วิสัยทัศน และ
เปาหมาย
เปาหมายในป 2558
สรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ

เพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ใหอยูในอัตรา 12%

สงเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ลดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ใหอยูในอัตรา 0.4

รักษาสิ่งแวดลอม

ควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหนอยกวาอัตรา
1 ตันตอตันน้ำเหล็ก

เปนองคกรแหงทางเลือก (Employer of Choice)

เปนบริษัทชั้นนำที่มีผูตองการเขารวมงานในระดับ Top Quartile
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุงมั่นในการเพิ่มมูลคาตอผูถือหุน โดย
การเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ของบริ ษ ั ท ด ว ยสิ น ค า เหล็ ก พิ เ ศษ
และการสรางตราผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกันก็จะคงความยั่งยืน
ในการเปนผูนำตลาดผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวในประเทศไทย
เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไวขางตน บริษัทจะมุงเนนการให
ความใกลชิดกับลูกคา การดำเนินงานที่เปนเลิศ มาตรฐานสูงสุด
ของการเปนบรรษัทพลเมืองที่ดี
ตลอดจนความสุขและความ
กระตือรือรนในการทำงานของพนักงาน

สารบัญ
ขอมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
สารจากคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญ
ปจจัยความเสี่ยง
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
บุคลากรและการพัฒนา

1
3
5
7
15
20
22
23
25
32

การควบคุมภายใน
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
รายการระหวางกัน
คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สวนของผูถือหุนรวม
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

35
37
52
58
60
64
66
68
69
72
73
74
75
77

ขอมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ลานบาท

ขอมูลทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กำไรขั้นตน
กำไรกอนภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย และคาใชจายทางการเงิน
คาเสื่อมราคา และรายจายตัดบัญชี
กำไร (ขาดทุน) สุทธ
เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

งบดุล
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูเปนผูถือหุนเฉพาะบริษัท
รวมสวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว

2555

2554

2553

26,223.03
26,343.09
*(406.00)

26,761.72
26,819.64
(96.91)

22,421.75
22,520.38
707.01

**257.98
(1,349.75)
***(1,580.59)

326.60
(1,060.51)
(976.00)

1,023.53
(43.54)
(54.40)

22,959.90
9,432.54
13,528.82
13,527.36
8,421.54

24,913.23
9,799.38
15,110.31
15,113.85
8,421.54

26,514.84
10,421.31
16,085.82
16,093.53
8,421.54

1.00
1.61
(0.19)
0.70

1.00
1.79
(0.12)
0.65

1.00
1.91
(0.01)
0.65

อัตราสวนทางการเงิน
มูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลเสนอจายตอหุน (บาท)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

หมายเหตุ : * คาใชจายพิเศษ 408 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF และอิื่นๆ
** คาใชจายพิเศษ 175 ลานบาท
*** คาใชจายพิเศษ 415 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF, การปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 272 ลานบาท
เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

1
TSTH

รายงานประจำป 2554-2555

ขอมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
รายไดจากการขาย (ลานบาท)

รายไดจากการขาย (พันตัน)

กำไรกอนภาษีเงินได (ลานบาท)

2000
35,000
1500

30,000

1,397
1,112

1,198

1,289

1,139

1000

31,139

29,353
26,762 26,223

25,000

22,422

20,000
15,000

500

10,000
5,000

0

08

09

10

11

0

12

กำไรหลังภาษีเงินได (ลานบาท)

09

10

11

09

10

-1,350

11

12

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน

1.0

1,157

1000

10,000

1,024

10

11

TSTH

12

9,433

09

9,799

08

10,421

0

0.5

0.55

8,879

327 258

0.70

0.40
6,712

5,000

0.65 0.65

13,527

คาใชจายพิเศษ 175 ลบ.

15,114

2000

16,094

16,149

15,000
16,711

10

08

20,000

-976
09

-1,061

25,000

81

08

-44

30,000

4,701

3000

-1,581
11 12

106

หนี้สิน
หนี้สิน : สวนของผูถือหุน

2,701

-54

คาใชจายพิเศษ 415 ลบ.

12

4000

คาใชจายพิเศษ 415 ลบ.,
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี 272 ลบ.

3,287

กำไรกอนภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย และคาใชจายทางการเงิน
คาเสื่อมราคา และรายจายตัดบัญชี (ลานบาท)

5000

2,900
2,400
1,900
1,400
900
400
-100
-600
-1,100
-1,600

08

3,400
2,900
2,400
1,900
1,400
900
400
-100
-600
-1,100
-1,600

0.0

0
08

09

รายงานประจำป 2554-2555

10

11

12
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหนายเหล็กทรงยาว

วันเริ่มกอตั้งบริษัท

12 กรกฎาคม 2545

ทุนจดทะเบียน

11,025,579,573 บาท
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

10,772,806,348 หุน
252,773,225 หุน

ทุนชำระแลว

8,421,540,848 บาท
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

8,168,767,623 หุน
252,773,225 หุน

มูลคาหุนที่ตราไว

หุนละ 1.00 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

555 อาคารรสา ทาวเวอร 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223

เว็บไซต

http://www.tatasteelthailand.com

สัญลักษณหลักทรัพย

TSTH, TSTH-W1

หมายเลขกำกับหลักทรัพย

ในประเทศ
ตางดาว

และ TSTH-W2

NVDR

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพยครั้งแรก

18 ธันวาคม 2545

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

TSTH – W1
TSTH – W2

รวม

3

TH0692010000
TH0692010018
TH0692010R12

1,083,275,200
1,520,763,525
2,604,038,725

หนวย
หนวย
หนวย

นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3

ผูสอบบัญชี

นางนัชลีี บุญญะการกูล (ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126)
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757

นักลงทุนสัมพันธ

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
โทรศัพท 0-2937-1000 ตอ 2430
อีเมล pratanas@tatasteelthailand.com
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่กอตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
มูลคาหุนที่ตราไว
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

ถือโดย TSTH

0107536001273
ผลิตเหล็กเสนและเหล็กลวด
4 ตุลาคม 2531
เลขที่ 351 หมูที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบอวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350
4,628,010,864.00 บาท
3,253,398,864.00 บาท
1.20 บาท
1,145,510,000 หนวย
NTS - W1
476,530,000 หนวย
NTS - W2
668,980,000 หนวย
99.66 %

บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่กอตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
มูลคาหุนที่ตราไว
ถือโดย TSTH

0105532094348
ผลิตเหล็กเสน
4 ตุลาคม 2532
แปลงที่ ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท 0-3868-3968 โทรสาร 0-3868-3969
1,750,000,000.00 บาท
1,750,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่กอตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
มูลคาหุนที่ตราไว
ถือโดย TSTH

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที่ 49 หมูที่ 11 ตำบลบางโขมด
อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท 0-3628-8000 โทรสาร 0-3628-8002
120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %
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สารจากคณะกรรมการ
เรียน ทานผูถือหุน
ป 2554 - 2555 นับเปนชวงเวลาหนึ่งที่ยากลำบากมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก นับหลังจากยุคที่
เศรษฐกิจโลกลมสลายในชวงป 2551-2552 ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลว (สหรัฐ ญี่ปุน กลุมยุโรป) ตางก็
ประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในรูปแบบของตนเอง ประเทศไทยเองก็ประสบเชนเดียวกัน แตเปนปญหา
จากอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร
ในรอบปบัญชี 2555 เริ่มตนดวยตัวเลขที่แสดงถึงการเติบโตเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของปบัญชี 2555
อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากอุทกภัยอันรายแรงไดสงผลตออัตราการเติบโตของอัตราผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศในป 2554 ที่ลดลงเหลือเพียง 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขตามแผนที่กำหนดไวที่ 4-5% และการ
ลดลงของอัตราความตองการใชเหล็ก ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 สภาพโดยรวมของการใชเหล็ก
ทั้งสิ้นของประเทศไทยในป 2554 อยูที่ประมาณ 14.65 ลานตัน (อัตราการเติบโตสูงกวาป 2553 อยู 4.3%)
ในสวนของผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวมีอัตราการใชเหล็กอยูที่ 4.78 ลานตัน ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพียง 2.2%

นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ
ประธานกรรมการ

ประเด็นอุปสรรคในอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกในป 2554 คือปญหาราคาวัตถุดิบสำหรับกลุมผูผลิตเหล็กที่ใช
เตาหลอมแบบไฟฟา สวนตางระหวางราคาเหล็กเสนและราคาเศษเหล็กไดแคบลง สงผลในทางลบตอการทำ
กำไรของผูผลิตเหล็ก สำหรับสถานการณในประเทศไทยยิ่งมีความรุนแรงหนักกวาประเทศอื่น ดวยปญหาจาก
เหตุการณอุทกภัยที่ซ้ำเติม

สำหรับกลุมผูผลิตเหล็กที่ใชเตาถลุง MBF ราคาวัตถุดิบที่ใช ตั้งแตแรเหล็ก ถานหิน และถานโคก ไดพุงสูง
ขึ้นมาก สงผลใหตนทุนการผลิตเหล็กแทงจากเตาถลุงนี้สูงขึ้นกวาการผลิตจากเศษเหล็กที่ใชเตาหลอมไฟฟา
อยางไรก็ดี สำหรับประเทศที่พัฒนาแลว แมตนทุนการผลิตจะสูงขึ้น แตยังสามารถอยูในวิสัยที่จะจัดการไดดีกวา
ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่สามารถผลิตผลิตภัณฑหลากหลายและมีมูลคาเพิ่มสูงกวา แตสำหรับบริษัทที่ใชเตาถลุงในการผลิตเฉพาะสินคาโภคภัณฑ เชน เหล็กเสนกอสราง
จะไดผลกระทบอยางรุนแรง ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลว ทำใหหลายๆ บริษัททั่วโลกไดมีการประกาศปดเตาถลุงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญเพื่อเปนการลด
การขาดทุน
สำหรับทาทา สตีล (ประเทศไทย) ผลประกอบการเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2555 เห็นชัดเจนวาตนทุนการผลิตจากเตาถลุง MBF สูงกวาการผลิต
โดยใชเศษเหล็กเปนอยางมาก ดวยเหตุดังกลาว บริษัทจึงไดตัดสินใจที่จะหยุดการผลิตจากเตาถลุง MBF เปนการชั่วคราวในเดือนสิงหาคม 2554 และดำเนินการผลิต
โดยใชเศษเหล็กแตเพียงอยางเดียว ผลกระทบจากการที่หยุดเตา MBF ดังกลาว ทำใหบริษัทมีคาใชจายพิเศษที่เกี่ยวของเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอตัวเลข
ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2555 การตัดสินใจหยุดเตาถลุง MBF เปนการหยุดเพียงชั่วคราวไมไดมีผลกระทบกับสถานภาพ
ของพนักงานแตอยางใด โดยในสวนของพนักงานจาก MBF ไดมีการโยกยายไปชวยปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นๆ แทน
การหยุดเตาถลุง MBF ในเดือนสิงหาคม 2554 เปนการตัดสินใจในจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2555 ปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ทำใหการขายลดลงถึง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสอื่นในสถานการณปกติ ซึ่งหากบริษัทยังคงทำการผลิตดวยเตาถลุง MBF อยู คาดวาบริษัทตองประสบ
ภาวะวิกฤตในครึ่งปหลังของรอบปบัญชี 2555 และมีความเปนไปไดที่ MBF คงจะตองถูกบีบใหปดตัวลงในที่สุด

