำมุ เพื�อใหผู้้้ถ้ือืหุ้น่เขา้ถืง่ขอ้ม้ล้
ได้้โด้ยสำะด้วก รวด้เร็ว แล้ะม่เวล้ามากพอใน่การศ่กษีาข้อม้ล้
ปีระกอบการปีระชำมุ กอ่น่ได้ร้บ้ขอ้มล้้ใน่รป้ีแบบเอกสำารจากบรษ้ิีท 

3. แจ้งผู้่าน่ระบบข่าวของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ (SETLink) เรื�องเปีิด้
โอกาสำให้สำิทธิิแก่ผู้้้ถืือหุ้น่สำามารถืสำ่งค่ำาถืามเก่�ยวก้บวาระการ
ปีระชำุมได้้ล้่วงหน่้า  

4. โด้ยให้สำ่งค่ำาถืามด้้งกล้่าวเป็ีน่ล้ายล้้กษีณ์อ้กษีรถ่ืงค่ณะกรรมการ
บริษ้ีทหรือกรรมการอิสำระแต้่ล้ะค่น่ ผู้่าน่มาย้งเล้ขานุ่การบริษ้ีท 
เพื�อเสำน่อต้่อไปีค่ณะกรรมการบริษ้ีทพิจารณาต้่อไปี ใน่ระหว่าง
ว้น่ท่� 15 มิถืุน่ายน่ - 15 กรกฎาค่ม 2563

น่อกจากน้่� บริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่ช่ำองทางใน่การส่ำงค่ำาถืามล่้วงหน้่าทาง
ไปีรษีณ้ย์ล้งทะเบ่ยน่มาย้ง “สำำาน่้กงาน่เล้ขานุ่การบริษ้ีท” อาค่ารรสำา  
ทาวเวอร์ 2 ชำ้�น่ 20 เล้ขท่� 555 ถืน่น่พหล้โยธินิ่ แขวงจตุ้จก้ร เขต้จตุ้จก้ร  
กรุงเทพฯ 10900 หรือ สำามารถืส่ำงอ่เมล้มาท่� cso@tatasteelthailand.com 
ค่ำาถืามท่�เก่�ยวข้องก้บธุิรกิจของบริษ้ีท จะได้้ร้บค่ำาต้อบใน่ท่�ปีระชุำม 
แล้ะเปีิด้เผู้ยใน่เว็บไซต้์ของบริษี้ทต้่อไปี

ก่อนเริ�มูก�รประชืุ่มู
เล้ขานุ่การบริษ้ีทได้้แจ้งให้ผู้้้ถืือหุ้น่ร้บทราบถื่งข้อบ้งค่้บของบริษ้ีท 
ใน่สำ่วน่ท่�เก่�ยวข้องก้บการปีระชำุม แล้ะวิธิ่ปีฏิบ้ต้ิเก่�ยวก้บการปีระชำุม
ได้้แก่ การออกเสำ่ยงล้งค่ะแน่น่ การน่้บค่ะแน่น่เสำ่ยง แล้ะการปีระกาศ
ผู้ล้ค่ะแน่น่

ระหว่�งก�รประชืุ่มู
ปีระธิาน่ใน่ท่�ปีระชำุมได้้ด้ำาเน่ิน่การปีระชำุมอย่างโปีร่งใสำต้ามล้ำาด้้บ
วาระโด้ยไม่ม่การเพิ�มวาระเพื�อพิจารณาเรื�องอื�น่น่อกเหน่่อจากท่�
ระบุไว้ใน่หน่้งสำือน่้ด้ปีระชำุมแต้่อย่างใด้ น่อกจากน่้� ย้งได้้จ้ด้สำรรเวล้า 
ใน่การพิจารณาแต่้ล้ะวาระอย่างเหมาะสำมแล้ะเพ่ยงพอก่อน่ทำาการล้ง 
ค่ะแน่น่เสำย่ง เปีดิ้โอกาสำให้ผู้้้ถือืหุ้น่ล้งค่ะแน่น่เสำย่งเลื้อกต้้�งกรรมการเป็ีน่ 
รายบุค่ค่ล้ใน่วาระการเลื้อกต้้�งกรรมการ ต้ล้อด้จน่ส่ำงเสำริมให้ผู้้้ถืือหุ้น่
ม่โอกาสำใน่การแสำด้งค่วามค่ิด้เห็น่ต้้�งค่ำาถืามต้่อท่�ปีระชำุม รวมท้�งให้
ข้อเสำน่อแน่ะได้้อย่างเต้็มท่�

สำำาหร้บการออกเสำ่ยงล้งค่ะเเน่น่ บริษ้ีทได้้อำาน่วยค่วามสำะด้วกแก ่
ผู้้้ถืือหุ้น่ด้้วยการใช้ำบ้ต้รล้งค่ะแน่น่ แล้ะได้้จ้ด้ให้ม่ผู้้้ต้รวจสำอบการ
ล้งค่ะแน่น่เสำ่ยงแล้ะการน่้บค่ะแน่น่เสำ่ยง (Inspector) ทำาหน่้าท่�ด้้แล้ 
การน่้บค่ะแน่น่แล้ะการปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ให้เปี็น่ไปีอย่างโปีร่งใสำ ถื้กต้้อง

ต้ามกฎหมายแล้ะข้อบ้งค้่บของบริษ้ีท สำำาหร้บการน้่บค่ะแน่น่เสำ่ยง
จะค่ำาน่วณด้้วยระบบค่อมพิวเต้อร์ โด้ยใช้ำวิธิ่เก็บบ้ต้รยืน่ย้น่การล้ง
ค่ะแน่น่เฉพาะผู้้้ถืือหุ้น่ท่�ออกเสำ่ยง “ไม่เห็น่ด้้วย”  “งด้ออกเสำ่ยง” แล้ะ
น่ำามาค่ำาน่วณห้กออกจากผู้้ถ้ือืหุ้น่ท่�มส่ำทิธิอิอกเสำย่งท้�งหมด้ โด้ยสำทิธิิใน่ 
การออกเสำย่งล้งค่ะแน่น่ค่อื 1 หุ้น่ ต้อ่ 1 เสำย่ง สำำาหรบ้ผู้ล้การล้งค่ะแน่น่
เสำ่ยงจะถื้กปีระกาศหล้้งจากเสำร็จสำิ�น่การพิจารณาใน่แต้่ล้ะวาระโด้ย 
การฉายสำไล้ด้์ น่อกจากน่้�บริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่การบ้น่ท่กภาพการปีระชำุม
ใน่ล้้กษีณะสำื�อวิด้่ท้ศน่์ด้้วย

หลังการปีระชุ่มู
บรษ้ิีทได้แ้จ้งมติ้ท่�ปีระชุำมพร้อมท้�งค่ะแน่น่เสำย่ง (ท่�เห็น่ด้้วย ไม่เห็น่ด้ว้ย 
แล้ะงด้ออกเสำย่ง) ผู้า่น่ระบบข่าวของต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์ (SETLink) โด้ย
ท้น่ท่ภายหล้้งจากเสำร็จสำิ�น่การปีระชำุม แล้ะจ้ด้ทำารายงาน่การปีระชำุม
แล้้วเสำร็จภายใน่ระยะเวล้าท่�กฎหมายกำาหน่ด้ ซ่�งรายงาน่การปีระชุำม
ด้้งกล้่าวได้้บ้น่ท่กรายล้ะเอ่ยด้ไว้อย่างชำ้ด้เจน่ ด้้งน่้�
1. รายชืำ�อพร้อมต้ำาแหน่่ง ของกรรมการแล้ะผู้้้บริหารรวมท้�ง 

ผู้้้เก่�ยวข้องท่�เข้าร่วมปีระชำุม
2. วิธิ่การแจ้งการล้งค่ะแน่น่เสำ่ยง แล้ะการน่้บค่ะแน่น่เสำ่ยง 
3. ปีระเด้็น่ค่ำาถืาม - ค่ำาต้อบ ข้อค่ิด้เห็น่หรือข้อเสำน่อแน่ะ
4. มต้ิท่�ปีระชำุมแล้ะผู้ล้การล้งค่ะแน่น่เสำ่ยงใน่แต่้ล้ะวาระ ต้ามท่�ได้้

ระบุไว้ใน่บ้ต้รล้งค่ะแน่น่ โด้ยแยกออกเปี็น่ค่ะแน่น่เสำ่ยงท่�เห็น่ด้้วย 
ไม่เห็น่ด้้วย งด้ออกเสำ่ยง แล้ะบ้ต้รเสำ่ย

ท้�งน้่� ใน่การปีระชำมุสำามญ้่ผู้้ถ้ือืหุ้น่ปีระจำาปีี 2563 เมื�อวน้่ท่� 16 กรกฎาค่ม  
2563 ม่ผู้้้ถืือหุ้น่ท้�งท่�เข้าร่วมการปีระชุำมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอนิ่กสำ ์
ด้้วยต้น่เองแล้ะท่�ร้บมอบฉ้น่ทะจำาน่วน่ 38 ค่น่ น่้บรวมจำาน่วน่หุ้น่
ได้้ท้�งสำิ�น่ 6,190,738,079 หุ้น่ ค่ิด้เป็ีน่ร้อยล้ะ 73.51 ของจำาน่วน่
หุ้น่ท่�จำาหน่่ายได้้แล้้วท้�งหมด้ของบริษ้ีท จำาน่วน่ 8,421,540,848 
หุ้น่ โด้ยปีระธิาน่กรรมการบริษ้ีทใน่ฐาน่ะต้้วแทน่ของค่ณะกรรมการ 
ท้�งค่ณะ ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการชำุด้ย่อย ได้้แก่ ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเส่ำ�ยง ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภบิาล้  
สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ แล้ะปีระธิาน่ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจ 
เพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ รวมท้�งกรรมการทุกค่น่ ได้้เข้าร่วมปีระชำุม 
โด้ยพร้อมเพร่ยงก้น่ น่อกจากน้่� ย้งม่ผู้้้บริหาร ผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำ รวมท้�ง 
ฝ่ายกฎหมาย ได้้เข้าร่วมปีระชำุมอ่กด้้วย

ก�รใชื่้ข้้อมููลภ�ย่ใน
บริษ้ีทม่น่โยบายแล้ะวิธิ่การปี้องก้น่การน่ำาข้อม้ล้ภายใน่โด้ยกรรมการ
แล้ะผู้้้บริหารไปีใชำ้ปีระโยชำน์่อย่างเค่ร่งค่ร้ด้ รายล้ะเอ่ยด้ปีรากฏอย้ ่
ใน่หน่้า 55

ท้�งน้่� ใน่ปีีท่�ผู้่าน่มาไม่เค่ยปีรากฏว่าม่กรรมการแล้ะผู้้้บริหารรายใด้
ทำาการซื�อขายหล้ก้ทรพ้ยข์องบรษ้ิีทโด้ยการใชำข้อ้ม้ล้ภายใน่แต้อ่ยา่งใด้



บริษัที่ ที่าที่า สี่ติ่ลั (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มหาชน)60

ก�รร�ย่ง�นก�รมู่สำ่วนได้เสำ่ย่
บริษี้ทได้้กำาหน่ด้ให้กรรมการแล้ะผู้้้บริหารของบริษี้ท รวมท้�งบุค่ค่ล้ท่�
เก่�ยวข้องต้้องรายงาน่การม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยของต้น่แล้ะบุค่ค่ล้ท่�เก่�ยวข้อง
ต้ามแบบรายงาน่ท่�ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทได้ก้ำาหน่ด้ไว ้เมื�อได้ร้บ้การแต้ง่
ต้้�งให้เปี็น่กรรมการหรือผู้้้บริหาร หรือม่การเปีล้่�ยน่แปีล้งรายการ โด้ย 
มอบหมายให้เล้ขานุ่การบริษ้ีททำาหน่้าท่�รวบรวม แล้ะเสำน่อต่้อ 
ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง แล้ะปีระธิาน่ 
ค่ณะกรรมการบริษี้ทร้บทราบรายงาน่ด้้งกล้่าวโด้ยบริษี้ท แล้ะบริหาร 
ค่วามเส่ำ�ยงจะใชำ้ข้อม้ล้ด้้งกล้่าวใน่การต้ิด้ต้าม ด้้แล้การทำารายการ 
ท่�อาจก่อให้เกิด้ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน่ ์เชำน่่ รายการท่�เก่�ยวโยงกน้่ 
เปี็น่ต้้น่

ก�รทำ�ร�ย่ก�รระหว่�งกัน
บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้มาต้รการแล้ะข้�น่ต้อน่ใน่การทำารายการระหว่างก้น่ไว้
อย่างช้ำด้เจน่ รวมท้�งถืือปีฏิบ้ติ้ต้ามปีระกาศของสำำาน้่กงาน่ค่ณะกรรมการ 
กำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ ปีระกาศค่ณะกรรมการกำาก้บ 
ต้ล้าด้ทุน่ แล้ะข้อกำาหน่ด้ของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย 
ใน่เรื�องท่�เก่�ยวก้บการทำารายการท่�อาจก่อให้เกิด้ค่วามข้ด้แย้งทาง 
ผู้ล้ปีระโยชำน์่อย่างเค่ร่งค่ร้ด้ ใน่กรณ้ท่�อาจม่การพิจารณารายการ 
ระหว่างก้น่ก้บบุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งกรรมการแล้ะผู้้้บริหารท่�อาจ 
ม่ส่ำวน่ได้้เส่ำยใน่เรื�องท่�พิจารณาจะไม่เข้าร่วมปีระชุำมหรืองด้ออกเส่ำยง 
เพื�อให้การต้้ด้สิำน่ใจของค่ณะกรรมการแล้ะผู้้้บริหารเป็ีน่ไปีอย่างอิสำระ 
แล้ะยุติ้ธิรรม ท้�งน่้� เพื�อปีระโยชำน่์ต้่อผู้้้ถืือหุ้น่อย่างแท้จริง

สำำาหร้บรายการระหว่างก้น่ท่�เกิด้ข่�น่ใหม่จะค่ำาน่่งถื่งขน่าด้ของรายการ
แล้ะจำาน่วน่เงิน่ท่�เกิด้ข่�น่ โด้ยจะน่ำาเสำน่อให้ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ 
แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง พิจารณาแล้ะเสำน่อต่้อค่ณะกรรมการบริษ้ีท 
เพื�อพิจารณาอนุ่ม้ต้ิต้่อไปี

น่อกจากน้่� ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้ 
ทำาหน้่าท่�เป็ีน่ผู้้้สำอบทาน่การทำารายการระหว่างก้น่ใน่ทุกไต้รมาสำ  
เพื�อด้้แล้แล้ะป้ีองก้น่การเกิด้ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน์่ รวมถ่ืง 
บริษ้ีทได้้เปิีด้เผู้ยรายการระหว่างก้น่ไว้ใน่หมายเหตุ้ปีระกอบงบการเงิน่ 
ท่�ได้้ร้บการต้รวจสำอบจากผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่อ่กด้้วย

ท้�งน่้� ใน่ปีีท่�ผู้่าน่มาบริษ้ีทไม่ม่การทำารายการระหว่างก้น่ใน่ล้้กษีณะ
ท่�เปี็น่การให้ค่วามชำ่วยเหลื้อทางการเงิน่แก่บริษ้ีทท่�ไม่ใชำ่บริษ้ีทย่อย
ของบริษ้ีทรวมท้�งไม่เค่ยฝ่าฝ้น่หรือไม่ปีฏิบ้ต้ิต้ามหล้้กเกณฑ์์ของ
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย แล้ะสำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บ
หล้ก้ทรพ้ย์แล้ะต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์ ใน่เรื�องการทำารายการระหว่างกน้่หรือ
การซื�อขายสำิน่ทร้พย์แต้่ปีระการใด้

หมูวด 3

บทบาทข้องผู้มู่ส่่วนได้เส่่ย
บริษ้ีทต้ระหน่้กเปี็น่อย่างยิ�งว่าการสำ่งเสำริมให้เกิด้ค่วามสำ้มพ้น่ธิ์
แล้ะค่วามร่วมมือท่�ด้่ระหว่างบริษ้ีทก้บผู้้้ม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยทุกฝ่าย ท้�ง
ทางต้รงแล้ะทางอ้อมเป็ีน่กล้ไกท่�จะช่ำวยสำร้างค่วามย้�งยืน่แก่บริษ้ีท  
ด้้งน่้�น่ บริษี้ทจ่งย่ด้ม้�น่ใน่การค่ำาน่่งถื่งสำิทธิิของผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยทุกกลุ้่ม

ท่�เก่�ยวข้องก้บการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจของบริษ้ีท ท้�งสำิทธิิท่�กำาหน่ด้ต้าม
กฎหมายหรือข้อต้กล้งท่�ทำาร่วมก้น่ โด้ยการร้บผู้ิด้ชำอบต้่อผู้้้ม่สำ่วน่ได้้
เสำ่ยท้�งภายใน่แล้ะภายน่อกท่�ได้้ร้บค่วามเสำ่ยหายจากการถื้กล้ะเมิด้
สำิทธิิ ด้้วยค่วามเปี็น่ธิรรมอย่างเค่ร่งค่ร้ด้ ต้ล้อด้จน่พ้ฒน่ากล้ไกการม่
สำ่วน่ร่วมของผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยอย่างสำมำ�าเสำมอ

บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บการม่สำ่วน่ร่วมของผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยท่�ม่ต้่อการ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษี้ท ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อผู้้้ม่สำ่วน่ได้้สำ่วน่เสำ่ยใน่แต้่ล้ะ
กลุ้่ม สำามารถืสำรุปีได้้ด้้งน่้�

ผูู้้ถืือหุ้น
บริษ้ีทมุ่งม้�น่ท่�จะด้้แล้ผู้ล้ปีระโยชำน์่แล้ะสำร้างม้ล้ค่่าให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น่ 
ทุกรายอย่างย้�งยืน่แล้ะเป็ีน่ธิรรม ด้้วยการด้ำาเน่ิน่ธุิรกิจต้ามหล้้ก 
บรรษ้ีทภิบาล้แล้ะวสิำย้ท้ศน่ข์องบรษ้ิีทท้�งน่้� บริษ้ีทจะแจ้งขอ้ม้ล้ขา่วสำาร
ท่�เก่�ยวกบ้ธิรุกจิของบรษ้ิีทอยา่งถืก้ต้อ้งแล้ะค่รบถืว้น่ ต้ล้อด้จน่เปีดิ้เผู้ย
ข้อม้ล้ด้้งกล้่าวให้สำอด้ค่ล้้องต้ามกฎเกณฑ์์แล้ะข้อต้กล้งท่�เก่�ยวข้อง
อย่างเท่าเท่ยมก้น่

พนักง�น
บริษ้ีทต้ระหน่้กเปี็น่อย่างยิ�งว่าพน่้กงาน่ค่ือฟัน่เฟ้องท่�สำำาค่้ญ่ต้่อการ
ด้ำาเน่ิน่การให้บรรลุ้เป้ีาหมาย จ่งปีฏิบ้ต้ิต้่อพน่้กงาน่ทุกค่น่อย่างเป็ีน่
ธิรรมบน่หล้ก้สำทิธิิมน่ษุียชำน่ใหโ้อกาสำท่�เทา่เท่ยมกน้่แกพ่น่ก้งาน่โด้ยไม่
ค่ำาน่่งถื่งสำถืาน่ภาพ เชำื�อชำาต้ิ วรรณะ ศาสำน่า ชำาต้ิต้ระก้ล้ สำถืาน่ภาพ
การสำมรสำ เพศ รสำนิ่ยมทางเพศ อายุ สำ้ญ่ชำาต้ิ แล้ะชำน่ชำาต้ิ เสำริม
สำร้างคุ่ณภาพช่ำวิต้ท่�ด้่ท้�งของพน่้กงาน่แล้ะค่รอบค่ร้ว โด้ยกำาหน่ด้ให้
พน่้กงาน่ได้้ร้บผู้ล้ต้อบแทน่แล้ะสำว้สำดิ้การท่�เหมาะสำม สำามารถืเท่ยบ
เค่่ยงได้้ก้บบริษ้ีทชำ้�น่น่ำาท้�วไปี รวมถื่งม่กองทุน่สำำารองเล้่�ยงช่ำพเพื�อ
เปีน็่เค่รื�องมอืสำรา้งแรงจง้ใจใน่การปีฏบ้ิต้งิาน่แล้ะรก้ษีาพน่ก้งาน่ไวก้บ้
บริษี้ทใน่ระยะยาว โด้ยให้ม่ล้้กษีณะการออมอย่างสำมำ�าเสำมอ เพื�อเปี็น่
หล้้กปีระก้น่ใน่การด้ำาเน่ิน่ชำ่วิต้หล้้งเกษี่ยณอายุ

น่อกจากน่้� บริษ้ีทย้งให้ค่วามสำำาค่้ญ่ใน่เรื�องค่วามปีล้อด้ภ้ย อาช่ำว
อน่าม้ย แล้ะสำภาพแวด้ล้้อมใน่การปีฏิบ้ติ้งาน่ของพน้่กงาน่ทุกค่น่ 
ต้ล้อด้จน่กำาหน่ด้น่โยบายการพฒ้น่าแล้ะส่ำงเสำริมค่วามร้้ค่วามสำามารถื
ให้ก้บพน่้กงาน่ทุกระด้้บอย่างต้่อเน่่�องเพื�อพ้ฒน่าท้กษีะแล้ะค่วาม
สำามารถืของพน่้กงาน่ให้ได้้ร้บค่วามก้าวหน่้าใน่อาช่ำพซ่�งเปี็น่ปีัจจ้ย
สำำาค่้ญ่ใน่การทำาให้บริษี้ทม่การพ้ฒน่าอย่างย้�งยืน่
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ลูกคั้�
บริษ้ีทได้้ย่ด้ถืือใน่หล้้กการท่�ให้ล้้กค่้าเปี็น่ศ้น่ย์กล้าง ใน่การจ้ด้หา
ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์แล้ะบริการเพื�อต้อบสำน่องต่้อค่วามต้้องการ แล้ะสำร้าง 
ค่วามพ่งพอใจสำ้งสุำด้ให้แก่ล้้กค้่า ต้ล้อด้จน่ด้ำาเน่ิน่การพ้ฒน่าคุ่ณภาพ
สำิน่ค่้าแล้ะบริการอย่างต้่อเน่่�อง ท้�งใน่ด้้าน่คุ่ณภาพต้ามมาต้รฐาน่
สำากล้แล้ะใน่ราค่าท่�เปี็น่ธิรรม เพื�อต้อบสำน่องค่วามต้้องการท่�หล้าก
หล้าย บรษ้ิีทม่ชำอ่งทางใน่การรบ้ขอ้รอ้งเรย่น่เก่�ยวกบ้สำนิ่ค่า้แล้ะบรกิาร  
รวมถื่งน่โยบายการร้บค่ืน่สิำน่ค่้ากรณ้ท่�พบว่าผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์ไม่ได้้คุ่ณภาพ
หรือต้ำ�ากว่ามาต้รฐาน่ อ่กท้�งการร้กษีาค่วามล้้บของล้้กค่้าโด้ยไม่น่ำา
ข้อม้ล้ของล้้กค่้าไปีสำร้างผู้ล้ปีระโยชำน่์

คัู่คั้�
บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยม่น่โยบายอย่างช้ำด้เจน่ ภายใต้้กรอบการปีฏิบ้ต้ิ
งาน่ต้ามหล้้กจรรยาบรรณ ท่�เร่ยกว่า TCoC ใน่การปีฏิบ้ต้ิต้่อค่้่ค้่า 
อย่างโปีร่งใสำสำามารถืต้รวจสำอบได้้ เท่าเท่ยมก้น่ แล้ะปีฏิบ้ต้ิต้าม
เงื�อน่ไขข้อต้กล้งท่�กำาหน่ด้ระหว่างก้น่การปีฏิบ้ต้ิต้ามกรอบการ

เจ้�หน่�
บริษี้ทปีฏิบ้ต้ิต้ามสำ้ญ่ญ่า ข้อต้กล้ง แล้ะเงื�อน่ไขต้่างๆ อย่างร้ด้กุมแล้ะ
เค่ร่งค่ร้ด้ ท่�ม่ต้่อเจ้าหน้่� ท้�งเจ้าหน้่�การค้่าแล้ะเจ้าหน้่�เงิน่ก้้ยืมอย่าง
เค่ร่งค่ร้ด้แล้ะชำำาระหน้่�ต้ามระยะเวล้าท่�กำาหน่ด้ รวมถื่งปีฏิบ้ต้ิต้าม 
ค่ำาร้บรองท่�ให้ไว้แก่เจ้าหน่้�ต้ล้อด้ระยะเวล้าท่�ม่ภาระหน้่�ก้บเจ้าหน่้� 
ต้ล้อด้จน่ให้ข้อม้ล้แก่เจ้าหน่้�ทุกกลุ้่มอย่างถื้กต้้อง โปีร่งใสำ เป็ีน่ธิรรม
แล้ะเท่าเท่ยมก้น่

ชืุ่มูชื่น สำังคัมู และสำิ�งแวดล้อมู
บริษ้ีทมุ่งด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจด้้วยการเปี็น่บรรษ้ีทพล้เมืองท่�ด้่ ม่คุ่ณธิรรม  
โด้ยกำาหน่ด้เป็ีน่น่โยบายด้้าน่ค่วามร้บผิู้ด้ชำอบต่้อสำ้งค่มเพื�อเปี็น่กรอบ
ใน่การปีฏิบ้ติ้งาน่ด้้าน่ต่้างๆ ให้พน่้กงาน่ทุกระด้้บย่ด้ถืือปีฏิบ้ติ้ เพื�อ 
ให้ม่จิต้สำำาน่่กต่้อการด้ำาเน่ิน่การด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มต้ล้อด้ 
ทุกกระบวน่การ (CSR in Process) ค่วบค่้่ก้น่ไปีก้บการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ
ภายใต้้ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อชุำมชำน่แล้ะสำ้งค่มโด้ยรวม (CSR after 
Process) สำน่บ้สำน่นุ่การพฒ้น่าชำมุชำน่แล้ะเสำรมิสำร้างคุ่ณภาพช่ำวติ้ผู่้าน่
กิจกรรมเพื�อสำ้งค่มของบริษี้ทใน่ร้ปีแบบต้่างๆ

น่อกจากน่้� บริษ้ีทย้งให้ค่วามสำำาค่้ญ่ต่้อการร้กษีาสำิ�งแวด้ล้้อมอย่าง
เข้มงวด้แล้ะต้่อเน่่�องมาโด้ยต้ล้อด้ เพื�อพิท้กษี์ร้กษีาสำิ�งแวด้ล้้อมให้
ค่งอย่้ใน่สำภาพท่�ด่้ด้้วยการด้ำาเนิ่น่การแล้ะถืือปีฏิบ้ต้ิอย่างเค่ร่งค่ร้ด้ใน่
ทุกกระบวน่การผู้ลิ้ต้ แล้ะทุกข้�น่ต้อน่การทำางาน่ รวมถื่งปีฏิบ้ติ้ต้าม 
ข้อกำาหน่ด้แล้ะกฎหมายด้้าน่สำิ�งแวด้ล้้อมอย่างเค่ร่งค่ร้ด้ ซ่�งทุก
บริษี้ทใน่กลุ้่มทาทา ได้้มุ่งม้�น่ท่�จะให้ค่วามสำำาค่้ญ่แล้ะเปี็น่ผู้้้น่ำาใน่เรื�อง  
“การเปีล่้�ยน่แปีล้งภ้มิอากาศ” หรือ “Climate Change” อ้น่เน่่�อง
มาจากภาวะโล้กร้อน่ น่อกจากน่้� ย้งได้้กำาหน่ด้ให้ม่การน่ำาแน่วค่ิด้  
“คื่น่สำ้่ธิรรมชำาต้ิ (สำ่เข่ยว)” มาใชำ้ใน่ทุกข้�น่ต้อน่ของการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ
หล้้กขององค์่กรอ่กด้้วย รวมท้�งการต้อบสำน่องอย่างรวด้เร็วแล้ะ 
ม่ปีระสำิทธิิภาพต้่อเหตุ้การณ์ท่�ม่ผู้ล้กระทบต้่อสำิ�งแวด้ล้้อมแล้ะชำุมชำน่  
อ้น่เน่่�องมาจากการด้ำาเนิ่น่งาน่ของบริษ้ีท โด้ยให้ค่วามร่วมมืออย่าง
เต้็มท่�ก้บเจ้าหน่้าท่�ภาค่ร้ฐแล้ะหน่่วยงาน่ภายน่อกท่�เก่�ยวข้อง

หน่วย่ง�นร�ชื่ก�ร
บริษ้ีทด้ำาเน่ิน่การแล้ะถืือปีฏิบ้ต้ิต้ามกฎหมาย ระเบ่ยบปีฏิบ้ต้ิท่�
เก่�ยวข้องอย่างเค่ร่งค่ร้ด้ พน่้กงาน่ของบริษ้ีททุกค่น่ต้้องปีฏิบ้ต้ิต้าม
กฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบของหน่่วยงาน่ราชำการท่�เก่�ยวข้องท้�งหมด้ 
พร้อมท้�งให้ค่วามร่วมมือก้บหน่่วยงาน่ราชำการอย่างต้่อเน่่�อง

สำื�อมูวลชื่น
บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่ต่้อการเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ข่าวสำารของบริษ้ีทแก่
สำื�อมวล้ชำน่ท้�วไปี เพื�อการสำื�อสำารต้อ่ไปียง้สำาธิารณชำน่ อยา่งกวา้งขวาง
บน่พื�น่ฐาน่ของค่วามถื้กต้้อง แล้ะท้น่เหตุ้การณ์

แข่งข้น่ทางการค่้าท่�เปี็น่ธิรรมแล้ะด้ำาเน่ิน่การภายใต้้ TCoC เน่้น่การ
ร้กษีามาต้รฐาน่ใน่การชำำาระเงิน่ด้้วยการติ้ด้ต้ามสำถืาน่ะการชำำาระเงิน่ 
อย่างใกล้้ชิำด้ เปี็น่การสำร้างค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิท่�ด้่แล้ะยาวน่าน่ก้บค่้่ค้่า  
รวมถื่งค่วามใส่ำใจต่้อการปีฏิบ้ติ้งาน่ร่วมก้น่ระหว่างบริษ้ีทแล้ะค่้่ค้่า  
เชำ่น่ การจ้ด้อบรมค่วามปีล้อด้ภ้ยให้ก้บผู้้้ร้บเหมาขน่สำ่ง ท่�เข้ามาร้บ
สำิน่ค่้าท่�โรงงาน่ของบริษี้ททุกแห่งอย่างต้่อเน่่�องแล้ะเปี็น่ปีระจำา

คัู่แข้่ง
บรษ้ิีทมุ่งด้ำาเน่นิ่ธิรุกจิด้ว้ยค่ณุธิรรม ยตุ้ธิิรรม แล้ะถือืปีฏบ้ิต้ติ้ามกรอบ
กต้ิกาการแข่งข้น่ทางการค้่าท่�ด้่แล้ะสุำจริต้ โด้ยด้ำาเน่ิน่การผู่้าน่แหล่้ง
แล้ะสำื�อกล้างท่�ถื้กต้้องต้ามกฎหมายเท่าน่้�น่ รวมท้�งบริษ้ีทจะไม่ก่อให้
เกิด้ข้อม้ล้ท่�ไม่เป็ีน่ธิรรมหรือบิด้เบือน่เก่�ยวก้บผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์หรือบริการ
เพื�อทำาล้ายค่้่แข่งทางการค่้า ต้ล้อด้จน่ร่วมมือก้บค่้่แข่งเพื�อสำร้าง
เงื�อน่ไขใน่การแข่งข้น่ท่�เปี็น่ธิรรม
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จรรย่�บรรณ
พน่้กงาน่ทุกค่น่จะต้้องปีระพฤต้ิปีฏิบ้ต้ิต้าม “ค่้่มือจรรยาบรรณ”  
ภายใต้้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” 
ซ่�งได้ร้ะบถุืง่หน่า้ท่�แล้ะค่วามรบ้ผิู้ด้ชำอบท่�มต่้อ่ผู้้ม้ส่่ำวน่ได้เ้สำย่กลุ้ม่ต้า่งๆ 
ไว้อย่างช้ำด้เจน่ น่อกจากน้่� บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้มาต้รการแล้ะช่ำองทาง 
ให้ผู้้้ม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยสำามารถืติ้ด้ต่้อ/ แจ้งเบาะแสำใน่ปีระเด้็น่ของการกระ
ทำาผู้ดิ้หล้ก้จรรยาบรรณ กระบวน่การด้ำาเน่นิ่การภายหล้ง้จากได้ร้บ้แจ้ง
เบาะแสำ ต้ล้อด้จน่มาต้รการคุ่้มค่รองผู้้้แจ้งเบาะแสำภายใต้้ “น่โยบาย 
การร้องเร่ยน่การกระทำาผู้ิด้หล้้กจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) 
สำำาหร้บกรรมการ พน่้กงาน่ ล้้กค่้า ค่้่ค่้า แล้ะผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยอื�น่ๆ 
ของกลุ้่มบริษี้ท ทาทา สำต้่ล้

บริษ้ีทม่การจ้ด้ต้้�งระบบเพื�อแจ้งเบาะแสำการกระทำาผู้ิด้เก่�ยวก้บจรรยา
บรรณผู้่าน่ทางผู้้้ปีระสำาน่งาน่จรรยาบรรณแล้ะท่�ปีร่กษีาจรรยาบรรณ 
ผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยทุกกลุ้่มสำามารถืเสำน่อแน่ะ รายงาน่ ร้องเร่ยน่ เก่�ยว
ก้บการปีระพฤติ้ปีฏิบ้ต้ิ หรือไม่ปีฏิบ้ต้ิต้ามค่้่มือจรรยาบรรณด้้งกล่้าว
ได้้ด้้วยต้น่เอง ทางจด้หมาย อ่เมล้ โทรศ้พท์ โทรสำาร โด้ยสำามารถื
ต้ิด้ต่้อท่�ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง หรือ 
ท่�ปีร่กษีาจรรยาบรรณ ด้้งน่้�

ประธุ�นคัณะกรรมูก�รต่รวจสำอบ

น�ยอัล่ัน แคม
อ่เมล้: alank@libertasth.com

ท่�ปรึกษั�จรรย่�บรรณ
น�ยศึิโรโรตุม์ เมธิมโนศึักำดิ�
บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่)
เล้ขท่� 555 อาค่ารรสำา ทาวเวอร์ 2 ชำ้�น่ 20 ถืน่น่พหล้โยธิิน่
แขวงจตุ้จ้กร เขต้จตุ้จ้กร กรุงเทพมหาน่ค่ร 10900
โทรศ้พท์ 0 2937 1000 ต้่อ 1810 โทรสำาร 0 2937 1224
อ่เมล้: sirorotem@tatasteelthailand.com

น่อกเหน่อ่จากท่�กล่้าวมา บรษ้ิีทย้งมก่ารจด้้ต้้�งสำายด้ว่น่ TCoC ให้บรกิาร
โด้ยบุค่ค่ล้ท่�สำามซ่�งเปี็น่อิสำระจากกลุ้่มทาทา สำต่้ล้ (ปีระเทศไทย) ม่ 
ผู้้้เชำ่�ยวชำาญ่ใน่การจด้บ้น่ท่กข้อร้องเร่ยน่เก่�ยวก้บการกระทำาผู้ิด้จรรยา
บรรณ ซ่�งพน่้กงาน่ ผู้้้ร้บเหมา หรือซ้พพล้ายเออร์สำามารถืรายงาน่
เข้ามาได้้ แล้ะบริการน่้�จะถื้กเก็บเปี็น่ค่วามล้้บ

คัว�มูปลอดภัย่ในสำถื�นท่�ทำ�ง�น
ค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบของบรษ้ิีทใน่ค่วามปีล้อด้ภย้แล้ะอาชำว่อน่ามย้จะได้ร้บ้
การข้บเค่ล้ื�อน่ด้ว้ยพน้่ธิะสำญ้่ญ่าของเรา เพื�อให้ม้�น่ใจวา่บคุ่ค่ล้ท่�เรารว่ม
งาน่แล้ะสำง้ค่มใน่ภาพรวมจะปีราศจากการบาด้เจบ็แล้ะได้ร้บ้การบ้รณา
การเข้ากบ้วิถื่ใน่การด้ำาเนิ่น่ธิรุกจิของเรา บริษ้ีทม่น่โยบายท่�ช้ำด้เจน่แล้ะ
เปีน็่รป้ีธิรรมเก่�ยวกบ้ค่วามปีล้อด้ภย้แล้ะอาช่ำวอน่ามย้ใน่สำถืาน่ท่�ทำางาน่ 
ซ่�งได้้เผู้ยแพร่ไว้ใน่เว็บไซต้์ของบริษี้ท

บริษี้ทด้ำาเน่ิน่การต้ามหล้้กการด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย ด้้งน่้�
• ค่วามปีล้อด้ภ้ยเปี็น่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบของห้วหน่้างาน่แล้ะผู้้้บริหาร
• การบาด้เจ็บทุกปีระเภทสำามารถืปี้องก้น่ได้้
• ค่วามร้้สำ่กหว่งใยอยา่งล้่กซ่�งแล้ะเอาใจใสำ่พน่้กงาน่ให ้“ปีล้อด้ภ้ย 24 

ชำ้�วโมง” ต้้องทำาให้เห็น่เปี็น่ต้้วอย่างโด้ยผู้้้น่ำา
• พน่้กงาน่จะได้้ร้บการอบรมให้ทำางาน่อย่างปีล้อด้ภ้ย
• การทำางาน่อย่างปีล้อด้ภ้ยเปี็น่เงื�อน่ไขของการจ้างงาน่
• ทกุงาน่ต้อ้งได้ร้บ้การปีระเมนิ่ค่วามเสำ่�ยงท่�เก่�ยวขอ้ง แล้ะต้อ้งด้ำาเน่นิ่

การต้ามระเบ่ยบปีฏบ้ิติ้งาน่ท่�ได้ร้บ้การอนุ่ม้ติ้/ เช็ำค่ลิ้สำต์้/ ใบอน่ญุ่าต้
การทำางาน่ต้ล้อด้จน่การใชำใ้บอน่ญุ่าต้การทำางาน่แล้ะอปุีกรณป์ีอ้งกน้่
อ้น่ต้รายสำ่วน่บุค่ค่ล้ท่�จำาเปี็น่

บริษ้ีทให้พ้น่ธิะสำ้ญ่ญ่าว่าจะปีร้บปีรุงผู้ล้การด้ำาเนิ่น่งาน่ด้้าน่ค่วาม 
ปีล้อด้ภย้แล้ะอาช่ำวอน่าม้ยอย่างต่้อเน่่�อง บรษ้ิีทจะกำาหน่ด้ว้ต้ถุืปีระสำงค่-์ 
เปี้าหมาย พ้ฒน่าน่ำาไปีปีฏิบ้ติ้ ต้ล้อด้จน่ร้กษีาไว้ซ่�งมาต้รฐาน่การ
บริหารจ้ด้การแล้ะระบบ ให้เหน่่อกว่าการปีฏิบ้ติ้ต้ามมาต้รฐาน่
อุต้สำาหกรรม กฎหมาย แล้ะข้อกำาหน่ด้ท่�เก่�ยวข้อง

ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ยแล้ะอาชำ่วอน่าม้ยใน่ชำ่วงสำามปีีท่�ผู้่าน่มาแสำด้งไว้ใน่ต้ารางต้่อไปีน่้�

หัวข้้อ Unit ปีี	2563-2564 ปีี	2562-2563 ปีี	2561-2562

อ้ต้ราการเกิด้อุบ้ต้ิเหตุ้ถื่งข้�น่หยุด้งาน่ ค่ร้�ง/ล้้าน่ชำ้�วโมงการทำางาน่ 0.21 0.00 1.28

ด้้ชำน่้ชำ่�ว้ด้สำุขภาพ ด้้ชำน่้ 10.5 10.9 11.3
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หมูวด 4

ก�รเปิดเผู้ย่ข้้อมููลและคัว�มูโปร่งใสำ
บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่แล้ะต้ระหน่้กใน่ค่วามร้บผิู้ด้ชำอบต่้อการเปิีด้
เผู้ยข้อม้ล้ของบริษ้ีท ท้�งข้อม้ล้ทางการเงิน่แล้ะข้อม้ล้ท่�ไม่ใช่ำข้อม้ล้
ทางการเงิน่ เพื�อให้เกิด้ค่วามโปีร่งใสำ ต้รวจสำอบได้้ แล้ะเปี็น่ปีระโยชำน่์
ต้่อการต้้ด้สำิน่ใจล้งทุน่ แล้ะการต้้ด้สำิน่ใจอื�น่ใด้ของผู้้้ถืือหุ้น่ ผู้้้ล้งทุน่ 
น่้กวิเค่ราะห์แล้ะผู้้้ม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยอื�น่ไว้อย่างถ้ืกต้้องค่รบถื้วน่ เท่าเท่ยม 
ท้�วถื่ง แล้ะไม่ก่อให้เกิด้ค่วามสำำาค่้ญ่ผิู้ด้รวมท้�งม่ค่วามเปี็น่ปัีจจุบ้น่
แล้ะท้น่เวล้าต้ามท่�สำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะ
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ (“สำำาน่้กงาน่ ก.ล้.ต้.”) ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่ง
ปีระเทศไทยแล้ะหน่่วยงาน่อื�น่ๆ ท่�เก่�ยวข้องได้้กำาหน่ด้ไว้

ฝ่ายบริหารม่หน่้าท่�ด้้แล้ให้ม่การต้ิด้ต่้อสำื�อสำารแล้ะเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้
ท่�สำำาค่้ญ่ ท้�งท่�เป็ีน่การรายงาน่ต้ามรอบระยะเวล้าบ้ญ่ช่ำ (Periodic  
Reports) เชำ่น่ งบการเงิน่แบบแสำด้งรายการข้อม้ล้ปีระจำาปีี (แบบ  
56-1) แล้ะรายงาน่ปีระจำาปีี (แบบ 56-2) แล้ะการรายงาน่ต้าม
เหตุ้การณ์ (Non-Periodic Reports) เชำ่น่ การได้้มา/จำาหน่่ายไปี 
ซ่�งสำิน่ทร้พย์ รายการท่�เก่�ยวโยงก้น่ การร่วมทุน่ ยกเล้ิกการร่วมทุน่ 
การเพิ�มทุน่ ล้ด้ทุน่ การออกหล้้กทร้พย์ใหม่ การซื�อหุ้น่ค่ืน่ เปี็น่ต้้น่

ท้�งน่้� ได้้จ้ด้ให้ม่หน่่วยงาน่ “ส่ำวน่เล้ขานุ่การบริษ้ีท” ทำาหน้่าท่� 
เปี็น่ศ้น่ย์กล้างใน่การเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ของบริษ้ีทผู้่าน่ชำ่องทางต่้างๆ ท่�
สำามารถืเข้าถื่งข้อม้ล้ได้้โด้ยง่ายท้�งใน่กรณ้ปีกต้ิแล้ะเร่งด้่วน่ ด้้งน่้�

1. ข้อม้ล้สำารสำน่เทศทางการเงิน่แล้ะไม่ใช่ำทางการเงิน่ ท่�ค่รบถื้วน่ 
ถื้กต้้องแล้ะเท่าเท่ยมก้น่ ท้�งภาษีาไทยแล้ะภาษีาอ้งกฤษี ระบบ
ข่าวของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย (www.set.or.th)  
แล้ะเว็บไซต้์บริษี้ท (www.tatasteelthailand.com)

2. ข้อม้ล้ค่ำาอธิิบายเชิำงวิเค่ราะห์เก่�ยวก้บฐาน่ะการเงิน่ แล้ะผู้ล้การ
ด้ำาเน่นิ่งาน่ทกุไต้รมาสำ ระบบขา่วของต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย ์(www.set.
or.th) เวบ็ไซต้บ์รษ้ิีท (www.tatasteelthailand.com) หน่ง้สำอืพมิพ์