“แผนพลิกฟน”
อยางไรก็ตาม แมวาเตาถลุง MBF ไดหยุดดำเนินการลง แตกลุมบริษัท ทาทา สตีล ยังคงมีความมุงหวังที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงใหสามารถประกอบกิจการ
ในตลาดแถบเอเซียอาคเนยใหเติบโตตอไป โดยไดกำหนดเปาหมายที่จะปรับปรุงการดำเนินงานและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุน จึงไดจัดทำ “แผนพลิกฟน”
ซึ่งประกอบดวยกลยุทธที่สำคัญ 2 ประการคือ:
1. มุงเนนที่ความเปนเลิศในดานกระบวนการผลิตและดานการคา และดำเนินการผลิตโดยใชเตาหลอม
ลักษณะที่มีการบูรณาการเพื่อใหกลับมามีผลกำไรไดอีก

EAF

จากทั้งสามโรงงานโดยใชเศษเหล็กเปนวัตถุดิบใน

2. ดำเนินการลงทุนอยางรอบคอบ เพื่อเปนรากฐานในการสรางศักยภาพของบริษัทในการเพิ่มผลกำไรอันเขมแข็งทามกลางการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาวัตถุดิบ
ที่ยังคงมีความผันผวนอยางตอเนื่อง
บริษัทยินดีที่จะรายงานวาผลการดำเนินงานโดยเตาหลอม EAF สงใหผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยบริษัทสามารถทำกำไรเบื้องตนไดในไตรมาสที่
4 ของรอบปบัญชี 2555 นอกจากนี้บริษัทยังไดปรับปรุงการดำเนินงานในดานตางๆ หลายประการซึ่งประกอบดวย
•

5

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทำใหความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate – LTIFR) อยูในอัตราดีที่สุดที่ไดเคยปฏิบัติมาที่
0.77 ในปบัญชี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับ 1.31 ในปบัญชี 2554 และ 3.24 ในปบัญชี 2553

TSTH ANNUAL
REPORT
2011-2012
รายงานประจำป
2554-2555

สารจากคณะกรรมการ
•

บริษัทไดเปลี่ยนตราสินคาเหล็กเสนเปน TATA TISCON ในปบัญชี 2555 ซึ่งสงผลตอยอดขายอยูในระดับ
ที่นาพอใจ จากความแข็งแกรงของชื่อ ทาทา ผูบริโภคจึงหันมานิยมใชเหล็กเสนที่ผลิตโดยทาทา รวมถึง
ความสัมพันธอันดีกับผูแทนจำหนายที่มีความเชื่อมั่นตอบริษัท การทุมเทความพยายามเพื่อใหครอบคลุม
พื้นที่ในตลาดตางจังหวัดและประเทศขางเคียง ชวยใหบริษัทยังคงรักษาสถานะความเปนผูนำของตลาด
เหล็กเสนไวได

•

บริษัทยังคงรักษาตำแหนงผูนำในตลาดผลิตภัณฑเหล็กลวดพิเศษ ซึ่งมีสวนแบงการตลาดมากกวา 40%
ในปที่ผานมา บริษัทไดเขาสูตลาดในสวนของเหล็กเพลา (Special Bar Quality - SBQ) และสามารถ
สรางสวนแบงการตลาดในสวนของเหล็กกลาคารบอนไดถึง 8% ภายในปแรก ผลที่ไดรับก็คืออัตรา
การขายโดยรวมของผลิตภัณฑพิเศษทุกประเภทไดเพิ่มสูงขึ้นจาก 23% ในปบัญชี 2554 เปน 28%
ในปบัญชี 2555

•

การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุใชสิ้นเปลืองที่มูลคาสูงมีการพัฒนาปรับปรุงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการพิจารณา
ในการทำงานควบคูไปกับเงื่อนไขการใชงานที่ไดรับการออกแบบมาเฉพาะรวมกับฝายผลิต สามารถสงผล
ใหตนทุนการผลิตเหล็กแทงลดลง

สิ่งที่นาสังเกตประการหนึ่งของ “แผนพลิกฟน” คือการไดรับความเชื่อมั่นตออนาคตของบริษัทกลับคืนมาจาก
ผูมีสวนไดเสีย ธนาคารยังไดใหการสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการใหเงินทุนหมุนเวียนแกบริษัทเปนการเฉพาะ
กลุมลูกคายังคงใหความเชื่อมั่นหลังจากเหตุการณอุทกภัยและสานตอความสัมพันธในการดำเนินธุรกิจ
และพนั ก งานของเรายั ง ได ร  ว มมื อ ร ว มใจกั น ทำงานด ว ยความเชื ่ อ มั ่ น ในแนวทางใหม ท ี ่ ช ั ด เจนนี ้
โดยมุงหวังที่จะพลิกฟนใหบริษัทกลับมาทำกำไรอีกครั้งหนึ่ง

Mr. Peeyush Gupta
President and CEO

ขณะที่บริษัทของทานอยูในฐานะที่มี “ผลกำไรที่เปนเงินสด” (cash profit) แลว ความทาทายตอไปคือ การทำใหบริษัทมีผลกำไรกอนหักภาษีในขณะที่ยังมีภาระ
คาเสื่อมราคาที่สูงมากกวาปกติ การดำเนินการตามกลยุทธขอ 2 จะชวยแกไขปญหานี้
โดยบริษัทจะตองเนนการผลิตผลิตภัณฑพิเศษในปริมาณที่มากขึ้น
เพื่อใหสามารถใชกำลังการผลิตของบริษัทไดเต็มที่ บริษัทของทานจะพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบในอนาคตอันใกลเพื่อทำใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น
ควบคูไปกับการปรับโครงสรางทางการเงิน
การที่บริษัทจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการที่มีสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจะชวยใหบริษัทของทานมีความเขมแข็ง
พรอมที่จะเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ คาดวาผลของ “แผนพลิกฟน” นี้จะบรรลุผลใหเห็นอยางเปนรูปธรรมภายในป 2556

คาดการณสำหรับรอบปบัญชี 2556
จากปญหาสืบเนื่องดานเศรษฐกิจจากกลุมประเทศยูโรโซนและจากราคาวัตถุดิบที่ยังสูงอยางตอเนื่อง ไดมีการคาดการณวาความตองการใชเหล็กทั้วโลกจะเริ่มดีขึ้น
ในชวงครึ่งหลังของป 2555 ในสวนของประเทศไทยอัตราการเติบโตของ GDP ในป 2555 คาดวาจะอยูที่ 5-6% อัตราการเติบโตดังกลาวไดรับการผลักดัน
จากการลงทุนของรัฐบาลในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ รวมถึงการดำเนินการเพื่อปองกันน้ำทวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สวนอุตสาหกรรม
ยานยนตซึ่งเปนผูบริโภคเหล็กรายใหญไดมีการตั้งเปาหมายในการผลิตรถยนตที่ระดับ 2 ลานคัน (เพิ่มขึ้น 70% จากป 2554 ซึ่งมีจำนวนผลิต 1.178 ลานคัน)
จากปจจัยดังกลาวขางตนคาดวายอดใชเหล็กในประเทศไทยในป 2555 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% จากป 2554 มาอยูที่ระดับ 15.4 ลานตัน หากจะดูในรายละเอียด
ของอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชเหล็กทรงยาวคาดวาจะอยูที่ 4-5% ในขณะที่ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนจะมีอัตราการเติบโตอยูที่ 6.9% อยางไรก็ตาม การนำเขาเหล็ก
จากจีนที่เพิ่มขึ้นจะเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจของผูผลิตเหล็กในประเทศ
อยางไรก็ตาม แมวาภาพโดยรวมยังไมสดใสมากนัก เรายังเห็นวาในรอบปบัญชี 2556 จะยังคงเปนปที่ดี คณะผูบริหารของเราไดทุมเทที่จะดำเนินการตามแผนพลิกฟน
บริษัทจะดำเนินการอยางรอบคอบระมัดระวังเฝาติดตามสถานการณอยางใกลชิด
สวนในทางดานการตลาดนั้น
บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะผลักดันและสรางภาพ
ของเหล็กเสน TATA TISCON ตอไป รวมทั้งการพยายามขยายตลาดทั้งในตางจังหวัดและประเทศขางเคียงเพื่อคงความเปนผูนำในตลาดตอไป นอกจากนี้ บริษัท
ยังเพิ่มสวนของการผลิตสินคาเหล็กตัดและดัดสำเร็จรูป (cut and bend) ซึ่งเปนสินคาพรอมใชสงขายโดยตรงใหกับโครงการกอสราง
ปจจุบันประเทศไทยนับเปนประเทศผูบริโภคเหล็กรายใหญที่สุดในอาเซียน และยังคงมีอัตราเติบโตเชนนี้ตอไปอีก 5 ป บริษัทยินดีที่จะไดเปนสวนหนึ่งในการรวมพัฒนา
ประเทศ และมีบทบาทในการที่จะเปนผูผลิตเหล็กคุณภาพสูงตั้งแตรอบปบัญชี 2556 เปนตนไป ในสวนของวิสัยทัศนฉบับใหมของบริษัท บริษัทไดระบุชัดเจนที่จะ
เสริมสรางความสัมพันธกับผูคา ดูแลผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทจะใหความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน และทายที่สุดบริษัทจะดำเนินการ
ตามหลักจรรยาบรรณของทาทาซึ่งเปนหลักการที่จะนำบริษัทไปสูการเปนบรรษัทพลเมืองที่ดีตอไป
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม ทาทา สตีล (ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ) ที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอดในการ
แกไขปญหาทาทายในรอบปบัญชี 2555 และคณะกรรมการขอขอบคุณลูกคา พนักงาน พันธมิตรทางการคา สถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ สื่อมวลชน
ตลอดจนหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ ที่ไดมอบความไววางใจตอบริษัทดวยการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทดวยดีเสมอมา
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รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ
ประธานกรรมการ
อายุ 64 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี เทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร โลหการ)
College of Engineering, Pune อินเดีย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ Tata Steel Holdings
Pte Ltd., สิงคโปร
ประธานกรรมการ Tata Steel Global
Holdings Pte Ltd., สิงคโปร
ประธานกรรมการ Tata Steel Global
Minerals Holdings Pte Ltd., สิงคโปร
ประธานกรรมการ Tata Steel Global
Procurement Co. Pte. Ltd., สิงคโปร
ประธานกรรมการ Proco Issuer Pte Ltd.,
สิงคโปร
ประธานกรรมการ Corus Consulting Ltd. U.K.
กรรมการ CEDEP., ฝรั่งเศส
กรรมการ Xavier Institute of Management,
Bhubaneswar

2553 - ปจจุบัน

2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2546 - 2553
2552 - 2552
2551 - 2552
2551 - 2552
2551 - 2552

ประธาน
Institute for Steel Development & Growth

2553 - ปจจุบัน

2552 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน

กรรมการ New Millenium
Capital Corporation, แคนาดา
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2550 - 2552

กรรมการผูจัดการ Tata Steel Ltd., อินเดีย
กรรมการ
World Steel Association, เบลเยียม
กรรมการ NatSteel Asia Pte Ltd., สิงคโปร
กรรมการ NatSteel Holdings Pte Ltd.,
สิงคโปร
กรรมการ Tata BlueScope Steel, อินเดีย
ประธานกรรมการ TM International
Logistics Ltd., อินเดีย
กรรมการบริหาร India & South East Asia.
ประธานกรรมการ Hooghly Met Coke &
Power Co. Ltd., อินเดีย
ประธานกรรมการ JAMIPOL, อินเดีย
ประธานกรรมการ Tata Metaliks Ltd.,
อินเดีย
Chief Operating Off ificer,
Tata Steel Ltd.,

อินเดีย

รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายคูชิค ชัทเทอจี

รองประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 42 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) University of Calcutta อินเดีย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2553 - ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน

กรรมการ Tata Steel Global
Procurement Co., Ltd., สิงคโปร
กรรมการ ProCo Issuer Pte Limited,
สิงคโปร
กรรมการ Centennial Steel Company Ltd.
ประธาน Tata Metaliks Ltd.
กรรมการ Tata Steel Global Minerals
Holdings Pte Ltd., สิงคโปร
กรรมการ Natsteel Holding Pte Limited,
สิงคโปร
กรรมการ
Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร
กรรมการ Tata Steel Netherlands B V,
เนเธอรแลนด
กรรมการ Tulip Netherlands (No. 1) B V,
เนเธอรแลนด
กรรมการ Tulip Netherlands (No. 2) B V,
เนเธอรแลนด
กรรมการ Tata Steel UK Ltd., อังกฤษ
กรรมการ Tata Steel Europe Ltd., อังกฤษ
กรรมการ Tulip UK Holdings (No. 2) Ltd.,
อังกฤษ

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

2549 - ปจจุบัน

2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

กรรมการ Tulip UK Holdings (No. 3) Ltd.,
อังกฤษ
กรรมการ
Tata Steel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร
กรรมการ NatSteel Asia Pte Ltd., สิงคโปร
ประธาน

2547 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

2549 - ปจจุบัน

The Tinplate Company of India Ltd.
Kalimati Investment Co., Ltd.,

2547 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
Rujuvalika Investments Ltd., อินเดีย
กรรมการ Tata Services Ltd., อินเดีย
Group Chief Financial Oficer
Tata Steel Ltd.,

2548 - 2553
2552 - 2552
2549 - 2551
2549 - 2551
2545 - 2551

TSTH

อินเดีย

อินเดีย

กรรมการ Southern Steel Berhad, มาเลเซีย
กรรมการ Orchid Netherlands (No.1) B V,
เนเธอรแลนด
กรรมการ Tata Steel KZN (Pty) Ltd.,
แอฟริกาใต
กรรมการ
The Dhamra Port Co., Ltd., อินเดีย
กรรมการ Tata Refractories Ltd., อินเดีย

รายงานประจำป 2554-2555
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รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายเกรียง เกียรติเฟองฟู

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา
• Directors Accreditation Program, (DAP : 1/2003)
• Audit Committee Program, (ACP : 4/2005)
• The Role of the Chairman Program, (RCP 12/2005)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2544 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส

นายมาริษ สมารัมภ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
อายุ 69 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี บัญชี University of the East ฟลิปปนส
• Program for Management Development,
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• Directors Certification Program (DCP : 33/2003)
•
•
•
•

Board’s Failure and How to Fix It
Audit Committee Program (ACP : 3/2004)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA : 3/2008)
Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR : 4/2008)
• The Responsibilities and Liabilities of Directors and
Executives under the New SEC ACT (May 2008)
• Handling Conf licts of Interest: What the Board Should Do?

(2008)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2553 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
กรรมการ บจก. พีเอซี สยาม
กรรมการ บจก. มารช พีบี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

TSTH
REPORT
2011-2012
TSTH ANNUAL
รายงานประจำป
2554-2555

2544 - ปจจุบัน
2548 - 01/2555
2551 - 2554
2547 - 2553

ที่ปรึกษาอิสระ บจก. เอ็ม.อี.ดี.
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทรัพยศรีไทย คลังสินคา

รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
ผศ. รวีวัลย ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 64 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 22,000 (0.00)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003)
• Audit Committee Program (ACP : 4/2005)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2551 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซาบีนา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยเคนเปเปอร

2542 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร

นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 49 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Directors Certification Program (DCP : 40/2004)
• Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003)
• Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2544 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. ศรีราชาฮารเบอร
รองผูจัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2546 – 2552

กรรมการ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

TSTHTSTH
ANNUAL
REPORT 2011-2012
รายงานประจำป
2554-2555
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รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายปเตอร จอหน ฮอกก
กรรมการและ คณะจัดการ
อายุ 42 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• MA (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร การผลิต University of Cambridge
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Warwick

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2555 - ปจจุบัน
2554 - 2555

กรรมการ - การขายและการตลาด

2551 - 2554

ผูจัดการทั่วไป Tata Steel Speciality
Tata Steel Europe

ผูอำนวยการฝายธุรกิจ ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว

2547 - 2551

กรรมการ ธุรกิจเหล็กลวด

Tata Steel Europe
Tata Steel Europe

Corus UK

นายปยุช กุปตา

กรรมการผูจัดการใหญและคณะจัดการ
อายุ 43 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University มอนทรีออล แคนาดา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม)
Engineering College, Kota, Rajasthan
• Chevening Scholar, Leeds University อังกฤษ
• Advanced Management Program, CEDEP ฝรั่งเศส

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2550 - 2554

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
กรรมการ บจก. เหล็กกอสรางสยาม

Chief (Marketing & Sales – Flat Products)
Tata Steel Ltd. อินเดีย
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2550 - 2550
2547 - 2550

Chief (Strategy & Integration - LP)
Tata Steel Ltd. อินเดีย
Financial Controller (Long Product)
Tata Steel Ltd. อินเดีย

รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายธนะ เรืองศิลาสิงห

รองกรรมการผูจัดการใหญ - การผลิต
อายุ 57 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 50,000 (0.00)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร, Ohio State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2553 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
กรรมการ บจก. เหล็กกอสรางสยาม
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)

2554 - 2555

2553 - 2554
2546 - 2553

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - อำนวยการผลิต
กรรมการผูจัดการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
บจก. เหล็กสยาม (2001) และ
บจก. เหล็กกอสรางสยาม
กรรมการผูจัดการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
กรรมการผูจัดการ บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายอมิต โกช

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - การเงินและบัญชี
อายุ 58 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ XLRI, Jamshedpur, อินเดีย

• Associate Member of Institute of Cost and Works
Accountants of India.
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม),
University of Calcutta, อินเดีย

2555 - ปจจุบัน

กรรมการ บจก. เหล็กกอสรางสยาม

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2539 - 2550

รองกรรมการผูจัดการใหญ - Finance & Accounting
อินเดีย

Tata Metaliks Ltd.,

นายสุนีล เซ็ท

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - การตลาดและการขาย
อายุ 51 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• BSC (Engineering), Mechanical, Birla Institute of Technology อินเดีย
• General Management Program, CEDEP, INSEAD ฝรั่งเศส

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2547 - 2550

Chief of Marketing & Sales (Long Products)

Tata Steel Ltd.,

อินเดีย
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รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายศิโรโรตม เมธมโนศักดิ์

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ทรัพยากรบุคคล และบริหาร
อายุ 49 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 220,000 (0.00)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุป
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
กรรมการ บจก. เหล็กกอสรางสยาม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2551 - 2552
2546 - 2551

ผูจัดการสำนักงานทรัพยากรบุคคล
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผูจัดการสำนักงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

นายบริชวาลจิด โกด

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ
อายุ 46 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (โลหการ) Ranchi University อินเดีย
2554 - 2555
2554 - 2554

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - พัฒนาผลิตภัณฑ
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
Tata Steel Ltd., อินเดีย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2552 - 2554

Chief Technology (Steel & Mill)
Tata Steel Ltd.,

2544 - 2552

อินเดีย

Head LP (Process Control)
Tata Steel Ltd.,

อินเดีย

นายจาค็อบ เจอรเกมา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – จัดหา
อายุ 41 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2550 - ปจจุบัน
2553 - 03/2012

กรรมการผูจัดการ Namascar B.V., เนเธอรแลนด
กรรมการ Vlietjonge B.V., Nieuwegein,
เนเธอรแลนด

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาโท Executive MBA, IMD, Lausanne สวิตเซอรแลนด
• ปริญญาตรี Arts (Commercial Economics)
Haarlem Business School เนเธอรแลนด
2553 - 03/2012
2553 - 03/2012
2553 - 2554
2547 - 2550
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กรรมการ IJzerleeuw B.V., Zwolle, เนเธอรแลนด
กรรมการ Geertsema B.V., Winschoten,
เนเธอรแลนด
กรรมการ Tata Steel Distribution Europe
ผูจัดการสวนธุรกิจ - สงออก Mill to Mill and By-products
Corus Strip Products IJmuiden, เนเธอรแลนด

รายนามคณะกรรมการและผูบริหาร
นายไพฑูรย เชื้อสุข

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – โรงงานสระบุรี
อายุ 49 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2555 - ปจจุบัน
2554 - 2555

กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผูจัดการโรงงาน – สระบุรี
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2553 - 2554
ผูจัดการสวนอาวุโส - เหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2544 - 2553
ผูจัดการสวน – ผลิตเหล็กแทง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป

นายวันเลิศ การวิวัฒน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – โรงงานระยอง
อายุ 47 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - 2555