3. ข้อม้ล้โค่รงสำรา้งผู้้ถ้ือืหุ้น่ของบริษ้ีทท่�เปีน็่ขอ้ม้ล้ล้า่สำดุ้ มร่ายล้ะเอ่ยด้ 
โค่รงสำร้างท่�แสำด้งถื่งผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่แล้ะสำ้ด้สำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ 
รายย่อย ไม่ม่โค่รงสำร้างการถืือหุ้น่แบบปิีรามิด้ ต้ล้อด้จน่ไม่ม่
การถืือหุ้น่ไขว้ใน่กลุ้่มบริษี้ท สำามารถืแสำด้งให้ทราบถื่งผู้้้ถืือหุ้น่ท่� 
แท้จริง (Beneficial Owner) ได้้อย่างชำ้ด้เจน่ รวมถื่งข้อม้ล้การ 
ถืือหุ้น่ของกรรมการแล้ะผู้้้บริหาร ซ่�งกรรมการของบริษ้ีททุกค่น่
ไม่ม่การถืือหุ้น่ของบริษ้ีทแต่้อย่างใด้ (รายงาน่ปีระจำาปีี/เว็บไซต์้
บริษี้ท (www.tatasteelthailand.com))

4. ข้อม้ล้ใน่รายงาน่ปีระจำาปีีท่�ม่การเปิีด้เผู้ยอย่างค่รบถื้วน่ ช้ำด้เจน่ 
แล้ะเปี็น่ปีระโยชำน่์สำำาหร้บการพิจารณาต้้ด้สำิน่ใจของผู้้้ถืือหุ้น่ เชำ่น่  
ค่ำาอธิิบายเชิำงวิเค่ราะห์เก่�ยวก้บฐาน่ะทางการเงิน่แล้ะผู้ล้การ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ การวิเค่ราะห์ภาวะอุต้สำาหกรรมแล้ะการแข่งข้น่  
ค่วามเสำ่�ยงต้อ่การด้ำาเน่นิ่ธิรุกจิ ปีระวติ้้ของกรรมการแล้ะผู้้บ้รหิาร 
การจ่ายค่่าต้อบแทน่กรรมการแล้ะผู้้้บริหารระด้้บสำ้ง แล้ะการเปีิด้
เผู้ยข้อม้ล้การเข้าร่วมปีระชุำมของกรรมการ เป็ีน่ต้้น่ (เว็บไซต์้
บริษี้ท (www.tatasteelthailand.com))

5. ข้อม้ล้ใน่งบการเงิน่ท่�ม่ร้ปีแบบการรายงาน่เปี็น่ไปีต้ามมาต้รฐาน่ 
การรายงาน่ทางการเงิน่ แล้ะได้้ร้บการร้บรองจากผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำ 
ซ่�งเป็ีน่ผู้้้ม่ค่วามเป็ีน่อิสำระแล้ะม่คุ่ณสำมบ้ต้ิท่�ได้้ร้บการยอมร้บ 
รวมท้�งได้้ร้บค่วามเห็น่ชำอบจากสำำาน่้กงาน่ ก.ล้.ต้. โด้ยท่�ผู้่าน่มา  
บริษี้ทไม่เค่ยม่ปีระว้ต้ิการสำ่งงบการเงิน่ท้�งรายไต้รมาสำ แล้ะรายปี ี
ให้แก่ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แล้ะสำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บ 
หล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ล้่าชำ้าแต้่อย่างใด้ (ระบบข่าว 
ของต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต้์บริษ้ีท  
(www.tatasteelthailand.com))

6. ข้อม้ล้การทำารายการระหว่างก้น่ (ถื้าม่)

น่อกจากการเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ต้ามท่�สำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้ก
ทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ (“สำำาน่้กงาน่ ก.ล้.ต้.”) ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์
แห่งปีระเทศไทย แล้ะหน่่วยงาน่อื�น่ๆ ท่�เก่�ยวข้อง ได้้กำาหน่ด้ไว้แล้้ว  
บริษี้ทได้้มอบหมายให้กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ ทำาหน่้าท่� “โฆษีก” ของ 
บริษ้ีท ใน่การเผู้ยแพร่ข้อม้ล้ของบริษ้ีทสำ้่สำาธิารณชำน่ แล้ะจ้ด้ให้ 
เล้ขานุ่การบริษ้ีทเปี็น่ผู้้้บริหารงาน่น่้กล้งทุน่สำ้มพ้น่ธิ์ (Investor  
Relation) ทำาหน่้าท่�ด้้แล้ร้บผู้ิด้ชำอบใน่การต้ิด้ต้่อสำื�อสำาร แล้ะปีระสำาน่ 
งาน่ก้บบุค่ค่ล้ภายน่อก ได้้แก่ ผู้้้ถืือหุ้น่ ผู้้้ล้งทุน่สำถืาบ้น่ ผู้้้ล้งทุน่ท้�วไปี 
น่ก้วเิค่ราะห ์แล้ะหน่ว่ยงาน่ท่�เก่�ยวขอ้ง รวมถืง่การจด้้ให้ม่ชำอ่งทางอื�น่ท่�
สำามารถืเขา้ถืง่ขอ้มล้้ของบรษ้ิีทได้โ้ด้ยสำะด้วก เชำน่่ การเผู้ยแพรข่อ้มล้้
ของบริษ้ีทท้�งภาษีาไทยแล้ะภาษีาอ้งกฤษี ผู้่าน่เว็บไซต้์ของบริษ้ีท  
www.tatasteelthailand.com ได้้แก่ ล้้กษีณะการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ  
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งบการเงิน่ เอกสำารข่าว (Press Release) โค่รงสำร้างผู้้ถ้ือืหุ้น่ โค่รงสำร้าง
องค่ก์ร โค่รงสำร้างกลุ้ม่ธุิรกจิ ขอ้มล้้เก่�ยวกบ้ค่ณะกรรมการแล้ะผู้้บ้รหิาร 
ข้อม้ล้ด้้าน่น่้กล้งทุน่สำ้มพ้น่ธิ์ ข้อบ้งค่้บ แล้ะการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้ ่
เป็ีน่ต้น้่ ต้ล้อด้จน่ขอ้ม้ล้ท่�สำามารถืด้าวน่์โหล้ด้ได้ ้เชำน่่ รายงาน่ปีระจำาปีี  
หน่้งสำือน่้ด้ปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ แล้ะรายงาน่การปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่ เปี็น่ต้้น่  
ท้�งน่้� เพื�อเปี็น่การเสำริมสำร้างค่วามเข้าใจแล้ะค่วามเชืำ�อม้�น่ของบุค่ค่ล้
ภายน่อกท่�ม่ต้่อบริษี้ท

น่อกจากน้่� ภายหล้้งจากท่�บริษ้ีทได้้เปีิด้เผู้ยข้อม้ล้ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่
ปีระจำาไต้รมาสำแล้ะปีระจำาปีีต้่อต้ล้าด้หล้้กทร้พย์เป็ีน่ท่�เร่ยบร้อยแล้้ว 
บริษ้ีทย้งม่น่โยบายใน่การแถืล้งผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีท รวมถื่ง
ขอ้มล้้การพฒ้น่าเปีล้่�ยน่แปีล้งของธิรุกจิเหล้ก็ของบรษ้ิีทสำ้ส่ำาธิารณชำน่ 
ด้้วยการเชำิญ่สำื�อมวล้ชำน่เข้าร่วมร้บฟังการแถืล้งผู้ล้การด้ำาเน่ิน่การ 
ด้้งกล้่าวเปี็น่ปีระจำาทุกไต้รมาสำ รวมท้�งได้้เผู้ยแพร่เอกสำารด้้งกล้่าวไว้
บน่เว็บไซต้์ของบริษี้ทอ่กด้้วย 

หมูวด 5

คัว�มูรับผู้ิดชื่อบข้องคัณะกรรมูก�ร
บริษ้ีทมุ่งเน่้น่ถื่งบทบาทหน่้าท่�ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบของค่ณะกรรมการ 
กรรมการของบริษ้ีททุกค่น่ม่ค่วามเข้าใจอย่างด้่ถื่งหน่้าท่�ค่วามร้บผิู้ด้
ชำอบของกรรมการแล้ะล้้กษีณะการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจของบริษ้ีท พร้อมท่�
จะปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ด้้วย ค่วามซื�อสำ้ต้ย์สุำจริต้ ระม้ด้ระว้ง แล้ะรอบค่อบ 
โด้ยค่ำาน่่งถื่งผู้ล้ปีระโยชำน่์สำ้งสุำด้ของบริษ้ีทแล้ะค่วามเปี็น่ธิรรมต้่อ 
ผู้้้ถืือหุ้น่ทุกราย บน่พื�น่ฐาน่ของค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิท่�เชืำ�อถืือต่้อก้น่ระหว่าง
ผู้้้ถืือหุ้น่ก้บบริษ้ีท น่อกจากน่้� ค่ณะกรรมการย้งได้้จ้ด้ให้ม่ระบบ
การบริหารงาน่ให้เปี็น่ไปีต้ามหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ต้ามท่� 
ค่ณะกรรมการบริษี้ทได้้กำาหน่ด้น่โยบายไว้ เพื�อให้การกำาก้บด้้แล้แล้ะ 
การบริหารงาน่เปี็น่ไปีด้้วยค่วามซื�อสำ้ต้ย์ สำุจริต้ ม่เหตุ้ม่ผู้ล้ แล้ะเปี็น่ 
อิสำระภายใต้้กรอบของกฎหมาย แล้ะจรรยาบรรณใน่การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ 
ของบริษ้ีท ซ่�งจะทำาให้การด้ำาเนิ่น่งาน่ของค่ณะกรรมการบริษ้ีทเปี็น่ 
ไปีอย่างม่ปีระสำิทธิิภาพแล้ะก่อให้เกิด้ปีระสิำทธิิผู้ล้แก่ผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ย 
ทุกกลุ้่มอย่างสำ้งสำุด้แล้ะต้่อเน่่�อง

โคัรงสำร้�งข้องคัณะกรรมูก�ร
บริษ้ีทค่ำาน่่งถื่งการถื่วงดุ้ล้ใน่การบริหารงาน่ของค่ณะกรรมการเปี็น่
อย่างยิ�ง (Check and Balance) แล้ะได้้กำาหน่ด้ค่วามหล้ากหล้าย
ใน่โค่รงสำร้างของค่ณะกรรมการท่�ช้ำด้เจน่ (Board Diversity) โด้ย 
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทปีระกอบด้้วยบุค่ค่ล้ผู้้้ทรงคุ่ณวุฒิท่�ม่คุ่ณสำมบ้ต้ิ
หล้ากหล้าย ท้�งใน่ด้้าน่ท้กษีะ วิชำาช่ำพค่วามเชำ่�ยวชำาญ่เฉพาะด้้าน่ 
แล้ะเพศ โด้ยใน่จำาน่วน่ค่ณะกรรมการท้�งหมด้จะต้้องปีระกอบด้้วย
กรรมการท่�เปี็น่ผู้้้หญ่ิงอย่างน้่อย 1 ค่น่ รวมถื่งต้้องเปี็น่บุค่ค่ล้ท่�ม่
ภาวะผู้้น้่ำา วสิำย้ท้ศน่ก์วา้งไกล้ สำามารถือทุศิเวล้าแล้ะค่วามพยายามใน่ 
การปีฏิบต้้หิน่้าท่�กรรมการบริษีท้ ใหค้่วามค่ิด้เหน็่อยา่งเปีน็่อสิำระ แล้ะ
เปี็น่ปีระโยชำน่์ต้่อการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจของบริษ้ีทได้้เปี็น่อย่างด้่ น่อกจาก
น่้� ย้งได้้ม่การจ้ด้ต้้�งค่ณะกรรมการชำุด้ย่อยซ่�งม่ค่วามเชำ่�ยวชำาญ่เฉพาะ

ด้้าน่ข่�น่ เพื�อให้การพิจารณาใน่เรื�องต่้างๆ ม่การต้้ด้สิำน่ใจท่�ถื้กต้้อง
แล้ะเปี็น่ไปีต้ามหล้้กการกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่ยิ�งข่�น่ แล้ะเพื�อให้ม่
การด้้แล้แล้ะจ้ด้การงาน่ด้้าน่ต้่างๆ ท่�เก่�ยวข้องก้บกรรมการบริษ้ีท  
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทย้งได้้แต้่งต้้�งเล้ขานุ่การบริษ้ีทเพื�อปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�
ต้่างๆ รายล้ะเอ่ยด้ปีรากฏอย้่ใน่ห้วข้อ “โค่รงสำร้างการจ้ด้การ” 

บทบาทหน้าท่�และความูรับผิดช่อบข้องคณะกรรมูการ
ค่ณะกรรมการบริษีท้เปีน็่ผู้้้อทุศิต้น่แล้ะเวล้าเพื�อบริษีท้โด้ยไมแ่สำวงหา
ผู้ล้ปีระโยชำน่์แก่ต้น่เองหรือผู้้้หน่่�งผู้้้ใด้โด้ยมิชำอบ แล้ะไม่ด้ำาเน่ิน่การ
ใด้ๆ ท่�เปี็น่การข้ด้แย้งด้้าน่ผู้ล้ปีระโยชำน่์หรือแข่งข้น่ก้บกิจการของ
บรษ้ิีทแล้ะบริษ้ีทย่อยเป้ีาหมายสำง้สุำด้ค่อืการด้ำาเน่นิ่ธิรุกจิใหม้้�น่ค่ง เพื�อ 
ผู้ล้ปีระโยชำน่์ท่�สำมดุ้ล้แล้ะย้�งยืน่ของผู้้้ม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยทุกกลุ้่ม รวมท้�ง 
การเพิ�มม้ล้ค่่าของผู้้้ถืือหุ้น่อย่างต้่อเน่่�องใน่ระยะยาว ท้�งน่้� ให้
สำอด้ค่ล้้องวิสำ้ยท้ศน่์แล้ะเปี้าหมายของบริษี้ท

ค่ณะกรรมการบริษ้ีททำาหน่า้ท่�กำาหน่ด้วิสำย้ท้ศน์่ พน้่ธิกิจ น่โยบาย กล้ยุทธิ์
แผู้น่ระยะยาว แล้ะงบปีระมาณปีระจำาปีีของบริษ้ีทเปี็น่ปีระจำาทุกปีี  
โด้ยมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารเปีน็่ผู้้น้่ำาเสำน่อเรื�องด้ง้กล้า่ว ค่ณะกรรมการ 
ได้้ร่วมก้น่อภิปีราย แล้ะแสำด้งค่วามเห็น่อย่างเต้็มท่�บน่พื�น่ฐาน่ 
ของค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ ค่วามระม้ด้ระว้ง ค่วามซื�อสำ้ต้ย์สำุจริต้ แล้ะต้รวจ
สำอบได้ ้ท้�งน่้� ค่ณะกรรมการได้ม้อบหมายให้ฝา่ยบริหารด้ำาเนิ่น่งาน่ต้าม
น่โยบาย แล้ะแผู้น่งาน่ท่�กำาหน่ด้ไว้ด้ว้ยเพื�อให้การด้ำาเน่นิ่งาน่ของบริษ้ีท
เปี็น่ไปีใน่ทิศทางเด้่ยวก้น่ แล้ะก่อให้เกิด้ปีระสำิทธิิภาพแล้ะปีระสำิทธิิผู้ล้ 

ใน่รอบปีี 2563 - 2564 ค่ณะกรรมการบริษี้ทได้้พิจารณาทบทวน่แล้ะ
อนุ่ม้ต้ิวิสำ้ยท้ศน่์ พ้น่ธิกิจ น่โยบาย กล้ยุทธิ์แผู้น่ระยะยาว งบปีระมาณ
ปีระจำาปีี ต้ล้อด้จน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีท การบริหารค่วาม
เสำ่�ยง แผู้น่การจ้ด้สำรรงบปีระมาณ แล้ะการปีระเมิน่ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ 
ของบรษ้ิีทแล้ะการปีฏบ้ิต้งิาน่ของค่ณะทำางาน่ชำดุ้ต้า่งๆ รวมท้�งทบทวน่
กล้ยุทธิ์ ว้ต้ถืุปีระสำงค่์ งบปีระมาณปีระจำาปีี เปี็น่ปีระจำาทุกไต้รมาสำ 
น่อกจากน่้� บรษ้ิีทได้พ้ฒ้น่าระบบการต้ดิ้ต้ามแล้ะกำากบ้ด้แ้ล้ใหม้ก่ารน่ำา
กล้ยทุธิ์ไปีใชำอ้ยา่งม่ปีระสำทิธิผิู้ล้สำำาหรบ้ผู้้บ้รหิารระด้บ้สำง้ใน่การทบทวน่ 
ปีร้บปีรุง แล้ะพ้ฒน่าระบบการบริหารค่วามเสำ่�ยง ระบบการค่วบคุ่ม
ภายใน่ แล้ะระบบการต้รวจสำอบของบริษ้ีท ให้สำอด้ค่ล้้องก้บสำภาพ
การณ์ท่�ม่การเปีล้่�ยน่แปีล้งอย่้ต้ล้อด้เวล้า ต้ล้อด้จน่การพ้ฒน่าการ
กำาก้บด้้แล้แล้ะพ้ฒน่าบรรษ้ีทภิบาล้ของบริษ้ีทเพื�อมุ่งสำ้่มาต้รฐาน่ท่�
ยอมร้บใน่ระด้้บสำากล้

อำ�น�จดำ�เนินก�รข้องคัณะกรรมูก�ร
1. อนุ่ม้ต้ิแผู้น่งาน่ปีระจำาปีี งบปีระมาณรายจ่ายล้งทุน่ปีระจำาปีี แผู้น่

ระยะกล้างแล้ะระยะยาว
2. อน่มุต้้ิให้มก่ารก้ย้มืเงิน่ใน่วงเงิน่ระยะสำ้�น่แล้ะระยะยาวจากธิน่าค่าร/

สำถืาบ้น่การเงิน่ การให้จำาน่องหรือจำาน่ำาสำิน่ทร้พย์เพื�อค่ำ�าปีระก้น่
เงิน่ก้้ การล้งน่ามใน่สำ้ญ่ญ่าเงิน่ก้้ หรือสำ้ญ่ญ่าท่�เก่�ยวข้องท่�อนุ่ม้ต้ิ
แล้้ว แล้ะ การยกเล้ิกวงเงิน่ก้้

3. อนุ่ม้ต้ิการเปีิด้/ปีิด้ บ้ญ่ชำ่ธิน่าค่าร
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4. อนุ่ม้ต้ิการใชำ้หล้้กการบ้ญ่ช่ำ หรือเปีล้่�ยน่แปีล้งหล้้กการบ้ญ่ช่ำ 
ปีร้บปีรุง /เปีล้่�ยน่แปีล้งบ้ญ่ชำ่การใชำ้อ้ต้ราค่่าเสำื�อมราค่า

5. อนุ่ม้ต้ิการร้บรองงบการเงิน่แล้ะจ้ด้สำรรกำาไรสำะสำม
6. อนุ่ม้ติ้การซื�อ ขาย แล้กเปีล้่�ยน่ จำาน่อง ร้บจำาน่อง ขายฝาก 

ร้บซื�อ ฝากเชำ่า ให้เชำ่าท่�ด้ิน่แล้ะสำิ�งปีล้้กสำร้าง ท่�ม่ม้ล้ค่่าทางบ้ญ่ชำ่
ไม่เกิน่ 50 ล้้าน่บาท

7. อนุ่ม้ต้ิการจำาหน่่ายสำิน่ทร้พย์ ปีระเภทสำิน่ทร้พย์ถืาวร แล้ะทร้พย์
สำิน่อื�น่ๆ(ไม่รวมเรื�องท่�ด้ิน่แล้ะสำิ�งปีล้้กสำร้าง)

8. อนุ่ม้ต้ิการด้ำาเน่ิน่การด้้าน่ทร้พยากรบุค่ค่ล้ ใน่เรื�อง โค่รงสำร้าง
องค่์กรการวางแผู้น่กำาล้้งพล้ การสำรรหาแล้ะค่้ด้เลื้อกผู้้้บริหาร
ระด้้บสำ้ง แล้ะงบปีระมาณการข่�น่ค่่าจ้างแล้ะเงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีี

9. อนุ่ม้ต้ิการเข้าร่วมทุน่ การล้งทุน่ซื�อ/ขายหุ้น่
10. อนุ่ม้ต้ิเรื�องท่�ต้้องน่ำาเสำน่อต้่อผู้้้ถืือหุ้น่
11. ค่ณะกรรมการไม่สำามารถือนุ่ม้ต้ิหรือพิจารณากำาหน่ด้เป็ีน่ปีระ

การใด้ๆ เว้น่แต้่ได้้ร้บค่วามเห็น่ชำอบด้้วยค่ะแน่น่เสำ่ยงข้างมาก
ของกรรมการท่�เขา้รว่มปีระชำมุค่ณะกรรมการของบรษ้ิีทแล้ะ/หรอื
บริษี้ทย่อยใน่เรื�องด้้งต้่อไปีน่้�
11.1 การก้ย้มืใน่วงเงนิ่เกนิ่ 50 ล้า้น่บาทท่�ไม่ได้อ้ย่้ใน่งบปีระมาณ

ปีระจำาปีีของกลุ้่มบริษี้ท
11.2 การให้ก้้ หรือ ให้หล้้กปีระก้น่ การชำด้ใชำ้ค่่าเสำ่ยหาย การค่ำ�า

ปีระก้น่หน่้งสำือร้บรองการให้การสำน่้บสำนุ่น่ หรือค่ำาม้�น่ใน่
ล้ก้ษีณะท่�ค่ล้า้ยค่ล้ง่กน้่แก่บคุ่ค่ล้ใด้ๆ ท่�มไิด้อ้ย่้ใน่งบปีระมาณ
ปีระจำาปีีของกลุ้ม่บรษ้ิีท เวน้่แต้ต่้ามท่�อน่ญุ่าต้ใน่สำญ้่ญ่าหล้ก้
ใน่การปีร้บโค่รงสำร้างหน่้� แล้ะต้ามท่�กำาหน่ด้ใน่แผู้น่ฟ้�น่ฟ้
กิจการ ของ N.T.S.

11.3 การล้งทุน่ใด้ๆ ใน่วงเงิน่เกิน่ห้าสำิบล้้าน่บาทท่�ไม่ได้้อย้่ใน่งบ
ปีระมาณปีระจำาปีีของกลุ้่มบริษี้ท

11.4 การขาย โอน่ ให้เชำ่า หรือให้อนุ่ญ่าต้ใด้ๆ เก่�ยวก้บทร้พย์สำิน่
หรือสิำน่ทร้พย์ใด้ๆ ท่�ม่ม้ล้ค่่าทางบ้ญ่ช่ำเกิน่ 50 ล้้าน่บาท  
ซ่�งไม่ได้้อย้่ใน่งบปีระมาณปีระจำาปีีของกลุ้่มบริษี้ท

11.5 การให้ค่วามเห็น่ชำอบแล้ะแก้ไขงบปีระมาณปีระจำาปีีของ 
กลุ้่มบริษี้ท

11.6 ธิรุกรรมใด้ๆ กบ้บุค่ค่ล้ท่�เก่�ยวข้องกน้่ซ่�งมิได้เ้ป็ีน่การปีระกอบ
กิจการต้ามปีกต้ิ

11.7 การเปีล่้�ยน่แปีล้งน่โยบายทางการบ้ญ่ช่ำ การอนุ่ม้ติ้งบการ
เงิน่ปีระจำาปีีรวม งบการเงิน่ปีระจำาปีีเด่้�ยว แล้ะงบการเงิน่
รายไต้รมาสำของกลุ้่มบริษี้ท

11.8 การเปีล่้�ยน่แปีล้งท่�เก่�ยวข้องก้บการปีระกอบธุิรกิจ หรือ 
เล้ิกปีระกอบธิุรกิจใด้ๆ ของกลุ้่มบริษี้ท

หน้�ท่�ข้องประธุ�นกรรมูก�ร
หน่้าท่�หล้้กของปีระธิาน่ค่ณะกรรมการค่ือบริหารจ้ด้การแล้ะเปี็น่ผู้้้น่ำา
ของค่ณะกรรมการบริษ้ีท ปีระธิาน่กรรมการม่หน่้าท่�ร้บผู้ิด้ชำอบต้่อ
ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทแล้ะด้ำาเน่นิ่การใน่ฐาน่ะเปีน็่ผู้้ป้ีระสำาน่งาน่โด้ยต้รง
ระหว่างค่ณะกรรมการบริษ้ีทก้บฝ่ายบริหารของบริษ้ีทผู้่าน่กรรมการ 

ผู้้้จ้ด้การใหญ่่ รวมท้�งถ่ืายทอด้มต้ิของค่ณะกรรมการสำ้่ผู้้้เก่�ยวข้อง 
เพื�อให้ม้�น่ใจได้ว่้าได้ม้ก่ารน่ำามติ้ของค่ณะกรรมการบริษ้ีทไปีด้ำาเนิ่น่การ 
ต้่ออย่างม่ปีระสำิทธิิผู้ล้สำ้งสำุด้แล้ะม่ค่วามเหมาะสำม 

ด้้วยภาระหน่้าท่�ท่�แต้กต้่างก้น่ระหว่างปีระธิาน่กรรมการใน่ฐาน่ะ 
ผู้้้น่ำาด้้าน่น่โยบาย แล้ะกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ใน่ฐาน่ะผู้้้น่ำาด้้าน่ 
การบริหารงาน่ปีระจำาบริษ้ีทจ่งได้้แบ่งแยกบทบาทของปีระธิาน่ 
กรรมการออกจากกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่อย่างชำ้ด้เจน่ ซ่�งหมายค่วาม 
วา่ปีระธิาน่กรรมการมค่่วามเป็ีน่อสิำระจากฝา่ยบรหิาร ไมม่่ผู้ล้ปีระโยชำน่์ 
แล้ะไม่ม่ธิุรกิจหรือค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิอื�น่ใด้อ้น่อาจเปี็น่อุปีสำรรค่ต่้อการ 
ใชำ้ดุ้ล้ยพิน่ิจอย่างเปี็น่อิสำระ

บทบ�ทหน้�ท่�คัว�มูรับผู้ิดชื่อบท่�สำำ�คััญข้องประธุ�น
กรรมูก�ร มู่ดังต่่อไปน่�
1. ด้้แล้ให้ค่ณะกรรมการบริษ้ีทม่การปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่� ได้้อย่างม่

ปีระสำิทธิิผู้ล้
2. ให้ค่ำาแน่ะน่ำาแล้ะค่ำาปีร่กษีาอย่างเป็ีน่อิสำระแก่กรรมการผู้้้จ้ด้การ

ใหญ่่
3. หารือร่วมก้บกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่แล้ะเล้ขานุ่การบริษ้ีท เพื�อ

กำาหน่ด้วาระการปีระชำุม
4. สำน่บ้สำนุ่น่ให้กรรมการได้อ้ภิปีรายใน่ปีระเด็้น่ต้า่งๆ ใน่ระหว่างการ

ปีระชำุม รวมท้�งได้้สำอบถืามแล้ะแสำด้งค่วามเห็น่อย่างกว้างขวาง
5. ส่ำงเสำรมิให้เกดิ้ค่วามสำม้พน้่ธ์ิท่�สำรา้งสำรรค์่ ท้�งระหว่างค่ณะกรรมการ 

บริษี้ทเอง แล้ะค่ณะกรรมการบริษี้ทก้บฝ่ายบริหาร
6. สำร้างค่วามม้�น่ใจว่าม่การสำื�อสำารก้บผู้้้ถืือหุ้น่อย่างม่ปีระสำิทธิิผู้ล้

คัณะกรรมูก�รต่รวจสำอบและบริห�รคัว�มูเสำ่�ย่ง
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้แ้ต่้งต้้�งค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ ต้้�งแต้ปี่ี 2545 
ปีัจจุบ้น่ปีระกอบด้้วยกรรมการอิสำระจำาน่วน่ 3 ค่น่ ค่ณะกรรมการ 
ต้รวจสำอบ ได้้เปีล่้�ยน่ชืำ�อเปี็น่ ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร
ค่วามเส่ำ�ยง ใน่ท่�ปีระชุำมค่ณะกรรมการบริษ้ีท เมื�อว้น่ท่� 20 เมษีายน่ 2564

น่ายอล้น้่ แค่ม ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเสำ่�ยง 
เปี็น่ผู้้้ม่ค่วามร้้ค่วามเข้าใจแล้ะม่ปีระสำบการณ์ด้้าน่บ้ญ่ช่ำแล้ะการเงิน่ 
เปี็น่อย่างด้่ 

ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงทำาหน่้าท่�สำอบทาน่การ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ให้ถื้กต้้องต้ามน่โยบายแล้ะระเบ่ยบข้อบ้งค่้บของบริษ้ีท 
ต้ล้อด้จน่กฎหมายระเบ่ยบปีฏิบ้ติ้ แล้ะข้อกำาหน่ด้ของหน่ว่ยงาน่กำากบ้
ด้้แล้ สำ่งเสำริมการพ้ฒน่าระบบรายงาน่ทางการเงิน่แล้ะบ้ญ่ชำ่ให้เปี็น่ไปี
ต้ามมาต้รฐาน่สำากล้ สำอบทาน่ระบบการบริหารค่วามเสำ่�ยงของบริษี้ท 
แล้ะต้ิด้ต้ามกรอบการบริหารค่วามเส่ำ�ยงโด้ยรวมของบริษ้ีท รวมท้�ง
สำอบทาน่ให้บรษ้ิีทมร่ะบบการค่วบค่มุแล้ะต้รวจสำอบภายใน่ แล้ะระบบ
บริหารค่วามเสำ่�ยงท่�ร้ด้กุม เหมาะสำมท้น่สำม้ย แล้ะม่ปีระสำิทธิิภาพ
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บริษ้ีทให้อำาน่าจค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง  
ปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�อย่างเต็้มท่�แล้ะแสำด้งค่วามคิ่ด้เห็น่ได้้อย่างอิสำระท้�งจาก
ฝ่ายบริหารแล้ะผู้้้ถืือหุ้น่รายใหญ่่ โด้ยต้้�งแต้่ปีี 2552 ค่ณะกรรมการ 
ได้้จ้ด้ต้้�งหน่่วยงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ข่�น่เปี็น่หน่่วยงาน่หน่่�งภายใน่ 
บริษ้ีท ปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ข่�น่ต้รงต่้อค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยง เพื�อให้ค่ณะกรรมการสำามารถืต้ิด้ต้ามการด้ำาเน่ิน่งาน่ของ
บรษ้ิีทได้อ้ย่างม่ปีระสิำทธิภิาพยิ�งข่�น่ แล้ะใน่กรณท่้�จำาเป็ีน่ค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบ แล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยงสำามารถืขอค่ำาปีร่กษีาจากท่�ปีร่กษีา
ภายน่อกท่�เปีน็่อสิำระได้อ้ยา่งเต้ม็ท่�โด้ยบรษ้ิีทเปีน็่ผู้้ร้บ้ผู้ดิ้ชำอบค่า่ใชำจ้า่ย

คัณะจัดก�ร 
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้้แต้่งต้้�งค่ณะจ้ด้การ ต้้�งแต้่ปีี 2545 ปีัจจุบ้น่
ปีระกอบด้้วยกรรมการบริษ้ีท จำาน่วน่ 4 ค่น่ ทำาหน้่าท่�ค่วบคุ่มด้้แล้
กิจการบริษ้ีทต้ามท่�ค่ณะกรรมการมอบหมาย ท้�งใน่ด้้าน่การกล้้�น่
กรองน่โยบายแล้ะกล้ยุทธิ์ของบริษ้ีท พร้อมท้�งให้ข้อเสำน่อแน่ะท่�เปี็น่
ปีระโยชำน่ส์ำง้สำดุ้ต้อ่การปีฏบ้ิต้งิาน่ซ่�งสำอด้ค่ล้อ้งแล้ะสำน่บ้สำน่นุ่ต้อ่สำภาพ
เศรษีฐกิจ การพิจารณาแล้ะให้ค่วามเห็น่ต้่อแผู้น่การด้ำาเนิ่น่ธุิรกิจ 
แล้ะการจ้ด้สำรรงบปีระมาณปีระจำาปีีการเงิน่ต้ามท่�ฝ่ายบริหารเสำน่อมา 
เพื�อเสำน่อต้่อค่ณะกรรมการบริษ้ีทพิจารณาอนุ่ม้ต้ิ รวมท้�งการกำาก้บ  
ด้้แล้ แล้ะต้ิด้ต้ามผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทให้เปี็น่ไปีอย่างม่
ปีระสำิทธิิภาพ แล้ะเหมาะสำมก้บภาวะของธิุรกิจเพื�อปีระโยชำน่์ต้่อการ
บริหารกิจการ แล้ะการด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทให้บรรลุ้ว้ต้ถืุปีระสำงค่์
ต้ามน่โยบายแล้ะแผู้น่ธุิรกจิปีระจำาปีีการเงิน่ต้ามท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีท
ได้้กำาหน่ด้ไว้

คัณะกรรมูก�รบรรษััทภิบ�ล สำรรห� และพิจ�รณ� 
ผู้ลต่อบแทน
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้จ้ด้้ต้้�งค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะ
พิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ มาต้้�งแต้่ปีี 2547 โด้ยแยกออกเปี็น่ 2 ค่ณะ  
ได้้แก่ ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้แล้ะสำรรหา แล้ะค่ณะกรรมการ
พจิารณาผู้ล้ต้อบแทน่ ต้อ่มาเมื�อวน้่ท่� 31 มกราค่ม 2556 ค่ณะกรรมการ 
บรษ้ิีทได้ม้ม่ต้อิน่มุ้ต้ิใหร้วมค่ณะกรรมการชำดุ้ยอ่ยท้�ง 2 ค่ณะเขา้ด้ว้ยกน้่ 
เพื�อค่วามสำะด้วกแล้ะค่วามค่ล่้องต้ว้ใน่การปีฏิบ้ติ้งาน่รวมถืง่ล้ด้ต้น้่ทุน่
ของบริษี้ท

ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ 
ปีระกอบด้้วยกรรมการบริษี้ทจำาน่วน่ 4 ค่น่ แล้ะม่กรรมการค่ร่�งหน่่�ง
เปี็น่กรรมการอิสำระทำาหน่้าท่�ด้้าน่บรรษ้ีทภิบาล้ ค่ือ เสำน่อ ทบทวน่ 
แล้ะกำาก้บด้้แล้การปีฏิบ้ติ้งาน่ของค่ณะกรรมการแล้ะผู้้้บริหาร ให้
เปี็น่ไปีต้ามแน่วปีฏิบ้ต้ิด้้าน่บรรษ้ีทภิบาล้ของบริษ้ีท ต้ล้อด้จน่ม่หน่้า
ท่�พิจารณากำาหน่ด้แน่วทาง แล้ะสำรรหาผู้้้ท่�เหมาะสำมใน่การด้ำารง
ต้ำาแหน่่งเป็ีน่กรรมการบริษ้ีท หรือ กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ เพื�อ
ทด้แทน่กรรมการท่�ค่รบรอบออกต้ามวาระหรือกรณ้อื�น่ แล้ะทำา
หน่้าท่�ด้้าน่พิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ ค่ือ ศ่กษีาพิจารณาติ้ด้ต้ามค่วาม
เปีล่้�ยน่แปีล้งแล้ะแน่วโน่ม้ใน่เรื�องค่า่ต้อบแทน่ของค่ณะกรรมการบริษ้ีท  
ค่ณะกรรมการชุำด้ย่อยต่้างๆ กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ แล้ะผู้้้บริหารของบริษ้ีท

คัณะกรรมูก�รพันธุกิจเพื�อสำังคัมูและคัว�มูย่ั�งย่ืน
ใน่ฐาน่ะบรรษ้ีทพล้เมืองท่�ด้่ม่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต่้อสำ้งค่ม บริษ้ีทได้้
ให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บการพ้ฒน่าอย่างย้�งยืน่ใน่ระยะยาวท่�สำอด้ค่ล้้องก้บ 
แน่วทางของกลุ้่มทาทา ใน่ปีี 2561 ค่ณะกรรมการบริษี้ทโด้ยการกล้้�น่
กรองของค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพจิารณาผู้ล้ต้อบแทน่  
ได้้จ้ด้ให้ม่ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ข่�น่

ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ ปีระกอบด้้วย
กรรมการบริษี้ทจำาน่วน่ 3 ค่น่ โด้ยกรรมการ 1 ค่น่เปี็น่กรรมการอิสำระ 
ท้�งน่้� ปีระธิาน่ค่ณะกรรมการพน้่ธิกจิเพื�อสำง้ค่มแล้ะค่วามย้�งยนื่ค่วรเปีน็่
กรรมการท่�ไมเ่ปีน็่ผู้้บ้รหิาร ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำง้ค่มแล้ะค่วาม
ย้�งยืน่ม่หน่้าท่�สำน่้บสำนุ่น่ค่ณะกรรมการบริษ้ีทใน่การกำาหน่ด้ ต้ิด้ต้าม 
แล้ะทบทวน่กล้ยุทธิ์ แล้ะน่โยบายด้้าน่ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้่อสำ้งค่มของ
บรษ้ิีท รวมถืง่งบปีระมาณรายจา่ยท่�จะเกดิ้ข่�น่ใน่กจิกรรมด้้าน่ค่วามรบ้
ผู้ดิ้ชำอบต่้อสำง้ค่ม ต้ล้อด้จน่สำน่บ้สำนุ่น่ใหค้่ำาแน่ะน่ำาแกฝ่า่ยบริหารใน่การ
กำาหน่ด้ ต้ดิ้ต้าม ทบทวน่กล้ยทุธิแ์ล้ะน่โยบายด้า้น่ค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบต้อ่
สำง้ค่มของบริษ้ีท แล้ะน่ำาไปีปีฏิบ้ต้เิพื�อให้บรษ้ิีทมก่ารเติ้บโต้อย่างย้�งยนื่ 
เพิ�มคุ่ณค่่าใหส้ำอด้ค่ล้้องก้บการค่งไว้แล้ะเพิ�มข่�น่ใน่ระยะยาว ทางด้้าน่
การเงิน่ การผู้ล้ิต้ เรื�องท่�เก่�ยวก้บธิรรมชำาต้ิ สำ้งค่ม มนุ่ษียชำาต้ิ แล้ะ
ทุน่ทางปีัญ่ญ่า

ว�ระก�รเป็นกรรมูก�รบริษััทและกรรมูก�รชืุ่ดย่่อย่
วาระการด้ำารงต้ำาแหน่่งของกรรมการบริษ้ีทกำาหน่ด้ไว้ค่ราวล้ะ 3 ปีี 
ใน่การปีระชำุมผู้้้ถืือหุ้น่สำาม้ญ่ปีระจำาปีีทุกค่ร้�ง ให้กรรมการจำาน่วน่หน่่�ง
ใน่สำามของกรรมการท้�งค่ณะพ้น่จากต้ำาแหน่่ง โด้ยล้ำาด้้บใน่การพ้น่
จากต้ำาแหน่่งให้กรรมการต้กล้งเห็น่ชำอบร่วมก้น่ ท้�งน้่� กรรมการซ่�ง 
พ้น่จากต้ำาแหน่่งอาจได้้ร้บเลื้อกให้กล้้บเข้ามาร้บต้ำาแหน่่งอ่กได้้ ซ่�ง
ต้ามน่โยบายค่ณะกรรมการบริษ้ีทอาจพจิารณาแต่้งต้้�งกรรมการท่�ด้ำารง
ต้ำาแหน่่งค่รบ 9 ปีี หรือ 3 วาระต้ิด้ต้่อก้น่ กล้้บเข้ามาด้ำารงต้ำาแหน่่ง
อ่กค่ร้�ง โด้ยม่กำาหน่ด้ระยะเวล้าค่ราวล้ะ 1 ปีี สำว่น่กรรมการอิสำระจำากด้้
จำาน่วน่ปีีใน่การด้ำารงต้ำาแหน่่งไม่เกิน่ 9 ปีี วาระการด้ำารงต้ำาแหน่่ง 
ของกรรมการชุำด้ย่อยจะเท่าก้บวาระการด้ำารงต้ำาแหน่่งของกรรมการ
บรษ้ิีท แล้ะกรรมการจะพ้น่จากการเป็ีน่กรรมการชุำด้ยอ่ยท้น่ท่ เมื�อพ้น่ 
จากต้ำาแหน่่งกรรมการบริษี้ท
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ก�รดำ�รงต่ำ�แหน่งกรรมูก�รในบริษััทอื�นข้องกรรมูก�ร
บริษััทและกรรมูก�รผูู้้จัดก�รใหญ่
บริษ้ีทม่การกำาหน่ด้น่โยบายจำาก้ด้จำาน่วน่บริษ้ีทจด้ทะเบ่ยน่อื�น่ท่�
กรรมการบริษ้ีทแต่้ล้ะค่น่จะไปีด้ำารงต้ำาแหน่ง่อย่างชำด้้เจน่ โด้ยกรรมการ
แต้่ล้ะค่น่ต้้องไม่ด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการใน่บริษ้ีทจด้ทะเบ่ยน่อื�น่เกิน่ 
5 บริษ้ีท สำ่วน่กรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ต้้องไม่ด้ำารงต้ำาแหน่่งใน่ 
บริษ้ีทจด้ทะเบ่ยน่อื�น่ ยกเว้น่บริษ้ีทใน่กลุ้่มทาทา ท้�งน่้� เพื�อให้เปี็น่ 
ไปีต้ามเปี้าหมายใน่การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ

ปีัจจุบ้น่สำ้ด้สำ่วน่ของค่ณะกรรมการบริษ้ีทปีระกอบด้้วยกรรมการไทย
แล้ะกรรมการต้่างชำาต้ิอย่างล้ะค่ร่�งหน่่�ง กรรมการท่�เป็ีน่ชำาวต้่างชำาต้ิ
เปีน็่ผู้้ม้ภ่ม้ลิ้ำาเน่าอย่้ใน่ต่้างปีระเทศทำาใหไ้มม่่การรบ้ต้ำาแหน่ง่กรรมการ
บริษ้ีทจด้ทะเบ่ยน่อื�น่แต่้อย่างใด้ แล้ะกรรมการมากกว่าก่�งหน่่�ง 
ของจำาน่วน่กรรมการท้�งหมด้ม่ถืิ�น่ท่�อย้่ใน่ปีระเทศไทย สำ่วน่กรรมการ
ไทยน่้�น่ต้ามขอ้ม้ล้ปีระวติ้้กรรมการใน่ปัีจจบุ้น่ ไม่ปีรากฏวา่ม่กรรมการ
ท่าน่ใด้ร้บต้ำาแหน่่งใน่บริษ้ีทจด้ทะเบ่ยน่อื�น่เกิน่ 2บริษ้ีท ด้้งน่้�น่ จ่ง 
เห็น่ได้้ว่ากรรมการบริษ้ีททุกค่น่เปี็น่ผู้้้ท่�สำามารถืปีฏิบ้ต้ิหน้่าท่�แล้ะ 
อุทิศเวล้าให้ก้บบริษี้ทได้้อย่างเต้็มท่�แล้ะเต้็มค่วามสำามารถื

สำำาหร้บกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ใน่ฐาน่ะพน่้กงาน่ค่น่หน่่�งของบริษ้ีท 
จะต้อ้งอทุศิเวล้าใน่การทำางาน่ท้�งหมด้ของต้น่ใหแ้กบ่รษ้ิีท เพื�อใหเ้ปีน็่
ไปีต้ามสำ้ญ่ญ่าการว่าจ้างไม่ได้้ด้ำารงต้ำาแหน่่งเป็ีน่กรรมการใน่บริษ้ีท
จด้ทะเบ่ยน่อื�น่ยกเว้น่ใน่กลุ้่มบริษ้ีท ท้�งน่้� เพื�อแผู้น่การด้ำาเนิ่น่งาน่ 
ท่�ม่ค่วามสำอด้ค่ล้้องก้น่ ซ่�งเปี็น่การด้ำารงต้ำาแหน่่งกรรมการต้ามท่�
กำาหน่ด้ไว้ใน่น่โยบายอย่างเค่ร่งค่ร้ด้

อย่างไรก็ต้าม กรรมการท่าน่ใด้ท่�ด้ำารงต้ำาแหน่่งใน่บริษ้ีทอื�น่น่อก
ปีระเทศ บริษี้ทจะรายงาน่ไว้ใน่รายงาน่ปีระจำาปีีอย่างชำ้ด้เจน่