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
กรรมการ บจก. เหล็กกอสรางสยาม
ผูจัดการโรงงาน - ระยอง
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2553 - 2554
2550 - 2553
2541 - 2550

ผูจัดการสวนอาวุโส - ผลิตเหล็กแทง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
ผูจัดการสวน - เหล็กรีด บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผูจัดการสวน - ผลิตเหล็กแทง บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายอรุน คูมาร ชอวดารี

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – โรงงานชลบุรี
อายุ 52 ป
จำนวนการถือหุนในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2555 - ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2554 - 2555
2553 - 2554

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผูจัดการโรงงาน - ชลบุรี
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผูจัดการสวนอาวุโส - ผลิตเหล็กดิบ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology อินเดีย
2552 - 2553
2552 - 2552
2547 – 2552

ผูจัดการสวนอาวุโส - ซอมบำรุง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
ผูจัดการสวนอาวุโส บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
ผูจัดการสวนอาวุโส (สวนวิศวกรรม และซอมบำรุง)
บมจ. จี สตีล

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัททั้งหมด ไมมีคุณสมบัติตองหามดังนี้

ประวัติเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา
ประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทำโดยทุจริต
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน
TSTH
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
บริษัทมีสัดสวนของรายไดจากการจัดจำหนายตามประเภทผลิตภัณฑ ซึ่งมีการผลิตโดยแตละบริษัทยอย ดังนี้

ป 2554 - 2555

ประเภทผลิตภัณฑ

(ลานบาท)

รอยละ

ป 2553 - 2554
(ลานบาท)

รอยละ

ป 2552 - 2553
(ลานบาท)

รอยละ

ภายในประเทศ
เหล็กเสน
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ

รวมรายไดจากการจัดจำหนาย
ภายในประเทศ

12,609
10,543
1,109
145

48.08
40.20
4.23
0.55

12,306
10,357
758
105

45.98
38.70
2.83
0.39

11,444
7,704
617
127

51.04
34.36
2.75
0.57

24,406

93.06

23,526

87.91

19,892

88.72

736
1,081
-

2.81
4.13

1,678
1,557
-

6.27
5.82
-

980
1,538
12

4.37
6.86
0.05

1,817

6.94

3,236

12.09

2,530

11.28

26,223

100.00

26,762

100.00

22,422

100.00

สงออก
เหล็กเสน
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ

รวมรายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการจัดจำหนายทั้งสิ้น

-

รายไดจากการขาย 2554 -2555 (ลานบาท)

1 เหล็กเสน
12,609
2 เหล็กลวด
10,543
3 สงออก
1,817
4 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 1,109
5 อื่นๆ
145
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(48%)
(40%)
(7%)
(4%)
(1%)

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
การประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอย
บรษิทัประกอบธรุกจิโดยมรีายไดจากการถอืหนุในบรษิทัอนื
(Holding
มบีรษิทัยอยคอื NTS SISC และ SCSC ซงึทงัสามบรษิทัเปน
ผผูลติเหลก็เสน เหลก็ลวด และเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็
Company)

การดำเนนิงานของบรษิทัเปนการดำเนนิงานในภาพรวมของกลมุบรษิทั โดยมี
บรษิทัเปนผกูำหนดนโยบายการบรหิารระดบัสงูสดุ และบรษิทัยอยทงัสามจะ
ดแูลดานการดำเนนิงาน ใหเปนไปตามนโยบายการบรหิารทบีรษิทักำหนดไว
ทงัดานการตลาด การวางแผนการผลติ การจดัหา วตัถดุบิ การเงนิ
การบรหิารทรพัยากรบคุคล และการบรหิารงานดานอนืๆ
ผถูอืหนุรายใหญของบรษิทัคอื Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
(“TSGH”) เปน
 บรษิทัยอยที Tata Steel Limited (“TSL”) ถอืหนุอยใูน
สดัสวนรอยละ 100 ดำเนนิธรุกจิเปนบรษิทัลงทนุ มสีำนกังานใหญตงัอยู
ในประเทศสงิคโปร ทงันี TSL เปนบรษิทัจดทะเบยีนทจีดัตงัขนึภายใตกฎหมาย
อนิเดยี
และเปนผผูลติเหลก็ครบวงจรรายใหญทสีดุรายหนงึของประเทศ
อนิเดยีในแงกำลงัการผลติ (Production capacity) โดยผลติเหลก็ใน
หลายรปูแบบ อาทเิชน เหลก็รดีรอน (Hot rolled coil) เหลก็รดีเยน็ (Cold
rolled coil) เหลก
็ แผน (Sheet) เหลก็เสน (Rebar) เหลก็ลวด (Wire rod)
เปนตน กลมุลกูคาเปาหมายของ TSL จะมงุเนนในประเทศอนิเดยีเทานนั
ในขณะที่กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจะเนนลูกคาในประเทศในสัดส วน
ประมาณรอยละ 90 สวนทสีงออกไปตางประเทศนนัจะเปนผลติภณ
ั ฑตาง
ประเภทกนั แมวา TSL จะดำเนนิธรุกจิอตุสาหกรรมเหลก็เชนเดยีวกบับรษิทั

แตมปีระเภทผลติภณ
ั ฑทหีลากหลายมากกวา
และมฐีานลกูคาตางกลมุกนั
ประกอบกบั TSL มเีปาหมายในการดำเนนิธรุกจิทจีะเกอืหนนุซงึกนัและกนั
ทางธรุกจิ (Synergy) จากการเปนธรุกจิทเีกยีวเนอืงกนักบับรษิทั ซงึจะเปน
การเสรมิสรางศกัยภาพใหแกบรษิทั จงึไมกอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน
ใดๆ ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทั (Conflict of Interest)

นโยบายการแบงการดำเนนิงานของบรษิทัในกลมุ
บรษิทัมนีโยบายในการจดัสรรกำลงัการผลติสำหรบัแตละบรษิทัยอย ใหมกีาร
ผลติผลติภณ
ั ฑอยางตอเนอืงในปรมิาณทมีปีระสทิธภิาพสงูสดุ
(Mass
Production) โดยมว
ี ตัถปุระสงคเพอืใหตนทนุของผลติภณ
ั ฑอยใูนระดบัตำทสีดุ
ทงันี บรษิทัมกีารจดัสรรกำลงัการผลติสำหรบัแตละผลติภณ
ั ฑ ดงันี
1)

NTS

ผลติเหลก็เสน และเหลก็ลวด

2)

SISC

3)

SCSC

ผลติสนิคาทมีมีลูคาเพมิสงูเปนหลกั เชน เหลก็ลวดคารบอนสงู
เหลก็ลวดคณ
ุ ภาพพเิศษ และเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็
ผลติเหลก็เสน

นอกจากนนั
บรษิทัยงัคำนงึถงึการปรบัเปลยีนการจดัสรรกำลงัการผลติให
เหมาะสมกบัสภาวการณในบางครงัเพอืประโยชนสงูสดุแกกลมุบรษิทั
เชน
ภาวะตลาด และอตุสาหกรรม รวมถงึการใชเครอืงจกัรใหมปีระสทิธภิาพ เปนตน

โครงสรางการถอืหนุ
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)

99.66%
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
(“NTS”)

99.99%

99.99%

บจก. เหล็กสยาม (2001)
(“SISC”)

บจก. เหล็กกอสรางสยาม
(“SCSC”)

ระบบมาตรฐานการบรหิารงาน
บรษิทัยอยของ TSTH ทกุบรษิทั ซงึประกอบดวย SISC SCSC และ NTS
มคีวามมงุมนัทจีะสงเสรมิระบบการบรหิารงานสคูณ
ุ ภาพ และมาตรฐานในระดบั
สากล โดย SISC และ SCSC ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
และ NTS ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (มาตรฐาน
สากลของระบบการบรหิารงานคณ
ุ ภาพ) นอกจากนี บรษิทัยงัตระหนกัถงึ
ความสำคัญของการดูแลสิงแวดลอมและหองปฏิบัติการใหเปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพ โดย SCSC ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001:2004
(มาตรฐานสากลของระบบการจดัการสงิแวดลอม) และ NTS ไดรบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (มาตรฐานขอกำหนดทวัไปวาดวย

ความสามารถของหองปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ) ตลอดจนใหความสำคญ
ั
ตอมาตรการความปลอดภยัของสภาพแวดลอมในการทำงานเพอืสขุอนามยัทดีี
ของพนกังานทกุคน โดย SISC และ SCSC ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน TIS
18001:2542 และ OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานสากลสำหรบัระบบบรหิาร
งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
ในป 2554 ฝายการตลาด และการขายของบรษิทัไดรบัการรบัรองมาตรฐาน
9001 : 2008 ทมีกีารสำรวจ เฝาระวงั และมกีารควบคมุคณ
ุ ภาพภายใน

ISO
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1. เหล็กเสน
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวย เหล็กเสนกลมและเหล็กขอออยที่มีเสนผาศูนย
กลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลำดับ เหล็กเสนกลม
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2543
ชั้นคุณภาพ SR 24 และเหล็กขอออยผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-25 2548 ชั้นคุณภาพ SD 30
SD 40 และ SD 50 เหล็กขอออยใชประโยชนหลากหลายใน
อุตสาหกรรมกอสราง เชนคอนกรีตเสริมเหล็กในงานถนน สะพาน เสาตอมอ
อาคาร บาน และ งานกอสรางทั่วไป เปนตน

2. เหล็กลวดคารบอนต่ำ
เหล็กลวดคารบอนต่ำชั้นคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ
SWRCH6A-22A มีเสนผาศูนยกลางขนาด 5.5-16 มม. และ ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 และมาตรฐาน
JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) ตามลำดับ
เหล็กลวดนี้ใชเปนวัตถุดิบในงานกอสรางเชน ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาขาย
ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชื่อม ลวดเบอร สกรูและนอต เปนตน

3. เหล็กลวดคารบอนสูง

คอนกรีตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับ
แรงยึด สปริงรับแรงบิด ลวดสลิง เปนตน

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ เชน เปนมุมหรือเปนราง และ
ผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใชประโยชน
หลากหลายในอุตสาหกรรมกอสราง เชน ทำโครงหลังคา เสาไฟฟา
และโครงปายโฆษณา เปนตน

5. เหล็กเพลา
เหล็กเพลาเปนเหล็กเสนกลม มีเสนผาศูนยกลางขนาด 19 - 40 มม.
สำหรับชั้นคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม JIS
G3101 (1995) สำหรับการใชงานทั่วไป และ ชั้นคุณภาพ S10C-S50C
ผลิตตามมาตรฐาน JIS G4051 (1979) สำหรับการใชงานพิเศษผลิตภัณฑ
เหลานี้ใชในภาคยานยนตและวิศวกรรมทั่วไป
6.

เหล็กลวดชั้นคุณภาพ SWRH 27-82 มีเสนผาศูนยกลางขนาด 5.5 - 19
มม. และ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
349-2548 เหล็กลวดชนิดนี้ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตลวดที่ใชในงาน

ตัด และ ดัด
บริการตัดและดัดนี้ใชผลิตภัณฑเหล็กเสนที่มีคุณภาพของบริษัทเปน
วัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งชวยในเรื่องการประหยัด
เวลา แรงงาน และการลดตนทุนการขนสงและผลตอบแทนที่ดีกวา

กำลังการผลิต

กำลังผลิต (ตันตอป)
เหล็กเสน
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณ
กำลังผลิตรวม

NTS

SISC

SCSC

รวม

400,000
400,000
800,000

230,000
170,000
400,000

500,000
500,000

900,000
630,000
170,000
1,700,000

ที่มา : บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีอัตราการใชประโยชนของกำลังการผลิตจากจำนวนผลิตภัณฑสำเร็จรูปรวม 1,279,403 ตัน คิดเปน 75.26%
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การตลาดและภาวะการแขงขัน

การเอาใจใส ดูแลในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพสำหรับพนักงาน
จัดหาและ ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

ตลาดภายในประเทศ

การสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจ ดวยการเสนอสิ่งที่ดีใหแกลูกคา

1. เหล็กเสน
ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ ม ี ก ารจั ด จำหน า ยผ า นตั ว แทนจำหน า ยในกรุ ง เทพ
ปริมณฑล และตางจังหวัด และจำหนายตรงไปยังผูรับเหมาและ
เจาของโครงการ

2. เหล็กลวด
เปนเหล็กลวดที่บริษัทจัดจำหนายไปยังผูผลิตสินคาสำเร็จรูป
เชน ตะปู รั้ว และ ตาขาย เปนตน เหล็กลวดพิเศษ เชน HCWR
MCWR Y11 และ CHQ ถูกสงใหกับผูผลิตลวดผูกเหล็ก ลวดที่ใช
ในงานคอนกรีตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สลักภัณฑขั้วไฟฟา
เปนตน ซึ่งเปนการขายตรงไปยังลูกคา
LCWR

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ปจจุบันชองทางการจัดจำหนายสำหรับผลิตภัณฑประเภทนี้คือ ผานทาง
ตัวแทนจำหนาย ซึ่งจะกระจายสินคาตอไปยังผูรับเหมากอสราง และ
ผูผลิตแปรรูป

4. เหล็กเพลา
บริษัทจัดจำหนายใหกับผูผลิตยานยนต และภาควิศวกรรมทั่วไป รวมถึง
ผูผลิตเหล็กเพลาขาว

5. ตัด และ ดัด
เปนบริการพิเศษที่ใหแกผูรับเหมา โดยเหล็กที่ถูกดัดเปนรูปทรงตางๆ
ถูกสงโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสั่งตัดที่ไดรับจากลูกคา

ตลาดสงออก
บริษัทสงออกทั้งเหล็กเสนและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว
พมา กัมพูชา อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟลิปปนส
โดยผานทางเครือ ขายการกระจายสินคาที่เปนระบบ

การจัดหาผลิตภัณฑ
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายจรรณยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
(TCOC) และนโยบายความรับผิดชอบในการจัดหา ซึ่งเปนมาตรฐานเดียว
กับที่ใชในกลุมบริษัท ทาทา สตีลทั่วโลก
นโยบายความรับผิดชอบ สำหรับเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมของการ
จัดหามีทั้งหมด 5 ขอ ดังนี้

การดูแลเอาใจใสตอสิ่งแวดลอมทางสังคม โดยการทำงานรวมกันระหวาง
ลูกคาและผูขาย หรือผูใหบริการในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมของวงจรการ
ผลิตสินคาใหมากขึ้นโดย การรักษาระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ใหนอยกวา 1.0 ตันตอ 1 ตันน้ำเหล็ก
การลดผลกระทบตอชุมชนที่บริษัทดำเนินงานอยู ดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม
บริ ษ ั ท มี ก ารจั ด ระบบการทำงานภายในโดยการแบ ง ตามประเภทสิ น ค า
และหมวดหมูในการใชจายตางๆ ดังตอไปนี้

การจัดหาเศษเหล็ก
ปริมาณคาใชจายหลักมากกวา 80% ของคาใชจายทั้งหมดมาจากการจัดหา
เศษเหล็ก โดยแบงเปนหมวดยอยๆ ดังนี้ คือ เศษเหล็กในประเทศ เศษเหล็ก
ตางประเทศ และเหล็กแทงในเกรดตางๆ ทั้งนี้กลยุทธพื้นฐานคือการจัดหา
เศษเหล็กภายในประเทศใหไดมากที่สุด ในทางปฏิบัติแลวโดยเฉลี่ยประมาณ
75% ของจำนวนการใชเศษเหล็กและสวนตาง จะเปนการนำเขาเศษเหล็ก
จากตางประเทศ โดยจะไดรับความรวมมือและการประสานงานอยางใกลชิด
กับบริษัทในเครือ ซึ่งเปนบริษัทเครือขายของทาทา สตีลทั่วโลก การจัดหา
เศษเหล็กเปนหนึ่งใน 4 สวนของฝายจัดหา ทั้งนี้ ตลาดหลักของการจัดหา
เศษเหล็กคือ ผูขายสวนใหญจะเปนผูแทนขายเศษเหล็กในประเทศ และทีม
จัดหาเศษเหล็กไดมีการพัฒนากลยุทธเชิงพาณิชยใหเหมาะสมสำหรับแตละ
กลุม โดยจะดำเนินการสนับสนุนกลยุทธการจัดหาเศษเหล็กทั้งหมด ใหเกิด
มูลคาสูงสุดในแตละโรงงาน

วัตถุดิบ
ทีมจัดหาวัตถุดิบ ดูแลการจัดซื้อแรเหล็ก ถานหิน เฟอรโรอัลลอยด และ
สารปรุงแตงอื่นๆ ที่ใชสำหรับกระบวนการถลุงแรแหล็กโดยเตาถลุง (MBF)
และกระบวนการหลอมเหล็กดวยไฟฟาดวยเตาไฟฟา (EAF) โดยดำเนินการ
วางกลยุทธในการจัดหารวมกันอยางใกลชิดกับฝายจัดหาของทาทา สตีล ใน
ประเทศอินเดีย สิงคโปร อังกฤษ และ เนเธอรแลนด โดยเปาหมาย
หลักคือการหาแหลงวัตถุดิบที่มีศักยภาพภายใตคุณภาพที่ตองการ เพื่อกอให
เกิดมูลคาในการใชงานที่ดีที่สุด และมีความยั่งยืนภายใตความสัมพันธอันดี
กับคูคา สำหรับการผลิตสินคาของบริษัทในระยะยาว

วัสดุเพื่อการซอมแซม บำรุงรักษา การผลิต (MRO)
จัดหาวัสดุเพื่อการซอมแซม บำรุงรักษา การผลิต (MRO) เชน สินคาจำพวก
แทงถานอิเลคโทรดที่ใชในกระบวนการหลอมเหล็กดวยเตาหลอมไฟฟา (EAF)
วัสดุทนไฟ ตลับลูกปน ลูกกลิ้ง สินคาประเภทเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑหลอลื่น
และระบบการไหลเวียนของเหลว
ระบบบำบัดน้ำเสีย
กาซธรรมชาติ
เครื่องกรอง สายพานลำเลียง และอื่นๆ สินคาในหมวดเหลานี้จะอยูภายใต
การดำเนินงานอยางใกลชิดระหวางวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา เพื่อใหลูกคา
หรือผูใชงานไดรับความสะดวกสบายเกิดความราบรื่นในการรับสินคาไดทัน
เวลาดวยกระบวนการจัดหาที่มีความยืดหยุน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดมูลคาและความ
พึงพอใจอยางสูงสุด ซึ่งจะทำใหมั่นใจวาบริษัทมีการใหบริการที่ดีและเกินความ
คาดหวังของลูกคา

มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความเคารพ การรักษามาตรฐาน
จริยธรรมขั้นสูงตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

TSTH
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โลจิสติกส และการบริการอื่นๆ
งานโลจิสติกส และงานบริการ ไดรับการดูแลจากทีมจัดหาของบริษัท โดยทีม
โลจิสติกสทำงานอยางใกลชิดกับทีมโลจิสติกสของทาทา สตีลทั่วโลก เปาหมาย
หลักคือการจัดการขั้นตอนกระบวนการขนสงในทุกวิถีทาง ที่จะทำใหสินคาถูก
ขนสงไดตรงตามเวลาที่ตองการ ปลอดภัย ดวยตนทุนที่เหมาะสม
ดานการบริการอื่นๆ เชน การขนสงในโรงงาน และการจางเหมาแรงงาน
ภายนอก นอกจากการดูแลดานตนทุน บริษัทมุงเนนการใหความปลอดภัย
แกพนักงาน ผูรับเหมารายยอย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่เขามาทำงาน
ในเขตโรงงานเปนสำคัญ การประสานกับนโยบายของบริษัทถือเปนสิ่งสำคัญ
ที่จะทำใหเกิดเปาหมายสูงสุดในการกำจัดความเสียหายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ชีวิตและทรัพยสินของทุกคน
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะการแขงขัน
ตลาดภายในประเทศ
คูแขงของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทกลาวคือ ผูผลิตที่มี
เตาหลอมแบบไฟฟา (EAF) และ ผูผลิตที่ไมมีเตาหลอมไฟฟา (Non-EAF)
ผูผลิตที่มีเตาหลอมแบบไฟฟา จัดหาเศษเหล็กทั้งจากภายในประเทศและนำเขา
จากตางประเทศเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปที่เรียกวา
เหล็กแทงและผลิตภัณฑสำเร็จรูปเชน เหล็กเสน เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
และเหล็กพิเศษ สวนผูผลิตที่ไมมีเตาหลอมไฟฟาใชเหล็กแทงในการผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป

เมื่อพิจารณาถึงกำลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว เห็นไดอยาง
ชัดวาปริมาณการผลิตมีมากกวาความตองการของตลาดในประเทศ เนื่องมา
จากขอมูลที่วาผูผลิตเหล็กเสนในตลาดมีมาก จึงสงผลใหเกิดการแขงขันอยาง
รุนแรงในภาคเหล็กเสน สำหรับเหล็กลวดในประเทศมีผูผลิต 3 ถึง 4 ราย
โดยเหล็กลวดที่มีคุณภาพสูงถูกนำเขาจากประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลี เปนตน