ก�รประชืุ่มูคัณะกรรมูก�รบริษััท
บริษี้ทได้้กำาหน่ด้ว้น่ปีระชำุมไว้ล้่วงหน่้าทุกปีีอย่างน่้อยปีีล้ะ 5 ค่ร้�ง แล้ะ 
แจ้งให้กรรมการแต่้ล้ะท่าน่ได้้ทราบเป็ีน่การล่้วงหน้่าต้ล้อด้ท้�งปีี พร้อมท้�ง 
ได้ก้ำาหน่ด้วาระการพิจารณาท่�สำำาค่ญ้่สำำาหรบ้การปีระชุำมค่ณะกรรมการ 
บริษ้ีทแล้ะค่ณะกรรมการชุำด้ย่อย รวมถื่งการทบทวน่ติ้ด้ต้ามผู้ล้
การด้ำาเน่ิน่งาน่ไว้อย่างช้ำด้เจน่แล้ะอาจม่การปีระชำุมเพิ�มใน่กรณ้ท่�ม่ 
เรื�องสำำาค่้ญ่เร่งด้่วน่ ใน่การปีระชำุมแต้่ล้ะค่ร้�งได้้ม่การจ้ด้สำ่งหน่้งสำือ 
เชำิญ่ปีระชำุม ระเบ่ยบวาระ พร้อมท้�งเอกสำารปีระกอบการปีระชำุมให้
กรรมการได้้ศ่กษีาล้่วงหน่้า 7 ว้น่ก่อน่ว้น่ปีระชำุม 

ใน่การปีระชุำมแต่้ล้ะค่ร้�ง น่อกจากจำาน่วน่องค์่ปีระชุำมท่�กฎหมาย
ได้้กำาหน่ด้ไว้แล้้วว่า ต้้องม่กรรมการเข้าร่วมปีระชำุมไม่น่้อยกว่า 1  
ใน่ 2 ของจำาน่วน่กรรมการท้�งหมด้ บรษ้ิีทย้งได้ก้ำาหน่ด้น่โยบายจำาน่วน่
องค่์ปีระชุำมข้�น่ต้ำ�าใน่ขณะท่�ค่ณะกรรมการได้้ล้งมติ้ใน่ท่ปีระชุำมด้้วยว่า 
จะต้อ้งม่กรรมการอย่้ไมน่่อ้ยกวา่ 2 ใน่ 3 ของจำาน่วน่กรรมการท้�งหมด้ 
เพื�อให้เป็ีน่ไปีต้ามหล้ก้การกำากบ้ด้แ้ล้กิจการท่�ด้ ่ท้�งน้่� ปีระธิาน่กรรมการ 
ผู้้้ทำาหน่้าท่�เปี็น่ปีระธิาน่ใน่ท่�ปีระชำุมได้้เปีิด้โอกาสำให้ม่การแสำด้ง 
ค่วามเหน็่อยา่งเปีน็่อสิำระ แบง่เวล้าอยา่งเพย่งพอสำำาหรบ้การอภปิีราย 

แล้ะแสำด้งค่วามเห็น่อย่างท้�วถืง่ใน่แต่้ล้ะวาระ ซ่�งการพจิารณาวาระต่้างๆ 
จะค่ำาน่่งถื่งผู้ล้ปีระโยชำน์่แล้ะค่วามเป็ีน่ธิรรมต้่อผู้้้ถืือหุ้น่แล้ะผู้้้ม่สำ่วน่
ได้้เสำ่ยทุกกลุ้่มเปี็น่หล้้ก สำำาหร้บการล้งมต้ิใน่แต้่ล้ะวาระจะใชำ้มต้ิเสำ่ยง 
ข้างมากโด้ยกรรมการหน่่�งค่น่ม่หน่่�งเสำ่ยง แล้ะหากม่ค่ะแน่น่เสำ่ยง
เท่าก้น่ปีระธิาน่ใน่ท่�ปีระชำุมจะเป็ีน่ผู้้้ออกเสำ่ยงช่ำ�ขาด้ อย่างไรก็ต้าม 
กรรมการท่�ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยใน่เรื�องท่�พิจารณาจะไม่เข้าร่วมปีระชำุม

ภายหล้้งเสำร็จสำิ�น่การปีระชำุมได้้ม่การจ้ด้ทำารายงาน่การปีระชำุมไว้
เปี็น่ล้ายล้้กษีณ์อ้กษีรอย่างช้ำด้เจน่ โด้ยม่รายล้ะเอ่ยด้ด้้งน่้� รายชืำ�อ
กรรมการท่�เข้าปีระชุำม กรรมการท่�ล้าปีระชุำม ผู้้้ท่�เข้าร่วมปีระชุำม 
ปีระเด้น็่ขอ้ค่ดิ้เหน็่ แล้ะขอ้เสำน่อแน่ะต้า่งๆ แล้ะจะน่ำาเสำน่อใหท้่�ปีระชำมุ 
ค่ณะกรรมการบริษ้ีทพิจารณาร้บรองใน่วาระแรกของการปีระชุำม 
ค่ร้�งถื้ด้ไปี โด้ยกรรมการสำามารถืขอแก้ไขเพิ�มเต้มิรายงาน่การปีระชำมุ 
ด้้งกล่้าวให้ม่ค่วามล้ะเอ่ยด้แล้ะถื้กต้้อง ก่อน่ท่�ปีระธิาน่กรรมการ 
จะล้งน่ามใน่รายงาน่การปีระชำุมต้่อไปี

ใน่รอบปีี 2563 - 2564 บริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่การปีระชุำมค่ณะกรรมการ
บริษ้ีทจำาน่วน่ 6 ค่ร้�ง ใน่แต้่ล้ะค่ร้�งม่กรรมการเข้าร่วมปีระชุำม 
ทุกค่น่ แล้ะม่สำ้ด้ส่ำวน่การเข้าร่วมปีระชุำมของค่ณะกรรมการแต่้ล้ะค่น่
ค่ิด้เป็ีน่ร้อยล้ะ 100 ของการปีระชุำมท้�งปีี (น่้บรวมการปีระชำุมผู่้าน่
สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกส์ำ) โด้ยม่ค่ณะผู้้้บริหารเข้าร่วมปีระชำุมด้้วยทุกค่ร้�ง  
เพื�อให้สำารสำน่เทศรายล้ะเอ่ยด้เพิ�มเติ้มใน่ฐาน่ะเปี็น่ผู้้้ท่�เก่�ยวข้อง
ก้บปีัญ่หาโด้ยต้รง พร้อมท้�งร้บทราบน่โยบายแล้ะการต้้ด้สำิน่ใจ 
ของค่ณะกรรมการบริษี้ทโด้ยท้น่ท่ เพื�อให้สำามารถืปีฏิบ้ต้ิงาน่ได้้อย่าง
ม่ปีระสำิทธิิภาพแล้ะรวด้เร็ว ยกเว้น่การปีระชำุมบางวาระท่�จะปีระชำุม
เฉพาะค่ณะกรรมการบริษ้ีท หรือเฉพาะกรรมการท่�ไมเ่ปีน็่ผู้้บ้รหิารเพื�อ
ใหม้ค่่วามเป็ีน่อิสำระใน่การแสำด้งค่วามค่ดิ้เห็น่ได้อ้ย่างเต็้มท่� น่อกจากน้่� 
ค่ณะกรรมการบริษี้ท หรือกรรมการท่�ไม่เปี็น่ผู้้้บริหารได้้ม่การปีระชำุม
หารือระหว่างก้น่เองเพิ�มเต้ิมเปี็น่ปีระจำาทุกไต้รมาสำด้้วย

สำรุปีภาพรวมจำาน่วน่ค่ร้�งของการปีระชำุมแล้ะการเข้าร่วมปีระชำุมของ
กรรมการใน่ปีี 2563-2564 รายล้ะเอย่ด้ปีรากฏอย่้ใน่ห้วขอ้ “โค่รงสำรา้ง
การจ้ด้การ” 

ก�รประเมูินผู้ลก�รปฏิิบัต่ิง�นข้องกรรมูก�ร
ต้ามหล้ก้การกำากบ้ด้แ้ล้กจิการท่�ด้ข่องบรษ้ิีท ค่ณะกรรมการได้ก้ำาหน่ด้
ให้กรรมการบริษ้ีทแล้ะกรรมการชำุด้ย่อยต้้องปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิ
งาน่โด้ยต้น่เองเปี็น่ปีระจำาทุกปีี ท้�งน่้� เพื�อให้ม้�น่ใจว่าการด้ำาเน่ิน่งาน่
ของค่ณะกรรมการบรษ้ิีทเปีน็่ไปีอยา่งม่ปีระสำทิธิภิาพแล้ะเปีน็่ธิรรมกบ้ 
ผู้้ม้ส่ำว่น่ได้เ้สำย่ทุกฝา่ย สำำาหรบ้รป้ีแบบของการปีระเมิน่มท้่�งการปีระเมิน่
ผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของกรรมการท้�งค่ณะแล้ะการปีระเมิน่ผู้ล้การ 
ปีฏิบ้ต้ิงาน่ของกรรมการเปี็น่รายบุค่ค่ล้ ซ่�งค่ณะกรรมการเล้็งเห็น่
ว่าการปีระเมิน่ผู้ล้ด้้งกล้่าวเป็ีน่เค่รื�องมือท่�จะช่ำวยใน่การพิจารณา
ทบทวน่ผู้ล้การปีฏิบ้ติ้งาน่ รวมถื่งปัีญ่หาแล้ะอุปีสำรรค่ท่�เกิด้ข่�น่ใน่ 
รอบปีีท่�ผู้า่น่มา โด้ยจะน่ำาผู้ล้การปีระเมิน่มาวเิค่ราะห์แล้ะหาข้อสำรปุีเพื�อ
กำาหน่ด้มาต้รการแล้ะแน่วทางใน่การปีร้บปีรุงแล้ะพ้ฒน่าการปีฏิบ้ต้ิ 
งาน่ต้่อไปี
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ใน่รอบปีี 2563-2564 แบบปีระเมนิ่ผู้ล้การปีฏบ้ิต้งิาน่ของกรรมการม่จำาน่วน่ 3 แบบ ได้แ้ก ่1) แบบปีระเมนิ่ต้น่เองของค่ณะกรรมการท้�งค่ณะ 2) แบบ
ปีระเมนิ่ต้น่เองของค่ณะกรรมการชำดุ้ย่อยแบบรายค่ณะ ซ่�งปีระกอบด้ว้ยค่ณะกรรมการชุำด้ย่อยจำาน่วน่ 3 ค่ณะ ค่อื 2.1) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ 
แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง 2.2) ค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ แล้ะ 2.3) ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะ
ค่วามย้�งยืน่ 3) แบบปีระเมิน่รายบุค่ค่ล้ของค่ณะกรรมการ แล้ะค่ณะกรรมการชำุด้ย่อย ท้�งน่้� แบบปีระเมิน่ท้�ง 3 แบบ ม่ห้วข้อการปีระเมิน่ด้้งน่้�

หัวข้้อการปีระเมูิน คณะกรรมูการทั�งคณะ คณะกรรมูการชุ่ดย่อย รายบุคคล

1 โค่รงสำร้างแล้ะคุ่ณสำมบ้ต้ิของค่ณะกรรมการ / / /

2 บทบาท หน่้าท่� แล้ะค่วามร้บผู้ิด้ชำอบของค่ณะกรรมการ / / /

3 การปีระชำุมค่ณะกรรมการ / / /

4 ค่วามสำ้มพ้น่ธิ์ก้บฝ่ายจ้ด้การ / X X

5 การพ้ฒน่าต้น่เองของกรรมการแล้ะการพ้ฒน่าผู้้้บริหาร / X X

สำำาหร้บกระบวน่การปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของค่ณะกรรมการแล้ะ
ค่ณะกรรมการชำุด้ย่อยท้�งค่ณะ แล้ะรายบุค่ค่ล้ข้างต้้น่ ม่รายล้ะเอ่ยด้
ด้้งน่้�
1. ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ 

พจิารณาแล้ะทบทวน่แบบปีระเมิน่ผู้ล้ เพื�อให้มค่่วามสำมบ้รณ์ค่รบ
ถื้วน่ ถื้กต้้อง แล้ะเสำน่อต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท เพื�อให้ค่วามเห็น่
ชำอบใน่การใชำ้แบบปีระเมิน่ผู้ล้

2. เล้ขานุ่การบริษ้ีทน่ำาแบบปีระเมิน่ผู้ล้ท่�ได้้ร้บจากค่ณะกรรมการ
บริษี้ทเสำน่อต้่อกรรมการทุกรายเพื�อทำาการปีระเมิน่ แล้ะรวบรวม
แบบปีระเมนิ่ท่�กรรมการทกุรายได้ป้ีระเมนิ่เรย่บรอ้ยแล้ว้มาทำาการ
สำรุปีผู้ล้การปีระเมิน่รวมท้�งข้อเสำน่อแน่ะ 

3. เล้ขานุ่การบริษ้ีทน่ำาผู้ล้การปีระเมิน่พร้อมท้�งข้อเสำน่อแน่ะ เสำน่อ
ต้่อค่ณะกรรมการบริษ้ีทโด้ยผู้่าน่การกล้้�น่กรองจากค่ณะกรรมกา
รบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่เพื�อพิจารณา
ปีร้บปีรุงการด้ำาเน่ิน่งาน่ต้่อไปี

ท้�งน่้� ระด้บ้ค่ะแน่น่ของการปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ติ้งาน่ของค่ณะกรรมการ 
แล้ะค่ณะกรรมการชำุด้ย่อย จะแบ่งออกเปี็น่ 6 กลุ้่ม ค่ือ

ช่่วงคะแนน ผลคะแนน

90-100 ด้่เล้ิศ

80-89 ด้่มาก

70-79 ด้่

60-69 พอใชำ้

50-59 ผู้่าน่

ต้ำ�ากว่า 50 N/A

สำรุปีผู้ล้การปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ติ้งาน่ใน่ปีี 2563–2564 ของค่ณะ
กรรมการบริษี้ทแล้ะค่ณะกรรมการชำุด้ย่อยท้�งค่ณะ แล้ะรายบุค่ค่ล้ ม่
ระด้้บค่ะแน่น่อย่้ใน่เกณฑ์์ “ด้่เล้ิศ” โด้ยกรรมการได้้ให้ข้อเสำน่อแน่ะ
อย่างกว้างขวางแล้ะเปี็น่อิสำระล้งใน่แบบฟอร์มการปีระเมิน่ท้�งหมด้ 

ก�รประเมูนิผู้ลก�รปฏิิบตั่งิ�นข้องกรรมูก�รผูู้้จดัก�รใหญ่
บริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่การปีระเมิน่ผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ของกรรมการผู้้้จ้ด้การ
ใหญ่่เป็ีน่ปีระจำาทุกปีี โด้ยค่ณะกรรมการบริษ้ีทจะเป็ีน่ผู้้้พิจารณาให้
ค่วามเห็น่ชำอบผู้ล้การปีระเมิน่ต้ามการพิจารณากล้้�น่กรองของค่ณะ
กรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ ซ่�งการ
ปีระเมิน่ผู้ล้จะพิจารณาจากผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ใน่ด้้าน่ต้่างๆ เชำ่น่ ค่วาม
เป็ีน่ผู้้้น่ำา การกำาหน่ด้แล้ะการปีฏิบ้ติ้ต้ามน่โยบายแล้ะกล้ยุทธิ์การ
วางแผู้น่ แล้ะผู้ล้ปีฏิบ้ต้ิทางการเงิน่ ค่วามสำ้มพ้น่ธิ์ก้บกรรมการแล้ะ
ผู้้้ม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยอื�น่ๆ แล้ะค่วามร้้ด้้าน่ผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์แล้ะบริการ เปี็น่ต้้น่ 
รวมท้�งผู้ล้ปีระกอบการของบริษ้ีทเปีร่ยบเท่ยบก้บบริษ้ีทอื�น่ใน่หมวด้
อุต้สำาหกรรมเด้่ยวก้น่สำำาหร้บผู้ล้การปีระเมิน่ใน่ปีี 2563-2564 เปี็น่ไปี
ต้ามเกณฑ์์ท่�บริษี้ทกำาหน่ด้
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จริย่ธุรรมูธุุรกิจ
บริษี้ทมุ่งม้�น่ด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจด้้วยค่่าน่ิยมหล้้ก 5 ปีระการ ได้้แก่ “ค่วาม
เปีน็่ผู้้บ้กุเบกิ ค่ณุธิรรม ค่วามเปีน็่เล้ศิ ค่วามรบ้ผู้ดิ้ชำอบ แล้ะค่วามเปีน็่
หน่่�งเด้่ยว” ภายใต้้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: 
TCoC)” ซ่�งถืือเปี็น่ต้้วแทน่ของค่่าน่ิยมองค์่กรแล้ะหล้้กการสำำาค่้ญ่ 
ซ่�งกำาหน่ด้ทิศทางใน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ของทุกธิุรกิจใน่กลุ้่มทาทา ท้�งน้่�  
เพื�อให้การด้ำาเนิ่น่ธุิรกิจของบริษ้ีทม่มาต้รฐาน่ทางจริยธิรรมใน่ระด้้บ
สำง้สำดุ้ จรรยาบรรณของทาทาได้ม้ก่ารแปีล้เปีน็่ภาษีาไทย พรอ้มท้�งจด้้ทำา 
ไว้เปี็น่ร้ปีเล่้มเช่ำน่เด้่ยวก้บต้้น่ฉบ้บแล้ะแจกจ่ายให้ก้บค่ณะกรรมการ 
ค่ณะจด้้การ ผู้้บ้รหิาร แล้ะพน่ก้งาน่ทุกค่น่ของบริษ้ีท ต้ล้อด้จน่ผู้้ม้ส่ำว่น่ได้ ้
เสำย่ภายน่อกท้�งภาค่รฐ้แล้ะเอกชำน่ท่�บรษ้ิีทด้ำาเนิ่น่ธิรุกจิด้ว้ย น่อกจากน้่�  
ค่ณะผู้้้บริหารของบริษ้ีทได้้จ้ด้ให้ม่การกำาก้บ ด้้แล้ สำื�อสำาร แล้ะสำ่ง
เสำริมให้พน่้กงาน่ทุกระด้้บได้้ย่ด้ถืือเป็ีน่แน่วทางสำำาหร้บการปีระพฤติ้ 
ปีฏิบ้ต้ิใน่ช่ำวิต้การทำางาน่อย่างจริงจ้งแล้ะเค่ร่งค่ร้ด้ ท้�งใน่เรื�องค่วาม
ซื�อสำ้ต้ย์สำุจริต้ โปีร่งใสำ แล้ะเปี็น่ธิรรม โด้ยพน่้กงาน่ของบริษี้ททุกค่น่ 
ต้อ้งเขา้รบ้การอบรมแล้ะผู้า่น่การทด้สำอบเก่�ยวกบ้จรรยาบรรณด้ง้กล่้าว  
รวมท้�งต้อ้งล้งน่ามใหค้่ำารบ้รองท่�จะย่ด้ถือืปีระพฤต้ปิีฏบ้ิต้ติ้ามแน่วทาง
ท่�ได้้กำาหน่ด้ไว้ใน่จรรยาบรรณด้้วย

จรรยาบรรณของทาทาถืือเปี็น่เอกสำารม่ชำ่วิต้ ด้้งน่้�น่ เอกสำารฉบ้บน่้�จะ
ถืก้ปีรบ้ปีรุงแล้ะพฒ้น่าเพื�อใหส้ำอด้รบ้กบ้บรรท้ด้ฐาน่ทางวฒ้น่ธิรรมแล้ะ
กฎระเบ่ยบท่�เปีล้่�ยน่แปีล้งอย่้เสำมอ กรณ้ ม่การฝ่าฝ้น่หรืออาจฝ่าฝ้น่
จรรยาบรรณของบริษ้ีทจะต้้องรายงาน่ให้ผู้้้บ้งค้่บบ้ญ่ชำาต้ามล้ำาด้้บชำ้�น่
ทราบท้น่ท่ โด้ยต้้�งแต่้ปีี 2551บริษ้ีทได้้แต่้งต้้�งท่�ปีร่กษีาจรรยาบรรณ
เพื�อเป็ีน่การสำ่งเสำริมให้พน่้กงาน่ได้้ร้องเร่ยน่หรือรายงาน่ใน่เรื�องท่�ม่
การฝ่าฝ้น่จรรยาบรรณเกิด้ข่�น่

น่อกจากน่้� บริษี้ทย้งได้้ออกปีระกาศ น่โยบายแล้ะแน่วปีฏิบ้ต้ิเก่�ยวก้บ
การร้องเร่ยน่การกระทำาผู้ิด้จรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy  
and Practices”) เพื�อใหพ้น่ก้งาน่ทกุค่น่รวมถืง่ผู้้ม้ส่ำว่น่ได้เ้สำย่ภายน่อก
ใชำเ้ปีน็่เค่รื�องมือใน่การรายงาน่เหต้กุารณ์ต้า่งๆ หรอืเรื�องราวการฝ่าฝ้น่
หรือสำงสำ้ยว่าอาจจะม่การฝ่าฝ้น่จรรยาบรรณของทาทาต้่อปีระธิาน่ 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง หรือท่�ปีร่กษีาจรรยา
บรรณ หรอืหน่ว่ยงาน่พเิศษีอื�น่ใด้ของบรษ้ิีทได้อ้ยา่งปีล้อด้ภย้แล้ะเกดิ้
ผู้ล้จริงใน่ทางปีฏิบ้ต้ิ

ต้้�งแต่้ว้น่ท่� 1 ตุ้ล้าค่ม 2560 เป็ีน่ต้้น่มา บริษ้ีทได้้เปิีด้ “สำายด่้วน่ 
TCoC” ให้เปี็น่ชำ่องทางสำำาหร้บพน่้กงาน่ ผู้้้ร้บเหมา แล้ะค่้่ค่้า ใน่การ
ต้ิด้ต้่อก้บบุค่ค่ล้ท่�สำามซ่�งเปี็น่องค่์กรอิสำระจากกลุ้่มบริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ 
(ปีระเทศไทย) แล้ะม่ผู้้้ชำำาน่าญ่การท่�จะบ้น่ท่กเรื�องราวเก่�ยวก้บการ
ล้ะเมิด้หรือฝ่าฝ้น่จรรยาบรรณท่�ได้้แจ้งให้ทราบ การบริการท้�งหมด้น่้�
จะถื้กเก็บร้กษีาเป็ีน่ค่วามล้้บ โด้ยสำามารถืติ้ด้ต้่อใชำ้บริการน่้�ผู้่าน่ทาง
โทรศ้พท์ได้ท่้�หมายเล้ข 1-800-292-777 (โทรฟร)่ หรือ 0-2677-2800 
ว้น่จ้น่ทร์-ว้น่ศุกร์ เวล้า 8.30 - 17.30 น่. (ยกเว้น่ว้น่หยุด้ราชำการ) แล้ะ
ทางอ่เมล้ tell@thailand-ethicsline.com น่อกจากน้่�น่ ย้งสำามารถื
รายงาน่เรื�องราวผู้่าน่ทางไปีรษีณ้ย์ ต้้้ปีณ. 2712 ไปีรษีณ้ย์บางร้ก 
กรุงเทพฯ 10500 ซ่�งจะไม่ม่การบ้น่ท่กต้้วต้น่ของผู้้้แจ้งไว้แต้่อย่างใด้
ท้�งสำิ�น่ ท้�งน่้� เพื�อใหม้้�น่ใจวา่ เรื�องทุกเรื�องท่�รายงาน่จะเปีน็่ค่วามล้บ้ข้�น่
สำง้สำดุ้ท่�จะไมม่่ผู้้ใ้ด้สำามารถืล้ว่งร้ต้้ว้ต้น่ของผู้้แ้จง้ได้เ้ล้ย หากผู้้แ้จง้ไมม่่
ค่วามปีระสำงค่์จะให้บ้น่ท่กไว้
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ก�รต่่อต้่�นก�รติ่ดสำินบนและก�รต่่อต้่�นก�รทุจริต่
คัอร์รัปชื่ั�น
บรษ้ิีทมุง่ม้�น่ด้ำาเนิ่น่ธุิรกิจด้ว้ยวิถืท่างท่�ยตุ้ธิิรรมแล้ะโปีร่งใสำ โด้ยย่ด้พน้่ธิ
สำ้ญ่ญ่าท่�จะปี้องก้น่ ย้บย้�ง แล้ะต้รวจหาการฉ้อโกง การต้ิด้สำิน่บน่แล้ะ
การกระทำาการทุจรติ้ค่อร์รป้ีชำ้�น่ท้�งปีวง น่อกจากน้่� บริษ้ีทยง้ได้ก้ำาหน่ด้
น่โยบายการต้อ่ต้า้น่การต้ดิ้สำนิ่บน่แล้ะการต้อ่ต้า้น่การทจุรติ้ค่อรร์ป้ีช้ำ�น่
ใน่ทุกร้ปีแบบไว้อย่างช้ำด้เจน่ต้ล้อด้จน่จะให้ค่วามร่วมมือก้บท้�งภาค่
ร้ฐแล้ะภาค่เอกชำน่เพื�อสำร้างมาต้รฐาน่การปีระกอบธิุรกิจท่�ใสำสำะอาด้

บริษี้ทได้้เข้าร่วมล้งน่ามใน่ “ค่ำาปีระกาศเจต้น่ารมณ์” แน่วร่วมต้่อต้้าน่
ค่อรร์ป้ีช้ำน่ของภาค่เอกชำน่ไทย (Thai Private Sector Collective Action  
Against Corruption หรือ CAC) ใน่การต้่อต้้าน่การทุจริต้ 
ทุกร้ปีแบบต้้�งแต้่ปีี 2557 แล้ะค่ณะกรรมการ CAC ได้้ให้การร้บรอง
แกบ่รษ้ิีทวา่ “เปีน็่บรษ้ิีทท่�ผู้า่น่กระบวน่การปีระเมนิ่ต้น่เองวา่ม่น่โยบาย
แล้ะม่แน่วปีฏิบ้ติ้ปี้องก้น่การทุจริต้ภายใน่องค์่กรค่รบถื้วน่ต้ามเกณฑ์์ 
ท่� CAC กำาหน่ด้ไว้” ต้้�งแต้่ปี ี2558 เปีน็่ต้้น่มา รวมถื่งการใหค้่วามร่วม
มอืกบ้ค่ณะกรรมการแน่วรว่มต้อ่ต้า้น่ค่อรร์ป้ีช้ำน่ของภาค่เอกชำน่ไทยใน่
การปีร้บปีรุงน่โยบายแล้ะการปีฎิบต้้ิด้้าน่จรรยาบรรณของบริษีท้อยา่ง
ต้่อเน่่�อง น่อกจากน่้� พน่้กงาน่ทุกค่น่ต้้องผู้่าน่การอบรมจรรยาบรรณ
ของทาทาแล้ะน่โยบายท่�เก่�ยวข้อง ต้ล้อด้จน่จ้ด้ให้ม่การชำ่�แจงสำื�อสำาร 
ถื่งจรรยาบรรณของทาทาแล้ะน่โยบายท่�เก่�ยวข้องให้ก้บล้้กค้่า ค่้่ค่้า 
แล้ะผู้้้ร้บเหมาใน่การปีระชำุมปีระจำาปีี 

บรษ้ิีทย้งเป็ีน่สำว่น่หน่่�งของเค่รือขา่ยหุ้น่ส่ำวน่ต้า้น่ทุจรติ้เพื�อปีระเทศไทย 
(PACT) แล้ะร่วมล้งน่ามให้ค่ำาม้�น่ใน่การสำ่งเสำริมสำิทธิิเด็้กแล้ะ 
หล้้กปีฏิบ้ต้ิทางธิุรกิจท่� The Children Sustainability Forum ซ่�งจ้ด้
โด้ย สำถืาบ้น่ไทยพ้ฒน่์ แล้ะองค่์การย้น่ิเซฟ 

ท้�งน่้� กรรมการ ผู้้้บริหาร แล้ะพน่้กงาน่ทุกค่น่ต้้องปีฏิบ้ต้ิต้ามน่โยบาย
ด้ง้กล้า่ว โด้ยจะไมย่อมผู้อ่น่ปีรน่ใหก้บ้การกระทำาการทจุรติ้ค่อรร์ป้ีช้ำ�น่
ใน่ทุกร้ปีแบบโด้ยเด้็ด้ขาด้ แล้ะจะไม่ด้ำาเน่ิน่การใด้ๆ ไม่ว่าจะโด้ยทาง
ต้รงหรือทางอ้อม โด้ยผู่้าน่ค่น่กล้าง หรือบุค่ค่ล้ท่�สำามเพื�อการเร่ยก
ร้องการได้้ร้บหรือให้ได้้มา การยื�น่ข้อเสำน่อ ให้สำ้ญ่ญ่า หรือ การจ้ด้หา
ให้ได้้มาซ่�งผู้ล้ปีระโยชำน่์ทางการเงิน่ หรือผู้ล้ปีระโยชำน่์อื�น่ใด้ท่�ม่ม้ล้ค่่า  
หรือผู้ล้การปีฏิบ้ติ้ใด้ๆ ซ่�งมาจากการท่�ไปีม่อิทธิิพล้โน้่มน่้าวท่�ไม่ 
เหมาะสำม ด้้วยเจต้น่าเพื�อให้ได้้มาซ่�งผู้ล้ปีระโยชำน์่ต้่อการด้ำาเน่ิน่ 
ธิุรกิจของบริษี้ท

ก�รคัวบคัุมูและก�รต่รวจสำอบภ�ย่ใน
บรษ้ิีทมุ่งเน่น้่ใหพ้น่ก้งาน่ทกุระด้บ้ได้ต้้ระหน่ก้ถืง่ค่วามสำำาค่ญ้่ของระบบ
การค่วบคุ่มภายใน่แล้ะระบบต้รวจสำอบภายใน่ โด้ยได้้จ้ด้ต้้�งระบบ
แล้ะกำาหน่ด้ข้�น่ต้อน่การปีฏิบ้ต้ิท่�ม่ปีระสิำทธิิภาพใน่การค่วบคุ่มแล้ะ 
การติ้ด้ต้ามท้�วท้�งองค์่กร ท้�งใน่ด้า้น่การจด้้ทำารายงาน่ทางการเงิน่แล้ะ 
การปีฏิบ้ต้ติ้ามขอ้กำาหน่ด้ต้า่งๆอยา่งเค่รง่ค่รด้้ โด้ยย้งค่งม่ค่วามยืด้หยุ่น่ 
ให้พน่้กงาน่สำามารถืค่วบคุ่มกำาก้บปีระเมิน่ผู้ล้แล้ะทบทวน่การทำางาน่
ของต้น่เอง เพื�อล้ด้ค่วามเสำ่�ยงของการกระทำาทุจริต้แล้ะการใชำ้อำาน่าจ
ใน่ทางมิชำอบ แล้ะปี้องก้น่ไม่ให้ม่การกระทำาผู้ิด้กฏหมาย
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บริษ้ีทได้้จ้ด้ต้้�งหน่่วยงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ข่�น่เป็ีน่หน่่วยงาน่หน่่�ง
ภายใน่บริษ้ีท ต้้�งแต้ปี่ี 2552 โด้ยมผู่้้จ้ด้้การสำว่น่อาวุโสำ-สำำาน่ก้งาน่ต้รวจ
สำอบภายใน่เป็ีน่ผู้้ร้บ้ผู้ดิ้ชำอบ หน่ว่ยงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ร้บผู้ดิ้ชำอบใน่
การกำากบ้ด้แ้ล้งาน่ต้รวจสำอบของบรษ้ิีทแล้ะบรษ้ิีทยอ่ย โด้ยปีฏบ้ิต้งิาน่
ภายใต้้การด้้แล้ของค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง 
ซ่�งมห่น่า้ท่�กำากบ้ด้แ้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่ด้า้น่ต้า่งๆ เปีน็่ปีระจำาทุกไต้รมาสำ
เพื�อใหเ้ปีน็่ไปีต้ามแน่วน่โยบาย แผู้น่งาน่ อำาน่าจหน่า้ท่� แล้ะกฎระเบ่ยบ
ต้่างๆ รวมท้�งการปีระเมิน่ผู้ล้การบริหารจ้ด้การ ค่วามเสำ่�ยงแล้ะการ
ค่วบค่มุภายใน่ให้เกดิ้ค่วามเหมาะสำมแล้ะม่ปีระสิำทธิภิาพ เพื�อใหม้้�น่ใจ
ว่าการปีฏิบ้ต้ิงาน่หล้้กแล้ะธิุรกรรมทางการเงิน่ท่�สำำาค่้ญ่ได้้ด้ำาเน่ิน่การ
ต้ามแน่วทางแล้ะหล้้กเกณฑ์์ต่้างๆ ท่�กำาหน่ด้ไว้ รายล้ะเอ่ยด้ปีรากฏ
อย้่ใน่ห้วข้อ “การค่วบคุ่มภายใน่แล้ะการบริหารจ้ด้การค่วามเสำ่�ยง” 

ก�รจัดก�รคัว�มูข้ัดแย่้งด้�นผู้ลประโย่ชื่น์
บริษ้ีทให้ค่วามสำำาค่้ญ่ใน่เรื�องการจ้ด้การเก่�ยวก้บค่วามข้ด้แย้งด้้าน่ผู้ล้
ปีระโยชำน่์ของผู้้้เก่�ยวข้องอย่างรอบค่อบ กรรมการ ผู้้้บริหาร แล้ะ
พน่้กงาน่ของบริษ้ีทจะด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้วยค่วามซื�อสำ้ต้ย์สุำจริต้ เปี็น่อิสำระ
แล้ะโปีร่งใสำ เพื�อผู้ล้ปีระโยชำน์่ของบริษ้ีทแล้ะผู้้้ถืือหุ้น่โด้ยรวมเป็ีน่
สำำาค่้ญ่ด้้วยการปีฏิบ้ติ้ต้ามหล้้กเกณฑ์์แล้ะเงื�อน่ไขของสำำาน่้กงาน่ 
ค่ณะกรรมการกำากบ้หล้ก้ทรพ้ย์แล้ะต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์ ต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์
แหง่ปีระเทศไทย ขอ้บ้งค่บ้บริษ้ีทแล้ะกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง โด้ยรายงาน่
แล้ะเปีิด้เผู้ยข้อม้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทภายใต้้ข้อกำาหน่ด้ต้่างๆ 
ไว้อย่างค่รบถื้วน่ช้ำด้เจน่ ต้ล้อด้จน่ไม่น่ำาข้อม้ล้ภายใน่ไปีเปีิด้เผู้ยหรือ
น่ำาไปีใชำ้ เพื�อปีระโยชำน่์ส่ำวน่ต้น่ กรณ้ท่�กรรมการบริษ้ีทค่น่หน่่�งค่น่ใด้
มส่ำว่น่ได้เ้สำย่กบ้ผู้ล้ปีระโยชำน์่ของเรื�องท่�กำาล้ง้ม่การพิจารณาก็จะไม่เข้า
ร่วมปีระชำุมหรืองด้การออกเสำ่ยง 
น่อกจากน่้� บริษี้ทย้งให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บการปีฏิบ้ต้ิต้ามจรรยาบรรณใน่
การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจของบริษี้ท ท่�ได้้กำาหน่ด้แน่วปีฏิบ้ต้ิใน่เรื�อง ค่วามข้ด้
แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน่์ไว้อย่างชำ้ด้เจน่ ซ่�งได้้ค่รอบค่ลุ้มถื่งพน่้กงาน่ทุก
ระด้้บชำ้�น่โด้ยเค่ร่งค่ร้ด้อ่กด้้วย

ก�รฝึึกอบรมูและพัฒน�กรรมูก�รและผูู้้บริห�ร
บริษ้ีทต้ระหน่้กถื่งค่วามสำำาค้่ญ่ต้่อการปีฎิบ้ต้ิหน่้าท่�ของกรรมการแล้ะ 
ผู้้้บริหารโด้ยสำ่งเสำริมให้ม่การฝึกอบรมแล้ะให้ค่วามร้้ท่�เก่�ยวข้องก้บ 
การด้ำาเน่ิน่ธุิรกิจของบริษ้ีทแก่กรรมการแล้ะผู้้้บริหารต้้�งแต้่เริ�มเข้า 
ด้ำารงต้ำาแหน่่งใน่บริษ้ีทด้้วยการจ้ด้ให้ม่การปีฐมนิ่เทศกรรมการแล้ะ
ผู้้้บริหารใหม่ทุกค่น่ สำำาหร้บการจ้ด้ปีฐมนิ่เทศแก่กรรมการเข้าใหม่
น่้�น่ บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้ต้ารางอบรมพร้อมท้�งหล้้กสำ้ต้รไว้อย่างช้ำด้เจน่  
เปี็น่ระยะเวล้า 2 ว้น่เต้็ม เร่ยกว่า Induction Program ซ่�งกรรมการ
ผู้้้จ้ด้การใหญ่่จะเปี็น่ผู้้้เริ�มบรรยายภาพรวม โอกาสำ สำิ�งท่�ต้้องค่ำาน่่ง
ถื่งค่วามเสำ่�ยงของธิุรกิจของบริษ้ีท แล้ะผู้้้ชำ่วยกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่
จากสำายงาน่ต่้างๆ จะเป็ีน่ผู้้้บรรยายการด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่สำายงาน่หล้้ก
ด้้าน่ต้่างๆ ได้้แก่การผู้ล้ิต้ การเงิน่ การต้ล้าด้แล้ะการขาย การจ้ด้หา 
ทร้พยากรบุค่ค่ล้ แล้ะค่วามเปี็น่เล้ิศทางธิุรกิจแล้ะบริการกลุ้่ม รวมท้�ง 
ได้้ม่การพากรรมการเข้าใหม่เย่�ยมชำมกิจการของบริษ้ีทพร้อมฟัง 
การบรรยายจากผู้้ช้ำว่ยกรรมการผู้้จ้ด้้การใหญ่่ของท้�งสำามโรงงาน่ เพื�อ
ให้เข้าใจการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจ ต้ล้อด้จน่เล้ขานุ่การบริษี้ทได้้จ้ด้เต้ร่ยมแล้ะ 
น่ำาสำ่งค่้่มือกรรมการบริษ้ีทพร้อมเอกสำารท่�เปี็น่ปีระโยชำน่์ต้่อการ 
ปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ของกรรมการเข้าใหม่อ่กด้้วย

น่อกจากน่้� บริษ้ีทสำน่้บสำนุ่น่ให้ม่การเข้าร่วมอบรมหล้้กสำ้ต้รหรือ
กิจกรรมสำ้มมน่าต้่างๆ ท่�เปี็น่การเพิ�มพ้น่ค่วามร้้ใน่การปีฏิบ้ต้ิงาน่ 
จากสำถืาบ้น่ท่�ม่ชืำ�อเสำ่ยงแล้ะเก่�ยวข้องเปี็น่ปีระจำาแล้ะต้่อเน่่�อง เช่ำน่ 
สำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ 
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย สำมาค่มส่ำงเสำริมสำถืาบ้น่กรรมการ
บริษี้ทไทย (IOD) สำถืาบ้น่การศ่กษีาของร้ฐแล้ะเอกชำน่ เพื�อเปี็น่การ
เพิ�มพ้น่ค่วามร้้แล้ะค่วามสำามารถืใน่การปีฏิบ้ติ้งาน่ให้ม่ปีระสิำทธิิภาพ
รวมถื่งสำามารถืปีร้บปีรุงแล้ะพ้ฒน่าต้น่เองให้ท้น่ต้่อสำถืาน่การณ์ 
ท่�เปีล้่�ยน่แปีล้งอย่้ต้ล้อด้เวล้า ท้�งน่้� กรรมการไทยทุกค่น่ กรรมการ 
ผู้้จ้ด้้การใหญ่ ่ผู้้ช้ำว่ยกรรมการผู้้จ้ด้้การใหญ่ ่- การเงิน่ ได้ผู่้้าน่การอบรม
สำม้มน่าใน่หล้ก้สำต้้รต้า่งๆท่�เก่�ยวขอ้งกบ้การปีฏิบ้ติ้หน่า้ท่�กรรมการจาก 
IOD เปี็น่ท่�เร่ยบร้อยแล้้ว

ใน่รอบปีี 2563-2564 มก่รรมการ 1 ค่น่คื่อ น่ายห้ต้ถืศก้ดิ้� ณ ปีอ้มเพช็ำร์
ได้้ผู่้าน่การอบรม รายล้ะเอ่ยด้ปีรากฎอย่้ใน่ห้วข้อ “รายล้ะเอ่ยด้ 
เก่�ยวก้บกรรมการ”
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ก�รคัวบคัุมูภ�ย่ใน

ค่ณะกรรมการบริษ้ีทเปี็น่ผู้้้ร้บผู้ิด้ชำอบต้่องบการเงิน่ของ บริษ้ีท  
ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) แล้ะบริษ้ีทย่อย รวม
ท้�งข้อม้ล้ทางการเงิน่ท่�เปีิด้เผู้ยไว้ใน่รายงาน่ปีระจำาปีี สำำาหร้บปีี  
2563-2564 ซ่�งจ้ด้ทำาข่�น่ต้ามมาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงิน่ 
ต้ามหล้ก้การท่�ใช้ำบ้งค่บ้ใน่ปีระเทศไทยแล้ะขอ้กำาหน่ด้ด้า้น่การรายงาน่ 
ทางการเงิน่ของสำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะ
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ต้ามพระราชำบ้ญ่ญ่้ต้ิหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ 
น่โยบายท่�น่ำามาใชำ้ม่ค่วามเหมาะสำมแล้ะน่ำามาใชำ้อย่างต้่อเน่่�อง เพื�อ 
ค่วามสำมเหตุ้สำมผู้ล้แล้ะการเต้ร่ยมการอย่างรอบค่อบ รวมท้�งม่การ 
เปีิด้เผู้ยข้อม้ล้สำำาค่้ญ่อย่างเพ่ยงพอแล้ะโปีร่งใสำใน่หมายเหตุ้ปีระกอบ
งบการเงิน่รวมแล้ะงบการเงิน่เฉพาะกิจการสำำาหร้บผู้้้ถืือหุ้น่แล้ะ 
น่้กล้งทุน่ของบริษี้ท

ค่ณะกรรมการบริษ้ีท ได้้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ
แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงของบริษ้ีท ด้้แล้กระบวน่การจ้ด้ทำารายงาน่ 
ทางการเงนิ่ ท้�งของบรษ้ิีทแล้ะบรษ้ิีทยอ่ย เพื�อให้เปีน็่ไปีต้ามมาต้รฐาน่ 
การรายงาน่ทางการเงิน่แล้ะเป็ีน่ไปีต้ามกฎข้อบ้งค้่บของสำำาน้่กงาน่ 
ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ (ก.ล้.ต้.) แล้ะ 
ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย (ต้ล้ท.) รวมท้�งข้อกฎหมายท่�
เก่�ยวข้อง หน้่าท่�ค่วามร้บผิู้ด้ชำอบของค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะ 
บริหารค่วามเส่ำ�ยงได้้รวมถื่งการสำอบทาน่ผู้ล้การด้ำาเนิ่น่งาน่ให้เปี็น่ไปี 
ต้ามหล้ก้การกำากบ้ด้แ้ล้กจิการ การต้ดิ้ต้ามกรอบการบรหิารค่วามเสำ่�ยง 
โด้ยรวม รวมท้�ง ค่ำาน่ง่ถืง่ค่วามเหมาะสำม ปีระสำทิธิภิาพ แล้ะปีระสำทิธิผิู้ล้ 
ของระบบการค่วบคุ่มภายใน่แล้ะกระบวน่การต้รวจสำอบการค่้ด้เล้ือก 
ผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำภายน่อก ต้ล้อด้จน่หน่้าท่�อื�น่ต้ามท่�ค่ณะกรรมการบริษ้ีท
มอบหมาย

สำำาน่้กงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ของบริษ้ีท รายงาน่ต่้อค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง สำำาน่้กงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ม่หน้่า
ท่�ร้บผู้ิด้ชำอบใน่การสำอบทาน่ค่วามเพ่ยงพอของระบบการค่วบคุ่ม
ภายใน่แล้ะค่วามม่ปีระสำิทธิิภาพของบริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อย โด้ยทำาการ 
รายงาน่สำิ�งท่�ต้รวจพบ ต้ล้อด้จน่ให้ค่ำาเสำน่อแน่ะแก่ฝ่ายบริหารแล้ะ 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง การสำอบทาน่ระบบ
ค่วบค่มุภายใน่ด้ง้กล่้าวได้ป้ีฏิบ้ต้เิพื�อใหเ้กดิ้ค่วามม้�น่ใจวา่บริษ้ีทม่ระบบ 
การค่วบคุ่มภายใน่ท่�ม่ปีระสิำทธิิภาพ แล้ะให้ค่วามเชืำ�อม้�น่ได้้ว่าบริษ้ีท 