ผูผลิตเหล็กทรงยาวในอุตสาหกรรมเหล็กและกำลังการผลิต
(ณ 31 มีนาคม 2555)

ตันตอป

ชื่อบริษัท
ทาทาสตีล (ประเทศไทย) (TSTH)
บางสะพานบารมิลล (BSBM)
กรุงเทพผลิตเหล็ก (BSI)
โรงงานเหล็กกรุงเทพ (BISW)
ไทคูณเวิลดไวด (TYCN)
บูรพาสตีล (BRP)/ มิลคอนสตีลอินดัสตรี (MCST)
น่ำเฮงสตีล (NHS)/ เหล็กทรัพยกรุป
บีเอ็นเอสสตีลกรุป (BNS)
ยูเนียนเมตัล (UMC)
สยามสตีลซินดิเคท (SSS)
ไทรอัมพสตีล (Triumph) / ไพศาลสตีล
ไทยสตีลบาร (GS)
ไทยอินเดียสตีล (TICO)
ไทยสตีลโปรไฟล (TSC)
เหล็กสยามยามาโตะ (SYS)
โนวาสตีล
พระปะแดงเชฟสตีล
บีพี ไวรร็อด (SSI)
เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง
อื่นๆ

ผลผลิตรวม

กำลังการผลิตเหล็กทรงยาว
เตาหลอมไฟฟา ไมมีเตาหลอมไฟฟา
(EAF)

(Non-EAF)

รวม

กำลัง
การหลอม

1,700,000
750,000
500,000
800,000
240,000
200,000
200,000
120,000
120,000
72,000
1,340,000
100,000
-

700,000
500,000
550,000
240,000
240,000
300,000
280,000
3,978,000

1,700,000
700,000
750,000
500,000
500,000
550,000
800,000
240,000
200,000
200,000
120,000
120,000
72,000
240,000
1,340,000
240,000
300,000
280,000
100,000
3,978,000

1,500,000
300,000
240,000
500,000
300,000
250,000
420,000
110,000
120,000
120,000
78,000
1,400,000
100,000
132,000

6,142,000

6,788,000

12,930,000

5,570,000

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT)

TSTH
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ตลาดตางประเทศ

แนวโนมของอุตสาหกรรมในป 2555-2556

บริษัทมุงเนนการสงออกไปยังตลาดตางประเทศเพียงไมกี่ประเทศ
ไดแก
กัมพูชา ลาว อินเดีย และอินโดนีเซีย เพื่อใหไดมาซึ่งรายรับสูงสุด
ทั้งนี้เนื่องมากจากการมีเครือขายการจัดจำหนายทีดีและมีระบบซึ่งสงผลให
เหล็กเสนตรา TATA TISCON มีราคาขายที่ดี
และจากการที่บริษัท
สรางความตอเนื่องในการทำธุรกิจ
จึงไดรับคำสั่งซื้อจากลูกคาในอาเซียน
อยางสม่ำเสมอ การแขงขันสวนใหญมาจากผูประกอบการในประเทศ และจาก
ประเทศจีน

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
มีการคาดการณวา ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศจะเติบโตอยูที่รอยละ 5.5
โดยจะเปนการฟนตัวของภาคการสงออกและภาคการทองเที่ยว รัฐบาลมีการ
วางแผนโครงการขนาดใหญหลายโครงการเพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศและสนับสนุนการฟนฟูหลังวิกฤตน้ำทวม
รวมทั้งเสริมสรางการ
ปองกันน้ำทวมในแผนงบประมาณรายจาย ซึ่งคาดวาจะเริ่มตนในไตรมาสแรก
ของป 2556

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวระหวางป 2554-2555

ในป 2555 คาดวาจะมีการใชเหล็กภายในประเทศประมาณ 15.3 ลานตัน
หรือเติบโตขึ้นรอยละ 4 เมื่อเทียบกับป 2554 สำหรับเหล็กทรงยาว
ตามตารางที่ปรากฎชี้ใหเห็นวาการผลิตในประเทศลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน
การสวนทางกับการนำเขาที่สูงขึ้น ทำใหผลิตในประเทศไดรับการกดดันทั้ง
ปริมาณการผลิตและความสามารถในการทำกำไร

ในป 2554 ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเติบโตอยูที่รอยละ 0.1 การเติบโต
ที่ต่ำนี้เปนผลมาจากเหตุการณน้ำทวมครั้งใหญที่ไมเคยเกิดปรากฏมากอน ซึ่ง
สงผลกระทบตอประเทศอยางมากระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554
โดยในชวงน้ำทวมผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศหดตัวลงถึงรอยละ 9
อัตราการเจริญเติบโตของเหล็กทรงยาวอยูที่เพียงรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป
2553 อยูที่รอยละ 11 นอกจากนี้การหดตัวของภาคกอสรางอยูที่รอยละ -2.8
เมื่อเทียบกับป 2553 การเติบโตอยูที่รอยละ 6.8 ทั้งนี้ โครงการขนาดใหญ
หลายโครงการที่มีกำหนดการกอสรางในป 2554 ไมสามารถดำเนินการได
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำใหมีการพิจารณานโยบายใหม สงผลให
เกิดความลาชาในการสรุปงบการกอสราง

ตารางการบริโภคเหล็กทรงยาว (’000 ตัน)
6000

5,561

5000
4000
3000

4,212
3,602
1,688 1,810

2000

2,381

5,606
4,824

4,564

5,158

5,417
4,144

5,000

4,620

2,772

1000
0

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

ถึงแมวาผูประกอบการเหล็กแผนไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการนำเขา
เชนกัน แตอัตราการเติบโตในธุรกิจประกอบและผลิตรถยนตสงผลกระทบ
ต อ ธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ น น อ ยมากเมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กิ จ เหล็ ก ทรงกลม
คาดการณวาอุตสาหกรรมกอสรางจะเติบโตขึ้น 5-6% จากปที่แลวโดยจะไดรับ
การผลักดันจากกลุมที่อยูอาศัย กลุมการคา และโครงการขนาดใหญของ
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2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ภาครัฐ อาทิเชน รภไฟฟาสายสีน้ำเงิน สีแดง และสีมวง โครงการรถไฟฟา
เหลานี้ จะมีการสรางอยางตอเนื่องตลอดป 2555 สำหรับกลุมที่อยูอาศัยนั้น
นโยบาย บานหลังแรกที่มีดอกเบี้ยคงที่จะเปนองคประกอบสำคัญในการผลักดัน
การเจริญเติบโตในกลุมนี้ ทั้งนี้ คาดวาการบริโภคปูนซีเมนตในปนี้จะอยูที่
29-30 ลานตัน เทียบกับ 28 ลานตันในปที่แลว

ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญที่ผานมามีดังนี้
2545

12 กรกฎาคม

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ
“บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” (MS)
บริษัทควบรวมกิจการระหวาง NTS กับ
ซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จำกัด (CHC)

SISC

และ

SCSC

ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท

29 พฤศจิกายน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุมัติใหหลักทรัพยของบริษัทเริ่มซื้อขายภายใตหมวด “REHABCO”

18 ธันวาคม

2547

ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหยายหมวดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทกลับสูหมวด “CONMAT”

18 พฤษภาคม

2548

CHC บรรลุขอตกลงที่จะขายหุน MS

2549

กลุม Tata Steel รวมกันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจจากผูถือหุนทุกราย
เปนการทั่วไป

ที่ถืออยูในบริษัททั้งหมดใหแกกลุม Tata Steel

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เปน “กลุม Tata Steel”

15 ธันวาคม
24 กุมภาพันธ
4 เมษายน

บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เปน
“บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

14 ธันวาคม

ตลาดหลักทรัพยประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เปน
“TSTH”

19 ธันวาคม

2550

บริษัทจายเงินปนผลประจำป 2549 ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.03 บาท
(38% ของกำไรสุทธิ)

2551

บริษัทจายเงินปนผลประจำป 2550 – 2551 ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.076
บาท (20% ของกำไรสุทธิ)

2552

โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ่งเปนโครงการผลิตเหล็กโดยใชแรเหล็กเปนวัตถุดิบ
ไดกอสรางเสร็จสมบูรณ ถือเปนโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2554

ตลาดหลักทรัพยประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทมาอยูในหมวด “STEEL”
โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยุดการผลิตเปนการชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และ
คาดวาจะกลับมาดำเนินการผลิตเมื่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเขาสูสภาวะการณที่เหมาะสม

TSTH
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15 พฤษภาคม

20 สิงหาคม

4 มกราคม
30 สิงหาคม
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ปจจัยความเสี่ยง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำโครงสรางการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อสงเสริมการจัดการความเสี่ยง ดวยวิธีการคาดการณ
ไปขางหนา ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถที่จะเผชิญและจัดการกับความเสี่ยง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงตางๆได
โดยในขณะเดียวกันก็จะชวยให
บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู เพื่อใหเกิดผลประโยชนทางดานธุรกิจได
ตอไปอีกดวย
การที่บริษัทดำรงอยูในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเปนที่คาดการณไดวาบริษัทจะตอง
เผชิญกับความเสี่ยงและขอที่ตองพิจารณาในหลายดาน ดวยเหตุนี้บริษัทจึงได
จัดทำและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนดำเนินการวิเคราะห
อยางละเอียดถึงสภาพแวดลอมของธุรกิจ สถานการณดานการตลาด รวมถึง
ศักยภาพและความสามารถขององคกร
โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะไดมีการพิจารณาและเปรียบเทียบในปจจัย และภารกิจ
งานดานตางๆ ทั้งหมด ประกอบกับสิ่งที่ไดเรียนรูหลักๆ ที่บริษัทไดประสบหรือ
เผชิญมา และดำเนินการตรวจสอบความถูกตองอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อกำหนด
มาตรการและกลยุทธในการบรรเทาความเสี่ยงดังกลาวไวลวงหนา ทั้งนี้ ไดมี
กระบวนการจัดลำดับความสำคัญเรงดวนของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควบคู
ไปกับการมอบหมายงานใหแตละสวนงานรับไปดำเนินการเปนการเฉพาะ
เจาะจง เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สำหรับการประเมินแนวทางในการจัดการความเสี่ยงประเภท
ตางๆ มีดังตอไปนี้