จะสำามารถืบรรลุ้วต้้ถืปุีระสำงค่ข์องบรษ้ิีทได้ ้ค่วามเสำ่�ยงใน่ทุกระด้บ้ของ
บริษ้ีทได้้ร้บการจ้ด้การด้้วยระบบการค่วบคุ่มภายใน่ท่�ม่ปีระสิำทธิิภาพ
แล้ะได้้บ้น่ท่กไว้เปี็น่ข้อม้ล้ล้งใน่แบบปีระเมิน่ค่วามเพ่ยงพอของ 
ระบบการค่วบคุ่มภายใน่ซ่�งสำอด้ค่ล้้องก้บข้อเสำน่อแน่ะของสำำาน่้กงาน่
ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ (กล้ต้)

ระบบการค่วบคุ่มภายใน่ท่�ใชำ้ใน่บริษ้ีทม่ค่วามสำอด้ค่ล้้องก้บโค่รงสำร้าง
การค่วบคุ่มภายใน่ต้ามกรอบแน่วทางการค่วบคุ่มภายใน่ของ 
ค่ณะกรรมการร่วมของสำถืาบ้น่วิชำาช่ำพ 5 สำถืาบ้น่ใน่สำหร้ฐอเมริกา 
(COSO) ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้้พิจารณาข้อเสำน่อแน่ะของ 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ปีระเมิน่ค่วามค่ิด้เห็น่ 
ต้่อระบบการค่วบคุ่มภายใน่ของบริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อย แล้ะพบว่าม ่
การค่วบคุ่มภายใน่ท่�เพย่งพอ โด้ยขอ้สำรปุีของระบบการค่วบคุ่มภายใน่
ของบริษี้ทภายใต้้กรอบของ COSO ม่ด้้งต้่อไปีน่้�

สำภ�พแวดล้อมูก�รคัวบคัุมู
บริษี้ทม่การจ้ด้ทำาแผู้น่ธิุรกิจระยะเวล้า 1 ปีี แล้ะแผู้น่ธิุรกิจระยะยาว  
ซ่�งได้้ร้บการอนุ่ม้ติ้โด้ยค่ณะกรรมการบริษ้ีท โด้ยแผู้น่ด้้งกล้่าวได้้จ้ด้
ทำาข่�น่เพื�อเปี็น่แน่วทางสำำาหร้บพน่้กงาน่ใน่การท่�จะบรรลุ้เปี้าหมาย 
แล้ะว้ต้ถืุปีระสำงค่์ของทุกหน่่วยงาน่ แล้ะม่กระบวน่การต้ิด้ต้ามค่วาม
สำำาเร็จของว้ต้ถืุปีระสำงค่์ของบริษ้ีท รวมถื่งม่การสำอบทาน่เป็ีน่ค่ร้�ง
ค่ราวด้้วย บริษ้ีทกำาหน่ด้ให้ม่โค่รงสำร้างองค์่กรท่�ด้่ ซ่�งได้้อธิิบายถื่ง
หน่้าท่�แล้ะค่วามร้บผู้ิด้ชำอบของแต่้ล้ะบุค่ค่ล้ใน่หน่้าท่�หล้้กแล้ะหน่้า
ท่�อื�น่ๆ พน่้กงาน่ทุกค่น่จะได้้ร้บค่้่มือน่โยบายซ่�งได้้รวบรวมน่โยบาย
ท้�งหมด้ท่�สำ่งเสำริมให้ม่การพ้ฒน่าสำภาพแวด้ล้้อมของการค่วบคุ่ม 
ท่�เหมาะสำม บริษี้ทได้้จ้ด้ให้ม่ข้อกำาหน่ด้เก่�ยวก้บจริยธิรรม (Code of 
Conduct) สำำาหร้บค่ณะกรรมการ ผู้้้บริหาร ผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ย ต้ล้อด้จน่ 
พน่้กงาน่ทุกระด้้บ ข้อกำาหน่ด้เก่�ยวก้บจริยธิรรมด้้งกล้่าวได้้ม่การ
ปีระกาศให้พน่ก้งาน่ทุกค่น่ได้ร้บ้ทราบแล้ะล้งน่าม น่โยบายการต้อ่ต้า้น่ 
การติ้ด้สำนิ่บน่แล้ะการต้อ่ต้า้น่การทจุรติ้ค่อรร์ป้ีช้ำ�น่ด้ำาเน่นิ่การโด้ยบรษ้ิีท
เพื�อให้การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจของบริษ้ีทก้บปีระเทศต้่างๆ ท้�วโล้กเปี็น่ไปี 
อย่างสำุจริต้ ยุต้ิธิรรม ปีราศจากการต้ิด้สำิน่บน่ ม่การเผู้ยแพร่น่โยบาย
ด้้งกล่้าวไว้บน่เว็บไซต์้ของ บริษ้ีท ทาทา สำต่้ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ 
(มหาชำน่)
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ก�รบริห�รจัดก�รคัว�มูเสำ่�ย่งข้ององคั์กร
บริษ้ีทม่กระบวน่การใน่การปีระเมิน่แล้ะระบุปีัจจ้ยค่วามเสำ่�ยงท่�ม่
ผู้ล้ต้่อการด้ำาเน่ิน่ธุิรกิจ ซ่�งม่ผู้ล้จากการเปีล่้�ยน่แปีล้งด้้าน่เศรษีฐกิจ 
การเงิน่ สำภาพแวด้ล้้อมทางอุต้สำาหกรรมท่�เก่�ยวข้องแล้ะทร้พยากร
ภายใน่อย่างต้่อเน่่�อง บริษี้ทได้้พิจารณาแล้ะจ้ด้ล้ำาด้้บค่วามสำำาค่้ญ่ของ 
ค่วามเสำ่�ยงต้ามค่วามถื่�แล้ะผู้ล้กระทบท่�มต่้อ่ค่วามสำำาเรจ็ต้ามเปีา้หมาย 
ม่การปีระเมิน่ถื่งค่วามเร็วใน่การเกิด้ค่วามเสำ่�ยง (Risk Velocity)  
เพิ�มข่�น่มาอ่กมิต้หิน่่�ง แผู้น่ผู้ง้การปีระเมิน่ค่วามเส่ำ�ยง (Risk Assessment  
Matrix) ได้้ถื้กถื่ายทอด้เพื�อให้หน่่วยงาน่ต้่างๆ กำาหน่ด้กิจกรรม 
เพื�อต้อบสำน่องต่้อค่วามเสำ่�ยง ผู้้้บริหารม่การปีระชำุมกำาหน่ด้แผู้น่ 
การปีฏิบ้ต้ิท่�ค่รอบค่ลุ้มเพื�อล้ด้ค่วามเสำ่�ยง ม่การทบทวน่แล้ะต้ิด้ต้าม 
ผู้ล้เปี็น่ปีระจำาผู้่าน่การปีระชำุมระด้้บบริหารแล้ะการปีระชุำมของ 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง โด้ยการบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยงเปี็น่อ่กหน่่�งวาระสำำาค่้ญ่ท่�ได้้น่ำาเสำน่อต้่อท่�ปีระชำุมค่ณะ
กรรมการบริษี้ทเปี็น่ปีระจำา

ก�รคัวบคัุมูก�รปฏิิบัต่ิง�นข้องฝึ่�ย่บริห�ร
บริษ้ีทได้้กำาหน่ด้น่โยบายแล้ะข้�น่ต้อน่การปีฏิบ้ต้ิงาน่ท่�เหมาะสำมก้บ
การด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจอย่างม่ปีระสำิทธิิภาพ ได้้แก่ กำาหน่ด้ขอบเขต้ อำาน่าจ
หน่้าท่� แล้ะอำาน่าจอนุ่ม้ติ้ของฝ่ายบริหารแต่้ล้ะระด้้บไว้อย่างช้ำด้เจน่  
มก่ารติ้ด้ต้ามด้แ้ล้การด้ำาเนิ่น่งาน่ของบรษ้ิีทแล้ะบรษ้ิีทยอ่ยเปีน็่ปีระจำา 
รวมถื่งม่ระบบการค่วบคุ่มภายใน่เรื�องการทำาธิุรกรรมก้บผู้้้ถืือหุ้น่ 
รายใหญ่่ กรรมการ ผู้้้บริหารแล้ะบุค่ค่ล้ท่�เก่�ยวข้องอย่างหมาะสำม

ระบบข้้อมููลสำ�รสำนเทศและก�รสำื�อสำ�รข้้อมููล
บริษ้ีทแล้ะผู้้้บริหารม่ค่วามเชืำ�อม้�น่ใน่ปีระสิำทธิิภาพแล้ะค่วามเพ่ยงพอ
ของข้อมล้้ท่�น่ำาเสำน่อต่้อค่ณะกรรมการบริษ้ีทเพื�อการพิจารณาทบทวน่  
รายงาน่การปีระชำุมของค่ณะกรรมการบริษ้ีทม่การจ้ด้เต้ร่ยมโด้ย 
สำว่น่เล้ขาน่กุารบริษ้ีท รายงาน่การปีระชำมุค่รอบค่ล้มุถืง่การแล้กเปีล้่�ยน่
ค่วามค่ิด้เห็น่ใน่ท่�ปีระชำุมค่ณะกรรมการบริษ้ีท รายงาน่การปีระชำุม 
ได้้ร้บการสำอบทาน่แล้ะล้งน่ามโด้ยปีระธิาน่การปีระชำุม เล้ขานุ่การ
บริษ้ีทได้้ปีฏิบ้ต้ิต้ามหรือให้ข้อม้ล้ท่�จำาเป็ีน่แก่กรรมการบริษ้ีทต้าม 
ท่�ได้้ร้บการร้องขอ 

นโยบายการแจ้งเบาะแส่
บริษีท้มน่่โยบายการแจ้งเบาะแสำเพื�อเปีน็่ชำอ่งทางใน่การร้บทราบเรื�อง
ราวร้องทุกข์จากพน่ก้งาน่แล้ะผู้้ม่้ส่ำวน่ได้เ้สำย่อื�น่ๆ ท่�ไมต่้อ้งการเปีดิ้เผู้ย
ต้้วต้น่ เวบ็ไซทข์องบรษ้ิีทมช่ำอ่งทางการต้ดิ้ต้อ่สำื�อสำารท่�หล้ากหล้ายกบ้
บุค่ค่ล้ภายน่อก เชำ่น่ ต้ิด้ต้่อเก่�ยวก้บน่้กล้งทุน่สำ้มพ้น่ธิ์ ล้้กค่้าสำ้มพ้น่ธิ์ 
เปีน็่ต้น้่ บรษ้ิีทได้จ้ด้้ทำาชำอ่งทางการสำื�อสำารสำำาหรบ้บคุ่ค่ล้ภายน่อก กรณ้
ต้้องการติ้ด้ต่้อสำื�อสำารก้บกรรมการอิสำระแล้ะปีระธิาน่ค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยงของบริษ้ีท โด้ยสำามารถืส่ำงอ่เมล้ต้รง
มาได้้ท่� alank@libertasth.com  หรือ TCoC Helpline ซ่�งด้ำาเน่ิน่การ 
โด้ยบุค่ค่ล้ท่�สำามท่�ไม่ม่สำ่วน่เก่�ยวข้องก้บบริษ้ีทแต่้อย่างใด้ ผู้่าน่ทาง
โทรศ้พท์โด้ยไม่เสำ่ยค่่าใชำ้จ่าย หรือทางเว็บไซท์ โด้ยม่รายล้ะเอ่ยด้ 
ต้ามน่โยบาย การร้องเร่ยน่การกระทำาผู้ิด้จรรยาบรรณของบริษี้ท

ระบบก�รต่ิดต่�มู
แผู้น่ธุิรกิจปีระจำาปีีของบริษ้ีทผู่้าน่การพิจารณาแล้ะอนุ่ม้ต้ิจาก 
ค่ณะกรรมการบริษ้ีท งบการเงิน่รวมรายไต้รมาสำของบริษ้ีทได้้ร้บ 
การสำอบทาน่จากค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง แล้ะ
เสำน่อแน่ะข้อค่ิด้เห็น่ต่้อค่ณะกรรมการบริษ้ีทเพื�ออนุ่ม้ต้ิ น่อกจากน่้�  
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงย้งได้้สำอบทาน่งบการ
ปีระจำาปีีท่�ผู้า่น่การต้รวจสำอบแล้ว้ แล้ะเสำน่อค่ำาแน่ะน่ำาต้อ่ค่ณะกรรมการ
บรษ้ิีทเพื�อพจิารณาแล้ะอน่มุต้้ดิ้ว้ย ค่ณะผู้้บ้รหิารของบรษ้ิีท ได้ป้ีระเมนิ่
ข่ด้ค่วามสำามารถืขององค์่กรใน่ด้า้น่การค่วบคุ่มภายใน่เป็ีน่ปีระจำาทุกปีี
แล้ะม่การปีร้บปีรุงระบบเพื�อให้สำอด้ค่ล้้องก้บค่วามต้้องการของธิุรกิจ 

สำำาน่้กงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ได้้กำาหน่ด้แผู้น่การต้รวจสำอบภายใน่
ปีระจำาปีี ซ่�งได้้ร้บการอนุ่ม้ต้ิจากค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยง แผู้น่การต้รวจสำอบต้ามระด้้บค่วามเสำ่�ยงจะพิจารณาจาก
องค่ป์ีระกอบของปีจัจย้เสำ่�ยงแล้ะผู้ล้การต้รวจสำอบกอ่น่หน่า้ สำำาน่ก้งาน่
ต้รวจสำอบภายใน่ของบริษ้ีทได้้สำอบทาน่ระบบการค่วบคุ่มภายใน่ 
ของกระบวน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ท่�หล้ากหล้ายแล้ะค่รอบค่ลุ้มบริษ้ีทย่อย
ท้�งหมด้ โด้ยให้เป็ีน่ไปีต้ามแผู้น่การต้รวจสำอบปีระจำาปีี ข้อบกพร่อง
แล้ะข้อเสำน่อแน่ะต้่างๆ จะถื้กแจ้งไปีย้งหน่่วยงาน่ท่�ร้บผู้ิด้ชำอบเพื�อ 
น่ำาไปีปีฏิบ้ต้ิใช้ำ รายงาน่การต้รวจสำอบแล้ะสำิ�งท่�ต้รวจพบจะน่ำาเสำน่อ 
ต้่อค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงทุกๆ ไต้รมาสำ

ค่ณะกรรมการม่ค่วามเห็น่ว่าระบบการค่วบคุ่มภายใน่ของบริษ้ีทโด้ย
ภาพรวมม่ค่วามเพ่ยงพอท่�จะร้บรองว่างบการเงิน่ของบริษ้ีท ทาทา 
สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) แล้ะ บริษี้ทย่อย ท่�เก่�ยวข้องใน่
สำาระสำำาค่ญ้่ท้�งหมด้ ฐาน่ะการเงนิ่ ผู้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่แล้ะกระแสำเงนิ่สำด้ 
ม่ค่วามถื้กต้้องแล้ะค่รบถื้วน่
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ลักษัณะข้องร�ย่ก�รระหว่�งกัน
รายการบ้ญ่ช่ำท่�สำำาค่้ญ่ก้บบริษ้ีทท่�เก่�ยวข้องก้น่ สำำาหร้บรอบระยะเวล้าบ้ญ่ช่ำแต่้ล้ะปีีสำิ�น่สำุด้ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 31 ม่น่าค่ม 2563 แล้ะ 
31 ม่น่าค่ม 2562 สำรุปีได้้ด้้งน่้� 

ประเภทข้องร�ย่ก�รระหว่�งกัน  
หน่่วย : พ้น่บาท

2564 2563 2562

ขายสำิน่ค่้า 1,562,867 1,501,005 2,451,627

ซื�อสำิน่ค่้า 2,765,594 1,178,050 1,251,305

ซื�อสำิน่ทร้พย์ - - 3,370

ค่่าใชำ้จ่ายอื�น่ 811 1,074 1,935

ล้้กหน่้�การค่้า 279,604 226,196 58,385

ล้้กหน่้�อื�น่ 44 44 328

เจ้าหน่้�การค่้า 185,080 2,347 2,285

เจ้าหน่้�อื�น่ 2,256 2,267 3,849

อ้างถื่งหมายเหตุ้ปีระกอบงบการเงิน่รวมแล้ะงบการเงิน่เฉพาะกิจการ ข้อ 33 รายการก้บบุค่ค่ล้หรือกิจการท่�เก่�ยวข้องก้น่ หน่้า 181 สำำาหร้บรายล้ะเอ่ยด้ของรายการระหว่างก้น่

เงื�อนไข้และนโย่บ�ย่ร�คั�
รายการระหว่างก้น่ด้้งกล้่าวเป็ีน่รายการทางการค่้าระหว่างบริษ้ีทก้บ
บริษ้ีทย่อยหรือบริษ้ีทท่�เก่�ยวข้องก้น่ รวมถื่งการก้้ยืมซ่�งทำาภายใต้้
กล้ไกของน่โยบายการกำาหน่ด้ราค่าโอน่ รายการระหว่างก้น่ได้้กระทำา
อย่างยุต้ิธิรรม ต้ามราค่าต้ล้าด้แล้ะเปี็น่ไปีต้ามปีกต้ิธิุรกิจการค่้า
สำามารถืเท่ยบเค่ย่งราค่าแล้ะอต้้ราด้อกเบ่�ยท่�ใช้ำได้เ้ชำน่่เด้ย่วกบ้ท่�ทำากบ้
บุค่ค่ล้ท้�วไปี อย่างไรก็ต้ามใน่กรณ้ท่�ไม่ม่ราค่าหรืออ้ต้ราด้อกเบ่�ยท่�ใชำ้ 
เท่ยบเค่่ยง บริษ้ีทจะทำาการเปีร่ยบเท่ยบก้บราค่าภายน่อกภายใต้้ 
เงื�อน่ไขท่�เหมือน่หรือค่ล้้ายค่ล้่งก้น่ 

รายการระหว่่างกัน

คัว�มูจำ�เป็นและคัว�มูสำมูเหตุ่สำมูผู้ลข้องร�ย่ก�รระหว่�งกนั
รายการระหว่างก้น่ด้้งกล่้าว เปี็น่ธิุรกรรมซ่�งเกิด้ข่�น่จากการด้ำาเน่ิน่
ธิุรกิจปีกติ้ระหว่างบริษ้ีทก้บบริษ้ีทย่อยแล้ะบริษ้ีทท่�เก่�ยวข้องก้น่ 
บน่เงื�อน่ไขการค่้าท้�วไปี ซ่�งเปี็น่รายการท่�ก่อให้เกิด้ปีระโยชำน่ ์
ต้อ่บรษ้ิีท กล่้าวคื่อ ใน่การซื�อวต้้ถุืด้บิ บรษ้ิีทม้�น่ใจใน่เรื�องคุ่ณภาพแล้ะ 
ค่วามสำมำ�าเสำมอใน่การจ้ด้หาว้ต้ถุืด้ิบ สำำาหร้บการขายสำิน่ค้่าจะเปี็น่ 
การเพิ�มชำ่องทางการจำาหน่่ายให้แก่บริษี้ท 
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มู�ต่รก�รหรือข้ั�นต่อนในก�รอนุมูัต่ิร�ย่ก�รระหว่�งกัน 
ใน่การอนุ่ม้ต้ิการทำารายการระหว่างก้น่น่้�น่ ใน่แต้่ล้ะบริษ้ีทได้้ม่การ
กำาหน่ด้อำาน่าจใน่การด้ำาเนิ่น่การไวอ้ยา่งชำด้้เจน่วา่ต้อ้งได้ร้บ้อน่มุติ้้จาก
ผู้้ช้ำว่ยกรรมการผู้้จ้ด้้การใหญ่่ของแต่้ล้ะบรษ้ิีทยอ่ย หรือได้ร้บ้อนุ่มต้้จิาก
กรรมการผู้้จ้ด้้การใหญ่่ หรอืค่ณะจด้้การ หรอืค่ณะกรรมการของบรษ้ิีท
ต้ามวงเงิน่ท่�กำาหน่ด้ไว้ ภายใต้้ระบบการค่วบคุ่มภายใน่ของบริษ้ีทท่� 
วางไว ้ค่้มื่ออำาน่าจด้ำาเนิ่น่การได้ม่้การพจิารณาทบทวน่อยา่งสำมำ�าเสำมอ 
เพื�อให้เกิด้ค่วามยืด้หยุ่น่แล้ะค่วามค่ล้่องต้้วใน่การด้ำาเน่ิน่งาน่แล้ะ 
การค่วบคุ่มภายใน่ท่�ด้่

ใน่กรณ้ท่�อาจม่การทำารายการระหว่างก้น่ใน่อน่าค่ต้ก้บบุค่ค่ล้ท่�อาจ
ม่ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน่์ก้บบริษ้ีท บริษ้ีทได้้ปีฏิบ้ต้ิต้าม
มาต้รการแล้ะข้�น่ต้อน่ต้า่งๆ ต้ามปีระกาศแล้ะขอ้กำาหน่ด้ของสำำาน่ก้งาน่ 
ค่ณะกรรมการกำากบ้หล้ก้ทรพ้ยแ์ล้ะต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ยแ์หง่ปีระเทศไทย 
อย่างเค่ร่งค่ร้ด้ ท้�งใน่ด้้าน่การขออนุ่ม้ต้ิต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท แล้ะ/ 
หรอืผู้้ถ้ือืหุ้น่ ภายใต้ค้่วามเหน็่ของค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิาร 
ค่วามเส่ำ�ยง ท้�งน่้� กรรมการแล้ะผู้้้บริหารท่�อาจม่ส่ำวน่ได้้เสำ่ยใน่เรื�องท่� 
พจิารณาต้อ้งไมเ่ขา้รว่มปีระชำมุ หรอื งด้ออกเสำย่ง เพื�อใหก้ารต้ด้้สำนิ่ใจ 
ของค่ณะกรรมการแล้ะผู้้้บริหารเปี็น่ไปีอย่างยุต้ิธิรรม 

การด้ำาเน่ิน่การด้้งกล่้าวย้งค่รอบค่ลุ้มถื่งการปีฏิบ้ต้ิต้ามข้อกำาหน่ด้
ใน่กรณ้ท่�ต้้องม่การเปิีด้เผู้ยข้อม้ล้การทำารายการท่�เก่�ยวโยงก้น่แล้ะ
รายการได้้มาหรือจำาหน่่ายไปีซ่�งสำิน่ทร้พย์ท่�สำำาค่้ญ่ของบริษ้ีทหรือ
บริษ้ีทย่อย ต้ามมาต้รฐาน่การบ้ญ่ช่ำท่�กำาหน่ด้ โด้ยสำภาวิชำาชำ่พบ้ญ่ชำ่
ใน่พระบรมราช้ำปีถื้มภ์ด้้วย มาต้รการแล้ะข้�น่ต้อน่ใน่การอนุ่ม้ติ้การ 
ทำารายการระหว่างกน้่ด้ง้กล้า่วจะกระทำาไปีบน่พื�น่ฐาน่ของค่วามจำาเปีน็่
แล้ะค่วามสำมเหตุ้สำมผู้ล้ ต้ล้อด้จน่เพื�อผู้ล้ปีระโยชำน่์สำ้งสำุด้ของบริษี้ท

นโย่บ�ย่หรือแนวโน้มูก�รทำ�ร�ย่ก�รระหว่�งกนัในอน�คัต่
แน่วโน่้มธุิรกรรมต่้างๆ ซ่�งเกิด้ข่�น่ระหว่างบริษ้ีทก้บบริษ้ีทย่อยแล้ะ
บรษ้ิีทท่�เก่�ยวขอ้งกน้่ใน่อน่าค่ต้ โด้ยรายการระหวา่งกน้่ได้ก้ระทำาอยา่ง
ยุต้ิธิรรม ต้ามราค่าต้ล้าด้แล้ะเปี็น่ไปีต้ามปีกต้ิธิุรกิจการค่้า

อย่างไรก็ต้าม หากจะม่รายการระหว่างก้น่ของบริษ้ีทเกิด้ข่�น่ก้บ
บุค่ค่ล้ท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งทางผู้ล้ปีระโยชำน่์ หรือม่สำ่วน่ได้้เสำ่ย  
แล้ะ/หรือบุค่ค่ล้ท่�เก่�ยวโยงก้น่ บริษ้ีทก็จะปีฏิบ้ต้ิต้ามมาต้รการแล้ะ 
ข้�น่ต้อน่ต้า่งๆ ต้ามปีระกาศแล้ะขอ้กำาหน่ด้ของสำำาน่ก้งาน่ค่ณะกรรมการ
กำากบ้หล้ก้ทรพ้ย์, ต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์แหง่ปีระเทศไทย แล้ะกรมสำรรพากร
อย่างเค่ร่งค่ร้ด้
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ผู้ลก�รดำ�เนินง�น
สำำาหร้บรอบปีีการเงิน่ 2563-2564 (รอบปีีการเงิน่ 2564) บริษี้ทม่ปีริมาณการขาย 1.303 ล้้าน่ต้้น่ เท่ยบก้บ 1.201 ล้้าน่ต้้น่ใน่ปีีก่อน่ สำำาหร้บ
ปีริมาณการขายใน่ปีีน่้�ท่�เพิ�มข่�น่เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ สำาเหตุ้หล้้กเน่่�องจากอุปีสำงค่์ใน่ปีระเทศท่�ด้่ข่�น่ ท้�งเหล้็กเสำ้น่ เหล้็กล้วด้เกรด้พิเศษี  ซ่�งสำ่วน่
หน่่�งชำด้เชำยกบ้การสำง่ออกท่�ล้ด้ล้ง รายได้จ้ากการขายแล้ะบรกิารท่�เก่�ยวข้องใน่ปีีน่้�เพิ�มข่�น่เมื�อเท่ยบกบ้ปีีกอ่น่ เน่่�องจากอุปีสำงค์่ใน่ปีระเทศท่�ด้ข่่�น่ 
บริษี้ทม่ EBITDA ใน่รอบปีีการเงิน่น่้� 1,357 ล้้าน่บาท แล้ะกำาไรก่อน่ภาษี่เงิน่ได้้ใน่รอบปีีการเงิน่น่้�จำาน่วน่ 688 ล้้าน่บาท เท่ยบก้บ EBITDA 
719 ล้้าน่บาท แล้ะกำาไรก่อน่ภาษี่เงิน่ได้้จำาน่วน่ 111 ล้้าน่บาทใน่ปีีก่อน่  
 
การวิเค่ราะห์รายการหล้้กของงบการเงิน่ด้้งแสำด้งด้้าน่ล้่าง:

1)		รายได้จากการข้ายและบริการท่�เก่�ยวข้้องและรายได้อ้�น
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

รายได้้จากการขายแล้ะบริการท่�เก่�ยวข้อง 22,017 20,125 9%

กำาไรจากอ้ต้ราแล้กเปีล้่�ยน่-สำุทธิิ 20 2 900%

เงิน่ปีัน่ผู้ล้ร้บจากเงิน่ล้งทุน่ระยะยาวอื�น่ 29 14 107%

ด้อกเบ่�ยร้บ 3 4 (25%)

เงิน่ชำด้เชำยค่วามเสำ่ยหายจากบริษี้ทปีระก้น่ภ้ย 50 69 (28%)

อื�น่ๆ 17 20 (15%)

ร�ยได้จ�กำกำ�รข�ยแล่ะบริกำ�รทุ่�เกำ่�ยวข้อังแล่ะร�ยได้อัื�น 22,136 20,234 9%

2)		ต้นทุนข้ายและบริการท่�เก่�ยวข้้อง
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ต้้น่ทุน่ขายแล้ะบริการท่�เก่�ยวข้อง 20,533 19,379 6%

ต้้น่ทุน่ขายแล้ะบริการท่�เก่�ยวข้องเพิ�มข่�น่ร้อยล้ะ 6  เน่่�องจากปีริมาณการขายสำิน่ค่้าเพิ�มข่�น่ ราค่าเศษีเหล้็กเพิ�มข่�น่แล้ะต้้น่ทุน่การแปีล้งสำภาพ
ท่�ล้ด้ล้ง สำาเหตุ้จากการล้ด้ล้งของราค่าว้ต้ถืุด้ิบ ราค่าแท่งถื่าน่อิเล้็กโทรด้แล้ะราค่าก�าซธิรรมชำาต้ิ

3)		ค่าใช่้จ่ายในการข้ายและบริหาร
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ค่่าใชำ้จ่ายใน่การขายแล้ะบริหาร 755 692 9%

ค่่าใช้ำจ่ายใน่การขายแล้ะบริหารเพิ�มข่�น่เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ สำาเหตุ้จากค่่าใช้ำจ่ายเค่รื�องหมายการค้่า TATA ท่�เพิ�มข่�น่สำอด้ค่ล้้องมาจาก 
กำาไรก่อน่ภาษ่ีเงิน่ได้้ท่�สำ้งข่�น่ เบ่�ยปีร้บแล้ะเงิน่เพิ�มท่�ถื้กปีระเมิน่โด้ยสำรรพากร แล้ะค่่าใชำ้จ่ายการน่ำาระบบ SAP ไปีใชำ้เพื�อโค่รงการ One  
Company

คัำ�อธุิบ�ย่และก�รวิเคัร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและ
ผู้ลก�รดำ�เนินง�น
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4)		ต้นทุนทางการเงิน
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ต้้น่ทุน่ทางการเงิน่ 43 52 (17%)

ต้้น่ทุน่ทางการเงิน่ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่  สำาเหตุ้จากด้อกเบ่�ยใน่การใชำ้ปีระโยชำน่์ของวงเงิน่ก้้ซื�อสำาธิารณ้ปีโภค่,ว้ต้ถืุด้ิบอื�น่ๆแล้ะเศษีเหล้็ก
ล้ด้ล้ง เน่่�องจากการซื�อเหล็้กแท่งน่ำาเข้าผู่้าน่การทำา LC แล้ะการวางแผู้น่หยุด้ซ่อมแซมของส่ำวน่เหล็้กแท่งท่�โรงงาน่ NTS ใน่ไต้รมาสำ 1 ปีี 2564 
ซ่�งสำ่วน่หน่่�งชำด้เชำยก้บด้อกเบ่�ยของสำิน่ทร้พย์สำิทธิิการใชำ้จากการน่ำามาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงิน่ฉบ้บท่� 16 มาถืือปีฎิบ้ต้ิ

5)		กำาไรก่อนภาษ่เงินได้
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

กำาไรก่อน่ภาษี่เงิน่ได้้ 688 111 520%

กำาไรก่อน่ภาษ่ีเงิน่ได้้ของรอบปีีการเงิน่ 2564 สำ้งกว่ารอบปีีการเงิน่ 2563 เน่่�องมาจากต้้น่ทุน่การแปีล้งสำภาพท่�ล้ด้ล้งจากราค่าแท่งถื่าน่อิ
เล็้กโทรด้แล้ะราค่าก�าซธิรรมชำาต้ิ ปีริมาณการขายจากเหล้็กล้วด้เกรด้พิเศษีแล้ะเหล้็กเสำ้น่ก่อสำร้างใน่ปีระเทศท่�เพิ�มข่�น่ รายการค่่าใชำ้จ่าย
พิเศษีจากการต้้�งสำำารองค่่าใชำ้จ่ายผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่จากการเปีล้่�ยน่แปีล้งกฎหมายแรงงาน่เก่�ยวก้บค่่าชำด้เชำยซ่�งไม่ปีรากฎใน่ปีีปีัจจุบ้น่  
สำ่วน่หน่่�งชำด้เชำยก้บผู้ล้ขาด้ทุน่จากค่่าเผู้ื�อการล้ด้ล้งของม้ล้ค่่าทร้พย์สำิน่ไม่ใชำ้งาน่ท่�ถืือไว้เพื�อรอการขาย

6)		ค่าใช่้จ่ายภาษ่เงินได้
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ค่่าใชำ้จ่ายภาษี่เงิน่ได้้ 57 63 (10%)

เมื�อว้น่ท่� 1 มกราค่ม 2564 TSMT ได้้ทำาสำ้ญ่ญ่าโอน่กิจการท้�งหมด้ก้บ SISCO แล้ะ SCSC ต้ามล้ำาด้้บ ซ่�ง TSMT ม่รายการขาด้ทุน่ทางภาษี่
ท่�ย้งไม่ได้้ใชำ้ สำ่งผู้ล้ให้ภาษี่เงิน่ได้้ล้ด้ล้งใน่ปีีปีัจจุบ้น่ 

7)		เงินส่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินส่ด
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

เงิน่สำด้แล้ะรายการเท่ยบเท่าเงิน่สำด้ 951 577 65%

ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยม่เงิน่สำด้แล้ะรายการเท่ยบเท่าเงิน่สำด้สำุทธิิเพิ�มข่�น่ 374 ล้้าน่บาท เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ 
การเปีล้่�ยน่แปีล้งน่้�เกิด้จากการเพิ�มข่�น่ของกระแสำเงิน่สำด้สำุทธิิจากกิจกรรมด้ำาเน่ิน่งาน่ 487 ล้้าน่บาท ซ่�งปีระกอบด้้วยกำาไรจากการด้ำาเน่ิน่งาน่
ก่อน่การเปีล่้�ยน่แปีล้งใน่ทร้พย์สิำน่แล้ะหน้่�สิำน่ด้ำาเนิ่น่งาน่ 1,372 ล้้าน่บาท แล้ะการเปีล่้�ยน่แปีล้งของสิำน่ทร้พย์แล้ะหน้่�สำิน่ด้ำาเนิ่น่งาน่เพิ�มข่�น่ 
885 ล้้าน่บาท สำ่วน่ใหญ่่เกิด้จากการเพิ�มข่�น่ของสำิน่ค่้าค่งเหล้ือ ใน่สำ่วน่ของกิจกรรมล้งทุน่ บริษี้ทได้้ใชำ้กระแสำเงิน่สำด้สำุทธิิจำาน่วน่ 58 ล้้าน่บาท  
เพื�อล้งทุน่เพิ�มใน่สำิน่ทร้พย์ถืาวร แล้ะกระแสำเงิน่สำด้สำุทธิิจำาน่วน่ 55 ล้้าน่บาท ใชำ้ไปีใน่กิจกรรมจ้ด้หาเงิน่เพื�อจ่ายชำำาระหน่้�สำิน่ภายใต้้สำ้ญ่ญ่าเชำ่า 
การเงิน่จำาน่วน่ 35 ล้้าน่บาท แล้ะชำำาระค่ืน่เงิน่ก้้ยืมระยะสำ้�น่จำาน่วน่ 20 ล้้าน่บาท
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8)		ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ้�น	-	สุ่ทธ์ิ
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ล้้กหน่้�การค่้าแล้ะล้้กหน่้�อื�น่ - สำุทธิิ 1,129 650 74%

ล้้กหน่้�การค่้าแล้ะล้้กหน่้�อื�น่เพิ�มข่�น่ จากยอด้ขายสำิน่ค่้าใน่ปีระเทศท่�เพิ�มข่�้น่แล้ะการสำ่งออกไปีย้งปีระเทศอิน่เด้่ยใน่ชำ่วงเด้ือน่ม่น่าค่ม 2564

ต้้�งแต้่ว้น่ท่� 1 เมษีายน่ 2563 บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อยใชำ้วิธิ่อย่างง่าย ต้าม TFRS 9 ใน่การร้บร้้การด้้อยค่่าของล้้กหน่้�การค่้า ต้ามปีระมาณการ
ผู้ล้ขาด้ทุน่ด้้าน่เค่รด้ิต้ค่าด้ว่าจะเกิด้ข่�น่ ต้ล้อด้อายุล้้กหน่้�การค่้าต้้�งแต้่ว้น่ท่�เริ�มร้บร้้ล้้กหน่้�การค่้า อ้ต้ราขาด้ทุน่ด้้าน่เค่รด้ิต้ท่�ค่าด้ว่าจะเกิด้ข่�น่
พิจารณาจากล้้กษีณะการจ่ายชำำาระใน่อด้่ต้ ข้อม้ล้ผู้ล้ขาด้ทุน่ด้้าน่เค่รดิ้ต้จากปีระสำบการณ์ใน่อด้่ต้ รวมท้�งข้อม้ล้แล้ะปัีจจ้ยใน่อน่าค่ต้ท่�อาจ 
ม่ผู้ล้กระทบต้่อการจ่ายชำำาระของล้้กหน่้� ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยม่ค่่าเผู้ื�อผู้ล้ขาด้ทุน่ด้้าน่เค่รด้ิต้ท่�อาจจะเกิด้ข่�น่ 
79 ล้้าน่บาท ค่ิด้เปี็น่ร้อยล้ะ 6.66 ของยอด้ล้้กหน่้�การค่้าท้�งหมด้ ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2563 ม่ค่่าเผู้ื�อหน่้�สำงสำ้ยจะสำ้ญ่ 93 ล้้าน่บาท ค่ิด้เปี็น่ 
ร้อยล้ะ 12.89 ของยอด้ล้้กหน่้�การค่้าท้�งหมด้

9)		ส่ินค้าคงเหล้อ	-	สุ่ทธ์ิ
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

สำิน่ค่้าค่งเหล้ือ - สำุทธิิ 3,459 2,515 38%

สำิน่ค่้าค่งเหล้ือเพิ�มข่�น่เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ หล้้กๆ เป็ีน่สิำน่ค้่าสำำาเร็จร้ปีเพื�อรองร้บค่วามต้้องการของต้ล้าด้ใน่ชำ่วงท่�โรงงาน่จะหยุด้ซ่อมแซม 
ต้ามแผู้น่ใน่ไต้รมาสำ 1 ปีี 2565

10)		ส่ินทรัพัย์ทางการเงินท่�วัดมููลค่าด้วยมููลค่ายุติธ์รรมูผ่านกำาไรข้าดทุนเบ็ดเส่ร็จอ้�น
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

สิำน่ทร้พย์ทางการเงิน่ท่�ว้ด้ม้ล้ค่่าด้้วยม้ล้ค่่ายุติ้ธิรรมผู่้าน่กำาไรขาด้ทุน่เบ็ด้เสำร็จอื�น่ 207 - N/A

ณ ว้น่ท่� 1 เมษีายน่ 2563 บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยได้้น่ำามาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงิน่ฉบ้บท่� 9 มาถืือปีฎิบ้ต้ิ แล้ะจ้ด้ปีระเภทเงิน่ล้งทุน่ 
ใน่ต้ราสำารทุน่ เปี็น่เงิน่ล้งทุน่ท่�ว้ด้ม้ล้ค่่าด้้วย FVOCI

11)		ท่�ดิน	อาคารและอุปีกรณ์	และส่ินทรัพัย์ไมู่มู่ตัวตน
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ท่�ด้ิน่ อาค่ารแล้ะอุปีกรณ์ แล้ะสำิน่ทร้พย์ไม่ม่ต้้วต้น่ 2,594 2,922 (11%)

ท่�ด้ิน่ อาค่ารแล้ะอุปีกรณ์ แล้ะสำิน่ทร้พย์ไม่ม่ต้้วต้น่ ล้ด้ล้งจากค่่าเสำื�อมราค่าแล้ะค่่าต้้ด้จำาหน่่ายสำำาหร้บปีี ซ่�งสำ่วน่หน่่�งชำด้เชำยก้บการเพิ�มข่�น่ของ
เงิน่ล้งทุน่ใน่สำิน่ทร้พย์ 130 ล้้าน่บาทใน่ระหว่างปีี 
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12)		ส่ินทรัพัย์ส่ิทธ์ิการใช่้
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

สำิน่ทร้พย์สำิทธิิการใชำ้ 670 - N/A

ณ ว้น่ท่� 1 เมษีายน่ 2563 บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยได้้น่ำามาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงิน่ท่�เก่�ยวก้บสำ้ญ่ญ่าเชำ่าฉบ้บใหม่ มาถืือปีฎิบ้ต้ ิ
(ฉบ้บท่� 16) สำง่ผู้ล้ให้บรษ้ิีทแล้ะบริษ้ีทย่อยใน่ฐาน่ะผู้้เ้ชำา่รบ้ร้ส้ำญ้่ญ่าเช่ำาเกือบท้�งหมด้ใน่งบแสำด้งฐาน่ะการเงิน่โด้ยไม่ต้อ้งจด้้ปีระเภทเป็ีน่สำญ้่ญ่าเช่ำา 
ด้ำาเน่ิน่งาน่แล้ะสำ้ญ่ญ่าเชำา่การเงิน่อ่กต้่อไปี บริษีท้แล้ะบริษีท้ย่อยต้้องร้บร้้สำิน่ทร้พยส์ำิทธิิการใชำ้ แล้ะหน่้�สำิน่ต้ามสำ้ญ่ญ่าเชำา่ เว้น่แต้่เปี็น่สำ้ญ่ญ่าเชำา่
ระยะสำ้�น่แล้ะสำ้ญ่ญ่าเชำ่าซ่�งสำิน่ทร้พย์อ้างอิงม่ม้ล้ค่่าต้ำ�า

13)		ส่ินทรัพัย์ไมู่หมูุนเว่ยนอ้�น
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

สำิน่ทร้พย์ไม่หมุน่เว่ยน่อื�น่ 99 113 (12%)

สำิน่ทร้พย์ไม่หมุน่เว่ยน่อื�น่ล้ด้ล้ง เกิด้จากภาษี่เงิน่ได้้น่ิต้ิบุค่ค่ล้รอขอค่ืน่ของ TSTH ซ่�งถื้กปีระเมิน่จากกรมสำรรพากรแล้ะสำ่งผู้ล้ให้ม่ภาษี่เงิน่ได้้
น่ิต้ิบุค่ค่ล้เพิ�มข่�น่ 

14)		เงินกู้ย้มูระยะส่ั�นจากส่ถึาบันการเงิน
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

เงิน่ก้้ยืมระยะสำ้�น่จากสำถืาบ้น่การเงิน่ 441 462 (5%)

เงิน่ก้้ยืมระยะสำ้�น่จากธิน่าค่ารล้ด้ล้ง เปี็น่ผู้ล้จากการใชำ้ปีระโยชำน่์ของวงเงิน่ก้้ซื�อ สำาธิารณ้ปีโภค่แล้ะว้ต้ถืุด้ิบอื�น่ ๆ ล้ด้ล้ง 

ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 เงิน่ก้้ยืมระยะส้ำ�น่จากสำถืาบ้น่การเงิน่สำำาหร้บการบริหารเงิน่ทุน่หมุน่เว่ยน่อื�น่ม่อ้ต้ราด้อกเบ่�ยร้อยล้ะ BIBOR+2  
ต้่อปีี (2563 : อ้ต้ราด้อกเบ่�ยร้อยล้ะ 3.97 ต้่อปีี แล้ะ BIBOR+2.1 ต้่อปีี) แล้ะม่กำาหน่ด้ชำำาระค่ืน่ ระหว่างว้น่ท่� 2 เมษีายน่ 2564 ถื่งว้น่ท่� 17 
พฤษีภาค่ม 2564 (2562 : ระหว่างว้น่ท่� 1 เมษีายน่ 2563 ถื่งว้น่ท่� 18 มิถืุน่ายน่ 2563)

15)		หน่�ส่ินตามูส่ัญ่ญ่าเช่่า	-	สุ่ทธ์ิ
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

หน่้�สำิน่ต้ามสำ้ญ่ญ่าเชำ่า - สำุทธิิ 695 41 1,595%

บรษ้ิีทแล้ะบรษ้ิีทยอ่ยได้น้่ำามาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงนิ่ ฉบ้บท่� 16 เรื�อง สำญ้่ญ่าเชำา่ มาถือืปีฏบ้ิต้ ิโด้ยการรบ้ร้ห้น้่�สำนิ่ต้ามสำญ้่ญ่าเชำา่สำำาหรบ้
สำ้ญ่ญ่าเชำ่าท่�ได้้เค่ยถื้กจ้ด้ปีระเภทเปี็น่สำ้ญ่ญ่าเชำ่าด้ำาเน่ิน่งาน่ต้ามมาต้รฐาน่การบ้ญ่ชำ่ฉบ้บท่� 17 (TAS 17) เรื�อง สำ้ญ่ญ่าเชำ่า สำ่งผู้ล้ให้ต้้องร้บร้้
สำ้ญ่ญ่าเชำ่าเกือบท้�งหมด้ใน่งบแสำด้งฐาน่ะการเงิน่ โด้ยไม่ต้้องจ้ด้ปีระเภทเปี็น่สำ้ญ่ญ่าเชำ่าด้ำาเน่ิน่งาน่แล้ะสำ้ญ่ญ่าเชำ่าการเงิน่อ่กต้่อไปี บริษ้ีทแล้ะ
บริษี้ทย่อยต้้องร้บร้้สำิน่ทร้พย์สำิทธิิการใชำ้ แล้ะหน่้�สำิน่ต้ามสำ้ญ่ญ่าเชำ่า เว้น่แต้่เปี็น่สำ้ญ่ญ่าเชำ่าระยะสำ้�น่แล้ะสำ้ญ่ญ่าเชำ่าซ่�งสำิน่ทร้พย์อ้างอิงม่ม้ล้ค่่าต้ำ�า

16)		ภาระผูกพัันผลปีระโยช่น์พันักงาน
หน่่วย : ล้้าน่บาท 

 2564 2563 %	เปีล่�ยนแปีลง

ภาระผู้้กพ้น่ผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่ 329 341 (4%)

ภาระผู้้กพ้น่ผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่ล้ด้ล้งสำาเหตุ้หล้้กเน่่�องมาจากการจ่ายเงิน่ภาระผู้้กพ้น่ผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่ท่�สำ้งข่�น่ไปีแล้้ว
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แหล่งท่�มู�ข้องเงินทุน

ความูเหมูาะส่มูข้องโครงส่ร้างเงินทุน
ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อยม่อ้ต้ราสำ่วน่หน่้�สำิน่ 
ต้อ่สำว่น่ของผู้้ถ้ือืหุ้น่เทา่กบ้ 0.32 เท่า ซ่�งด้ข่่�น่จาก 0.20 เทา่ ใน่ปีี 2563  

ส่่วนข้องผู้ถึ้อหุ้น
ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยม่สำ่วน่ของ 
ผู้้้ถืือหุ้น่ 9,880 ล้้าน่บาท เปี็น่ทุน่ชำำาระแล้้วของหุ้น่สำาม้ญ่แล้ะสำ่วน่เกิน่ 
มล้้ค่า่หุ้น่รวม 11,810 ล้า้น่บาท โด้ยมข่าด้ทนุ่สำะสำม (2,455) ล้า้น่บาท,  
สำำารองต้ามกฎหมาย 374 ล้้าน่บาท, องค่์ปีระกอบอื�น่ของสำ่วน่
ของเจ้าของ 165 ล้้าน่บาท แล้ะ สำ่วน่ได้้เสำ่ยท่�ไม่ม่อำาน่าจค่วบคุ่ม 
(14) ล้้าน่บาท

หน่�ส่ิน
ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อยม่หน่้�สำิน่รวมท้�งสำิ�น่ 
3,120 ล้้าน่บาท ปีระกอบด้้วยหน่้�สำิน่หมุน่เว่ยน่ 2,132 ล้้าน่บาท แล้ะ
หน่้�สำิน่ไม่หมุน่เว่ยน่ 988 ล้้าน่บาท หรือค่ิด้เปี็น่ปีระมาณร้อยล้ะ 68  
แล้ะร้อยล้ะ 32 ของหน้่�สำิน่รวม ต้ามล้ำาด้้บ ท้�งน้่� หน่้�สำิน่หมุน่เว่ยน่
ปีระกอบด้้วยเงิน่ก้้ยืมระยะส้ำ�น่จากสำถืาบ้น่การเงิน่ 441 ล้้าน่บาท, 
เจ้าหน่้�การค่้าแล้ะเจ้าหน่้�อื�น่ 1,591 ล้้าน่บาท, หน่้�สำิน่ต้ามสำ้ญ่ญ่าเชำ่า
สำว่น่ท่�ถืง่กำาหน่ด้ชำำาระภายใน่หน่่�งปีี 39 ล้า้น่บาท แล้ะหน้่�สำนิ่หมุน่เวย่น่
อื�น่ 61 ล้้าน่บาท หน่้�สำิน่ไม่หมุน่เว่ยน่ปีระกอบด้้วยหน่้�สำิน่ต้ามสำ้ญ่ญ่า
เชำ่า 656 ล้้าน่บาท, ภาระผู้้กพ้น่ผู้ล้ปีระโยชำน่์พน่้กงาน่ 329 ล้้าน่บาท,  
หน่้�สำิน่ภาษ่ีเงิน่ได้้รอการต้้ด้บ้ญ่ช่ำ 2 ล้้าน่บาท แล้ะปีระมาณการ 
หน่้�สำิน่ค่่ารื�อถือน่ 1 ล้้าน่บาท

อัตราส่่วนทางการเงิน
ใน่ปีี 2564 อ้ต้ราส่ำวน่สำภาพค่ล่้องเท่าก้บ 2.63 เท่า ซ่�งล้ด้ล้งจาก  
2.72 เท่า ใน่ปีีก่อน่ แล้ะอ้ต้ราสำ่วน่ค่วามสำามารถืใน่การชำำาระต้้น่ทุน่

ทางการเงิน่เท่าก้บ 31.54 เท่า ซ่�งด้่ข่�น่จาก 13.77 เท่า ใน่ปีีก่อน่  
บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อยม่อ้ต้รากำาไรข้�น่ต้้น่ร้อยล้ะ 6.74 ซ่�งด้่ข่�น่ร้อยล้ะ 
3.03 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ อ้ต้รากำาไรสำุทธิิร้อยล้ะ 2.85 ซ่�งด้่ข่�น่ร้อยล้ะ 
2.61 เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่ บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อยม่ อ้ต้ราผู้ล้ต้อบแทน่
ต้่อสำ่วน่ของผู้้้ถืือหุ้น่ร้อยล้ะ 6.65 แล้ะอ้ต้ราผู้ล้ต้อบแทน่ต้่อสำิน่ทร้พย์
รวมร้อยล้ะ 5.28 ซ่�งด้่ข่�น่ร้อยล้ะ 6.12 แล้ะร้อยล้ะ 4.86 ต้ามล้ำาด้้บ 
เมื�อเท่ยบก้บปีีก่อน่

ภาระหน่�และภาระคำ�าปีระกันท่�เก่�ยวข้้องอาจมู่ผลต่อการ
ดำาเนินงานหร้อฐานะการเงินในอนาคต

ณ ว้น่ท่� 31 ม่น่าค่ม 2564 บริษี้ทม่ภาระผู้้กพ้น่ ด้้งน่้�
1. บริษ้ีทย่อยม่เล้ต้เต้อร์ออฟเค่รด้ิต้ (L/C) ท่�เปีิด้แล้้วแต้่ย้งไม่เข้า

เงื�อน่ไขการเปี็น่หน่้�สำิน่ 385 ล้้าน่บาท 
2. หน่้งสำือค่ำ�าปีระก้น่ท่�ออกโด้ยสำถืาบ้น่การเงิน่แก่กรมสำรรพากร  

การไฟฟา้ฝา่ยผู้ล้ติ้ การไฟฟา้สำว่น่ภมิ้ภาค่ การน่คิ่มอตุ้สำาหกรรม
แล้ะ Bureau of Indian Standards จำาน่วน่ 404 ล้้าน่บาท 
ซ่�งเปี็น่ไปีต้ามการด้ำาเน่ิน่ธิุรกิจปีกต้ิ

3. บริษ้ีทย่อยม่ภาระผู้้กพ้น่ต้ามสำ้ญ่ญ่าเก่�ยวก้บการซื�อเค่รื�องจ้กร 
แล้ะอุปีกรณ์รวม 35 ล้้าน่บาท

4. บริษ้ีทแล้ะบริษ้ีทย่อยม่ภาระผู้้กพ้น่ต้ามสำ้ญ่ญ่าเชำ่าด้ำาเน่ิน่งาน่ 
(รวมค่่าบริการ) 9 ล้้าน่บาท 

ปีัจจัยอ้�นท่�อาจมู่ผลต่อการดำาเนินงานหร้อฐานะการเงินใน
อนาคต
ปีรากฏต้ามค่วามเสำ่�ยงท่�ระบุใน่ห้วข้อค่วามเสำ่�ยงของธิุรกิจ แล้ะต้าม 
หมายเหตุ้ปีระกอบงบการเงิน่รวมแล้ะงบการเงิน่เฉพาะกิจการ 
ข้อ 7 การจ้ด้การค่วามเสำ่�ยงทางการเงิน่ 
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ร�ย่ง�นจ�กคัณะจัดก�ร

เร่ย่น ท่�นผูู้้ถืือหุ้น

ค่ณะจ้ด้การปีระกอบด้้วยกรรมการบริษ้ีทจำาน่วน่ 4 ท่าน่ โด้ยม่  
น่ายปียิชุำ กปุีต้า้ ทำาหน่า้ท่�ปีระธิาน่ค่ณะจด้้การ แล้ะกรรมการค่ณะจด้้การ  
ปีระกอบด้้วย น่ายร้งกะน่าร์ท รากุปีะต้ิ เราว์ น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม แล้ะ 
น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ ใน่รอบปีีการเงิน่ 2563-2564 ค่ณะจ้ด้การได้้ปีฏิบ้ต้ ิ
หน่า้ท่�ต้ามค่วามรบ้ผิู้ด้ชำอบท่�ได้ร้บ้มอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษ้ีท 
ต้ามกฎบ้ต้ร ซ่�งเปี็น่การให้ค่ำาแน่ะน่ำาแล้ะปีฏิบ้ต้ิงาน่ต้ามขอบเขต้
อำาน่าจหน่้าท่�ท่�ได้้กำาหน่ด้ไว้ 

ใน่รอบปีี 2563-2564 ไม่ม่การปีระชำุมค่ณะจ้ด้การอย่างเปี็น่ทางการ 
อย่างไรก็ต้าม ค่ณะจ้ด้การย้งค่งให้ข้อเสำน่อแน่ะแก่ผู้้้บริหารใน่ 
บางเรื�องผู่้าน่การปีระชำุมทางสำื�ออิเล็้กทรอนิ่กส์ำ รวมท้�งทางจด้หมาย
อิเล้็กทรอน่ิกสำ์ (email) การปีระชำุมทางไกล้ผู้่าน่จอภาพ แล้ะเอกสำาร
เสำน่อเว่ยน่  

สำาระสำำาค่้ญ่ใน่การปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ใน่รอบปีี 2563-2564 สำรุปีได้้ด้้งน่้�

1. กล้้�น่กรองน่โยบาย กล้ยุทธิ์  แล้ะข้อเสำน่อแน่ะท่�เปี็น่ปีระโยชำน่์
สำำาหร้บการปีฏิบ้ต้ิท่�ด้่ท่�สำุด้ เพื�อให้สำอด้ค่ล้้องแล้ะสำน้่บสำนุ่น่ต้่อ 
สำภาพเศรษีฐกิจ 

2. พิจารณาแล้ะใหค้่วามเหน็่ต้อ่แผู้น่การด้ำาเน่นิ่ธุิรกจิ แล้ะการจด้้สำรร
งบปีระมาณปีระจำาปีีการเงิน่ 2563-2564 

3. กำาก้บ ด้้แล้ แล้ะต้ิด้ต้ามผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีทให้เปี็น่
ไปีอย่างม่ปีระสำิทธิิภาพ แล้ะเหมาะสำมก้บภาวะของธุิรกิจ เพื�อ 
ปีระโยชำน์่ต้่อการบริหารกิจการแล้ะการด้ำาเนิ่น่งาน่ของบริษ้ีทให้
บรรลุ้ว้ต้ถุืปีระสำงค์่ต้ามน่โยบายแล้ะแผู้น่ธุิรกิจ ปีระจำาปีีการเงิน่ 
2563-2564 ต้ามท่�ค่ณะกรรมการบริษี้ทได้้กำาหน่ด้ไว้

ปิยุช้ กำุปตุ้�
ประธิ�นกำรรมกำ�รคณะจัดกำ�ร
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ร�ย่ง�นจ�กคัณะกรรมูก�รต่รวจสำอบและบริห�รคัว�มูเสำ่�ย่ง 

เร่ย่น ท่�นผูู้้ถืือหุ้น

ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ บริษี้ท ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) ได้้เปีล้่�ยน่ชำื�อเปี็น่ ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง 
ต้ามการปีระชำุมค่ณะกรรมการบริษี้ท เมื�อว้น่ท่� 20 เมษีายน่ 2564 ค่ณะกรรมการปีระกอบด้้วยกรรมการอิสำระจำาน่วน่ 3 ท่าน่ ซ่�งเปี็น่ผู้้้ท่�ม่ 
คุ่ณสำมบ้ต้ิเหมาะสำมต้่อการปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ใน่ฐาน่ะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง

ใน่ระหว่างปีี 2563-2564 ม่การจ้ด้ปีระชำุมค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง จำาน่วน่รวมท้�งสำิ�น่ 4 ค่ร้�ง โด้ยกรรมการ ได้้เข้าร่วม
การปีระชำุมด้้งน่้�

ช่่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุ่มู จำานวนครั�งเข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายอล้้น่ แค่ม ปีระธิาน่ 4   4(ก)

2. น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์ กรรมการ 4   4(ข)

3. น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง กรรมการ 4   4(ค่)

หม�ยเหตุุ : (ก) เปี็น่การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 1 ค่ร้�ง 
  (ข) เปี็น่การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง
  (ค่) เปี็น่การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 3 ค่ร้�ง

ค่ณะกรรมการได้้ปีฏิบ้ต้ิงาน่ภายใต้้ขอบเขต้ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบต้ามท่�ได้้
ร้บมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษ้ีท ต้ามกฎบ้ต้รค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง (Audit and Risk Management 
Committee Charter) แล้ะเป็ีน่ไปีต้ามข้อกำาหน่ด้ของต้ล้าด้หล้ก้ทรพ้ย์
แห่งปีระเทศไทย 

ภ�รกิจท่�มู่สำ�ระสำำ�คััญข้องคัณะกรรมูก�รต่รวจสำอบ 
และบริห�รคัว�มูเสำ่�ย่ง ในรอบปีสำรุปได้ดังต่่อไปน่�
1) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้สำอบทาน่ 

งบการเงิน่รายไต้รมาสำแล้ะงบการเงิน่ปีระจำาปีีของบริษ้ีทแล้ะ
ร่วมหารือก้บฝ่ายบริหาร สำำาน่้กงาน่ต้รวจสำอบภายใน่ แล้ะผู้้้สำอบ
บ้ญ่ชำ่ภายน่อกของบริษ้ีท ใน่เรื�องน่โยบายการบ้ญ่ช่ำท่�สำำาค่้ญ่แล้ะ 
การค่วบคุ่มภายใน่ ก่อน่น่ำาเสำน่องบการเงิน่ต้่อค่ณะกรรมการ
บริษี้ทเพื�อพิจารณาอนุ่ม้ต้ิ

 จากการสำอบทาน่แล้ะการหารือร่วมก้บผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ภายน่อกของ
บริษ้ีท ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยงเชืำ�อม้�น่ว่า 
งบการเงิน่ของบริษี้ทม่ค่วามถื้กต้้อง ค่รบถื้วน่ สำมบ้รณ์ ม่ข้อม้ล้
ท่�ถื้กต้้องแล้ะเพ่ยงพอ แล้ะได้้ปีฏิบ้ติ้ต้ามมาต้รฐาน่การรายงาน่
ทางการเงิน่แล้ะต้ามกฎระเบ่ยบต้่างๆ ท่�เก่�ยวข้อง 

2) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้ด้้แล้แล้ะสำอบ
ทาน่รายการระหว่างก้น่ หรือ รายการท่�อาจม่ค่วามข้ด้แย้งทาง
ผู้ล้ปีระโยชำน่์ รวมถื่งรายการท่�เก่�ยวโยงก้น่ เพื�อค่วามม้�น่ใจว่า
บริษ้ีทได้้ด้ำาเน่ิน่การต้ามเงื�อน่ไขของธุิรกิจปีกต้ิอย่างสำมเหตุ้
สำมผู้ล้ แล้ะได้ป้ีฏบ้ิต้ติ้ามมาต้รการแล้ะข้�น่ต้อน่ต้า่งๆ ต้ามปีระกาศ 
แล้ะข้อกำาหน่ด้ของสำำาน่้กงาน่ค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์ 
แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ ต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย แล้ะ 
กรมสำรรพากรอย่างเค่ร่งค่ร้ด้

3) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ได้้ด้้แล้แล้ะ
สำอบทาน่กระบวน่การร้องเร่ยน่การกระทำาผิู้ด้จรรยาบรรณ รวม
ถื่งการแจ้งเบาะแสำเก่�ยวก้บการล้ะเมิด้หรือฝ่าฝ้น่จรรยาบรรณ 
(“Whistle Blower Policy and Practices”) แล้ะให้ข้อเสำน่อแน่ะ
ใน่การปีรบ้ปีรุงกระบวน่การเพื�อเพิ�มปีระสำทิธิภิาพแล้ะปีระสำทิธิผิู้ล้
ใหส้ำอด้ค่ล้อ้งต้ามหล้ก้จรรยาบรรณของบรษ้ิีท ต้ล้อด้จน่พจิารณา
กล้้�น่กรองข้อร้องเร่ยน่เพื�อเกิด้ค่วามเป็ีน่ธิรรมต่้อทุกฝ่ายด้้วย
มาต้รการคุ่้มค่รองผู้้้ร้องเร่ยน่อย่างเหมาะสำม

4) ใน่แต่้ล้ะไต้รมาสำของปีี ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วาม
เสำ่�ยง ได้้พิจารณาค่ำาอธิิบายแล้ะบทวิเค่ราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(MD&A) โด้ยม่การหารือร่วมก้บฝ่ายบริหาร โด้ยค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้อนุ่ม้ต้ิค่ำาอธิิบายแล้ะบท
วิเค่ราะห์ของฝ่ายบริหารสำำาหร้บแต่้ล้ะไต้รมาสำ แล้ะสำอบทาน่ 
ค่ำาอธิิบายแล้ะบทวิเค่ราะห์ของฝ่ายบริหารสำำาหร้บปีี ก่อน่ท่�จะ
เสำน่อให้ค่ณะกรรมการบริษี้ทพิจารณา  

ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง เชืำ�อม้�น่ว่าค่ำาอธิิบาย
แล้ะบทวิเค่ราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) น่ำาเสำน่อข้อม้ล้ได้้อย่าง
เหมาะสำมแล้ะเพ่ยงพอ
5) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยงได้้สำอบทาน่แล้ะ

อนุ่ม้ต้ิแผู้น่งาน่ต้รวจสำอบภายใน่ปีระจำาปีี 2564 ปีระเด้็น่ท่�ต้รวจ
พบได้้ร้บการสำอบทาน่โด้ยค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร
ค่วามเสำ่�ยง ข้อเสำน่อแน่ะต้่างๆ ได้้ร้บการต้ิด้ต้ามด้ำาเน่ิน่การแก้ไข 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเส่ำ�ยง ได้ส้ำอบทาน่การน่ำา
เสำน่อรายงาน่การต้รวจสำอบภายใน่ทุกไต้รมาสำต้ามแผู้น่การต้รวจ
สำอบ ปีระเด้น็่ท่�ต้รวจพบอยา่งม่สำาระสำำาค่ญ้่ ขอ้เสำน่อแน่ะ แล้ะจาก
การติ้ด้ต้ามสำถืาน่ะของข้อเสำน่อแน่ะจากการต้รวจสำอบ น่อกจากน้่� 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเสำ่�ยงได้ร้ายงาน่ปีระเด้น็่
ท่�ม่สำาระสำำาค่้ญ่ต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ทเพื�อเปี็น่ข้อม้ล้ด้้วย 
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จากการสำอบทาน่ ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง
ม่ค่วามเห็น่ว่า ระบบการต้รวจสำอบภายใน่ของบริษ้ีท รวมถื่งค่วาม 
เปีน็่อสิำระแล้ะจำาน่วน่ผู้้ป้ีฏบ้ิต้งิาน่ใน่สำำาน่ก้งาน่ต้รวจสำอบภายใน่มค่่วาม
เหมาะสำมแล้ะม่ปีระสำิทธิิภาพ

6) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้ปีระเมิน่ค่วาม
เหมาะสำมของระบบค่วบคุ่มภายใน่ โด้ยปีระเมิน่ร่วมก้บฝ่าย
บรหิาร ผู้้ส้ำอบบ้ญ่ช่ำภายน่อกแล้ะสำำาน่ก้งาน่ต้รวจสำอบภายใน่ แล้ะ
ได้้ม่การสำอบทาน่รายงาน่ผู้ล้การต้รวจสำอบภายใน่ท่�สำำาค่้ญ่ของ
บริษี้ทย่อยท้�งหมด้ของบริษี้ท ให้ค่ำาแน่ะน่ำาวิธิ่การแก้ไข ค่ณะกร
รมการฯ ได้้ปีฏิบ้ต้ิงาน่ร่วมก้บผู้้้ต้รวจสำอบภายใน่แล้ะผู้้้บริหาร 
เพื�อปีร้บปีรุงระบบการค่วบคุ่มภายใน่แล้ะข้�น่ต้อน่ใน่การปีฏิบ้ต้ิ
งาน่ให้ม่ปีระสำิทธิิภาพแล้ะเปี็น่กระบวน่การท่�ม่ค่วามต้่อเน่่�อง

7) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้สำอบทาน่
รายงาน่การบริหารค่วามเส่ำ�ยงขององค์่กร ใน่การปีระชุำม 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงปีระจำาไต้รมาสำ 
โด้ยค่รอบค่ลุ้มทะเบ่ยน่ค่วามเสำ่�ยงขององค่์กรหล้ายปีระการท่�
เก่�ยวข้องก้บการด้ำาเน่ิน่งาน่ ค่วามเสำ่�ยงด้้าน่การเปีล้่�ยน่แปีล้ง
ทางภ้มิอากาศ ค่วามเสำ่�ยงด้้าน่ชืำ�อเสำ่ยง แล้ะการด้้แล้ผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์  
ค่ณะกรรมการฯ ได้ร้บ้ทราบถืง่ค่วามเส่ำ�ยงด้ง้กล่้าวข้างต้น้่ แผู้น่การ 
ล้ด้ค่วามเสำ่�ยง รวมท้�งได้้ให้ข้อเสำน่อแน่ะเรื�องกระบวน่การพ้ฒน่า
จ้ด้การการบริหารค่วามเสำ่�ยง

8) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเสำ่�ยงได้ท้ำาแบบปีระเมนิ่
เพื�อพิจารณาแล้ะปีระเมิน่ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ของค่ณะกรรมการ
ต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเสำ่�ยง โด้ยองิจากกฎบ้ต้รค่ณะกรรมการ 
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง แล้ะแน่วทางพ่งปีฏิบ้ต้ิ
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงม่ค่วามยิน่ด้่ท่� 

จะรายงาน่ว่าค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้
ปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ต้ามท่�ได้้ระบุไว้ใน่กฎบ้ต้รค่ณะกรรมการต้รวจสำอบ 
แล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยง ผู้ล้การปีระเมิน่ได้้ร้บการรายงาน่ต้่อ 
ค่ณะกรรมการบริษี้ทเปี็น่ท่�เร่ยบร้อย

9) ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงได้้พิจารณาน่ำา
เสำน่อการแต้่งต้้�งผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำแล้ะค่่าต้อบแทน่ผู้้้สำอบบ้ญ่ช่ำ โด้ย
ได้้ปีระเมิน่ค่วามร้้ ค่วามสำามารถื ปีระสำบการณ์ แล้ะค่วามเปี็น่
อิสำระของผู้ล้การปีฏิบ้ต้ิงาน่ใน่รอบการเงิน่ 2563-2564 แล้ะม่มต้ ิ
เห็น่ชำอบให้เสำน่อค่ณะกรรมการบริษ้ีทน่ำาเสำน่อต้่อท่�ปีระชำุมผู้้้ถืือ
หุ้น่เพื�อพิจารณาแต้่งต้้�งผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ ปีระจำาปีีการเงิน่ 2564-2565 

โด้ยสำรุปี ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง ได้้ปีฏิบ้ติ้
หน่้าท่�ต้ามท่�ระบุไว้ใน่กฎบ้ต้ร ซ่�งอนุ่ม้ต้ิโด้ยค่ณะกรรมการบริษ้ีทด้้วย 
ค่วามสำามารถื ม่ค่วามรอบค่อบ แล้ะม่ค่วามเป็ีน่อิสำระอย่างเหมาะสำม 
แล้ะเท่าเท่ยมของผู้้้ม่สำ่วน่ได้้สำ่วน่เสำ่ย ใน่ค่วามเห็น่ของค่ณะกรรม
การฯ รายงาน่ทางการเงิน่ของบริษ้ีทจ้ด้ทำาข่�น่อย่างถื้กต้้องแล้ะม่
สำาระสำำาค้่ญ่ท้�งหมด้ภายใต้้หล้้กการทางบ้ญ่ช่ำท่�ร้บรองท้�วไปี บริษ้ีท
ม่การบริหารจ้ด้การค่วามเส่ำ�ยงท่�เพ่ยงพอ ม่การค่วบคุ่มภายใน่แล้ะ 
การต้รวจสำอบภายใน่ท่�เหมาะสำม ม่การปีฏิบ้ต้ิต้ามหล้้กการกำาก้บ
ด้้แล้กิจการท่�ม่การปีฏิบ้ต้ิต้ามกฎหมาย ข้อกำาหน่ด้แล้ะข้อผู้้กพ้น่ 
ท่�เก่�ยวข้องใน่ธิุรกิจของบริษี้ทอย่างเพ่ยงพอ

อัล่ัน แคม
ประธิ�น คณะกำรรมกำ�รตุรวจสอับแล่ะบริห�รคว�มเส่�ยง
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ร�ย่ง�นจ�กคัณะกรรมูก�รบรรษััทภิบ�ล สำรรห� และพิจ�รณ�ผู้ลต่อบแทน

เร่ย่น ท่�นผูู้้ถืือหุ้น

ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ ซ่�งปีระกอบด้้วยกรรมการบริษ้ีท 4 ท่าน่ โด้ยม่กรรมการจำาน่วน่ค่ร่�งหน่่�ง 
เปี็น่กรรมการอิสำระ ได้้ปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ใน่รอบปีีการเงิน่ 2563-2564 ต้ามค่วามร้บผู้ิด้ชำอบท่�ได้้ร้บมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษี้ทต้ามกฎบ้ต้ร  
ซ่�งเปี็น่การปีฏิบ้ต้ิงาน่ต้ามแน่วปีฏิบ้ต้ิด้้าน่บรรษี้ทภิบาล้ท่�ด้่ของบริษี้ท 

ใน่รอบปีี 2563-2564 ม่การจ้ด้ปีระชำุมค่ณะกรรมการบรรษี้ทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่ รวมท้�งสำิ�น่จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง โด้ยกรรมการ
แต้่ล้ะท่าน่เข้าร่วมปีระชำุม ด้้งน่้�   

รายช่่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุ่มู จำานวนครั�งเข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายปีิยุชำ กุปีต้้า ปีระธิาน่ 2   2(ค่)

2. น่ายอล้้น่ แค่ม(ก) กรรมการ 2   2(ข)

3. น่ายธิราธิร เปีรมสำุน่ทร กรรมการ 2   2(ข)

4. น่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง(ก) กรรมการ 2 2

หม�ยเหตุุ : (ก) กรรมการอิสำระ
 (ข) เปี็น่การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 1 ค่ร้�ง 
 (ค่) เปี็น่การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง

สำาระสำำาค่้ญ่ใน่การปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ใน่รอบปีี 2563-2564 สำรุปีได้้ด้้งน่้�

ด้�นบรรษััทภิบ�ลและสำรรห�
• หารือก้บค่ณะผู้้้บริหารเพื�อพิจารณาแล้ะเสำน่อแผู้น่การด้ำาเน่ิน่งาน่ 

การกำาก้บด้้แล้กิจการของบริษี้ท สำำาหร้บปีี 2563 ต้่อค่ณะกรรมการ
บริษี้ทเพื�อยกระด้้บค่ะแน่น่ให้อย้่ใน่ระด้้บท่�สำ้งข่�น่

• สำอบทาน่ผู้ล้ค่ะแน่น่ของโค่รงการสำำารวจการกำากบ้ด้แ้ล้กิจการบริษ้ีท
จด้ทะเบ่ยน่ (CGR) ปีระจำาปีี 2563 แล้ะให้ค่ำาแน่ะน่ำาแก่ผู้้้บริหาร
เก่�ยวก้บแน่วทางใน่การพ้ฒน่าการกำาก้บด้้แล้กิจการของบริษี้ท 

• พิจารณาค่้ด้เล้ือก แล้ะน่ำาเสำน่อให้ค่ณะกรรมการพิจารณาแต้่งต้้�ง
กรรมการท่�พ้น่จากต้ำาแหน่่งต้ามน่โยบายการกำาก้บด้้แล้กิจการ
ของบริษี้ท

• ทบทวน่กระบวน่การวางแผู้น่การสืำบทอด้ต้ำาแหน่่งแล้ะการต้ระเต้ร่ยม
สำำาหร้บผู้้้ บริหารระด้้บสำ้งสำุด้ใน่บริษี้ท

• ทบทวน่แล้ะเสำน่องบปีระมาณสำำาหร้บการฝึกอบรมแล้ะพ้ฒน่า 
กรรมการต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท

• เพื�อให้ค่วามสำำาค่้ญ่ก้บกระบวน่การบริหารค่วามเส่ำ�ยงของบริษ้ีท 
มากข่�น่ ใน่ท่�ปีระชำมุค่ณะกรรมการบรษ้ิีท เมื�อวน้่ท่� 20 เมษีายน่ 2564  
ม่การเสำน่อให้เปีล้่�ยน่ชืำ�อค่ณะกรรมการต้รวจสำอบเป็ีน่ “ค่ณะกรรมการ 
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง” แล้ะเสำน่อให้แก้ไขกฎบ้ต้ร 
ค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบรหิารค่วามเสำ่�ยง รวมถืง่ การติ้ด้ต้าม
กรอบการบรหิารค่วามเสำ่�ยงโด้ยรวม กระบวน่การรายงาน่ทางการเงนิ่  
กระบวน่การปีฏิบต้้ติ้ามกฎระเบ่ยบข้อบ้งค่บ้ต้า่งๆ ผู้ล้การปีฏบิต้้งิาน่
ของผู้้้สำอบบ้ญ่ชำ่ แล้ะการกำาก้บด้้แล้แผู้น่การต้รวจสำอบ

• แต่้งต้้�งน่างสำาวอนุ่ต้ต้รา พาน่โพธิิ�ทอง กรรมการอิสำระ เป็ีน่ปีระธิาน่ 
ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่  
ใน่การปีระชำุมว้น่ท่� 20 เมษีายน่ 2564 ซ่�งจะม่ผู้ล้ต้้�งแต้่การปีระชำุม
ค่ณะกรรมการบรรษ้ีทภิบาล้ สำรรหา แล้ะพิจารณาผู้ล้ต้อบแทน่  
ใน่ค่ร้�งถื้ด้ไปี

ด้�นพิจ�รณ�ผู้ลต่อบแทน
• เสำน่อค่ณะกรรมการบริษ้ีทเพื�อขออนุ่ม้ต้ิจ่ายค่่าต้อบแทน่กรรมการ

แล้ะกรรมการชำุด้ย่อย ปีระจำาปีีการเงิน่ 2563-2564
• พิจารณาการข่�น่ค่่าจ้างแล้ะเงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีีการเงิน่ 2563-2564 

แล้ะค่่าต้อบแทน่ระยะยาวของกรรมการผู้้้จ้ด้การใหญ่่ แล้ะให้ค่ำา
แน่ะน่ำาต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท

• พิจารณาการข่�น่ค่่าจ้างแล้ะเงิน่รางว้ล้ปีระจำาปีีของพน่้กงาน่ของ
บริษี้ทแล้ะบริษี้ทย่อย แล้ะให้ค่ำาแน่ะน่ำาต้่อค่ณะกรรมการบริษี้ท

ปิยุช้ กำุปตุ้�
ประธิ�นคณะกำรรมกำ�รบรรษััทุภบิ�ล่ สรรห� แล่ะพจิ�รณ�ผล่ตุอับแทุน



รายงานประจำาปี 2563-2564 85

ร�ย่ง�นจ�กคัณะกรรมูก�รพันธุกิจเพ่�อสำังคัมูและคัว�มูย่ั�งย่ืน

เร่ย่น ท่�นผูู้้ถืือหุ้น

ใน่รอบปีี 2563 - 2564 ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ได้้ปีฏิบ้ต้ิหน่้าท่�ต้ามกฎบ้ต้รท่�ได้้ร้บการอนุ่ม้ต้ิจากค่ณะกรรมการบริษี้ท 
โด้ยใน่ระหวา่งปีี บรษ้ิีทได้ก้ำาหน่ด้วสิำย้ท้ศน่ข่์�น่ใหมท่่�วา่ “เหน่อ่ระด้บ้ใน่อาเซ่ยน่ ใน่การสำรา้งค่ณุค่า่ต้อ่ผู้้ม่้สำว่น่ ได้เ้สำย่แล้ะการเปีน็่บรรษ้ีทพล้เมอืง” 
ซ่�งได้ร้บ้การทบทวน่แล้ะอน่มุ้ติ้โด้ยค่ณะกรรมการบรษ้ิีทแล้ว้ วสิำย้ท้ศน่์ใหมน่่้�ได้้ต้อกยำ�าค่วามปีรารถืน่าแล้ะค่วามมุง่ม้�น่ของบรษ้ิีทท่�จะด้ำาเน่นิ่การ
อย่างต้่อเน่่�องบน่เสำ้น่ทางสำ้่การเปี็น่องค่์กรแห่งค่วามย้�งยืน่ด้้วยมาต้รฐาน่ระด้้บสำ้งของค่วามเปี็น่บรรษี้ทพล้เมือง

ใน่รอบปีีด้้งกล้่าว ได้้ม่การปีระชำุมท้�งสำิ�น่ 2 ค่ร้�ง แล้ะม่จำาน่วน่ค่ร้�งของการเข้าร่วมปีระชำุมของกรรมการ ด้้งน่้� 

รายช่่�อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�งการปีระชุ่มู จำานวนครั�งเข้้าร่วมูปีระชุ่มู

1. น่ายห้ต้ถืศ้กด้ิ� ณ ปี้อมเพ็ชำร์(ก) ปีระธิาน่ 2   2

2. น่ายอาชำ่ชำ อนุ่ปีัม กรรมการ 2   2(ข)

3. น่ายราจ่ฟ ม้งก้ล้ กรรมการ 2   2

หม�ยเหตุุ: (ก) กรรมการอิสำระ

      ข) เปี็น่การปีระชำุมผู้่าน่สำื�ออิเล้็กทรอน่ิกสำ์ จำาน่วน่ 2 ค่ร้�ง

ค่ณะกรรมการพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ได้้มุ่งเน้่น่การกำาก้บ
ด้้แล้แล้ะต้ิด้ต้ามผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่สำามภารกิจหล้้ก ได้้แก่ (1)  
ค่วามปีล้อด้ภ้ย แล้ะอาชำ่วอน่าม้ยใน่การทำางาน่ (2) ค่วามร้บผู้ิด้ชำอบ
ต้่อสำ้งค่ม แล้ะ (3) การพ้ฒน่าเพื�อค่วามย้�งยืน่ ซ่�งได้้ม่การรายงาน่
ค่วามกา้วหน่า้ต้อ่ค่ณะกรรมการบรษ้ิีทเปีน็่ปีระจำา แล้ะม่ผู้ล้การปีฏบ้ิต้ิ
หน่้าท่�ท่�สำำาค่้ญ่ด้้งต้่อไปีน่้� 

1. ด้�นคัว�มูปลอดภัย่และอ�ชื่่วอน�มูัย่ในก�รทำ�ง�น
ค่ณะกรรมการฯ ได้้กำาก้บด้้แล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้าน่น่้� โด้ยมุ่งเน่้น่ใน่ 
6 ล้ำาด้บ้ค่วามสำำาค่ญ้่เชำงิกล้ยทุธิ ์ได้แ้ก ่1) ภาวะผู้้น้่ำาด้า้น่ค่วามปีล้อด้ภย้
เพื�อเป็ีน่แบบอย่างท่�ด้่ให้ก้บพน่้กงาน่ 2) การเพิ�มสำมรรถืน่ะแล้ะ 
ข่ด้ค่วามสำามารถืของบุค่ล้ากรใน่ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่การทำางาน่ให้ 
สำง้ข่�น่ 3) การจด้้การค่วามปีล้อด้ภย้ของผู้้้รบ้เหมา 4) การสำง่เสำรมิด้า้น่
ค่วามปีล้อด้ภ้ยทางถืน่น่ 5) การจ้ด้การค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่กระบวน่การ 
แล้ะ 6) อาช่ำวอน่ามย้แล้ะสำขุภาพของผู้้ป้ีฏิบ้ติ้งาน่ ท้�งน้่� ค่ณะกรรมการ
ค่วามปีล้อด้ภ้ยสำ้งสุำด้ (Apex Safety Council: ASC) ของบริษ้ีท 
ได้้กำาหน่ด้ ต้ิด้ต้าม แล้ะทบทวน่ปีระสิำทธิิผู้ล้ของการปีร้บใช้ำน่โยบาย 
ด้า้น่ค่วามปีล้อด้ภย้ อาช่ำวอน่ามย้แล้ะสำภาพแวด้ล้อ้มใน่การทำางาน่ทุก
เด้ือน่ แล้ะม่ค่ณะอนุ่กรรมการค่วามปีล้อด้ภ้ยอ่ก 6 ค่ณะ ทำาหน่้าท่�ใน่
การถื่ายทอด้ไปีสำ้่การปีฏิบ้ต้ิต้ล้อด้ท้�วท้�งบริษ้ีทใน่หล้ายพื�น่ท่�ให้เปี็น่
ไปีใน่แบบแผู้น่เด้่ยวก้น่ผู้่าน่ทางค่ณะกรรมการค่วามปีล้อด้ภ้ยของ 
แต้ล่้ะโรงงาน่ แล้ะของแต่้ล้ะสำว่น่งาน่ ซ่�งได้ม่้การรบ้ฟังค่วามคิ่ด้เห็น่แล้ะ 
ร่วมปีฏิบ้ต้ิงาน่ก้บค่ณะกรรมการค่วามปีล้อด้ภ้ย อาช่ำวอน่าม้ยแล้ะ
สำภาพแวด้ล้้อมใน่การทำางาน่ (ค่ปีอ.) ของแต้่ล้ะโรงงาน่แล้ะสำำาน่้กงาน่
ใหญ่่ท่�ปีระกอบไปีด้้วยต้้วแทน่ของพน่้กงาน่ต้ามท่�กฎหมายแรงงาน่
ได้้กำาหน่ด้ไว้

ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ท่�สำำาค้่ญ่ต้ามแผู้น่ธิุรกิจปีระจำาปีี ซ่�งสำอด้ค่ล้้องก้บ
กล้ยุทธิ์ข้างต้้น่ ม่ด้้งน่้�

• บริษ้ีทด้ำาเน่ิน่กิจกรรมรณรงค่์รายไต้รมาสำ เพื�อสำร้างจิต้สำำาน่่ก 
ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่การทำางาน่ให้ก้บพน่้กงาน่แล้ะผู้้้ร้บเหมา  
โด้ยใน่ระหว่างปีีน่้�น่ม่ธ่ิมของการด้ำาเน่ิน่งาน่ ได้้แก่ การปี้องก้น่
อ้น่ต้รายจากเสำ่ยงด้้ง การป้ีองก้น่การบาด้เจ็บท่�มือ การทำางาน่ 
บน่ท่�สำ้ง แล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ยทางถืน่น่

• สขุภ�พ: การกำาหน่ด้แล้ะการด้ำาเน่นิ่มาต้รการปีอ้งกน้่การแพรร่ะบาด้
ของโรค่ติ้ด้เชืำ�อไวร้สำโค่วิด้-19 ท้�ง 3 โรงงาน่แล้ะท่�สำำาน่้กงาน่ใหญ่่  
ต้ามมาต้รการของกระทรวงสำาธิารณสุำข เชำ่น่ การเว้ปีน่ระยะห่าง
ทางสำง้ค่ม การจด้้ให้มห่น่า้กากอน่าม้ยแล้ะเจล้ล้า้งมือ การต้รวจวด้้
อณุหภมิ้กอ่น่เข้าทำางาน่ แล้ะการปีรบ้ปีรงุสำถืาน่ท่�ทำางาน่ น่อกจากน้่�น่  
บริษ้ีทย้งได้้มุ่งสำ่งเสำริมสำุขภาพท่�ด้่ถ้ืวน่หน่้าให้ก้บพน่้กงาน่ต้าม 
โค่รงการ “เราท้�งหมด้สำามารถืด้่ข่�น่กว่าแต้่ก่อน่” ด้้วยการกระ
ตุ้้น่ให้พน่้กงาน่ม่ส่ำวน่ร่วมแล้ะปีร้บปีรุงด้้ชำน่้สุำขภาพของแต่้ล้ะค่น่ 
ใน่สำ่�ปีัจจ้ย ได้้แก่ ด้้ชำน่้มวล้กาย ค่วามด้้น่โล้หิต้ ระด้้บน่ำ�าต้าล้ใน่
เล้อืด้ แล้ะระด้บ้ไขมน้่ใน่เล้อืด้ ซ่�งผู้ล้ปีรากฏวา่ พน่ก้งาน่รอ้ยล้ะ 63 
ม่ค่่าค่ะแน่น่ด้้ชำน่้สำุขภาพของปีี 2563 ด้่ข่�น่กว่าปีี 2562

• การพ้ฒน่าระบบการบริหารจ้ด้การด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ยของท้�ง 3 
โรงงาน่ จาก OHSAS18001 ไปีสำ้่ระบบ ISO45001

• การปีฏิบ้ต้ิต้ามการบริหารจ้ด้การค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่กระบวน่การ
ต้ามข้อกำาหน่ด้ 14 ข้อ ของการน่ิค่มอุต้สำาหกรรมแห่งปีระเทศไทย 
โด้ยได้้ด้ำาเน่ิน่การเสำร็จสำิ�น่ใน่โค่รงการน่ำาร่องท่�โรงงาน่ SCSC แล้ะ
กำาล้้งด้ำาเน่ิน่การเชำ่น่เด้่ยวก้น่น่้�ท่�โรงงาน่ SISCO แล้ะโรงงาน่ NTS 

• การจด้้ฝกึอบรมแล้ะพฒ้น่าค่วามร้้แล้ะท้กษีะใน่ด้า้น่ค่วามปีล้อด้ภย้
แล้ะอาช่ำวอน่าม้ยใน่การทำางาน่ใหก้บ้พน่ก้งาน่ โด้ยมุ่งเน่น้่มาต้รฐาน่
ค่วามปีล้อด้ภ้ย ซ่�งค่รอบค่ลุ้มการอบรมพ้ฒน่าให้ก้บพน่้กงาน่ 
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แล้ะผู้้้ร้บเหมาร้อยล้ะ 100 ท่�ได้้ร้บการฝึกอบรมอย่างน่้อยค่น่ล้ะ
หน่่�งหล้้กสำ้ต้ร  

• การปีฏิบ้ติ้อยา่งต้อ่เน่่�องใน่การบรหิารจด้้การค่วามปีล้อด้ภย้สำำาหรบ้
ผู้้้ร้บเหมา โด้ยการปีร้บปีรุงผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย
ด้้วยการเพิ�มจำาน่วน่ผู้้้ร้บเหมาใน่ระด้้บ 4 ด้าว แล้ะ 5 ด้าว ให้ม่
มากข่�น่ แล้ะได้้ม่การทบทวน่หล้้กเกณฑ์์สำำาหร้บงาน่ท่�ม่ค่วามเสำ่�ยง
สำ้งซ่�งจะต้้องปีฏิบ้ต้ิโด้ยผู้้้ร้บเหมาใน่ระด้้บ 4 ด้าวเปี็น่อย่างน่้อย  

2. พันธุกิจเพื�อสำังคัมู
ค่ณะกรรมการฯ ได้ก้ำากบ้ด้แ้ล้แล้ะต้ดิ้ต้ามผู้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่ด้า้น่พน้่ธิ
กิจเพื�อสำ้งค่มให้เป็ีน่ไปีต้ามแผู้น่ธุิรกิจปีระจำาปีีของบริษ้ีทแล้ะบริษ้ีท
ย่อย โด้ยสำอด้ค่ล้้องก้บพ้น่ธิกิจใน่ระยะยาวแล้ะค่วามค่าด้หว้งของ
ชำมุชำน่ บริษ้ีทได้มุ้ง่เน้่น่ให้ค่วามสำำาค่ญ้่ต่้อการพฒ้น่าค่ณุภาพช่ำวิต้ของ
ปีระชำาชำน่ใน่ชำุมชำน่ท่�อย้่โด้ยรอบสำถืาน่ปีระกอบการแล้ะโรงงาน่ เพื�อ
ให้เกิด้ค่วามเชำื�อถืือไว้วางใจแล้ะให้การยอมร้บว่า บริษี้ทเปี็น่สำ่วน่หน่่�ง 
ใน่การสำรา้งสำรรค่ช์ำมุชำน่ท่�ย้�งยนื่ ซ่�งม่ผู้ล้การด้ำาเน่นิ่งาน่ท่�สำำาค่ญ้่ใน่รอบ 
ปีีการเงิน่ 2563 – 2564 ปีระกอบด้้วย

• การพ้ฒน่าค่วามเจริญ่แล้ะสำร้างรายได้้ให้ก้บชำุมชำน่ด้้วยพ้น่ธิกิจ 
เพื�อสำ้งค่มท่�ชำ่วยเสำริมค่วามแข็งแกร่งให้ก้บวิสำาหกิจชำุมชำน่ใน่
การพ้ฒน่าผู้ลิ้ต้ภ้ณฑ์์ของท้องถืิ�น่แล้ะสำามารถืท่�จะขยายธุิรกิจ
ด้้วยต้น่เองต้ามโค่รงการของค่ณะกรรมการส่ำงเสำริมการล้งทุน่ 
ของไทย (CSR-BOI) จำาน่วน่ท้�งสำิ�น่ 3 โค่รงการ โด้ยใน่ 2 โค่รงการ
แรก ได้้แก่ โค่รงการกะหร่�ปีั�บขน่าด้พอด้่ค่ำาท่�โรงงาน่ SISCO ร่วม
ก้บวิสำาหกิจชำุมชำน่กะหร่�ปัี�บบ้าน่หมอ อำาเภอบ้าน่หมอ จ้งหว้ด้
สำระบุร่ แล้ะโค่รงการกุน่เชำ่ยงแล้ะบะหม่�ไข่ท่�โรงงาน่ NTS ร่วมก้บ
วิสำาหกิจชำุมชำน่กลุ้่มแม่บ้าน่เน่ิน่กระบก อำาเภอศร่ราชำา จ้งหว้ด้
ชำล้บรุ ่น่้�น่ บริษ้ีทได้้ด้ำาเนิ่น่การปีรบ้ปีรุงซ่อมแซมแล้ะส่ำงมอบอาค่าร 
เค่รื�องจ้กรแล้ะอุปีกรณ์ใหม่เพื�อปีร้บปีรุงคุ่ณภาพของผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์
แล้ะปีระสำิทธิิภาพการผู้ล้ิต้ให้ก้บชำุมชำน่ฯ เปี็น่ท่�เร่ยบร้อยแล้้ว สำ่วน่
อ่กหน่่�งโค่รงการ ได้้แก่ โค่รงการขน่มธิ้ญ่พืชำข้าวไรซ์เบอร่�เค่ล้ือบ
ชำอ็กโกแล้ต้ท่�โรงงาน่ SCSC รว่มกบ้วสิำาหกจิชำมุชำน่เกาะกก อำาเภอ
เมอืง จง้หวด้้ระยอง น่้�น่ ย้งอย่้ใน่ระหวา่งด้ำาเน่นิ่การจด้้หาเค่รื�องจก้ร
ให้ก้บชำุมชำน่ฯ ใน่ปีีการเงิน่หน่้า น่อกจากน่้�น่ โรงงาน่ท้�ง 3 แห่งย้ง
ได้ส้ำน่บ้สำน่นุ่ใหพ้น่ก้งาน่เขา้ไปีม่สำว่น่รว่มเปีน็่จติ้อาสำาใน่การพฒ้น่า
ชำมุชำน่ด้ว้ยการน่ำาองค์่ค่วามร้้ด้า้น่การบริหารจด้้การแล้ะกระบวน่การ
ทางธิุรกิจเข้าไปีชำ่วยเหล้ือแล้ะสำร้างค่วามม้�น่ค่งให้ก้บกลุ้่มวิสำาหกิจ
ชำุมชำน่อ่กด้้วย

• การเสำริมสำร้างค่วามสำ้มพ้น่ธ์ิท่�แข็งแกร่งก้บชุำมชำน่แล้ะหน่่วยงาน่
ราชำการอย่างต้่อเน่่�อง อาทิ การร่วมพบปีะปีระชำุมเพื�อร้บฟังค่วาม
ค่ิด้เห็น่จากผู้้้น่ำาชำุมชำน่แล้ะสำื�อมวล้ชำน่เปี็น่ปีระจำา การบริจาค่เงิน่
จำาน่วน่ 215,000 บาท ให้กบ้โรงพยาบาล้สำระบรุ ่โรงพยาบาล้ระยอง 
แล้ะโรงพยาบาล้สำมเด้จ็พระบรมราชำเทว ่ณ ศรร่าชำา ซ่�งต้้�งอย่้ใน่เขต้
จ้งหว้ด้ท่�ต้้�งของโรงงาน่ใน่การต้่อสำ้้ก้บการระบาด้ของโรค่โค่วิด้-19 
รวมถืง่การสำน่บ้สำนุ่น่ชำมุชำน่ด้ว้ยการเปิีด้ต้ล้าด้ใหช้ำมุชำน่น่ำาผู้ล้ติ้ภณ้ฑ์์
ของท้องถืิ�น่มาจำาหน่่ายท่�โรงงาน่ได้้ใน่ทุกสำิ�น่เด้ือน่

• กำ�รส่งเสริมด้�นกำ�รศึ�สน� วัฒินธิรรม แล่ะกำ�รศึึกำษั�: การเข้า
ร่วมก้บชำุมชำน่ใน่งาน่เทศกาล้ปีระเพณ้ หรือโอกาสำต้่างๆ เชำ่น่ การ
แหเ่ท่ยน่พรรษีา งาน่ทอด้กฐิน่แล้ะผู้้าป่ีาสำามค้่ค่ ่งาน่การกุศล้จิบน่ำ�า
ชำา ”รวมน่ำ�าใจสำ้่น่้รุ้ล้ฮิด้ายะห์” ของชำุมชำน่อิสำล้าม ฯล้ฯ การร่วมก้บ
ม้ล้น่ิธิิกระจกเงาเพื�อสำ่งมอบค่อมพิวเต้อร์มือสำองจำาน่วน่ 40 เค่รื�อง 
ให้ก้บโรงเร่ยน่ว้ด้เกาะเซิงหวาย จ้งหว้ด้สำระบุร่ แล้ะโรงเร่ยน่บ้าน่
เขาหิน่ จ้งหว้ด้ชำล้บุร่ การมอบทุน่การศ่กษีาให้แก่เด้็กน่้กเร่ยน่ของ
โรงเรย่น่รอบโรงงาน่ท่�ขาด้แค่ล้น่ทนุ่ทรพ้ย ์การด้ำาเน่นิ่โค่รงการทาสำ่
เต้ิมฝัน่ให้ก้บอุปีกรณ์เค่รื�องเล้่น่ต้่างๆ ใน่หล้ายโรงเร่ยน่บริเวณรอบ
โรงงาน่ เปี็น่ต้้น่

• การสำร้างเสำริมสำุขอน่าม้ยท่�ด้่แล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ยให้ก้บชุำมชำน่ ด้้วย
การจด้้ฝึกอบรมให้ค่วามร้ก้บ้ชำมุชำน่ใน่ด้้าน่การข้บข่�รถืจก้รยาน่ยน่ต้์
อย่างปีล้อด้ภ้ย การร่วมบริจาค่โล้หิต้ให้ก้บสำภากาชำาด้ไทย
การน่ำาเหล็้กเสำ้น่ก่อสำร้างของบริษ้ีทมาปีระดิ้ษีฐ์เปี็น่เค่รื�องกด้เจล้
แอล้กอฮอล้์แบบเหย่ยบ จำาน่วน่ 14 เค่รื�อง มอบให้ก้บชำุมชำน่ 
ใน่การใช้ำปีระโยชำน่ ์การทาสำเ่พื�อสำรา้งจดุ้สำญ้่ล้ก้ษีณ์การเวน้่ระยะหา่ง
ทางสำ้งค่มให้ก้บโรงเร่ยน่ เพื�อปี้องก้น่แล้ะค่วบคุ่มการแพร่ระบาด้
ของโรค่โค่วิด้-19

• กำ�รอันุรักำษั์สิ�งแวดล่้อัม: การด้ำาเน่ิน่โค่รงการ “ทาทา สำต้่ล้ ปีล้้กปี่า
ต้้น่น่ำ�า เฉล้ิมพระเก่ยรต้ิแม่ของแผู้่น่ด้ิน่ ปีีท่� 5” โด้ยได้้ปีล้้กปี่าเสำริม 
สำรา้งฝายชำะล้อน่ำ�าแล้ะซอ่มแซมโปีง่เท่ยม ณ อทุยาน่แหง่ชำาต้นิ่ำ�าต้ก
เจด็้สำาวน้่อย จง้หวด้้สำระบรุ ่แล้ะ ณ ปีา่ชุำมชำน่บ้าน่ภด้้ร-ห้วยมะหาด้ 
จง้หวด้้ระยอง การด้ำาเน่นิ่โค่รงการ “ปีล้ก้ปีา่ ปีล้ก้ชำว่ติ้ ถืวายใน่หล้วง 
ปีีท่� 9” ด้้วยการปีล้้กต้้น่โกงกางจำาน่วน่ 1,000 ต้้น่ พร้อมสำร้างบ้าน่
ป้ีด้ว้ยเศษีไม ้กิ�งไมท้่�ล้อยอย่้ใน่ทะเล้ เพื�อถืวายเปีน็่พระราชำกศุล้แด้่
พระบาทสำมเด็้จพระบรมชำน่กาธิเิบศร มหาภมิ้พล้อดุ้ล้ยเด้ชำมหาราชำ 
บรมน่าถืบพิต้ร แล้ะเปี็น่การเฉล้ิมพระเก่ยรต้ิพระบาทสำมเด้็จพระ
ปีรเมน่ทรรามาธิิบด้่ศร่สำิน่ทรมหาวชำิราล้งกรณ พระวชำิรเกล้้าเจ้า
อย้่ห้ว ณ ศ้น่ย์การเร่ยน่ร้้เชำิงอนุ่ร้กษี์ปี่าชำายเล้น่ ต้ำาบล้ค่ล้องต้ำาหรุ 
จง้หวด้้ชำล้บุร ่แล้ะการจด้้ทำาโค่รงการ “ต้ามรอยพอ่ปีล้ก้ป่ีาโกงกาง” 
โด้ยปีล้ก้ต้น้่โกงกางจำาน่วน่ 1,000 ต้น้่ ณ ชำมุชำน่กลุ้ม่ปีระมงเรอืเล้ก็
ต้ากวน่-อ่าวปีระด้้่ จ้งหว้ด้ระยอง

3.  ก�รพัฒน�เพื�อคัว�มูย่ั�งย่ืน 
สำืบเน่่�องจากปีระเด้็น่ท่�เปี็น่สำาระสำำาค่้ญ่ด้้าน่ค่วามย้�งยืน่ของบริษ้ีท 
ได้้ร้บการปีระเมิน่มาต้้�งแต้่ปีีการเงิน่ 2561 ค่ณะกรรมการฯ จ่งได้้
มอบหมายให้ฝ่ายจ้ด้การสำำารวจปีระเด้็น่ท่�เปี็น่สำาระสำำาค่้ญ่ต้่อผู้้้ม่สำ่วน่
ได้้เสำ่ยทุกกลุ้่มเมื�อชำ่วงปีล้ายปีีท่�แล้้ว แล้ะได้้ทบทวน่ผู้ล้การปีระเมิน่
ใหม่ด้้งกล่้าวเพื�อให้ท้น่ต่้อสำถืาน่การณ์ปีัจจุบ้น่ ค่วามท้าทายแล้ะการ
เปีล้่�ยน่แปีล้งต่้างๆ ใน่อน่าค่ต้ ซ่�งม่ปีระเด็้น่ท่�เป็ีน่สำาระสำำาค่้ญ่ด้้าน่
ค่วามย้�งยืน่ขององค่์กรท่�ได้้ร้บการวิเค่ราะห์แล้ะจ้ด้ล้ำาด้้บค่วามสำำาค่้ญ่
ให้เปี็น่เรื�องท่�บริษี้ทต้้องมุ่งเน่้น่ จำาน่วน่ 5 ปีระเด้็น่สำำาหร้บรอบปีีการ
เงิน่ 2564 เปี็น่ต้้น่ไปี โด้ยค่ณะกรรมการฯ ได้้กำาก้บด้้แล้แล้ะต้ิด้ต้าม
ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ให้เปี็น่ไปีต้ามแผู้น่ธิุรกิจปีระจำาปีีของบริษี้ท ด้้ชำน่้ชำ่�
ว้ด้ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ แล้ะเปี้าหมายท่�ฝ่ายจ้ด้การได้้กำาหน่ด้ไว้ โด้ยม่
ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่ท่�สำำาค่้ญ่ ใน่ 5ปีระเด้็น่ด้้าน่ค่วามย้�งยืน่ท่�ต้้องมุ่งเน่้น่  
ด้้งต้่อไปีน่้�
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1)  การสำร้างค่วามพ่งพอใจให้ก้บล้้กค่้า: มุ่งเน่้น่ล้้กค่้าเปี็น่ศ้น่ย์กล้าง
แล้ะพบปีะล้้กค่้าเป็ีน่ปีระจำาอย่างสำมำ�าเสำมอ เพื�อร้บฟังค่วาม 
ค่ิด้เห็น่แล้ะพ้ฒน่าสำิน่ค้่า โด้ยการปีระชำุมพบปีะซ่�งหน่้าแล้ะผู้่าน่ 
ทางโทรศพ้ท์ รวมถืง่สำื�อสำง้ค่มออน่ไล้น์่ใน่ช่ำวงของการแพร่ระบาด้
ของโรค่โค่วิด้-19 บริษี้ทได้้ม่การปีร้บปีรุงคุ่ณภาพผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์แล้ะ
การบริการอย่างต้่อเน่่�อง อาทิ การปีร้บปีรุงคุ่ณภาพของสิำน่ค้่า
เหล้็กล้วด้ คุ่ณภาพของสำเกล้ท่�ผู้ิว คุ่ณภาพผู้ิว เพิ�มชำ้�น่คุ่ณภาพ
รวมท้�งขน่าด้ เพิ�มค่วามสำามารถืใน่การด่้งล้ด้ขน่าด้ให้เหมาะสำม
ก้บการใช้ำงาน่ของล้้กค้่าแล้ะงาน่ท่�เก่�ยวข้องก้บชิำ�น่ส่ำวน่ยาน่ยน่ต้์ 
การพ้ฒน่าแล้ะสำ่งมอบผู้ล้ิต้ภ้ณฑ์์น่ว้ต้กรรมเพื�อต้อบโจทย์ให้
แก่ล้้กค่้าอย่างต้่อเน่่�อง เชำ่น่ เหล้็กเสำ้น่ต้้าน่ทาน่แรงสำ้�น่สำะเทือน่
ของแผู้่น่ด้ิน่ไหวท่�ชำ่วยยกระด้้บค่วามปีล้อด้ภ้ยให้ก้บล้้กค่้า เหล้็ก
เส้ำน่ต้้ด้แล้ะด้้ด้สำำาเร็จร้ปีซ่�งชำ่วยล้ด้การสำ้ญ่เสำ่ยเหล้็กเหล้ือทิ�งจาก 
การต้ด้้แล้ะด้ด้้ท่�หน่า้งาน่ เหล้ก็เสำน้่ขอ้ออ้ยแรงด้ง่สำง้ (SD50) ท่�ม่
ค่วามแข็งแกรง่มากกวา่เมื�อเปีรย่บเท่ยบกบ้เหล็้กเสำน้่ SD40 เหล็้ก
เด้ือยสำำาเร็จร้ปีท่�ชำ่วยล้ด้การน่ำาเข้าสำิน่ค่้าจากต้่างปีระเทศ เหล้็ก
ปีล้อกข้ออ้อยสำำาเร็จร้ปีท่�ชำ่วยเสำริมค่วามแข็งแรงของโค่รงสำร้าง
ค่อน่กร่ต้เสำริมเหล้็ก เหล้็กเสำ้น่ท่�ม่คุ่ณสำมบ้ติ้ท่�สำอด้ค่ล้้องก้บ
มาต้รฐาน่โค่รงการรถืไฟค่วามเร็วสำ้งไทย-จ่น่ ต้ล้อด้จน่ให้บริการ
ท่�ต้อบสำน่องต้่อค่วามค่าด้หว้งของล้้กค่้าได้้รวด้เร็วมากยิ�งข่�น่ 

2)  การกำาก้บด้้แล้กิจการท่�ด้่แล้ะส่ำงเสำริมให้ม่การด้ำาเนิ่น่ธุิรกิจบน่พื�น่
ฐาน่จริยธิรรม: บริษ้ีทได้้ร้บการปีระเมิน่ค่ะแน่น่การกำาก้บด้้แล้
กิจการใน่ปีี 2563 ท่� 93 ค่ะแน่น่ (ระด้้บด้่เล้ิศ) ซ่�งด้่ข่�น่กว่าปีีก่อน่
ท่�ได้้ร้บการปีระเมิน่ใน่ระด้้บ 90 ค่ะแน่น่ น่อกจากน่้�น่ บริษี้ทย้ง
ได้้จ้ด้อบรมจรรยาบรรณของทาทาแล้ะน่โยบายท่�เก่�ยวข้อง อาทิ 
น่โยบายการร้องเร่ยน่การกระทำาผิู้ด้จรรยาบรรณ น่โยบายการ 
ต้อ่ต้า้น่การต้ดิ้สำนิ่บน่แล้ะการทจุรติ้ค่อรร์ป้ีช้ำ�น่ ใหแ้กพ่น่ก้งาน่ใหม ่
ค่รบร้อยล้ะ 100 ต้ล้อด้จน่ย้งได้้จ้ด้ให้ม่การชำ่�แจงสำื�อสำารถื่งจรรยา
บรรณของทาทาแล้ะน่โยบายท่�เก่�ยวข้องให้ก้บล้้กค่้า ค่้่ค่้า แล้ะ
ผู้้้ร้บเหมาใน่การปีระชำุมปีระจำาปีี รวมถื่งการให้ค่วามร่วมมือก้บ
ค่ณะกรรมการแน่วร่วมต่้อต้้าน่ค่อร์ร้ปีช้ำน่ของภาค่เอกชำน่ไทย
อย่างต้่อเน่่�องอ่กด้้วย  

3)  การปีล่้อยก�าซจากการด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริษ้ีท: อ้ต้ราการปีล่้อย
ก�าซค่าร์บอน่ได้ออกไซด์้ของบริษ้ีทอย่้ท่� 0.628 ต้้น่/ต้้น่น่ำ�า
เหล้็กด้ิบ ซ่�งด้่กว่าปีีก่อน่อย้่ท่�ระด้้บ 0.667 ต้้น่/ต้้น่น่ำ�าเหล็้กด้ิบ 
โด้ยปีระสำบค่วามสำำาเรจ็จากการใชำพ้ล้ง้งาน่แล้ะปัีจจย้การผู้ล้ติ้หล้ก้
ท่�ม่ปีระสำทิธิภิาพมากข่�น่จากการด้ำาเนิ่น่โค่รงการล้ด้พล้ง้งาน่ไฟฟ้า
ด้้วยการใชำ้ Tap20  ท่�โรงงาน่ SISCO การค่วบคุ่มระบบเผู้าไหม้
เชำื�อเพล้ิงใน่ระด้้บ 2 ท่�เต้าอบเหล้็กแท่ง โรงงาน่ NTS แล้ะการ
ใชำ้ไฟฟ้าจากพล้้งงาน่แสำงอาทิต้ย์ ท้�งน่้� โรงงาน่ SISCO ได้้ร้บ
รางว้ล้ค่าร์บอน่ฟุต้พริ�น่ท์ จากองค่์การบริหารจ้ด้การก�าซเรือน่
กระจก (องค่์การมหาชำน่) ใน่การม่สำ่วน่ร่วมล้ด้โล้กร้อน่จากภาวะ
เรือน่กระจก น่อกจากน่้� โรงงาน่ NTS แล้ะโรงงาน่ SCSC ได้้ร้บ
รางว้ล้เหมืองแร่สำ่เข่ยว ปีระจำาปีี 2563 ซ่�งน่้บเปี็น่ปีีท่� 3 ต้ิด้ต้่อก้น่  
จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะการเหมืองแร่ กระทรวง
อุต้สำาหกรรม รวมต้ล้อด้ถื่งโรงงาน่ SCSC ย้งได้้ร้บรางว้ล้ธิงขาว

ด้าวเข่ยว ปีระจำาปีี 2563 จากการน่คิ่มอตุ้สำาหกรรมแหง่ปีระเทศไทย  
อ่กด้้วย

4)  การสำร้างค่วามผู้้กพ้น่ก้บชำุมชำน่แล้ะสำ้งค่ม: ใน่รอบปีีการเงิน่  
2563 - 2564 พน่้กงาน่ของบริษี้ทร้อยล้ะ 100 ได้้เข้าร่วมใน่พ้น่ธิ
กิจเพื�อสำ้งค่มใน่หล้ากหล้ายโค่รงการซ่�งสำอด้ค่ล้้องก้บแผู้น่ธุิรกิจ
ปีระจำาปีีท่�ได้้กำาหน่ด้ไว้ โด้ยม่จำาน่วน่ช้ำ�วโมงจิต้อาสำาเฉล่้�ย 8.0 
ช้ำ�วโมงต้อ่ค่น่ต้อ่ปีี แล้ะเปีน็่ปีระโยชำน่ค์่รอบค่ล้มุปีระชำาชำน่ใน่ชำมุชำน่
มากกว่า 50,000 ค่น่ ท้�งน่้� โรงงาน่ NTS แล้ะโรงงาน่ SISCO  
ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบการเค่รือข่ายท่�ม่การด้ำาเน่ิน่งาน่ 
ด้้าน่ค่วามร้บผิู้ด้ชำอบต่้อสำ้งค่มอย่างต่้อเน่่�อง (CSR-DPIM  
Continuous) ปีระจำาปีี 2563 จากกรมอุต้สำาหกรรมพื�น่ฐาน่แล้ะ
การเหมืองแร่ กระทรวงอุต้สำาหกรรม แล้ะโรงงาน่ท้�ง 3 แห่ง  
ย้งได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบการรวมพล้้งสำร้างค่วามร้บผิู้ด้
ชำอบต้่อสำ้งค่มเปี็น่สำุขอย่างย้�งยืน่ท่�ด้ำาเน่ิน่การอย่างต้่อเน่่�อง  
(CSR-DIW Continuous) ปีระจำาปีี 2563 จากกรมโรงงาน่
อุต้สำาหกรรม กระทรวงอุต้สำาหกรรม 

5)  สุำขภาวะแล้ะค่วามปีล้อด้ภ้ยใน่การทำางาน่: บริษ้ีทได้้มุ่งเน้่น่การ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ให้เปี็น่ไปีต้าม 6 กล้ยุทธิ์ด้้าน่ค่วามปีล้อด้ภ้ย ซ่�งรวม
ถื่งการด้้แล้สำุขภาพให้แก่พน่้กงาน่แล้ะผู้้้ร้บเหมาเพื�อปี้องก้น่การ
แพร่ระบาด้ของโรค่ต้ิด้เชืำ�อไวร้สำ โค่วิด้-19 ต้ามมาต้รการของ
กระทรวงสำาธิารณาสำุข ต้ล้อด้จน่การสำ่งเสำริมให้พน่้กงาน่ปีฏิบ้ต้ิ
งาน่จากท่�พ้กอาศ้ย ท้�งน่้� ใน่รอบปีีการเงิน่ 2564 บริษี้ทม่อ้ต้รา
การเกิด้อุบ้ต้ิเหตุ้ถื่งข้�น่หยุด้งาน่อย้่ท่� 0.21 ค่ร้�ง/ล้้าน่ช้ำ�วโมงการ
ทำางาน่ ม่จำาน่วน่การบาด้เจ็บเล้็กน่้อยท่�ไม่ถื่งข้�น่หยุด้งาน่ ล้ด้ล้ง
จากปีีก่อน่จากจำาน่วน่ 16 ราย เหล้ือ 7 ราย แล้ะไม่ม่พน่้กงาน่
หรือผู้้้ร้บเหมาค่น่ใด้ติ้ด้เชืำ�อโค่วิด้-19 แต่้อย่างใด้ โด้ยโรงงาน่ 
NTS ได้้ร้บรางว้ล้สำถืาน่ปีระกอบกิจการต้้น่แบบด้่เด่้น่ด้้าน่ค่วาม
ปีล้อด้ภ้ยระด้้บปีระเทศ ปีระจำาปีี 2563 จากกรมสำว้สำดิ้การแล้ะ
คุ่้มค่รองแรงงาน่ กระทรวงแรงงาน่  

โด้ยภาพรวม บริษ้ีทได้้ด้ำาเน่ิน่การอย่างต้่อเน่่�องด้้วยค่วามเข้มแข็ง
บน่เสำ้น่ทางของการพ้ฒน่าอย่างย้�งยืน่ ซ่�งใน่ปีีท่�ผู้่าน่มา บริษี้ทได้้ร้บ
การปีระกาศจากต้ล้าด้หล้้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทยให้อย่้ใน่รายชืำ�อหุ้น่
ย้�งยนื่ ปีระจำาปี ี2563 แล้ะยง้ได้้ร้บรางว้ล้เก่ยรต้ิค่ณุการเปีดิ้เผู้ยขอ้มล้้ 
ค่วามย้�งยืน่ ปีระจำาปีี 2563 จากสำถืาบ้น่ไทยพ้ฒน่์ อ่กด้้วย

ค่ณะกรรมการพน้่ธิกิจเพื�อสำง้ค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่ ขอขอบค่ณุท่าน่ผู้้ถ้ือื
หุ้น่แล้ะผู้้้ม่สำ่วน่ได้้เสำ่ยท่�ได้้ให้การสำน่้บสำนุ่น่บริษ้ีทด้้วยด้่เสำมอมา แล้ะ
หว้งเปี็น่อย่างยิ�งว่า จะย้งค่งได้้ร้บการสำน่้บสำนุ่น่แล้ะค่ำาแน่ะน่ำาอ้น่ทรง
คุ่ณค่่าจากทุกท่าน่ใน่การเด้ิน่หน่้าพ้น่ธิกิจเพื�อสำ้งค่มแล้ะค่วามย้�งยืน่
ของเราต้่อไปี   
  

หัตุถศึักำดิ� ณ ป้อัมเพ็ช้ร์
ประธิ �นคณะกำรรมกำ�รพันธิกำิจเพื�อัสังคมแล่ะคว�มยั�งยืน
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ร�ย่ง�นคัว�มูรับผู้ิดชื่อบข้องคัณะกรรมูก�รต่่อร�ย่ง�นท�งก�รเงิน

เร่ย่น ท่�นผูู้้ถืือหุ้น

ค่ณะกรรมการบริษ้ีทเป็ีน่ผู้้้ร้บผู้ิด้ชำอบต่้องบการเงิน่รวมของบริษ้ีท 
ทาทา สำต้่ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) แล้ะบริษ้ีทย่อย รวม
ท้�งสำารสำน่เทศทางการเงิน่ท่�ปีรากฏใน่รายงาน่ปีระจำาปีี 2563-2564  
ซ่�งจ้ด้ทำาข่�น่ต้ามมาต้รฐาน่การรายงาน่ทางการเงิน่ใน่ปีระเทศไทย  
แล้ะต้ามข้อกำาหน่ด้ของค่ณะกรรมการกำาก้บหล้้กทร้พย์ ว่าด้้วยการ
จ้ด้ทำาแล้ะน่ำาเสำน่อรายงาน่ทางการเงิน่ภายใต้้พระราชำบ้ญ่ญ้่ต้ิหล้้ก
ทร้พย์แล้ะต้ล้าด้หล้้กทร้พย์ โด้ยได้้พิจารณาเล้ือกใชำ้น่โยบายบ้ญ่ชำ่ท่� 
เหมาะสำมแล้ะถืือปีฏิบ้ต้ิอย่างสำมำ�าเสำมอ การพิจารณาถื่งค่วามสำม
เหตุ้สำมผู้ล้ แล้ะค่วามระม้ด้ระว้งรอบค่อบใน่การจ้ด้ทำา รวมท้�งม่การ
เปีิด้เผู้ยข้อม้ล้สำำาค่้ญ่อย่างเพ่ยงพอแล้ะโปีร่งใสำใน่หมายเหตุ้ปีระกอบ 
งบการเงิน่รวมแล้ะงบการเงิน่เฉพาะกิจการเพื�อให้เป็ีน่ปีระโยชำน่์ต้่อ 
ผู้้้ถืือหุ้น่แล้ะผู้้้ล้งทุน่ท้�วไปี

ค่ณะกรรมการบริษ้ีทได้้แต้่งต้้�งค่ณะกรรมการต้รวจสำอบแล้ะบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยง ซ่�งปีระกอบด้้วยกรรมการท่�เปี็น่อิสำระเปี็น่ผู้้้กำาก้บแล้ะ
ด้้แล้งบการเงิน่ ปีระเมิน่ ระบบการค่วบคุ่มภายใน่แล้ะการบริหาร 
ค่วามเสำ่�ยงใหม่้ปีระสำทิธิผิู้ล้ เพื�อใหม่้ค่วามม้�น่ใจได้ว้า่มก่ารบ้น่ท่กขอ้มล้้ 
ทางบ้ญ่ช่ำท่�ถื้กต้้อง ค่รบถ้ืวน่ เพ่ยงพอ ท้น่เวล้า แล้ะปี้องก้น่ไม่ให้ 
เกดิ้การทุจรติ้หรอืด้ำาเน่นิ่การท่�ผู้ดิ้ปีกต้ ิซ่�งค่วามเหน็่ของค่ณะกรรมการ 
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเส่ำ�ยง ได้้ปีรากฏใน่รายงาน่ของค่ณะกรรมการ 
ต้รวจสำอบแล้ะบริหารค่วามเสำ่�ยงปีระจำาปีี 2563-2564 ท่�แสำด้งไว้ใน่
รายงาน่ปีระจำาปีีน่้�แล้้ว

ค่ณะกรรมการบรษ้ิีท ม่ค่วามเหน็่วา่ระบบการค่วบค่มุภายใน่ของบรษ้ิีท
โด้ยรวมอย่้ใน่ระด้้บท่�เพ่ยงพอ แล้ะสำามารถืสำร้างค่วามเชืำ�อม้�น่ได้้ว่า 
งบการเงิน่ของบริษ้ีท ทาทา สำต่้ล้ (ปีระเทศไทย) จำาก้ด้ (มหาชำน่) 
แล้ะบริษี้ทย่อย แสำด้งฐาน่ะทางการเงิน่ ผู้ล้การด้ำาเน่ิน่งาน่แล้ะกระแสำ
เงิน่สำด้ ถื้กต้้องใน่สำาระสำำาค่้ญ่แล้้ว

                      
                            ปิยุช้ กำุปตุ้�

ประธิ�นกำรรมกำ�ร
ร�จ่ฟ มังกำัล่

กำรรมกำ�รผู้จัดกำ�รใหญ่



งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษััท ทาทา สตีีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
วันที � 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 

ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของ

ผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจาก 

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจ้าไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก

ต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

ค่าความนิยม 
 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 9 เรื่องประมาณ

การทางบญัชีที่สําคญัและการใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประเมนิการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 เรื่อง คา่ความนิยม 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ

จํานวน 5,802 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และค่าความนิยม - สุทธิ จํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน

งบการเงนิรวม  
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

คา่ความนิยมโดย 
 

1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลด 

กระแสเงนิสด สําหรบัระยะเวลา 5 ปี และคดิมูลค่าสุดทา้ย

ดว้ยอตัราการเตบิโตของธุรกจิคงที่ตัง้แต่ปีที่ 5 หลงัจาก

นัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมาเป็นมูลค่าปจัจุบนั

โดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของเงนิทุน และ 
 

2. เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคดิลดกบัมูลค่า

ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อ ให้เกิดเงินสด 

แต่ละหน่วย กระแสเงนิสดคดิลดของแต่ละหน่วยสนิทรพัย์

ที่ก่อใหเ้กิดเงนิสดถูกใช้เพื่อประเมนิค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยมของแต่ละ

หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 
 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและค่าความนิยม

ที่ต้องรบัรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่สําคญัที่ใช้ได้มี

การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 20 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัเรื่องน้ีเน่ืองจากมีจํานวนเงินที่มี

สาระสําคญัต่องบการเงนิรวมและการประเมนิความเพยีงพอ

ของการรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท

ย่อยและค่าความนิยมมีความซบัซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่

เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานที่เป็นผลมาจากการคาดการณ์

สภาวะตลาดในอนาคตหรอืแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน

การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายใน 

ทีส่าํคญัทีบ่รษิทัจดัใหม้ขีึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการดอ้ยค่า

และมุ่งเน้นการวเิคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง

ทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่า  

ซึง่รวมถงึ 
 

- ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจ ประเมนิ และสอบถามผูบ้รหิาร 

ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ

กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ 

และทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร  
 

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ

งบประมาณและแผนธุรกิจซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

บริหารของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนการในอนาคต  
 

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

ในปีปจัจุบันกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่อนเพื่ อ

พิจารณาว่าผลการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน

สมเหตุสมผลหรอืไม ่ 
 

- ข้าพเจ้าประเมนิสมมติฐานที่สําคญัของผู้บริหารที่ใช้ใน 

การคาดการณ์โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกบักําไรขัน้ต้นและ

อตัราการเติบโตโดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขในอดีต

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  
 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรที่นํามาใช้ในการพจิารณาอตัรา

คดิลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  
 

- ขา้พเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมนิมูลค่าของขา้พเจา้ใน

การสอบทานการประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ อตัราคดิลด และเปรยีบเทยีบประมาณการดงักล่าว

กบัประมาณการที่ผูบ้รหิารใช้ 
 

จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน 

ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน 

บรษิทัย่อยและค่าความนิยม มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน

ทีไ่ดร้บั 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 
 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 13 เรื่องสนิทรพัย ์

ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการม ี

เงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ตามมูลค่าบญัชีจํานวน 207 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น  

ร้อยละ 2 ของมูลค่าของสินทรพัย์รวมในงบการเงินรวม  

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ

ใหบ้รกิารจดัการเกี่ยวกบัตะกอนเหลก็ซึ่งกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิ

ว่าเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32 เรื่องการแสดง

รายการเครื่องมือทางการเงิน และต้องวดัมูลค่าภายหลงัด้วย

มูลค่ายุติธรรมภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงิน โดยกลุ่มกิจการ

เลือกวดัมูลค่าตราสารทุนดงักล่าวด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 

ผูบ้รหิารไดใ้ชผู้เ้ชีย่วชาญที่เป็นบุคคลภายนอกในการประเมนิมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการวดัมูลค่ายุติธรรม

ต้องอาศยัดุลยพนิิจที่สําคญัของผูบ้รหิารในการประมาณการผล

การดําเนินงานในอนาคตและการประมาณการกระแสเงินสด 

รวมถงึการใชอ้ตัราการคดิลดทีเ่หมาะสมในการคดิลดประมาณการ

กระแสเงนิสด ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีใ่ช้ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม

ประกอบด้วย ประมาณการรายได้ รายจ่ายฝ่ายทุน รายจ่าย

ดําเนินงาน โครงสร้างเงนิทุน และอตัราคดิลดที่ใช้ในการคดิลด

ประมาณการกระแสเงนิสด ทัง้น้ีผลการประเมนิของผูเ้ชี่ยวชาญ

พบว่ามูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามวธิีราคาทุน ดงันัน้กลุ่ม

กิจการรบัรู้กําไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมในองค์ประกอบอื่น

ของสว่นของเจา้ของในงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

จํานวน 146 ล้านบาท และในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบ

การเงนิรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 

61 ลา้นบาท   
 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน เน่ืองจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกใช้วิธี

คดิลดกระแสเงินสดซึ่งต้องอาศยัข้อสมมติฐานในการคํานวณ

เป็นจํานวนมาก อกีทัง้การกําหนดขอ้สมมตฐิานดงักล่าวขึน้อยู่

กบัการใช้ดุลยพนิิจที่สําคญัของผู้บรหิารในการประเมนิความ

เป็นไปไดข้องการประมาณการกระแสเงนิสดและอตัราคดิลด 

ทีใ่ชใ้นการคาํนวณดงักล่าว  

ขา้พเจ้าปฏิบตัิงานดงัต่อไปน้ีเพื่อให้ได้หลกัฐานเกี่ยวกบัมูลค่า

ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน ซึง่จดัทําโดยผูบ้รหิาร 

- ข้าพเจ้าได้ประเมนิการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารสําหรบัการ

จดัประเภทเงนิลงทุนว่าเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และ

ประสบการณ์ในอดตีของผูเ้ชีย่วชาญทีผู่บ้รหิารใช้ 

- ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในตราสารทุน   รวมทัง้สอบถามผู้บริหารในเชิง

ทดสอบเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานที่สําคญัที่ผู้บรหิารใช้ในการ

ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต เช่น ประมาณการรายได ้

รายจ่ายฝ่ายทุน รายจ่ายดําเนินงาน และอตัราคดิลด รวมทัง้

การเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สําคญักบัตวัเลขในอดีต 

แหล่งขอ้มลูภายนอก 

- ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจโดย

เปรยีบเทียบแผนธุรกิจของปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ข้าพเจา้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของขา้พเจ้า

ประเมนิอตัราคดิลดอย่างเป็นอิสระ โดยพจิารณาเทียบกบั

ข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถ

อ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อให้ม ัน่ใจว่า

อตัราคดิลดทีผู่บ้รหิารใชอ้ยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถยอมรบัได้ 
 

จากผลการปฏิบตัิตามวิธีดงักล่าว ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการและ 

ข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ 

เงนิลงทุนในตราสารทุนมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตาม

วธิกีารบญัชใีนเรื่องวดัการมลูค่ายตุธิรรม 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี

ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ 

ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณา 

ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า 

ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  

อนัเป็นสาระสําคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระสําคญั 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน รวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิด  

ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต

ถงึการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุด

การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มูล 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 ก) 950,537,340 576,994,729 796,377,572 432,887,326

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 1,129,158,891 650,277,524 82,022,895 30,477,863

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 33 ค) - - 6,868,063,764 3,092,083,518

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 14 3,459,057,396 2,515,332,808 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 15 75,191,395 127,583,259 477,192 528,522

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 5,613,945,022 3,870,188,320 7,746,941,423 3,555,977,229

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16 - - 5,801,787,632 12,013,047,275

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่ 13 206,640,000 - - -

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - 1,241 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 17 2,566,395,653 2,891,957,847 11,310,934 22,947,175

สนิทรพัยไ์ม่ใชง้านเพือ่รอการขาย - สุทธิ 18 343,000,000 460,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 19 670,012,904 - 29,369,678 -

ค่าความนิยม - สุทธิ 20 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 21 27,350,208 29,582,875 11,798,654 12,444,824

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 22 17,694,773 43,286,352 17,694,773 17,971,265

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 23 99,432,220 112,570,221 60,810,547 71,207,473

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,386,539,850 6,993,412,628 5,932,772,218 12,137,618,012

รวมสินทรพัย์ 13,000,484,872 10,863,600,948 13,679,713,641 15,693,595,241

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 ก) 950,537,340 576,994,729 796,377,572 432,887,326

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธิ 12 1,129,158,891 650,277,524 82,022,895 30,477,863

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 33 ค) - - 6,868,063,764 3,092,083,518

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 14 3,459,057,396 2,515,332,808 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 15 75,191,395 127,583,259 477,192 528,522

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 5,613,945,022 3,870,188,320 7,746,941,423 3,555,977,229

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16 - - 5,801,787,632 12,013,047,275

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่ 13 206,640,000 - - -

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - 1,241 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 17 2,566,395,653 2,891,957,847 11,310,934 22,947,175

สนิทรพัยไ์ม่ใชง้านเพือ่รอการขาย - สุทธิ 18 343,000,000 460,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 19 670,012,904 - 29,369,678 -

ค่าความนิยม - สุทธิ 20 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 21 27,350,208 29,582,875 11,798,654 12,444,824

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 22 17,694,773 43,286,352 17,694,773 17,971,265

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 23 99,432,220 112,570,221 60,810,547 71,207,473

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,386,539,850 6,993,412,628 5,932,772,218 12,137,618,012

รวมสินทรพัย์ 13,000,484,872 10,863,600,948 13,679,713,641 15,693,595,241

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะกัาริเงิน
ณ วัันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 24 441,392,535 461,726,989 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 25 1,590,830,373 883,134,309 113,325,278 68,404,467

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 33 ง) - - - 2,118,355,192

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 25,172,933 61,554,463 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 24 38,567,524 1,129,125 15,938,335 -

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 36,266,429 15,771,636 6,755,197 4,966,401

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,132,229,794 1,423,316,522 136,018,810 2,191,726,060

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 24 656,313,871 39,652,735 13,618,666 -

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 22 1,917,214 - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 329,092,385 340,671,708 81,475,899 81,800,220

ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 27 410,250 1,068,360 410,250 1,068,360

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 987,733,720 381,392,803 95,504,815 82,868,580

รวมหน้ีสิน 3,119,963,514 1,804,709,325 231,523,625 2,274,594,640

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 24 441,392,535 461,726,989 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 25 1,590,830,373 883,134,309 113,325,278 68,404,467

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 33 ง) - - - 2,118,355,192

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 25,172,933 61,554,463 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 24 38,567,524 1,129,125 15,938,335 -

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 36,266,429 15,771,636 6,755,197 4,966,401

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,132,229,794 1,423,316,522 136,018,810 2,191,726,060

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 24 656,313,871 39,652,735 13,618,666 -

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 22 1,917,214 - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 329,092,385 340,671,708 81,475,899 81,800,220

ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 27 410,250 1,068,360 410,250 1,068,360

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 987,733,720 381,392,803 95,504,815 82,868,580

รวมหน้ีสิน 3,119,963,514 1,804,709,325 231,523,625 2,274,594,640

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะกัาริเงิน
ณ วัันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

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

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้

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

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 28 373,780,813 372,575,416 373,780,813 372,575,416

ก าไร(ขาดทุน)ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,454,956,461) (3,108,992,278) 1,264,041,653 1,236,057,635

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ 165,311,007 - - -

9,894,502,909 9,073,950,688 13,448,190,016 13,419,000,601

(13,981,551) (15,059,065) - -

9,880,521,358 9,058,891,623 13,448,190,016 13,419,000,601

13,000,484,872 10,863,600,948 13,679,713,641 15,693,595,241

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

9

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะกัาริเงิน
ณ วัันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 22,016,896,005 20,124,731,346 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 392,192,000 405,736,000

ตน้ทนุขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (20,532,574,600) (19,378,925,298) - -

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร - - (369,645,366) (386,356,535)

กาํไรขัน้ต้น 1,484,321,405 745,806,048 22,546,634 19,379,465

รายไดอ้ื่น 29 119,041,252 108,809,516 71,642,101 89,875,896

คา่ใชจ่้ายในการขาย (190,616,336) (185,000,524) - -

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (564,361,873) (506,798,364) (26,008,524) (13,502,826)

คา่ใชจ่้ายอื่น 18 (117,000,000) - (41,794) -

ตน้ทนุทางการเงนิ (43,038,442) (52,227,340) (21,691,763) (31,356,021)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 688,346,006 110,589,336 46,446,654 64,396,514

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 31 (56,728,075) (63,488,637) (22,338,713) 5,276,260

กาํไรสาํหรบัปี 631,617,931 47,100,699 24,107,941 69,672,774

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิ

      ลงทนุในตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

      ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 60,480,000 - - -

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 29,976,178 (26,043,472) 6,351,843 (1,684,391)

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (17,371,381) 3,358,497 (1,270,369) 336,878

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

  ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 73,084,797 (22,684,975) 5,081,474 (1,347,513)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผือ่ขาย - (1,200,000) - -

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - 140,000 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

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

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 73,084,797 (23,744,975) 5,081,474 (1,347,513)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 704,702,728 23,355,724 29,189,415 68,325,261

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จำ
สำาหริับปีสิ�นสุดวัันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จำ
สำาหริับปีสิ�นสุดวัันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 630,549,055 47,877,669 24,107,941 69,672,774

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,068,876 (776,970) - -

631,617,931 47,100,699 24,107,941 69,672,774

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 703,625,214 24,157,441 29,189,415 68,325,261

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,077,514 (801,717) - -

704,702,728 23,355,724 29,189,415 68,325,261

กาํไรต่อหุ้น

   ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 32 0.07 0.01 0.00 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 630,549,055 47,877,669 24,107,941 69,672,774

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,068,876 (776,970) - -

631,617,931 47,100,699 24,107,941 69,672,774

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 703,625,214 24,157,441 29,189,415 68,325,261

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,077,514 (801,717) - -

704,702,728 23,355,724 29,189,415 68,325,261

กาํไรต่อหุ้น

   ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 32 0.07 0.01 0.00 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 688,346,006 110,589,336 46,446,654 64,396,514

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 511,819,470 492,086,394 27,910,240 13,090,715

(กลบัรายการ)ผลขาดทุนดา้นเครดติ

   ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (135,260) 8,241 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 43,466,501 109,821,080 12,440,572 26,855,234

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (11,571,694) (1,126,545) (29,453) (41,657)

รายการปรบัปรงุอืน่ทีไ่มใ่ช่เงนิสด 11 ข) 128,963,948 1,403,067 1,141,885 1,910,489

ดอกเบีย้รบั 29 (2,961,897) (4,261,089) (71,067,096) (89,133,187)

เงนิปนัผลรบั 29 (28,800,000) (14,400,000) - -

ดอกเบีย้จ่าย 43,038,442 52,227,340 21,691,763 31,356,021

1,372,165,516 746,347,824 38,534,565 48,434,129

การเปล่ียนแปลงในเงินหมุนเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (470,742,648) 28,189,118 (56,282,460) 1,019,437

สนิคา้คงเหลอื (975,502,585) 636,456,344 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 674,384,099 (178,667,186) 49,458,231 6,338,027

เงนิสดรบั(จ่าย)อืน่จากกจิกรรมด าเนินงาน 11 ค) 45,910,856 (5,186,832) (5,096,899) 89,021

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 646,215,238 1,227,139,268 26,613,437 55,880,614

การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดทีเ่กดิจากการกูย้มื 11 ง) (45,792,495) (53,653,828) (26,791,626) (28,647,619)

จ่ายภาษเีงนิได้ (113,116,092) (34,940,765) (12,935,664) (13,577,027)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 487,306,651 1,138,544,675 (13,113,853) 13,655,968

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 จ) (1,059,827) (10,658,400) (386,000) (3,550,627)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11 จ) (89,318,860) (234,835,209) (925,995) (236,550)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ

   อาคารและอุปกรณ์ 34,710 401,395 528,026 23,900

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนเผือ่ขาย - 130,000 - -

เงนิสดรบัจาก(จ่าย)เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 11 จ), 33 ค) - - 2,435,279,397 (651,032,661)

เงนิปนัผลรบั 29 28,800,000 14,400,000 - -

ดอกเบีย้รบั 3,131,097 4,667,992 75,803,043 88,623,782

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (58,412,880) (225,894,222) 2,510,298,471 (566,172,156)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ (20,334,454) (1,258,709,038) - -

เงนิสดรบัจาก(จ่ายคนื)เงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากบรษิทัย่อย - สุทธิ 33 ง) - - (2,118,355,192) 278,531,110

จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (35,016,706) (3,713,229) (15,339,180) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (55,351,160) (1,262,422,267) (2,133,694,372) 278,531,110

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 373,542,611 (349,771,814) 363,490,246 (273,985,078)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 576,994,729 926,766,543 432,887,326 706,872,404

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11 ก) 950,537,340 576,994,729 796,377,572 432,887,326

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจํากดั ซึ่งตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในบรษิทัอื่นและ

ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่555 อาคารรสาทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติ การรบัจ้างผลิต จําหน่ายและซื้อมาขายไป สนิค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหลก็รูปพรรณ

ขนาดเลก็  

 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุ่มกจิการ คอื T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์และถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 67.90 

โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศอนิเดยี 

 

TSGH ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบว่า ยงัคงร่วมมอืกบันักลงทุนที่มศีกัยภาพเพื่อดําเนินการตามแผนการหา

พนัธมติรสาํหรบัธรุกจิของกลุ่มกจิการต่อไป 

 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย 

ของบรษิทั ได้มมีติอนุมตัใิห้เปลี่ยนชื่อบรษิทัจาก บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็น บรษิทั ทาทา สตลี การผลิต 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บรษิทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 

พ.ศ. 2563 และ ในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครัง้น้ี ไดม้มีตอินุมตัใิหร้บัโอนธุรกจิของบรษิทั 

เหลก็สยาม (2001) จาํกดั และบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดัซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัเช่นกนั  

 

ต่อมาเมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดท้ําสญัญาโอนกจิการทัง้หมดกบั 

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั และ บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ซึง่ข ัน้ตอนการโอนไดเ้สรจ็สิน้แล้วเมื่อสิน้วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และการโอนธุรกจิทัง้หมดมผีลวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (หมายเหตุ 37) 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั ทาทา สตีล การผลติ”) 

ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงมหีน้ีสนิหมนุเวยีนรวมสงูกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวมเป็นจํานวน 4,129 ล้านบาท และ 2,439 ล้านบาท ตามลําดบั 

อย่างไรกต็าม จํานวนหน้ีสนิหมุนเวยีนได้รวมเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ เป็นจํานวน 6,868 ล้านบาท และ 3,092 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยบรษิทัใหญ่รบัรองว่าจะยงัคงสนับสนุนด้านการเงนิให้กบับรษิทั ทาทา สตลี การผลิต อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรษิทั ทาทา สตีล การผลิต 

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปอย่างน้อยในอกี 12 เดอืนนับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดจ้ดัทํา

แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรบัปรุงการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ทาทา สตีล การผลิต แล้ว ทัง้น้ีบริษทัจดัการสภาพคล่อง 

ในลกัษณะของกลุ่มกจิการ   

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว

ไม่ไดส้่งผลกระทบทางลบอย่างมสีาระสาํคญัต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการ

ได้ให้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และมกีารประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธผิล 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    

 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

ยกเว้นเรื่องที่อธบิายในนโยบายการบญัชีเรื่องสนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการ (รวมถงึตราสารอนุพนัธ์) ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุ 

ขอ้ 6.7 นโยบายการบญัชเีรื่องหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 6.14 และนโยบายการบญัชเีรื่องสนิทรพัย์ 

ไมห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่าย) ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ซึง่จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 6.8 

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที่สําคญัและ  

การใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารซึง่จดัทําขึน้ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่อง

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคญัต่อ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 9 

 

งบการเงนิรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนใน บรษิทั สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส 

จาํกดั ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทัเหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั และโอนมาให้บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2564 จากการรบัโอนธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั ในอตัรารอ้ยละ 24 ของทุน ตามวธิสี่วนไดเ้สยี เน่ืองจากบรษิทั

ไม่มอีทิธพิลอย่างมสีาระสําคญัในการกําหนดนโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานและไม่มกีรรมการที่มอีํานาจ ลงนามผูกพนัใน

บรษิทั สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั ดงันัน้ ก่อนวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัย่อยได้บนัทึกเงนิลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจาํนวนเงนิ 1,241 บาท ในราคาทุน (หมายเหตุขอ้ 13) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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18 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) เครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมดีงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบบัที่ 16 

การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบบัที่ 19 

การชําระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิได้กําหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและ  

การวดัมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ ให้แนวทางปฏิบตัิสําหรบัการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ และ  

ให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตัิการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการ

รบัรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting mismatch)  

และให้แนวปฏิบตัิในรายละเอียดเกี่ยวกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่ออกโดยกิจการว่าเป็นหน้ีสนิหรอืทุน 

และกําหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 
 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กิจการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจสําหรบั  

การถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาวา่เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) หรอืไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการสินทรพัย์ทางการเงินด้วย หลกัการใหม่  

ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา  

ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 

ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิ

โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมด

ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการ

ตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์้างองิ

มมีลูคา่ตํ่า  
 

ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตัิ 

โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 
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19 

 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิได้

ของเงนิปนัผลจากตราสารทุน ให้รบัรู้ภาษีเงนิได้โดยให้สอดคล้องกบัการรบัรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดตีที่ทําให้เกิด

กําไรทีนํ่ามาจดัสรรเงนิปนัผล  
 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสีําหรบักรณีที่มกีารแก้ไขโครงการ 

การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการไดเ้กดิขึน้ กลุ่มกจิการจะต้องใช้ข้อสมมตทิี่เป็นปจัจุบนั ณ วนัที่ที่มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ 

หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปจัจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิําหรบัระยะเวลาที่เหลอืของ

รอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 

จ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้  

ได้อธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจบุนัในกรณีทีม่คีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปน้ี 
 

- กจิการตอ้งสมมตวิา่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีทีม่คีวามไม่แน่นอน  และมคีวามรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยา่งครบถว้น โดยไมนํ่าเหตุผลวา่จะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มกจิการสรปุวา่ไมม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีี่มคีวาม

ไมแ่น่นอน กลุ่มกจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มกจิการตอ้งประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ที่เคยอ้างองิในการใช้ 

ดลุยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบ

ระยะเวลารายงานปจัจบุนัมดีงัน้ี 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปน้ี 

- การวดัมลูคา่ ซึง่รวมถงึปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงิน 

รวมทัง้ได้อธบิายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ของกจิการ ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 
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ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม ่ 

ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปจัจยันําเข้าและกระบวนการที่สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามา

รวมกนัมีส่วนอย่างมีนัยสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต”  

โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที่ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อกําหนดการบญัชี

ป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี 

การปรบัปรุงไดกํ้าหนดใหก้จิการใหข้้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่ไดร้บัผลกระทบ

โดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8  

เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ “ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิายถึง

การนําความมสีาระสาํคญัไปประยกุต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 

จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัการผ่อนปรน

ในทางปฏบิตักิรณีที่ผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกที่จะไม่ประเมนิ

ว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเวน้

การจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดงักล่าว 

ตอ้งนํามาถอืปฏบิตักิบังบการเงนิประจาํปีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี กจิการสามารถถือปฏบิตัิ

ก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

ทัง้น้ีกลุ่มกจิการและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมนํ่าการปรบัปรงุดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปจัจบุนั  

 

4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา

รายงานปจัจบุนัมดีงัน้ี 

 

ก) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน

ในทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง  

(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบีย้อา้งองิใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมูลค่า

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม ่โดยใช้อตัราคดิลดที่ปรบัปรุงซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย เพื่อคดิลดค่าเช่าจ่าย

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้  

 

ทัง้น้ีกลุ่มกจิการและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมนํ่าการปรบัปรงุดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปจัจบุนั  
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 

หมายเหตุน้ีอธบิายถงึผลกระทบจากการทีก่ลุ่มกจิการและบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 
(TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ที่นํามาถอืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5.1 และ หมายเหตุ 5.2 
 

กลุ่มกิจการและบรษิทัได้นํานโยบายการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบ
สะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
โดยไมป่รบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ การจดัประเภทรายการใหมแ่ละรายการปรบัปรงุทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐานะกา รเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  

 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

TAS 32 และ 

TFRS 9 

รายการ 

ปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

TFRS 16 

รายการ 

ปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม      

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ก - 146,160 - 146,160 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ก 1 (1) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ ข 2,891,958 - (39,480) 2,852,478 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ ข - - 572,959 572,959 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ ก 43,286 (17,626) - 25,660 

รวม  2,935,245 128,533 533,479 3,597,257 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ      
      

หน้ีสินหมนุเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ      

   ภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ ข 1,129 - 38,107 39,236 

รวม  1,129 - 38,107 39,236 
      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ ข 39,653 - 495,372 535,025 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ ก - 11,606 - 11,606 

รวม  39,653 11,606 495,372 546,631 
      

ส่วนของเจ้าของ      

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ก - 116,927 - 116,927 

รวม  - 116,927 - 116,927 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

TAS 32 และ 

TFRS 9 

รายการ 

ปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

TFRS 16 

รายการ 

ปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน      

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ ข 22,947 - (756) 22,191 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ ข - - 41,168 41,168 

รวม  22,947 - 40,412 63,359 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ      
      

หน้ีสินหมนุเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระ      

   ภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ ข - - 15,509 15,509 

รวม  - - 15,509 15,509 
      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ ข - - 24,903 24,903 

รวม  - - 24,903 24,903 

 

หมายเหตุ 
 

ก) การจดัประเภทและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ (หมายเหตุ 5.1) 

ข) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2) 

 

5.1 เครื่องมือทางการเงิน 

 

ผลกระทบทีม่ตี่อสว่นของเจา้ของของกลุ่มกจิการ ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

- ส่วนของเจ้าของ 

 หมายเหตุ พนับาท 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ)  9,058,892 
   

การจดัประเภทใหมข่องเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนที่วดัมลูคา่ดว้ย FVOCI ก 146,159 

รบัรูห้น้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรงุขา้งตน้  (29,232) 

ผลกระทบรวม  116,927 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 เฉพาะผลกระทบจากมาตรฐาน 

   การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตั ิ

 

9,175,819 
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ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (วนัที่ถอืปฏบิตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใช้จดัการสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทางการเงนิ และจดัประเภทรายการเครื่องมอืทางการเงนิตาม TFRS 9 ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 576,995 576,995 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ - - 633,864 633,864 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ 

   (รวมอยูใ่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น) 

 

494 

 

- 

 

- 

 

494 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 146,160 - 146,160 

เงนิมดัจาํ (รวมอยูใ่นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น) - - 6,121 6,121 

 494 146,160 1,216,980 1,363,634 

 

 งบการเงินรวม 

 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินทางการเงิน 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 461,727 461,727 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 883,134 883,134 

หน้ีสนิอนุพนัธ ์(รวมอยูใ่นหน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น) 2,163 - 2,163 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - 574,261 574,261 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น - 319 319 

 2,163 1,919,441 1,921,604 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 432,887 432,887 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ - - 24,644 24,644 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - 3,092,084 3,092,084 

เงนิมดัจํา (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น) - - 4,185 4,185 

 - - 3,553,800 3,553,800 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 68,404 68,404 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - 2,118,355 2,118,355 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - 40,412 40,412 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น - 220 220 

 - 2,227,391 2,229,554 

 

ก) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

 

ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนซึ่งแสดงดว้ยราคาทุน จํานวน 1,241 บาท 

เป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVOCI และรบัรูมู้ลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจํานวน 146.16 ล้านบาท ในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจจะถอืเงนิลงทุนดงักล่าวในระยะยาว 
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ข) การจดัประเภทของเครื่องมอืทางการเงนิจากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 

 

ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (วนัที่ถอืปฏบิตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) การวดัมูลค่าและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทางการเงนิสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ประเภทการวดัมูลค่า มลูค่าตามบญัชี 

 

 

 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม

(ตาม TAS 105 และ

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

(ตาม TFRS 9) 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

พนับาท 

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

พนับาท 

 

ผลต่าง 

พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน - หมนุเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 576,995 576,995 - 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 633,864 633,864 - 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ 

   (รวมอยู่ในสนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่) 

 

FVPL 

 

FVPL 

 

494 

 

494 

 

- 

สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมนุเวียน      

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย FVOCI 1 146,160 146,159 

เงนิมดัจาํ (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น) ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 6,121 6,121 - 

      

หน้ีสินทางการเงิน - หมนุเวียน      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 461,727 461,727 - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 883,134 883,134 - 

หนี้สนิอนุพนัธ ์ 

   (รวมอยู่ในหนี้สนิหมนุเวยีนอื่น) 

 

FVPL 

 

FVPL 

 

2,163 

 

2,163 

 

- 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

1,129 

 

39,236 

 

38,107* 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 319 319 - 

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมนุเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 39,653 535,025 495,372* 

 

* ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประเภทการวดัมูลค่า มลูค่าตามบญัชี 

 

 

 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม

(ตาม TAS 105 และ

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

(ตาม TFRS 9) 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

พนับาท 

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

พนับาท 

 

ผลต่าง 

พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน - หมนุเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 432,887 432,887 - 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 24,644 24,644 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 3,092,084 3,092,084 - 

สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมนุเวียน      

เงนิมดัจํา (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น) ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 4,185 4,185 - 

      

หน้ีสินทางการเงิน - หมนุเวียน      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 68,404 68,404 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 2,118,355 2,118,355 - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

- 

 

15,509 

 

15,509* 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 220 220 - 

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมนุเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย - 24,903 24,903* 

 

* ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก 

 

ค) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ขา้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกดิขึน้ ดงัน้ี 

 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

กลุ่มกิจการได้ปรบัวธิใีนการคํานวณและพจิารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิให้เป็นไปตาม 

TFRS 9 ซึง่ผลกระทบไมม่สีาระสาํคญั 

 

ทัง้น้ีผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของรายการ ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ ข) เงนิใหกู้้ยมื

ระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยนัน้ ไมเ่ป็นจาํนวนเงนิทีม่สีาระสาํคญั 
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ลูกหน้ีการคา้ 
 

กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 

จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ 
 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก

ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปจัจยัในอนาคต 

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหน้ี    
 

ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัได้พจิารณาว่าไม่มผีลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอื่นทีต่อ้งรบัรูเ้พิม่จากการคาํนวณตาม TFRS 9 
 

คา่เผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

   - ลูกหนี้การคา้ 567,018 58,238 5,359 - 93,307 723,922 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ - - - - (93,307) (93,307) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

   - ลูกหนี้การคา้ 10,676 - - - - 10,676 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ - - - - - - 
 

5.2 สญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่า

สาํหรบัสญัญาเช่าที่ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า 

สาํหรบัสญัญาเช่า ทีด่นิ อาคารสิง่ปลูกสรา้ง และยานพาหนะ ที่มอีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

ณ วนัทีนํ่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปจัจุบนัของหน้ีสนิที่จะต้องชําระ 

คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่กลุ่มกจิการนํามาใช้

ในการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 3.93 
 

สําหรบัสญัญาเช่าที่เดมิกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

การเงนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก โดยจดัประเภท

เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ทัง้น้ีกลุ่มกจิการจะเริม่นําขอ้กําหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตักิบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิร ัง้แรก 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงความแตกต่างของภาระตามสญัญาเช่าดําเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 

งบการเงิน 

รวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 747,702 56,142 

หกั ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกู้ยมืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่า     ณ วนัที่นํามาใชเ้ป็นครัง้แรก (196,624) (2,342) 

บวก หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ไดร้บัรู ้ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 40,782 - 

หกั สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใช้จา่ยตามวธิเีสน้ตรง  (7,520) (3,552) 

หกั สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร / สว่นของค่าบรกิาร 

    ทีไ่ดร้วมอยูใ่นคา่เช่า (11,976) (11,710) 

หกั รายการปรบัปรงุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิสญัญาเช่า (963) - 

บวก รายการปรบัปรงุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอตัราหรอืดชันีทีก่ระทบ 

    ต่อจาํนวนเงนิผนัแปรตามสญัญา 2,860 1,874 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สทุธิ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 574,261 40,412 

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สว่นที่หมนุเวยีน 39,236 15,509 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สว่นที่ไมห่มนุเวยีน 535,025 24,903 

 

วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัท่ีกลุ่มกิจการเลือกใช้ 

 

ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเช่าที่กลุ่มกจิการ

มอียูก่่อนวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

 พจิารณาวา่สญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไมต่ามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

 ถือว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืนนับจากวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็น

สญัญาเช่าระยะสัน้ 

 ไมร่วมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 

 ใช้ข้อเท็จจรงิที่ทราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีที่สญัญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลิก

สญัญาเช่า 

 เลอืกที่จะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 

หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของมาตรฐานการบญัชีและการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื มาตรฐานการ

บญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 4 (TFRIC 4)  

เรื่อง การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
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6 นโยบายการบญัชี 

 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บรษิทัยอ่ย 

 

บรษิทัย่อยหมายถงึกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุน

จะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 

 

ข) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง  

ในรายการระหวา่งกลุ่มกจิการกบับรษิทัรว่มและการรว่มคา้ ถ้าม ีจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีใน

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้น

รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

6.2 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้

สาํหรบัการซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 

 

- มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจา่ยชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 

 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 

 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 

 

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี

ในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้ อ) ในจํานวนที่เกินกว่ามูลค่า

ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่ระบุได้

ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธรุกจิ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 

 

การรวมธรุกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 

 

หากการรวมธรุกจิดาํเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะถกูวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ จะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม่ 

 

การรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิของกจิการที่ถูกนํามารวมดว้ย

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที่ถูกนํามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดที่ต้องจดัทํา  

งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน 

ที่นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกิดขึ้นหลงัจาก  

วนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 

 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ใหไ้ป หน้ีสนิที่เกดิขึน้หรอืรบัมา 

และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคมุ 

 

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการ  

ที่ถูกนํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการ 

จะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม 

 

6.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิ

ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูคา่ใหม่ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไร

หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนดว้ย 

 

6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัชี 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

6.5 ลกูหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที่ลูกคา้จะต้องชําระซึ่งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหน้ี

โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 10 วนั ถงึ 90 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมนุเวยีน  

 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที่เป็น

รายการที่มอีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิที่มนีัยสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจที่จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.7 ฉ) 

 

6.6 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

ราคาทุนของสนิค้าคงเหลือประเภทสนิค้าสําเรจ็รูปและสนิค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  และสนิค้า

คงเหลอืประเภทสนิคา้สาํเรจ็รูปซื้อมาเพื่อขาย วตัถุดบิ อะไหล่ วสัดขุองใช้สิน้เปลอืงและอื่นๆ คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยเคลื่อนที่  

ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด  

ตน้ทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทําประกอบดว้ยคา่วตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ 

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยูใ่นสภาพและสถานทีป่จัจบุนั 
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6.7 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

ก)  การจดัประเภท 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า 

โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไข 

ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงัน้ี 

 

 รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นกําไรหรอืขาดทุน) และ 

 รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร

สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ าเงินลงทุน 

ในตราสารทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  

 

ข)  การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ทํารายการคา้ ซึ่งเป็น

วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงินออก 

เมื่อสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค)  การวดัมลูคา่ 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการ

จะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใช้จา่ยในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า  

เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
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ง) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ  และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ี

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการตดัรายการ

จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร(ขาดทุน)อื่น พร้อมกบักําไร(ขาดทุน)จากอตัรา

แลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์างการเงนิที่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 

และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รายการกําไร

(ขาดทุน)จากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) กําไร(ขาดทุน)จาก

อตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว กําไรหรอื

ขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดง 

ในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เขา้เงื่อนไข 

การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที่เกดิจากการวดัมูลค่า

ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสทุธใินกําไร(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กิดรายการ 

 

จ) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้กําไร (ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม 

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร(ขาดทุน)ที่รบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงักําไร

หรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้น้ี เงนิปนัผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลนัน้ 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้ในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น  

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม 
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ฉ) การดอ้ยคา่ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่า

ของลูกหน้ีการค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตคาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหน้ีการค้าตัง้แต่วนัที่ 

กลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้  
 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก

ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปจัจยัในอนาคต 

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหน้ี 
 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 36 เดอืนก่อนวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติที่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว ทัง้น้ี อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรงุเพื่อใหส้ะท้อนถงึขอ้มูลที่เป็นปจัจุบนัและการคาดการณ์

ล่วงหน้าเกี่ยวกบัปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีผลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของลูกค้า กลุ่มกิจการได้

พจิารณาวา่ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงจากปจัจยัใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ในอดตี   
 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใช้วธิกีารทัว่ไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุน 

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี

นยัสาํคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 

กลุ่มกิจการประเมนิความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี 

การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสีย่งของการผดิสญัญา  

ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต  

มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปจัจุบนัของจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทัง้หมดและ 

กระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
 

กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
 

 จาํนวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

 มลูคา่เงนิตามเวลา 

 ขอ้มลูสนบัสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปจัจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
 

การจดัประเภทและการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ไดส้รปุไวใ้นหมายเหตุ 5.1 (ข)  
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สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมค้า รบัรู้มูลค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึ่งหมายถึง

มลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยทางตรงอื่นๆ 

 

เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 

 

เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมลูคา่ในเวลาภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ

ของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขายรบัรูใ้นกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนดวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิหกัดว้ยคา่เผื่อการดอ้ยค่า 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป 

 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 

 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง

ผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมที่รบัรูส้ะสมไว้ในส่วนของเจา้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน

งบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชี

ของเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

 

6.8 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน(หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จาํหน่าย)ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จําหน่าย)จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบญัชีที่จะ

ได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสนิทรพัย์ 

ทีจ่าํหน่าย) นัน้จะวดัมลูคา่ดว้ยจาํนวนทีต่ํ่ากว่าระหว่างมลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทุนในการขาย 

 

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรบัการปรบัลดมลูคา่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี่จะจําหน่าย)เพื่อให้เท่ากบั

มูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิม่ขึน้ในมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัย์จะรบัรูไ้ดไ้ม่เกิน  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 

 

กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสื่อมราคาหรอืค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจาํหน่าย)ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 
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6.9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน

เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ 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 

 

กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมาะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจาก  

การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ

 

6.10 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  

คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 

 

เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปนัส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ

หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที่ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย

ที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่ กลุ่มกจิการที่ใช้ในการ

ประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืโรงงานผลติแต่ละแหง่ 

 

6.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การซือ้สทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์

ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ถงึ 10 ปี 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมื่อเกดิขึน้ 
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6.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจาํทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการ

จะทดสอบการดอ้ยคา่เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยคา่ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถึงจํานวนที่สูงกว่า

ระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 

 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 

 

6.13 สญัญาเช่าระยะยาว 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปนัส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร 

หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ 

คดิคา่เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกิจการปนัส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็น 

การเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็น  

การเช่าและสว่นประกอบของสญัญาทีไ่มเ่ป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการ

เลอืกทีจ่ะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ปจัจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปจัจุบนัของการจ่าย

ชําระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

 คา่เช่าคงที ่(รวมถงึการจา่ยชําระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

 คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

 มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจา่ยชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายสุญัญาเช่าไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายสุญัญาเช่า  

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดคา่เช่าจา่ยขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการ

จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราที่สะท้อนถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ี่มมีูลค่าใกล้เคยีงกนั 

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 



รายงานประจำาปี 2563-2564 127

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

38 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

 

 จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

 คา่เช่าจา่ยทีไ่ดช้ําระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้ 

คอืสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดือน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าตํ่าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์

สาํนกังานขนาดเลก็ 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

เงนิทีต่อ้งจา่ยภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจที่ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใช้

วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

 

การรบัรู้เมื่อเริ่มแรกของสญัญาเช่าการเงนิจะบนัทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่าหรือมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของจํานวนเงิน 

ทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูคา่ใดจะตํ่ากวา่ จาํนวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปนัส่วนระหว่างหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

เพื่อให้ได้อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทึกหกัจาก

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 

6.14 หน้ีสินทางการเงิน 
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ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ  

จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ  

เองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอื  

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงินกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีก  

เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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ข) การวดัมลูคา่ 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ

ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกิจการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลิกไป 

หรอืสิน้สดุลงแลว้ 

 

หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่นในกําไรหรอืขาดทุน  

 

หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 

effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่นในกําไรหรอืขาดทุน 
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เงินกู้ยืม 

 

เงินกู้ยืมรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

คา่ธรรมเนียมทีจ่า่ยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นคา่ธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะนําไปรวมคํานวณ

ตามวิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมคีวามเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมน้ีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ  

ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืได้

ถูกยกเลิกไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสนิทางการเงนิที่สิน้สุดลงหรอืที่ไดโ้อนให้กบักจิการอื่นและ  

สิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหน้ีสินที่รบัมาจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีิทธอินัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา  

ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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6.15 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือ  

การผลิตสนิทรพัยท์ี่เขา้เงื่อนไข (สนิทรพัยท์ี่ต้องใช้ระยะเวลา 12 เดอืนในการทําใหพ้รอ้มใช้หรอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์)  

ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ 

การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข 

ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู ้

ในงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรง  

ไปยงัสว่นของเจา้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั 
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การ  

นํากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษทีี่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจา่ยชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 

- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระท บต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้

ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนํา

จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ที่จะนําสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการ 

ตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษเีงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษหีน่วยงานเดยีวกนั  

ซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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6.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา

บญัชี เช่น เงนิเดอืน ค่าแรง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื่น ๆ ของพนักงานปจัจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลา

การให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบนัทึกหน้ีสนิด้วยจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจา่ย 

 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกจิการจะจา่ยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี (ภายใต้ขอ้กําหนดตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

พ.ศ. 2530) กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิม่เตมิเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็น

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึกําหนดชําระ  

 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุกําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยู่

กบัปจัจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอาย ุ

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์น้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ 

ซึ่งมูลค่าปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้

ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ

รวมอยูใ่นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 

กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนกังานทํางานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลาครบทุก 5 ปีแต่สงูสดุไมเ่กนิ 7 รอบ 

 

หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทึกเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรบัรู้กําไรและขาดทุน  

จากการวดัมลูคา่ใหมท่ีบ่นัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 

 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 

และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจบุนั 
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6.18 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จาํนวนทีต่อ้งจา่ยได ้
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปจัจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจา่ย 
 

6.19 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 

ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน

ของเจา้ของ 
 

6.20 การรบัรู้รายได้ 
 

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ที่กลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้

และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดส้ทุธจิากภาษมีลูคา่เพิม่ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัชําระ

เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 

สําหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรือให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น  

แต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และตอ้งปนัสว่นราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที่ต้อง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 

การขายสนิคา้ 
 

กลุ่มกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ่งจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคุมในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึ่งกค็อืเมื่อส่งมอบสนิคา้ 

และไมม่ภีาระผกูพนัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที่

ที่กําหนด ความเสี่ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อได้ยอมรบัสินค้าตามสญัญาขายแล้ว 

ซึง่ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชีว้า่เกณฑใ์นการยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่าพอใจ 
 

โดยปกติสนิค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทัง้หมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จาก 

การขายน้ีจะรบัรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที่คาดหวงั

จากขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดก้ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งสูงที่จะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนีัยสําคญั 

หน้ีสนิทีต่อ้งชําระคนื (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) จะรบัรูส้าํหรบัส่วนลดตามปรมิาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายใหก้บัลูกคา้

ที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดขายจนถงึสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการพจิารณาว่าไม่มอีงคป์ระกอบทางการเงนิที่มนีัยสําคญั 

เน่ืองจากการขายมรีะยะเวลาการชําระเงนิภายใน 10 ถงึ 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ัว่ไปในตลาด  
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการในการซ่อมหรอืเปลี่ยนสนิคา้ที่ผดิปกตภิายใต้เงื่อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหน้ีสนิ

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) 

 

รายไดอ้ื่น 

 

รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

- เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 

- รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจาํนวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 

- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื่อมกีารขายเกดิขึน้จรงิ 

 

6.21 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปนัผลทีจ่า่ยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

6.22 อนุพนัธท่ี์ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

อนุพนัธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงจะรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยตุธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายตุธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งของ

กลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานใหอ้ยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้นต่างๆ 

ได้แก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดา้นการให้สนิเชื่อ และ

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้น้ีหลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสาร

และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคมุส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 

 

7.1.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยเฉพาะ 

จากสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัและสกุลเงนิยูโร อนัเกี่ยวเน่ืองมาจากรายการซื้อขายสนิค้า ในการเขา้ทําสญัญาแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิเพื่อป้องการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็นเงนิตรา

ต่างประเทศทัง้หมด อตัราการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการในระหวา่งรอบปีอยูท่ีอ่ตัราส่วนรอ้ยละ 79 (พ.ศ. 2563 : 

รอ้ยละ 70) 

 

ความเส่ียง 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรปุเป็นสกุลเงนิบาท ดงัน้ี 

 
 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 - 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์(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) 
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 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

 

ยูโร 

ปอนด์

สเตอรลิ์ง 

โครนา 

สวีเดน 

 

เยน 

 

รปีูอินเดีย 

เหรียญ

สิงคโปร ์

 

หยวน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สนิทรพัยท์างการเงนิ         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,177 - - - - - - - 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 184,072 - - - - - 5 - 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ (รวมอยู่ใน 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 185 309 - - - - - - 

หนี้สนิทางการเงนิ         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (34,232) (16,313) (60) (57) (49) (2,267) - (188) 

หนี้สนิอนุพนัธ์ (รวมอยู่ในหนี้สนิ 

   หมุนเวยีนอื่น) 

 

(2,163) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ 150,039 (16,004) (60) (57) (49) (2,267) 5 (188) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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         

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 23 - - - - - - - 

หนี้สนิทางการเงนิ         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (2,377) - - - - (2,147) - - 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (2,354) - - - - (2,147) -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

 

ยูโร 

ปอนด์

สเตอรลิ์ง 

โครนา 

สวีเดน 

 

เยน 

 

รปีูอินเดีย 

เหรียญ

สิงคโปร ์

 

หยวน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สนิทรพัยท์างการเงนิ         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 446 - - - - - - - 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 24 - - - - - - - 

หนี้สนิทางการเงนิ         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - (2,267) - - 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ 470 - - - - (2,267) -  - 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

ดงัที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท  

กบัเงนิเหรยีญสหรฐั ยโูร และรปีูอนิเดยี ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วน

ใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั ยโูร และรปีูอนิเดยี 

 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 

 พ.ศ. 2564 

พนับาท 

  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 10,621 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อยโูร - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อรปีูอนิเดยี - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5  

(1,098) 

(107) 

  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ - ลดลงรอ้ยละ 5  (10,621) 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อยโูร - ลดลงรอ้ยละ 6  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อรปีูอนิเดยี - ลดลงรอ้ยละ 5  

1,098 

107 

 

* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 

 พ.ศ. 2564 

พนับาท 

  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อรปีูอนิเดยี - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 

(118) 

(108) 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ - ลดลงรอ้ยละ 5  

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อรปีูอนิเดยี - ลดลงรอ้ยละ 5 

118 

108 

 

* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
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7.1.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย  

ในตลาด กลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบนัการเงนิ เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย  

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ 

ของกลุ่มกิจการมีอตัราดอกเบี้ยลอยตวัหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปจัจุบนั กลุ่มกิจการ

พจิารณาความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ไมเ่ป็นนยัสาํคญัเน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่ดีอกเบี้ย

มจีาํนวนใกลเ้คยีงกนั ทัง้น้ี กลุ่มกจิการจะเขา้ทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เพื่อบรหิารความเสีย่งเมื่อจาํเป็น 
 

ในการทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย กลุ่มกิจการจะตกลงกบัคู่สญัญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจํานวนเงนิ  

ที่คํานวณจากอตัราดอกเบี้ยคงที่และอตัราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงเวลาที่กําหนดไว้โดยอ้างอิงจากจํานวนฐานที่ใช้  

เป็นเกณฑ์คํานวณเงินต้นตามที่ตกลงกนั และรบัรู้ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรือจะได้รบัตามสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้ไวเ้ป็นสว่นประกอบของรายไดด้อกเบี้ยหรอืคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไมไ่ดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตั ิ
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบีย้และวนัครบกําหนด ไดด้งัน้ี  
 

 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 

ไม่มีอตัรา

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  

 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 484,639 - - - - - 92,356 576,995 0.01 - 0.55 

 484,639 - - - - - 92,356 576,995  

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

108,507 

 

- 

 

- 

 

353,220 

 

- 

 

- 

 

- 

 

461,727 

3.97 และ 

BIBOR+2.1 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,129 5,024 34,629 - - - - 40,782 MLR-2 

 109,636 5,024 34,629 353,220 - - - 502,509  



รายงานประจำาปี 2563-2564 137

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

48 

 
 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 

ไม่มีอตัรา

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 

 7,663,697 - - - - - 744 7,664,441  
          

หน้ีสินทางการเงิน          

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 15,938 13,619 - - - - - 29,557 MLR-2 

 15,938 13,619 - - - - - 29,557  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 
          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 431,812 - -  - - - 1,075 432,887 0.01 - 0.55 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 3,092,084 - - - - - - 3,092,084 3.0 

 3,523,896 - - - - -  1,075 3,524,971  
          

หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 2,118,355  - - - - - - 2,118,355 1.5 

 2,118,355 - - - - - - 2,118,355  

 

7.1.3 ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

ความเสีย่งดา้นเครดติโดยสว่นใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ รวมถงึความเสีย่ง

ดา้นสนิเชื่อแก่ลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 
 

ก) การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที่ไดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ

ในระดบั A เป็นอยา่งน้อย 
 

สาํหรบัการทําธรุกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ ในกรณี

ที่ไม่มกีารจดัอนัดบัไว้ กลุ่มกิจการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ 

ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปจัจยัอื่นๆ และกําหนดการให้วงเงินสนิเชื่อจากผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ผูบ้รหิารในสายงานที่เกี่ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนด

ดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี่ยงด้านเครดติที่เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกค้า

แต่ละราย หรอืการกระจกุตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 
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ข) หลกัประกนั 
 

สําหรบัลูกหน้ีการค้าบางรายกลุ่มกิจการมีการขอหลักประกนัในรูปแบบการคํ้าประกนั หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต  

ซึง่ใหส้ทิธกิลุ่มกจิการในการเรยีกชําระไดห้ากคูส่ญัญาผดินัดตามเงื่อนไขของสญัญา 
 

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิ 3 ประเภทที่ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 
 

แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยซึ่งเขา้เงื่อนไขการพจิารณา

การดอ้ยคา่ภายใต ้TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที่ไมม่นียัสําคญั 
 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ซึง่คาํนวณคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายลุูกหน้ีการคา้ 
 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะรว่มกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ  
 

กลุ่มกิจการและบรษิทัจะตดัจําหน่ายลูกหน้ีการค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื 

เช่น การไม่ยอมปฏบิตัติามแผนการชําระหน้ีหรอืทยอยชําระหน้ี ไม่มกีารชําระเงนิตามสญัญาหรอืไม่สามารถตดิต่อได้

เป็นระยะเวลามากกวา่ 180 วนั  
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกําไรจากการดําเนินงาน  

การไดร้บัชําระหน้ีคนืจากจํานวนที่ไดต้ดัจาํหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการเดยีวกนักบัที่ไดบ้นัทกึผลขาดทุนไป 
 

นโยบายการบญัชสี าหรบัการพจิารณาค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดพ้จิารณารบัรูค้่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้เมื่อ 

มขีอ้บ่งชีว้า่มกีารผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น การทีไ่มส่ามารถเรยีกใหช้ําระหน้ีได ้โดยที่ไม่ไดม้กีารพจิารณาถงึความเสีย่ง

ดา้นเครดติทีย่งัไมถ่งึกําหนดชําระ หรอืเมื่อมกีารคา้งชําระนานเกนิ 180 วนั ขึน้ไป ดงันัน้จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้และผลขาดทุนจากหน้ีสงสยัจะสญูจงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิใหกู้้ยมื

แก่บรษิทัยอ่ย 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มยีอดค่าเผื่อผลขาดทุนสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายสําหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
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7.1.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจีํานวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ที่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดอยา่งเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อการชําระภาระผูกพนั

เมื่อถงึกําหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที่สามารถเบกิใช้ไดท้นัทจีํานวน 951 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 577 ล้านบาท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ จากลกัษณะของการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของ 

กลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 

 

ผูบ้รหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกจิการยงัไดท้ํา

การประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง

ตามขอ้กําหนดต่างๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 

 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 มนีาคมดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     

หมดอายภุายในหน่ึงปี     

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 429,652 703,203 - - 

รวม 429,652 703,203 - - 
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51 

 

ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึ่งแสดงดว้ย

จํานวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ได้มกีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลอืที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่า

ตามบญัชขีองหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองจากการคดิลดไมม่นีัยสาํคญั  

 

 งบการเงินรวม 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่า 

ตามบญัชี

(สินทรพัย)์/

หน้ีสิน 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 441,393 - - 441,393 441,393 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,590,830 - - 1,590,830 1,590,830 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 61,722 181,345 701,419 944,486 694,881 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 557 - - 557 557 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 2,094,502 181,345 701,419 2,977,266 2,727,661 

      

สญัญาอนุพนัธ ์      

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

   ลว่งหน้า 6,315 - - 6,315 6,315 

รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์ 6,315 - - 6,315 6,315 

      

รวม 2,100,817 181,345 701,419 2,983,581 2,733,976 
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 งบการเงินรวม 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่า 

ตามบญัชี

(สินทรพัย)์/

หน้ีสิน 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 461,727 - - 461,727 461,727 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 883,134 - - 883,134 883,134 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 3,685 14,484 51,382 69,551 40,782 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 319 - - 319 319 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 1,348,865 14,484 51,382 1,414,731 1,385,962 

      

สญัญาอนุพนัธ ์      

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศลว่งหน้า 2,163 - - 2,163 2,163 

รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์ 2,163 - - 2,163 2,163 

      

รวม 1,351,028 14,484 51,382 1,416,894 1,388,125 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่า 

ตามบญัชี

(สินทรพัย)์/

หน้ีสิน 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 113,325 - - 113,325 113,325 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - - - - - 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 16,779 14,141 - 30,920 29,557 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 373 - - 373 373 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 130,477 14,141 - 144,618 143,255 
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หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า  

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่า 

ตามบญัชี

(สินทรพัย)์/

หน้ีสิน 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 68,404 - - 68,404 68,404 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 2,118,355 - - 2,118,355 2,118,355 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 220 - - 220 220 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 2,186,979 - - 2,186,979 2,186,979 

 

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 

 รกัษาไวซ้ึ่งการดําเนินต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้นและยงัประโยชน์ต่อผูท้ี่มสี่วนได้เสยีอื่น 

และ 

 รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีท่ําใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน  

 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปนัผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ซึง่คาํนวณจากหน้ีสนิสทุธหิารส่วนของเจา้ของ 

 

8 มลูค่ายติุธรรม 

 

มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดอ้ย่าง 

  มนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
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การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 6.7 และ

หมายเหตุ 6.14 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 ข้อมลู 

ระดบัท่ี 

ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์      

   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า  

       ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

     

      สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ  

        - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

          ล่วงหน้า 

 

 

2 

 

 

11,200 

 

 

11,200 

 

 

494 

 

 

494 

      

   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า 

      ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

     

      เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ 

          ในความตอ้งการของตลาด 

 

3 

 

1 

 

206,640 

 

1 

 

146,160 
      

หน้ีสิน      

   หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูค่า 

       ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

     

      หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ  

        - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

          ล่วงหน้า 

 

 

2 

 

 

6,315 

 

 

6,315 

 

 

2,163 

 

 

2,163 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มรีาคาตามบญัชีใกล้เคยีงกบั

มลูคา่ยตุธิรรม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิเหล่าน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย มรีาคาตามบญัชใีกล้เคยีงกบั

มลูคา่ยตุธิรรม เน่ืองจากหน้ีสนิทางการเงนิเหล่าน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่2 และระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหว่างปี 
 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งปี 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 
 

มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กําหนดไวใ้นตลาดที่มกีาร

ซือ้ขายคล่อง ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคา่ยุตธิรรมในระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั 
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เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

 

การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 

 ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 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 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดง สรปุขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยตุธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 

 

 มลูค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมลู 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ข้อมลูท่ีไม่สามารถ   

 พนับาท พนับาท สงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

      

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่น

ความตอ้งการของตลาด 

  ปจัจยัการเตบิโตของกําไร 2% 2% 

206,640 146,160 อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง 12% 12% 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยตุธิรรม 

 

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม 

 

ข้อมลูท่ีไม่สามารถ การ

เคล่ือนไหว 

การเพ่ิมขึน้ของ

สมมติุฐาน 

การลดลงของ

สมมติุฐาน 

 สงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

     

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ 

   ในความตอ้งการของตลาด 

ปจัจยัการเตบิโตของกําไร 0.50% เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.4 ลดลง รอ้ยละ 3.1 

อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ย 

   ความเสีย่ง 

 

1.00% 

 

ลดลง รอ้ยละ 7.5 

 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.2 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถูกประเมินโดยใช้วธิีกระแสเงินสดคิดลดซึ่งประเมิน  

โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ มลูคา่ยตุธิรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
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9 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 

การประมาณการ และการใชด้ลุยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ 

ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 

ก) มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ์ 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  

กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตัง้ข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วนัสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ช้รวมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8 
 

ข) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณน้ี  

ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 อตัราการเตบิโต

ดงักล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรพัย์  

ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู ่
 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 

มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุขึ้นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 26 
 

ง) สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลขาดทุนทางภาษยีกมา 
 

บรษิทัย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงานในอดตีที่ผ่านมา จากการคํานวณกําไรทางภาษใีนอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและ

งบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิ กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีดงักล่าวได้ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี  
 

จ) การกําหนดอายสุญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ทําใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิสําหรบัผูเ้ช่า ในการใช้

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกําหนด

อายสุญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปจัจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี คา่ใชจ้า่ย และสภาพของสนิทรพัยท์ี่เช่า 
 

สทิธขิยายอายสุญัญาเช่าสว่นใหญ่ในสญัญาเช่าทีด่นิ อาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรพัย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน  

อยา่งมสีาระสาํคญั 
 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธ)ิ 

การประเมนิความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ที่มนีัยสําคญัหรอืการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทีม่นียัสาํคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายสุญัญาเช่าและอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของกลุ่มกจิการ  
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ฉ) การกําหนดอตัราการคดิลดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 

 

 ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลีย่นแปลงในปจัจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

 ปรบัปรงุสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายสุญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

ช) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีและอตัรา

การขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิ กลุ่มกจิการใชด้ลุยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปจัจยัที่ส่งผลต่อการ

คํานวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

10 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน

(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

 

การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ่งตัง้อยู่ใน  

ประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนัน้เป็นสดัส่วนที่ ไม่มี

สาระสําคญั ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ต้นทุนขาย กําไรขัน้ต้น กําไรสําหรบัปี และสนิทรพัยท์ัง้หมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบ 

ทีนํ่าเสนอในงบการเงนิน้ี 

 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 รายไดจ้ากการขายและบรกิารที่เกี่ยวขอ้งมจีงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้เมื่อปฏิบตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) จํานวน 21,971 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 20,044 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่ปฏบิตัติาม

ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) จาํนวน 46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 81 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งมรีายการกบักลุ่มกจิการ

เป็นสดัสว่นเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการ  

 

   งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   พนับาท พนับาท 

รายไดจ้ากสว่นงาน     

   ในประเทศ   20,692,800 18,288,118 

   ต่างประเทศ   1,324,096 1,836,613 

   22,016,896 20,124,731 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 1 1 - - 

เงนิฝากธนาคาร     

   - ประเภทกระแสรายวนั 879,947 511,214 793,715 419,934 

   - ประเภทออมทรพัย ์ 70,589 65,780 2,662 12,953 

 950,537 576,995 796,377 432,887 
 

ข) รายการปรบัปรงุอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (35) (392) (30) (15) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร     

   และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,463 1,925 1,463 1,925 

กลบัรายการการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (5,468) - - - 

กําไรจากการขายเงนิลงทุน - (130) - - 

กําไรจากการปรบัปรงุรายการหน้ีสนิ     

   ตามสญัญาเช่า (283) - (291) - 

ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัเงนิเพิม่ 16,287 - - - 

ขาดทุนจากการลดลงของรายการสนิทรพัย์     

   ไมใ่ชง้านเพื่อรอการขาย 117,000 - - - 

 128,964 1,403 1,142 1,910 
 

ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื่นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น และ     

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง 66,442 14,247 51 (1) 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น และ     

   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 4,208 (7,486) 1,789 386 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจา่ย (24,739) (11,948) (6,937) (296) 

 45,911 (5,187) (5,097) 89 
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ง) การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจา่ยทีเ่กดิจากการกูย้มืสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้จา่ย (45,792) (53,654) (26,792) (28,648) 

 

จ) รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสดในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

 

เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั และ บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 

ที่อยู่ระหว่างการชําระบญัชี ได้โอนตัว๋สญัญาใช้เงนิ จํานวน 3,657 ล้านบาทและ 2,554 ล้านบาท ตามลําดบั รวมทัง้สิ้น  

6,211 ล้านบาท ที่ไดร้บัมาจากบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อชําระราคาโอนกจิการ ใหแ้ก่บรษิทั  

ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นการจา่ยคนืทุน 

 

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิสดทีเ่กดิจากการซือ้และการเพิม่ขึน้ของอาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิ

การใชส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกมา 12,861 59,133 16 3,537 

บวก  ซือ้ระหวา่งปี 129,513 199,222 2,429 266 

หกั  เงนิสดจา่ยระหวา่งปี (90,379) (245,494) (1,312) (3,787) 

เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกไป 51,995 12,861 1,133 16 

 

การไดม้าซึง่สทิธกิารใช้สนิทรพัย ์     

   ภายใตส้ญัญาเช่า 7,314 - 6,144 - 
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12 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

12.1 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 906,408 497,726 - - 

 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั      

       (หมายเหตุ 33 ข)) 279,604 226,196 32,981 10,676 

หกั คา่เผื่อผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึน้  

    (พ.ศ. 2563 : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

    ตาม TAS 101) (78,982) (93,307) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 1,107,030 630,615 32,981 10,676 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 1,612 2,943 - 28 

 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     

       (หมายเหตุ 33 ข)) 44 44 39,582 13,678 

รายไดค้า้งรบั 92 262 92 262 

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 20,381 16,414 9,368 5,834 

 1,129,159 650,278 82,023 30,478 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหน้ีกบัสถาบนัการเงนิ

แหง่หน่ึง ซึง่รายการดงักล่าวไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผู่ซ้ือ้ยอมรบัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดข้ายลดลูกหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น

เป็นจาํนวน 10,852 ลา้นบาท และ 9,195 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของลูกหน้ีการคา้  

 

เน่ืองจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคา่ยตุธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี  
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12.2  การด้อยค่าของลกูหน้ีการค้า 

 

คา่เผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

   - ลกูหนี้การคา้ 1,023,771 74,494 8,765 - 78,982 1,186,012 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

   - ลกูหนี้การคา้ 32,981 - - - - 32,981 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 

 

รายการกระทบยอดคา่เผื่อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหน้ีการคา้สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหน้ีการค้า ลกูหน้ีการค้า 

 พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

     

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม - คาํนวณตาม TAS 101 93,307 93,298 - - 

จาํนวนทีป่รบัปรุงใหมผ่่านกาํไรสะสมตน้ปี - - - - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563  

- คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2563 : คาํนวณตาม  

     TAS 101) 93,307 93,298 - - 

รบัรูค้่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกาํไรหรอืขาดทุน

ในระหว่างปี - 18 - - 

ตดัจาํหน่ายลกูหนี้ในระหว่างปีเนื่องจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได้ (14,190) - - - 

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุน (135) (9) - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม - คาํนวณตาม TFRS 9  

   (พ.ศ. 2563 : ตาม TAS 101) 

 

78,982 

 

93,307 

 

- 

 

- 

 



รายงานประจำาปี 2563-2564 151

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

62 

 

13 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (วนัที่ถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก) ผูบ้รหิารของกลุ่มไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใช้จดัการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ

ของกลุ่มกิจการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิดงัน้ี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้เปิดเผยไว้ใน

หมายเหตุขอ้ 5 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนในบรษิทั สยาม สตีล มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั ซึ่งถอืหุน้โดยบรษิทั 

เหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนตามวธิสี่วนได้เสยี เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มอีิทธพิลอย่างมีสาระสําคญัในการ

กําหนดนโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงาน และไม่มกีรรมการที่มอีํานาจลงนามผูกพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั 

กลุ่มกจิการไดบ้นัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจาํนวนเงนิ 1,241 บาท ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 950,537 950,537 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ - - 1,108,778 1,108,778 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์(รวมอยู่ในสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 11,200 - - 11,200 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการ     

   ของตลาด - 206,640 - 206,640 

เงนิมดัจํา (รวมอยูใ่นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น) - - 5,449 5,449 

 11,200 206,640 2,064,764 2,282,604 

 

 งบการเงินรวม 

 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินทางการเงิน 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 441,393 441,393 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 1,590,830 1,590,830 

หน้ีสนิอนุพนัธ ์(รวมอยู่ในหน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น) 6,315 - 6,315 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - 694,881 694,881 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น - 557 557 

 6,315 2,727,661 2,733,976 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 796,377 796,377 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ - - 72,655 72,655 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - 6,868,064 6,868,064 

เงนิมดัจํา (รวมอยูใ่นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น) - - 4,185 4,185 

 - - 7,741,281 7,741,281 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินทางการเงิน 
   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 113,325 113,325 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - 29,557 29,557 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น - 373 373 

 - 143,255 143,255 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ก) รายละเอียดของสินทรพัยท์างการเงินซ่ึงจดัประเภทตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2563 : จดัประเภทตาม TAS 105)  

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   ราคาทนุ      

   ตดั      

 FVPL FVOCI จาํหน่าย รวม FVPL FVOCI ราคาทนุ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด -  - 950,537 950,537 - - 576,995 576,995 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  - - 1,187,760 1,187,760 - - 727,171 727,171 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุ          

    ดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้         

    (พ.ศ. 2563 : ค่าเผื่อ         

    หนี้สงสยัจะสูญ 

    ตาม TAS 101) 

 

- 

 

- 

 

(78,982) 

 

(78,982) 

 

- 

 

- 

 

(93,307) 

 

(93,307) 

สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ 11,200 - - 11,200 494 - - 494 

         

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

มลูคา่ยุตธิรรมเงนิลงทนุใน 

   ตราสารทนุทีไ่มอ่ยู่ใน 

   ความตอ้งการของตลาด  

   (พ.ศ. 2563 : ราคาทนุ) 

 

 

 

- 

 

 

 

206,640 

 

 

 

- 

 

 

 

206,640 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

เงนิมดัจาํ  - - 5,449 5,449 - - 6,121 6,121 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   ราคาทนุ      

   ตดั      

 FVPL FVOCI จาํหน่าย รวม FVPL FVOCI ราคาทนุ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - 796,377 796,377 - - 432,887 432,887 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  - - 72,655 72,655 - - 24,644 24,644 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุ          

    ดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้         

    (พ.ศ. 2563 : ค่าเผื่อ         

    หนี้สงสยัจะสูญ 

    ตาม TAS 101) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - 6,868,064 6,868,064 - - 3,092,084 3,092,084 

เงนิมดัจาํ - - 4,185 4,185 - - 4,185 4,185 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ข) รายการท่ีรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีส้ินสดุ สาํหรบัปีส้ินสดุ 

 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

  กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน 

 กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

กาํไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิ     

   ลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI     

      (พ.ศ. 2563 : เงนิลงทุนทัว่ไป - ไมม่)ี - 60,480 - - 

     

รบัรูเ้งนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุน     

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI ในรายไดอ้ื่น     

      (หมายเหตุ 29) 28,800 - 14,400 - 

 

14 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

วตัถุดบิ 866,381 694,352 - - 

งานระหว่างทํา 265,966 225,981 - - 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,391,037 786,780 - - 

อะไหล่ 395,232 477,047 - - 

วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืง และอื่น ๆ 270,651 277,203 - - 

 3,189,267 2,461,363 - - 

หกั คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ     

    - อะไหล่ (44,011) (49,997) - - 

    - วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืงและอื่น ๆ (18,710) (18,192) - - 

 3,126,546 2,393,174 - - 

บวก  สนิคา้ระหวา่งทาง 332,512 122,159 - - 

 3,459,058 2,515,333 - - 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 20,532,575 19,378,925 - - 

ตดัจําหน่ายลูกกลิง้ 37,246 36,562 - - 

รบัรูค้่าเผื่อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั    

   เพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุน 

 

2,486 

 

27,545 

 

- 

 

- 

การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 

   เป็นมลูค่าสทุธทิี่จะไดร้บั 

 

(7,954) 

 

(27,545) 

 

- 

 

- 

 

กลุ่มกจิการไดข้ายสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูค้า่เผื่อไวแ้ล้ว ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึกลบัรายการคา่เผื่อสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูใ้นปีปจัจบุนั 

 

15 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 45,916 113,377 - - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 29,275 14,206 477 529 

 75,191 127,583 477 529 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

68 

 

การเลิกกิจการ 

 

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั 

 

ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม พ.ศ. 2564 ไดม้มีตอินุมตั ิ

เลิกกิจการและดําเนินการชําระบญัชีของบริษทัภายใน 12 เดือนนับจากวนัที่เลิกกิจการ โดยบริษทัได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบั 

กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2564 และโอนตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ออกโดยบรษิทั ทาทา สตีล  

การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ให้แก่บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อเป็นการคืนทุน  เมื่อวนัที ่ 

17 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั 

 

ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม พ.ศ. 2564 ไดม้มีตอินุมตั ิ

เลิกกิจการและดําเนินการชําระบญัชีของบริษทัภายใน 12 เดือนนับจากวนัที่เลิกกิจการ โดยบริษทัได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบั 

กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2564 และโอนตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ออกโดยบรษิทั ทาทา สตีล  

การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ให้แก่บรษิทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อเป็นการคนืทุน  เมื่อวนัที ่ 

17 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

 

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวัมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวัันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิตามที่

เปิดเผยในหมายเหตุ 5.2 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิที่กลุ่มกจิการและบรษิทัเป็นผู้เช่า ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น

ประกอบดว้ยอุปกรณ์โรงงานมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 42,975 

หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (4,250) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 38,725 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  

 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562     

ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,139 28,899 - 33,038 
     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,139 28,899 - 33,038 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 224 - 224 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (1,890) - (1,890) 

 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 1,881 - 1,881 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (18) - (18) 

 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 18 - 18 

ค่าเสือ่มราคา (722) (9,584) - (10,306) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 3,417 19,530 - 22,947 
     

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 4,733 80,461 - 85,194 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (1,316) (60,931) - (62,247) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 3,417 19,530 - 22,947 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  

 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 4,733 80,461 - 85,194 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (1,316) (60,931) - (62,247) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ(ตามทีแ่สดงไวเ้ดมิ) 3,417 19,530 - 22,947 

     

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ตามทีแ่สดงไวเ้ดมิ) 3,417 19,530 - 22,947 

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง 

   การเงนิฉบบัที ่16 ใหมม่าใช ้ณ วนัที ่1 เมษายน  

   พ.ศ. 2563 

 

 

(823) 67 - (756) 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 2,594 19,597 - 22,191 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 738 247 985 

โอนสนิทรพัย ์ - 247 (247) - 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (4,873) - (4,873) 

 - ค่าเสือ่มราคาสะสม - 4,375 - 4,375 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน (2,258) (366) - (2,624) 

 - ค่าเสือ่มราคาสะสม 968 193 - 1,161 

ค่าเสือ่มราคา (543) (9,361) - (9,904) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 761 10,550 - 11,311 

     

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 1,407 76,207 - 77,614 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (646) (65,657) - (66,303) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 761 10,550 - 11,311 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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18 สินทรพัยไ์ม่ใช้งานเพ่ือรอการขาย - สทุธิ 

 

รายละเอยีดของสนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธ ิมดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   

ราคาทุน 2,395,713 2,395,713 

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (538,164) (538,164) 

      คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่ของสนิทรพัย์ (1,514,549) (1,397,549) 

   

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 343,000 460,000 

 

ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการได้ตดัสนิใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)  

ของ บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกจิการ เน่ืองจากวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติในเตาถลุง 

MBF มรีาคาสงูกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาเศษเหลก็ อกีทัง้ราคายงัมคีวามผนัผวนสูง ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อการบรหิารต้นทุนของการ

ผลติเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการตดัสนิใจขายเครื่องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกลุ่มกจิการเริม่ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ื้อ ดงันัน้ กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF 

พรอ้มอะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย  

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการยนืยนัว่ายงัคงยดึถอืในแผนการขายสนิทรพัยเ์หล่าน้ี แต่ระยะเวลาที่คาดว่าการขายจะเสรจ็สิ้นมคีวามเป็นไปได้ 

ที่จะเกนิกว่า 1 ปี ดงันัน้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการจงึจดัประเภทสนิทรพัยเ์หล่าน้ีเป็นสนิทรพัยไ์ม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธ ิในสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีน  

 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดร้บัรูค้า่เผื่อการลดลงของมลูคา่ของ MBF เพิม่จาํนวน 117 ลา้นบาท 
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19 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 

 

 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 

 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 

 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 9,362 5,394 

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าบรกิาร 4,965 4,531 

   

กระแสเงนิสดจา่ยของสญัญาเช่า 14,327 9,925 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)164

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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20 ค่าความนิยม - สทุธิ 

 

  งบการเงินรวม 

  พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562   

ราคาทุน  5,607,769 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 

      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 

การดอ้ยคา่  - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   

ราคาทุน  5,607,769 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 

      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
   

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 
 

ค่าความนิยมเกิดจากการซื้อบรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั บรษิทั เหล็กก่อสรา้งสยาม จํากดั และบรษิทั 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  
 

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 37 จากการโอนธุรกจิทัง้หมดของบรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั และบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั 

ให้แก่บริษทั ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ทําให้ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อบรษิทัทัง้สองแห่งโดยบรษิทั  

ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งรบัรูใ้นงบการเงนิรวม เปลี่ยนไปรบัรูเ้ป็นค่าความนิยมของหน่วยธุรกจิสองแห่งที่บรษิทั  

ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดร้บัมาจากการรบัโอนธุรกจิทัง้หมด ซึ่งไม่มผีลกระทบต่อการแสดงรายการใน 

งบการเงนิรวม 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดท้ําการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคนืไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ีดงันัน้ไมม่กีารดอ้ยคา่ทีจ่าํเป็นตอ้งรบัรูเ้พิม่ขึน้ 
 

คา่ความนิยมไดถู้กปนัสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กกําหนดตามโรงงานผลติ (พ.ศ. 2563 : บรษิทัยอ่ย) 
 

การปนัสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  

โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  

 

รวม 

บริษทั เหลก็สยาม 

(2001) จาํกดั  

บริษทั เหลก็ก่อสร้าง

สยาม จาํกดั 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       

การปนัส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดงักล่าว 

ใช้ประมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษซีึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้บรหิาร 

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัรา  

การเตบิโตเฉลีย่ของธรุกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดาํเนินงานอยู่ 
 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ค่าความนิยม ค่าความนิยม 

 โรงงานผลิตเหลก็สยาม  โรงงานผลิตเหลก็ 

 (2001) ก่อสร้างสยาม 
   

กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 5.1 รอ้ยละ 7.8 

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 

อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 9.0 
 

1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรอืประมาณการทางการเงนิ

ล่าสดุ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 

ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด 
 

ฝา่ยบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต

ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้สอดคล้องกบัประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอตัราคดิลด  

ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 

ขอ้สมมตฐิานหลกัทีม่ผีลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงนิสด คอื อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด  



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)166

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม 

  

โปรแกรม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 273,048 2,487 275,535 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (244,745) - (244,745) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 28,303 2,487 30,790 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 28,303 2,487 30,790 

ซือ้สนิทรพัย ์ 42 5,801 5,843 

โอนสนิทรพัย ์ 6,364 (6,364) - 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (4,162) (1,924) (6,086) 

 - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 4,161 - 4,161 

คา่ตดัจาํหน่าย (5,125) - (5,125) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 29,583 - 29,583 

    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 275,292 - 275,292 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (245,709) - (245,709) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 29,583 - 29,583 

    

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 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

78 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

โปรแกรม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 252,323 1,924 254,247 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (237,134) - (237,134) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 15,189 1,924 17,113 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 15,189 1,924 17,113 

ซือ้สนิทรพัย ์ 42 - 42 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน (4,162) (1,924) (6,086) 

 - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 4,161 - 4,161 

คา่ตดัจาํหน่าย (2,785) - (2,785) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 12,445 - 12,445 

    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

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 249,030 618 249,648 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (237,849) - (237,849) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 11,181 618 11,799 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)168

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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22 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 

 

สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 3,416 3,573 911 1,015 

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 66,308 54,195 16,784 16,956 

 69,724 57,768 17,695 17,971 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   - หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (6,214) (4,104) - - 

   - หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

        ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน (47,733) (10,378) - - 

 (53,947) (14,482) - - 

     

สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -  

   สทุธิ 

 

15,777 

 

43,286 

 

17,695 

 

17,971 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงรายการสุทธติามหน่วยภาษี

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17,695 43,286 17,695 17,971 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (สทุธ)ิ (1,918) - - - 

 15,777 43,286 17,695 17,971 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธ ิ สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี (ตามทีแ่สดงไวเ้ดมิ) 43,286 21,904 17,971 12,358 

รายการปรบัปรงุจากการนํามาตรฐานการ 

   รายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 มาใช ้

   ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 

 

 

(29,232) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี (ปรบัปรงุใหม)่ 14,054 21,904 17,971 12,358 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน 19,094 17,884 994 5,276 

เพิม่(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (17,371) 3,498 (1,270) 337 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 15,777 43,286 17,695 17,971 

 
 งบการเงินรวม 

 

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

(ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม) 

รายการปรบัปรงุ 

จากการนํามาตรฐาน

การรายงาน 

ทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 9 มาใช้  

1 เมษายน  

พ.ศ. 2563 

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

(ตามท่ี 

ปรงุปรบัใหม่) 

เพ่ิม(ลด)ใน 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

เพ่ิม(ลด)ใน 

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  

   (พ.ศ. 2563 : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 736 - 736 (27) - 709 

ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 907 - 907 (884) - 23 

ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 151 - 151 (107) - 44 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 55,974 - 55,974 18,248 (5,275) 68,947 

 57,768 - 57,768 17,230 (5,275) 69,723 
       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ 

   สนิทรพัยท์างการเงนิ - (29,232) (29,232) - (12,096) (41,328) 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (130) - (130) (2,110) - (2,240) 

ส่วนตา่งมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

   จากการรวมธรุกจิ (14,352) - (14,352) 3,974 - (10,378) 

 (14,482) (29,232) (43,714) 1,864 (12,096) (53,946) 
       

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 43,286 (29,232) 14,054 19,094 (17,371) 15,777 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)170

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 

  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  

 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 736 - - 736 

คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 907 - - 907 

ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 187 (36) - 151 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,374 (8,374) - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 38,400 14,216 3,358 55,974 

 48,604 5,806 3,358 57,768 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

เงนิลงทุนเผื่อขาย (140) - 140 - 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (59) (71) - (130) 

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (8,175) 8,175 - - 

สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     

   การรวมธุรกจิ (18,326) 3,974 - (14,352) 

 (26,700) 12,078 140 (14,482) 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 21,904 17,884 3,498 43,286 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่เกิน

จํานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้ สนิทรพัย ์

ภาษเีงนิไดจ้ํานวน 932 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,091 ล้านบาท) ที่เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 4,661 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 5,457 

ลา้นบาท) ทีส่ามารถยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

ถงึ เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 

 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 - สทุธิ 17,971 994 (1,270) 17,695 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  

 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 187 (36) - 151 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,171 5,312 337 17,820 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 12,358 5,276 337 17,971 

 

23 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอขอคนื 92,113 102,327 56,625 67,022 

อื่น ๆ 7,319 10,243 4,185 4,185 

 99,432 112,570 60,810 71,207 

 

24 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายการหมนุเวียน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - จากธนาคาร 441,393 461,727 - - 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระ 

   ภายในหน่ึงปี - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

38,567 

 

1,129 

 

15,938 

 

- 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 33 (ง)) - - - 2,118,355 

เงนิกูย้มืระยะสัน้หมนุเวยีนรวม 479,960 462,856 15,938 2,118,355 
     

รายการไม่หมนุเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 656,314 39,653 13,619 - 

เงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีนรวม 656,314 39,653 13,619 - 

 

เงนิกูย้มืรวม 
 

1,136,274 

 

502,509 

 

29,557 

 

2,118,355 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที่หมนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าที่ตอ้งจา่ยซึง่บนัทกึเป็นหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 61,721 3,685 16,779 - 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 181,345 14,484 14,141 - 

ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 701,418 51,382 - - 

หกั คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในอนาคต     

    ของสญัญาเช่าการเงนิ (249,603) (28,769) (1,363) - 

มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 694,881 40,782 29,557 - 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ     

   - สว่นทีห่มนุเวยีน 38,567 1,129 15,938 - 

   - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 656,314 39,653 13,619 - 

มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 694,881 40,782 29,557 - 
 

มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 38,567 1,129 15,938 - 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 99,507 5,024 13,619 - 

ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 556,807 34,629 - - 

 694,881 40,782 29,557 - 
 

25 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 715,592 435,793 - - 

 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     

        (หมายเหตุขอ้ 33 ข)) 185,080 2,347 - - 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 59,771 17,046 8,907 4,199 

 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     

        (หมายเหตุขอ้ 33 ข)) 2,256 2,267 2,287 5,027 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 47,982 14,968 - - 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย  580,149 410,713 102,131 59,178 

 1,590,830 883,134 113,325 68,404 
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26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ:     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 301,413 314,198 78,515 78,833 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 27,679 26,474 2,961 2,967 

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 329,092 340,672 81,476 81,800 
     

(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่นกําไรจาก     

   การดาํเนินงาน:     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 39,140 100,714 12,613 25,810 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3,994 8,703 352 974 

 43,134 109,417 12,965 26,784 

การวดัมลูค่าใหมท่ีร่บัรูใ้น     

   (กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (29,976) 26,043 (6,352) 1,684 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดอืนเดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูป  

การประกนัระดบัเงินเกษียณอายุที่จะได้รบั โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงินเดอืนในปีสุดท้ายของ

พนกังานก่อนทีจ่ะเกษยีณอาย ุ
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 314,198 197,174 78,833 51,339 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจากการเปลีย่นแปลง     

   พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน - 68,332 - 16,371 

ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 34,902 28,744 11,620 8,552 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 4,238 3,638 993 887 

การวดัมลูค่าใหม ่     

   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     

      ดา้นประชากรศาสตร ์ (20) (1,492) (20) (417) 

   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     

      ขอ้สมมตทิางการเงนิ (29,391) 45,763 (7,224) 7,270 

   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ (565) (18,228) 892 (5,169) 

จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (21,949) (9,733) (6,579) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 301,413 314,198 78,515 78,833 
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 26,474 19,986 2,967 2,289 

ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 4,023 3,863 674 635 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 361 307 34 30 

การวดัมลูค่าใหม ่     

   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     

      ดา้นประชากรศาสตร ์ (10) (19) (10) (53) 

   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     

      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 181 6,220 3 651 

   กําไรทีเ่กดิจากประสบการณ์ (561) (1,668) (349) (289) 

จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (2,789) (2,215) (358) (296) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 27,679 26,474 2,961 2,967 

 

ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคดิลด 1.93 ถงึ 1.96 1.23 ถงึ 1.63 1.96 1.63 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.54 ถงึ 4.73 4.78 ถงึ 4.97 4.65 4.97 

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 0.00 ถงึ 19.00 0.00 ถงึ 19.00 1.00 ถงึ 19.00 0.00 ถงึ 19.00 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (33,287) (36,238) 38,900 42,573 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 35,747 38,990 (31,183) (33,884) 

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 1.00 1.00 (34,930) (37,784) 15,621 17,365 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (7,499) (8,137) 8,669 9,448 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 8,215 8,912 (7,261) (7,848) 

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน    1.00 1.00 (7,933) (8,579) 2,756 3,027 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์  

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์  

เมื่อเกษยีณอาย ุณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน คอื 9.54 ถงึ 12.69 ปี (พ.ศ. 2563 : 10.84 ถงึ 16.02 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. 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 

      

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 8,941 2,989 31,237 1,253,948 1,297,115 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,558 2,358 10,713 76,945 92,574 

รวม 11,499 5,347 41,950 1,330,893 1,389,689 

 

 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. 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 

      

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 2,016 - 14,184 406,700 422,900 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 406 327 1,522 16,054 18,309 

รวม 2,422 327 15,706 422,754 441,209 
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27 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 

 

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสนิค่ารือ้ถอน สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีด

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 เมษายน  1,068 1,068 1,068 1,068 

ตดัจาํหน่าย (658) - (658) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 410 1,068 410 1,068 

 

28 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัที ่1 เมษายน 372,575 369,092 372,575 369,092 

จดัสรรระหว่างปี 1,205 3,483 1,205 3,483 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 373,780 372,575 373,780 372,575 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไมส่ามารถนําไปจดัสรรได ้

 

29 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 20,380 2,249 - 100 

เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 28,800 14,400 - - 

รายไดด้อกเบีย้ 2,962 4,261 71,067 89,133 

เงนิชดเชยความเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 50,000 68,410 - - 

อื่น ๆ 16,899 19,490 575 643 

 119,041 108,810 71,642 89,876 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทํา (861,106) 1,151,760 - - 

คา่วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 15,868,016 12,666,055 - - 

คา่วสัดแุละของใชส้ิน้เปลอืงใชไ้ป 711,202 982,698 - - 

คา่เชือ้เพลงิ 589,291 640,181 - - 

คา่เสื่อมราคา คา่ตดัจาํหน่ายและคา่ตดัจาํหน่ายลูกกลิง้ 511,819 492,086 27,910 13,091 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 938,360 976,420 267,102 268,920 

คา่สาธารณูปโภค 2,255,895 1,907,360 826 975 

คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา 635,663 609,917 480 152 

คา่จา้งแรงงานภายนอก 187,643 195,695 4,660 3,824 

คา่ขนสง่และคา่ใชจ้า่ยในการขาย 190,616 185,001 3,775 5,745 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 60,526 62,406 10,918 8,215 

อื่นๆ 199,628 201,145 79,983 98,937 

รวม 21,287,553 20,070,724 395,654 399,859 
 

31 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

 

คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั:      

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     

   สาํหรบัปี 65,285 81,373 12,795 - 

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     

   สาํหรบัปีก่อน 10,537 - 10,537 - 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 75,822 81,373 23,332 - 
     

เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้     

   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22)  (17,230) (5,806) (994) (5,276) 

เพิม่(ลด)ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้     

   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22)  (1,864) (12,078) - - 

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (19,094) (17,884) (994) (5,276) 
     

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 56,728 63,489 22,338 (5,276) 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ

ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี:  

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 688,346 110,589 

ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 137,669 22,118 

ผลกระทบ:   

   - ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชท้ีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น   

         สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละการตดัรายการระหวา่งกนั (26,326) 64,782 

   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษี 18,154 1,043 

   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (1,901) (2,026) 

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์   

         ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (66,116) (22,428) 

   - การบนัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองปีก่อนๆ (15,289) - 

   - คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปีก่อน 10,537 - 

ภาษเีงนิได ้ 56,728 63,489 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 46,447 64,397 

ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 9,289 12,879 

ผลกระทบ:   

   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษี 2,926 426 

   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (414) (601) 

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์   

         ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - (17,980) 

   - คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปีก่อน 10,537 - 

ภาษเีงนิได ้ 22,338 (5,276) 

 

อตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉลี่ยที่ใช้สําหรบักลุ่มกิจการและบริษทัคอื อตัราร้อยละ 48 ถึงร้อยละ (3) และร้อยละ 48 ตามลําดบั  

(พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ (8) และรอ้ยละ (8) ตามลําดบั) 
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ภาษเีงนิไดท้ีล่ด/(เพิม่)ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

  ภาษี    ภาษี  

 ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       

   เมื่อเกษยีณอายุ 29,976 (5,275) 24,701 (26,043) 3,358 (22,685) 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของ       

   เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - (1,200) 140 (1,060) 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ       

   สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูคา่ดว้ย 

   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 60,480 (12,096) 48,384 - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 90,456 (17,371) 73,085 (27,243) 3,498 (23,745) 

       

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี       

   (หมายเหตุขอ้ 22)  (17,371)   3,498  

  (17,371)   3,498  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

  ภาษี    ภาษี  

 ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพ่ิม) หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       

   เมื่อเกษยีณอายุ 6,352 (1,270) 5,082 (1,684) 337 (1,347) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 6,352 (1,270) 5,082 (1,684) 337 (1,347) 

       

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       

   (หมายเหตุขอ้ 22)  (1,270)   337  

  (1,270)   337  



รายงานประจำาปี 2563-2564 181

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

92 

 

32 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ย  

ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกในระหวา่งปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม     

กําไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     

   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 630,549 47,878 24,108 69,673 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.01 0.00 0.01 

 

33 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า  และบุคคลหรอื

กจิการซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิ

กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคมุหรอืถูกควบคมุร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)182

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
หมายเหตีุปริะกัอบงบกัาริเงินริวมและงบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ
สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

93 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุด 
T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ผลติเหลก็เสน้ ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั  
   (มหาชน) 

ผลติ รบัจา้งผลติ จาํหน่าย และซือ้มาขายไป 
   สนิคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และ เหลก็รปูพรรณ 
   ขนาดเลก็ 

ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลติลวดเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Metals Asia Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Refractories Ltd. ผลติวสัดทุนไฟ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี ่เซอรว์สิเซส    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 
Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Technologies Pte. Ltd. บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลติและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 

   โทรคมนาคม 
ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International West Asia DMCC ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Power Co., Ltd. ผลติ สง่ และแจกจา่ยไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่สําคญัสําหรบั ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้     

รายไดจ้ากการขาย     

   Tata Steel Limited 395,669 762,299 - - 

   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 898,270 452,053 - - 

   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,246 3,774 - - 

   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 265,682 282,700 - - 

   Tata Projects Limited - 179 - - 

      รวม 1,562,867 1,501,005 - - 

     

ดอกเบีย้รบั     

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)    

   จาํกดั (มหาชน) - - 68,259 85,446 

      รวม - - 68,259 85,446 

     

รายไดค้า่บรกิารจดัการ     

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 61,851 87,580 

   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 113,370 160,256 

   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)      

      จาํกดั (มหาชน) - - 216,971 157,900 

      รวม - - 392,192 405,736 

 

บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัย่อย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราทีกํ่าหนดในสญัญาซึง่คาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าใช้จ่าย     

ซือ้     

   Tata Steel Limited 2,252,154 - - - 

   Tata International Metals Asia Ltd. 493,858 1,137,852 - - 

   Tata International Limited - 18,518 - - 

   Tata International West Asia DMCC 19,582 21,680 - - 

      รวม 2,765,594 1,178,050 - - 

     

ดอกเบีย้จา่ย     

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 2,593 4,315 

   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 17,578 26,577 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)   

   จาํกดั (มหาชน) - - 203 464 

      รวม - - 20,374 31,356 

     

คา่ใชจ้า่ยอื่น     

   Tata Steel Limited 747 1,004 747 1,004 

   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 15 - - - 

   Tata Sons Private Limited 22 16 22 16 

   Tata Services Limited 27 - 27 - 

   บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 54 - 54 

      รวม 811 1,074 796 1,074 

     

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     

   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 68,571 64,404 68,571 64,404 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,719 29,487 30,719 29,487 

      รวม 99,290 93,891 99,290 93,891 
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ข) ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ทีเ่กดิจากการขาย/ซือ้สนิคา้ การใหบ้รกิาร และอื่น ๆ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 2,316 

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 4,187 

บรษิทั บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  

   จาํกดั (มหาชน) 

 

- 

 

- 

 

32,981 

 

4,173 

Tata Steel Limited 227,860 171,989 - - 

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 15,438 543 - - 

บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 36,306 53,664 - - 

      รวม 279,604 226,196 32,981 10,676 

     

ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 23 23 23 23 

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 1,235 

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 2,137 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั     

   (มหาชน) - - 39,538 10,262 

บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์     

   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21 

      รวม 44 44 39,582 13,678 

     

เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 2,251 2,347 - - 

TATA International Metals Asia Ltd. 182,829 - - - 

      รวม 185,080 2,347 - - 

     

เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 2,256 2,267 2,256 2,267 

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 270 

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 2,470 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  

   จาํกดั (มหาชน) 

 

- 

 

- 

 

31 

 

20 

      รวม 2,256 2,267 2,287 5,027 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 3,092,084 2,441,051 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี 3,775,980 651,033 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 6,868,064 3,092,084 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยจาํนวนทัง้สิน้ 6,868 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,092 ล้านบาท) 

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.5 และรอ้ยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.0 ต่อปี) เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มี

หลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไมร่ะบุวนัครบกําหนด 

 

ง) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 2,118,355 1,839,824 

เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี (2,118,355) 278,531 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี - 2,118,355 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยจํานวนทัง้สิน้ 2,118 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไมร่ะบุวนัครบกําหนด 
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34 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2557 บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยไดร้บัแจง้จากกรมสรรพากรเรื่อง

การประเมนิเงนิเพิม่รวมเป็นเงนิ 16 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัการเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลครึ่งปีของบรษิทัย่อยดงักล่าวสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2551 โดยบรษิทัย่อยประมาณการกําไรสุทธสิําหรบัปีดงักล่าวขาดไปเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของกําไรสุทธ ิ

ที่ทําไดจ้รงิ โดยบรษิทัย่อยเหน็ว่ามเีหตุอนัควรเกดิขึน้ในครึง่ปีหลงัที่ทําใหป้ระมาณการกําไรสุทธดิงักล่าวตํ่าไป บรษิทัย่อยไดท้ําการ

ยื่นอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากร และเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งปฏิเสธคําขออุทธรณ์ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยไดด้าํเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษอีากรกลาง 
 

เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลภาษีอากรกลางมีคําวินิจฉัยที่เป็นคุณต่อบริษทัย่อย เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กรมสรรพากรจงึไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดชีํานญัพเิศษ  
 

เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์คดชีํานัญพเิศษพพิากษากลบัคําวนิิจฉัยของศาลภาษอีากรกลาง เป็นผลให้บรษิทัย่อย

บนัทกึประมาณการหน้ีสนิคา่เงนิเพิม่จํานวน 16 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม ดงันัน้ ไมม่หีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎกีาแลว้ 

 

35 ภาระผกูพนั 

 

35.1 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 

หนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝา่ยผลติ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การนิคมอุตสาหกรรม 

และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 จํานวน 404 ล้านบาท และ 283 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามการดาํเนินธรุกจิปกต ิ

 

35.2  ภาระผกูพนัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจา่ยฝา่ยทุนเกีย่วกบัภาระผูกพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

อาคารและอุปกรณ์ 34,527 23,562 - - 
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35.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงัน้ี 

 

กลุ่มกิจการทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลกิไดส้ําหรบัที่ดนิ อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน 

โดยจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีก่ลุ่มกจิการตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดม้ดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภายใน 1 ปี 5,449 71,284 4,989 25,981 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 3,084 176,333 2,593 30,161 

เกนิกว่า 5 ปี - 500,085 - - 

 8,533 747,702 7,582 56,142 

 

35.4 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

 

เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดแลว้แต่ยงัไมเ่ขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนั พนั พนั พนั 

     

สกลุเงิน     

เหรยีญสหรฐั 12,016 1,266 - - 

ยโูร 187 275 - - 

 

36 การส่งเสริมการลงทุน 

 

กลุ่มกจิการไดร้บัสทิธพิเิศษจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 2 บตัร เลขที่ 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และโดยการอนุมตัิ

ของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลําดบั สําหรบัการลงทุน 

ในการผลติเหลก็ลวด น้ําเหลก็ เหลก็ถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก ทัง้น้ีภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ 

สทิธปิระโยชน์ทีส่าํคญั ประกอบดว้ย 

 

ก) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

ข) ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิโดยมกํีาหนดเวลาสามปี  

นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 
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รายไดจ้ากการขายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมจาํแนกตามกจิกรรมที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน

แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนท่ีได้รบัการ ส่วนท่ีไม่ได้รบัการ  

 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 20,692,800 20,692,800 

รายไดจ้ากการสง่ออก - 1,324,096 1,324,096 

รวมรายได ้ - 22,016,896 22,016,896 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนท่ีได้รบัการ ส่วนท่ีไม่ได้รบัการ  

 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 18,288,118 18,288,118 

รายไดจ้ากการสง่ออก - 1,836,613 1,836,613 

รวมรายได ้ - 20,124,731 20,124,731 

 

37 การโอนธรุกิจภายในกลุ่มกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

 

การโอนธรุกิจภายในกลุ่มกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

 

ตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

บรษิทัย่อยของบรษิทั ได้มมีติอนุมตัิให้รบัโอนธุรกิจจาก บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั และบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั  

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัเช่นกนั และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ของบรษิทั เหลก็สยาม 

(2001) จาํกดั และบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ไดม้มีตใิหโ้อนธรุกจิทัง้หมดใหแ้ก่ บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)  

 

การโอนธรุกจิภายในกลุ่มกจิการไม่มผีลกระทบต่อการนําเสนองบการเงนิรวมเน่ืองจากผูโ้อนและผูร้บัโอนเป็นบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิการภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั 

 

สญัญาการโอนธรุกจิภายในกลุ่มกจิการ มรีายละเอยีดทีส่าํคญัดงัน้ี 
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บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)
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สำาหริับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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101 

 

(ก) ทรพัยสิ์นและหน้ีสินท่ีโอน 

 

เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดท้ําสญัญาโอนกจิการทัง้หมด 

(“สญัญา”) กบั บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั และ บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั โดยบรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั และ

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั (“ผูโ้อน”) ตกลงโอนธรุกจิทัง้หมด และบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(“ผูร้บัโอน”) ตกลงรบัโอนธรุกจิทัง้หมด รวมถงึสนิทรพัย ์หน้ีสนิ พนักงาน และภาระผูกพนัที่มอียู่ ภายใต้เงื่อนไขและขอ้กําหนดของ

สญัญาน้ีในเวลา 23.59 นาฬกิา ของวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

ผูโ้อนไดโ้อนธรุกจิทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยใช้มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายชื่อพนักงานปจัจุบนั และขอ้ผูกพนั

ทีม่อียู ่ณ สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่การโอนธรุกจิทัง้หมดมผีลวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีโ่อนแสดงตามมลูคา่ตามบญัชดีงัน้ี 

 

 

บริษทั เหลก็สยาม 

 (2001) จาํกดั 

บริษทั เหลก็ 

ก่อสร้างสยาม 

จาํกดั 

 พนับาท พนับาท 

มลูค่าสินทรพัย ์   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,656 3,937 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 5,149 177,019 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ 400,699 2,068,633 

สนิคา้คงเหลอื 893,502 713,572 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,081 33,190 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น -      146,160 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 295,278 305,863 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 5,134 8,591 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ 4,582 679,263 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 15,224 18,287 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 10,392 6,914 

   รวมสนิทรพัย ์ 1,642,697 4,161,429 
   

มลูค่าหน้ีสิน   

เจา้หน้ีการคา้ 206,470 304,056 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 11,826 13,347 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - สทุธ ิ 1,819 18,631 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 2,455 16,900 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี - สทุธ ิ -      29,232 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,837 671,985 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 70,438 88,872 

   รวมหน้ีสนิ 295,845 1,143,023 
   

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิท่ีโอน 1,346,852 3,018,406 
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(ข) ราคาโอนกิจการ 

 

การโอนธุรกิจภายในกลุ่มกิจการมีราคาโอนกิจการเท่ากบัราคาตามบญัชีของเงนิลงทุนของบริษทั ในบรษิทั เหล็กสยาม (2001) 

จาํกดั และ บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

บริษทั เหลก็สยาม 

 (2001) จาํกดั 

บริษทั เหลก็ 

ก่อสร้างสยาม 

จาํกดั 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาโอนกิจการ 2,554,386 3,656,874 

 

 

 

 





ก้าวต่อไปสู่อนาคต

เรา
ห่วงใย

รายงานประจำป�
2563-2564

กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ�)
โทรศัพท� : 0-2937 1000 
โทรสาร : 0-2937 1223-4

โรงงาน NTS
โทรศัพท� : 0-3834 5355
โทรสาร : 0-3834 5350

โรงงาน SCSC
โทรศัพท� : 0-3628 8000
โทรสาร : 0-3628 8002

โรงงาน SISCO
โทรศัพท� : 0-3868-3968
โทรสาร : 0-3868-3969
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