1. ความเสี่ยงดานการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอยางมาก จากความตองการ
และราคาของสินคาที่มีความผันผวนตามฤดูกาล เชนเดียวกับในประเทศอื่นที่
ตองประสบความเสี่ยงนี้ ทั้งในดานราคาวัตถุดิบและราคาของสินคาสำเร็จรูป
เนื่องจากผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวมักใชงานในภาคการกอสรางเปนหลัก ดังนั้น
การเติบโตของอัตราผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศจึงสงผลกระทบโดยตรง
ตอความผันผวนทางดานอุปสงค นอกจากนั้น จากการที่ประเทศไทยไดสงเสริม
ในเรื่องขอตกลงการคาเสรี จึงเปนเหตุใหสถานการณทางดานอุปทานไดรับ
ผลกระทบอย า งรุ น แรงสื บ เนื ่ อ งมาจากการนำเข า เหล็ ก จากต า งประเทศ
ซึ่งนำไปสูความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นตอราคาของผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูป
บริษัทไดดำเนินการอยางเปนรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบดานลบ
ของความเสี่ยงดานการตลาด
โดยการมุงเนนที่การสรางตราสินคาในสาย
ผลิตภัณฑหลักของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดในดานอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งจะ
ทำใหบริษัทสามารถลดการพึ่งพิงตลาดดานการกอสรางไมใหมีมากจนเกินไป
ผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มมูลคาสูงขึ้นนี้จะทำใหมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น การที่บริษัท
มุงเนนในการเพิ่มสัดสวนสินคาเหล็กพิเศษมากขึ้น จะมีผลโดยตรงตอการลด
ความเสี่ยงทางดานการตลาดได โดยสินคาเหล็กพิเศษนี้ บริษัทไดรับการ
สนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ทั้งจากภายในและจากระดับกลุมบริษัท
ทาทาสตีล

2. ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
การที่ธุรกิจตองขึ้นอยูกับราคาของวัตถุดิบเชนเดียวกับบริษัทผูผลิตเหล็กราย
อื่นๆ
บริษัทจึงตองเตรียมปองกันปญหาความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
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ทั้งดานปริมาณและราคาของวัตถุดิบ หลังจากที่บริษัทตัดสินใจหยุด MBF
ความเสี่ยงของบริษัทจึงจำกัดอยูที่เศษเหล็ก เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณ
เศษเหล็กในประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการใชภายใน
ประเทศ ดังนั้น แนวทางในการบรรเทาและลดปจจัยความเสี่ยงนี้ของบริษัท
ก็คือ
การสรางความเขมแข็งและความสัมพันธที่ดีกับเครือขายกับผูขาย
วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาการรวบรวมเศษเหล็ก
ในประเทศจะมีความตอเนื่องและสม่ำเสมอ นอกเหนือจากนี้แลว การนำเขา
เศษเหล็กจากตางประเทศก็เปนอีกสวนหนึ่งของเครื่องปองกัน ความเสี่ยงดาน
วัตถุดิบใหแกบริษัทได
เนื่องจากบริษัทไดมีการจัดทำสัญญาและจัดหา
เศษเหล็กใหไดในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ในชวงปที่ผานมา บริษัทไดใหความสำคัญอยางยิ่งกับการ
ดำเนินการในดานนี้และไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรตางๆ เปนอยางดี
จากระดับกลุมบริษัททาทาสตีลดวยกัน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาด
เล็ก (MBF)
โครงการเตา MBF ที่ NTS ไดเริ่มดำเนินการทดสอบระบบดวยการผลิต
น้ำเหล็กหลอมเหลวเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของบริษัท
อยางไรก็ตาม สืบเนื่องจากถานโคกและสินแรเหล็กมีราคาสูงขึ้นมากอยาง
ตอเนื่อง จึงไดสงผลใหบริษัทตองตัดสินใจหยุดการผลิตน้ำเหล็กหลอมเหลว
จาก MBF ไวเปนการชั่วคราว ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 เปนตนมา บริษัทได
พิจารณาและกำหนดความเสี่ยงของปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อเริ่มเดิน
เตาใหมอีกครั้ง จึงไดกำหนดใหมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอยางเหมาะสม และ
ยังคงดูแลรักษาพนักงานผูปฏิบัติงานในโครงการดังกลาวนี้ไวตอไป โดยได
พิจารณาโยกยายใหไปปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เหมาะสมที่ NTS บริษัทยังคงเฝา
ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อพิจารณาถึงความเปน
ไปไดที่จะเริ่มกลับมาผลิตดวยเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวนี้อีกครั้ง ควบคูไปกับ
การคงรักษาความสัมพันธอันดีไวอยางตอเนื่องกับผูขายวัตถุดิบทุกราย

4. ความเสี่ยงดานสุขภาพ
แวดลอมในการทำงาน

ความปลอดภัยและสภาพ

เชนเดียวกันกับผูผลิตเหล็กในประเทศตางๆ ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็กจะมี
ปจจัยความเสี่ยงตอสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทำงานอยู
ดวย ถึงแมวาการผลิตเหล็กจะไมมีการใชวัสดุหรือวัตถุดิบที่เปนอันตราย แตใน
กระบวนการผลิตเหล็กจะตองใชอุณหภูมิสูงและตองมีการเคลื่อนยายหรือ
บรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนัก ดังนั้น ทุกโรงงานซึ่งมีทั้งพนักงานประจำและ
ผูรับเหมา จึงจำเปนตองมีแผนจัดการเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกๆ ดาน
อยางสมบูรณ ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดจัดทำโครงการความเปนเลิศดานความ
ปลอดภัยขึ้นที่โรงงานทั้งสามแหงของบริษัท โดยเฉพาะการปฏิบัติตามโครงการ
ควบคุมความเสี่ยงรายแรง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสภาพการทำงาน
และวิธีการทำงานที่ไมปลอดภัย ซึ่งไดดำเนินการอยางจริงจังตลอดปที่ผานมา
การกำหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามแนวทางจัดการความปลอดภัยสำหรับ
ผูรับเหมาอยางเขมงวดเพื่อมุงไปสู “ความผิดพลาดเปนศูนย” เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในทุกหนาที่งานที่มีผูรับเหมาทำงาน
โครงการความเปนเลิศในดานความปลอดภัยนี้ ยังไดขยายจากโรงงานผลิตไป
ยังสำนักงานของบริษัทอีกดวย โดยมีการฝกซอมดานความปลอดภัยและมีการ
จัดฝกอบรมเพื่อสรางความตระหนัก และการมีสวนรวมในเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานเปนประจำ

ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทยอยไดกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อใหการบริหารจัดการและ
ใชทรัพยากรไดเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลดวยการ
กำหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม เพื่อลด
ผลกระทบเชิงลบตอชุมชน ในเรื่องนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมอบ
เกียรติบัตรรับรองความทุมเทพยายามของ NTS และ SCSC ในดานการ
รักษาสภาพแวดลอม วัตถุดิบหลักที่นำมาใชในการผลิตของทั้งสามโรงงาน
ไดแก เศษเหล็กซึ่งสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใชใหมไดทั้งหมด บริษัทได
กำหนดกรอบการทำงานดาน TPM และภายใตโครงสรางการรายงานของเสีย
ไดกำหนดใหพนักงานตองดำเนินการชี้บงและระบุถึงบริเวณหรือจุดที่กอเกิด
ของเสีย ตลอดจนตองดำเนินโครงการเพื่อลดการใชพลังงานดวย ซึ่งบริษัทได
ดำเนินการตรวจสอบการใชพลังงานเปนประจำทุกปโดยกลุมผูเชี่ยวชาญจาก
กลุมบริษัท ทาทา สตีล การดำเนินการดังที่ไดกลาวมานี้ไดชวยใหเกิดระบบ
การแจงเตือนที่เหมาะสมในสำหรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวของ

5. ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จากการที่สำนักงานใหญและโรงงานตั้งอยูใน 4 พื้นที่แตกตางกัน ความเสี่ยง
ของบริษัทตอภัยทางธรรมชาติจึงอยูในระดับปานกลาง
ในชวงเหตุการณ
อุทกภัยของปที่ผานมา โรงงานผลิตเหล็กของบริษัทที่จังหวัดสระบุรีไดรับการ
ปองกันเปนอยางดีไมตองใหถูกน้ำทวม ถึงแมวาจะตองปดทำการสืบเนื่องจาก
น้ำทวมบริเวณที่พักอาศัยของพนักงาน สำหรับอีกสองโรงงานในภาคตะวันออก
ไมไดรับผลกระทบแตอยางใด อยางไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการ
ดำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
และดวยเหตุนี้จึงไดทำประกันภัยให
ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติตางๆ ตลอดจนบริษัทไดกำหนดใหมี
ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำหรับทุกโรงงาน และไดมีการ
จัดการฝกซอมรับมือเปนระยะๆ เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจบริษัทก็
สามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
อยางยืดหยุนได เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหวางโรงงาน
ทั้งสามแหงไดอยางคลองตัว

สำหรับพื้นที่ซึ่งอยูนอกเขตอุตสาหกรรมและอยูในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีตัวเลข
ผูวางงานอยูในระดับต่ำ จึงทำใหบริษัทตองประสบกับความเสี่ยงอยางเห็นไดชัด
จากอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานระดับบังคับบัญชาของบริษัท แตความเสี่ยงนี้
โดยปกติจะลดลงเนื่องจากทุกกลุมอุตสาหกรรมไดบริหารจัดการเพื่อการรักษา
ทรัพยากรบุคคล
สำหรับบริษัทเองก็ไดสงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงาน
สามารถเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน พรอมๆ ไปกับการพัฒนาบุคลากร
อยางกวางขวางทั้งในดานการปฏิบัติงานในหนาที่งานโดยตรง และดานการ
จัดการตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
และจูงใจใหพนักงานทำงานกับบริษัทตอไป นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดทำระบบ
บริหารจัดการความรูและระบบงาน IT ที่เก็บรวบรวมความรูของพนักงานให
อยูกับองคกร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
ที่สำคัญของบริษัทไป

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
จะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอความสามารถในการสรางผลกำไรของธุรกิจ
โดยเฉพาะในรูปของการเพิ่มขึ้นของการจัดซื้อจากตางประเทศ ถึงแมวาอาจ
จะดูเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดรวมรายไดจากการประกอบธุรกิจทั้งหมด
ของบริษัท แตบริษัทก็ไดกำหนดปจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศดังกลาวไว ซึ่งบริษัทไดบริหารโดยการใช
มาตรการที่สอดคลองกับกลยุทธในการปองกันความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งมีการกำกับดูแลและติดตามผลโดยคณะกรรมการทางการเงินระดับภูมิภาค
และกำหนดใหมีกลไกในการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางเปน
ทางการดวย
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 1 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผูถือหุน

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

PERSHING LLC

9

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.

นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
สำนักงานประกันสังคม (2กรณี)
นายวิโรจน อึ่งไพบูลย
พ.ญ. กนกแกว วีรวรรณ

รวม
10

ผูถือหุนอื่นๆ (รวม 7,691 ราย)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

จำนวนหุน

รอยละ
ของจำนวน
หุนทั้งหมด

สามัญ

บุริมสิทธิ

รวม

Percentage
of
total shares

5,718,472,083
408,013,300
43,277,571
116,014,884
107,414,400
87,000,001
86,542,300
73,424,985
52,302,017

0
0
252,773,225
0
0
0
0
0
0

5,718,472,083
408,013,300
296,050,796
116,014,884
107,414,400
87,000,001
86,542,300
73,424,985
52,302,017

67.90
4.84
3.52
1.38
1.28
1.03
1.03
0.87
0.62

6,692,461,541
1,476,306,082
8,168,767,623

252,773,225

6,945,234,766
1,476,306,082
8,421,540,848

82.47
17.53
100.00

0

252,773,225

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด เปนบริษัทยอยที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้น โดยออกตราสารชนิดหนึ่งเรียกวา ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
อางอิงไทย (NVDR) เพื่อกระตุนการลงทุนและเพิ่มสภาพคลองใหตลาดหลักทรัพย รวมทั้งชวยใหชาวตางประเทศลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนได โดยไมติดเรื่อง
เพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ (Foreign Limit)
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 บริษัทมีผูถือหุนสามัญรายยอยทั้งสิ้น 7,528 ราย คิดเปนจำนวนหุนสามัญ 2,449,899,733 หุน จากจำนวนหุนสามัญทั้งหมด 8,168,767,623 หุน
หรืออัตรารอยละ 29.99 ของหุนสามัญที่ชำระแลว

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมเกินรอยละ 40
ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม
ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่จะไมทำใหมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ปจจัยดังกลาวประกอบดวยผลการดำเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหนาที่ที่ตอง ชำระ
หนี้ของบริษัทใหเสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสรางหนี้ และสัญญากูยืมใดๆ
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รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดในระยะยาวของผูถือหุนเปนหลักสำคัญ แตทั้งนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบ และ การอนุมัติจากคณะกรรมการ และ / หรือที่ประชุมผูถือหุน
สำหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน
ของแตละบริษัทยอยนั้น ซึ่งจะตองมีกำไรพอสมควร ที่จะจายไดและไมมีผล
ขาดทุนสะสม ทั้งนี้จะพิจารณาจากปจจัยหลักตางๆ ขางตนประกอบดวย

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีโครงสรางการจัดการซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะผูบริหาร โดย
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้

คณะกรรมการ

คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

สำนักงานพัฒนาธุรกิจ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สวนบริหารการลงทุน
และความเปนเลิศทางธุรกิจ
สวนบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมกลาง

รองกรรมการผูจัดการใหญ
การผลิต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
โรงงานชลบุรี

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
การเงิน

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
การตลาดและการขาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ประกันคุณภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
จัดหา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
โรงงานระยอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
โรงงานสระบุรี
สวนวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : สวนบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งวดลอมกลาง รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ (เสนทึบ) และรายงานโดยออมตอรองกรรมการผูจัดการใหญ-การผลิต (เสนประ)
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
องคประกอบของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทกำหนดใหมีคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไมนอยกวา 5
คน แตไมเกิน 14 คน ซึ่งปจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมี
กรรมการที่เปนอิสระ 3 คน คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งคณะ คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
หลากหลาย ทั้งดานบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต บัญชีและการเงิน
และอื่นๆ รวมทั้งมีประสบการณที่เปนประโยชน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตำแหนง

รายชื่อ
นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ
นายเกรียง เกียรติเฟองฟู
นายมาริษ สมารัมภ
ผศ. รวีวัลย ภิยโยพนากุล
นายคูชิค ชัทเทอจี
นายธราธร เปรมสุนทร
นายปเตอร จอหน ฮ็อกก
นายปยุช กุปตา

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการที ่ ม ี อ ำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิ ธ ี ก าร
ลงนามผูกพันบริษัท
นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ และนายปยุช กุปตา กรรมการ
ผูจัดการใหญ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นาย
คูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ หรือ นายปยุช กุปตา กรรมการ
ผูจัดการใหญ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ หรือ
นายธราธร เปรมสุนทร รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหนาที่
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหนาที่ในการจัดการบริษัทใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ไมสามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเปนประการใดๆ
เวนแตไดรับความ
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทและ / หรือ บริษัทยอยในเรื่อง ดังตอไปนี้
1. การกูยืมในวงเงินเกินหาสิบลานบาทที่ไมไดอยูในงบประมาณประจำป
ของกลุมบริษัท
2. การใหกูหรือใหหลักประกัน การชดใชคาเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือ
รับรองการใหการสนับสนุน หรือคำมั่นในลักษณะที่คลายคลึงกันแกบุคคล
ใดๆ ที่มิไดอยูในงบประมาณประจำปของกลุมบริษัท เวนแตตามที่อนุญาต
ในสัญญาหลักในการปรับโครงสรางหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟนฟู
กิจการ ของ NTS
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3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินหาสิบลานบาทที่ไมไดอยูในงบประมาณประจำป
ของกลุมบริษัท
4. การขาย โอน ใหเชา หรือใหอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือสินทรัพย
ใดๆ ที่มีมูลคาทางบัญชีเกินหาสิบลานบาท ซึ่งไมไดอยูในงบประมาณ
ประจำปของกลุมบริษัท
5. การใหความเห็นชอบและการแกไขงบประมาณประจำปของกลุมบริษัท
6. ธุรกรรมใดๆกับบุคคลที่เกี่ยวของกันซึ่งมิไดเปนการประกอบกิจการตาม
ปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำปรวม
งบการเงินประจำปเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุมบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจ
ใดๆ ของกลุมบริษัท
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใด ใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจใหบุคคลดังกลาวมี
อำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข
อำนาจนั้นๆ ได

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหคณะจัดการ (คณะกรรมการ
บริหาร)
หรือกรรมการผูจัดการใหญมีอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ
ซึ่งในกรณีที่มีการอนุมัติการดำเนินธุรกิจในเรื่องตางๆ จะตองอยูภายในวงเงิน
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยการมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอำนาจที่ทำใหคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการ
ผูจัดการใหญสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงมีสวนได

สวนเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และบริษัทยอย
(ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว ซึ่งเปนธุรกรรมตามปกติ ของบริษัท เชน
การซื้อวัตถุดิบและรายการคากับบริษัทที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำดับ
1.
2.
3.

ตำแหนง

รายชื่อ
นายเกรียง เกียรติเฟองฟู
นายมาริษ สมารัมภ
ผศ. รวีวัลย ภิยโยพนากุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่
(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหนาที่ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/(2/2008-2009) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน
รายงานทางการเงินของบริษัท

1. กำกับดูแลสอบทานใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดอยางโปรงใส ถูกตอง และเพียงพอ

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐาน
บัญชีสากล
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององคกร
5. สอบทานให บ ริ ษ ั ท ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ
รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานดานตางๆ ของบริษัท
ตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
8. สอบทานและให ค วามเห็ น ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของสำนั กงานตรวจสอบ
ภายในและประสานงานกับผูสอบบัญชี
9. จั ด ทำรายงานการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว ตอง
ลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวย
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

และความนาเชื่อถือตอ

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ ธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละราย
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบ
เขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
11. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน (ถามี) หรือ การวาจาง การเปลี่ยนแปลงการวาจางสำนักงาน
ตรวจสอบภายในอื่นๆ
12. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถามี)
หรืองบประมาณการวาจางสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
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13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัท
จะมอบหมาย

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
ลำดับ
1.
2.
3.

ตำแหนง

รายชื่อ
นายคูชิค ชัทเทอจี
นายปเตอร จอหน ฮ็อกก
นายปยุช กุปตา

ประธานคณะจัดการ
คณะจัดการ
กรรมการผูจัดการใหญ

ขอบเขตอำนาจหนาที่
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ โครงสรางการบริหารงาน และอำนาจการ
บริหารตางๆ ของบริษัทใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาใหความเห็นตอแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปตามที่ฝายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) อาจมอบอำนาจหนาที่ใหพนักงาน
ระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ตามที่คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็นสมควรได

3. กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชนตอการ
บริ ห ารกิ จ การและดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท ให บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค ต าม
นโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ลำดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายคูชิค ชัทเทอจี
นายมาริษ สมารัมภ
ผศ. รวีวัลย ภิยโยพนากุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหนาที่
1. พิจารณากำหนดและทบทวนแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลของบริษัทและ
บริษัทยอยเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาสรรหาผูที่เหมาะสม ในการดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหเปนไป
ตามแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลที่กำหนด

5. จัดใหกรรมการบริษัทไดประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการโดย
องครวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอตอ คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัท

3. พิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ ตลอดจนสรรหาผูที่เหมาะสมใน
การดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณี
อื่น เสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
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คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ลำดับ
1.
2.
3.

ตำแหนง

รายชื่อ
นายคูชิค ชัทเทอจี
ผศ. รวีวัลย ภิยโยพนากุล
นายธราธร เปรมสุนทร

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาที่
1. พิจารณากำหนดคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง เสนอตอคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารของ
บริษัทและบริษัทยอย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณางบประมาณการขึ้นคาจาง เงินรางวัลประจำป และผลตอบแทน
ของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยกอนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาแนวทาง วิธีการ และการกำหนดคาตอบแทนดังกลาวใหสอดคลอง
กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ และบริษัท
ภายนอกประกอบดวย

คณะผูบริหาร
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตำแหนง

รายชื่อ
นายลาภทวี เสนะวงษ
นายธนะ เรืองศิลาสิงห
นายอมิต โกช
นายสุนีล เซ็ท
นายศิโรโรตม เมธมโนศักดิ์
นายบริชวาลจิต โกด
นายจาค็อบ เจอรเกมา
นายไพฑูรย เชื้อสุข
นายวันเลิศ การวิวัฒน
นายอรุณ คูมาร ชอวดารี

กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ - การผลิต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - การเงินและบัญชี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - การตลาดและขาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - จัดหา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - โรงงานสระบุรี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - โรงงานระยอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - โรงงานชลบุรี
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ขอบเขตอำนาจหนาที่
1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อ
ประโยชน ข องบริ ษ ั ท ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละข อ บั ง คั บ บริ ษ ั ท
ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด และ
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และ ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำป ใหเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอตอคณะจัดการ (คณะ
กรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลั่นกรองขอมูล และขอเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
ธุรกิจกอนที่จะนำเสนอตอคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะ
กรรมการบริษัท
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4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องตางๆ อาทิเชน การจัดซื้อ
วัตถุดิบ คาใชจายดำเนินงาน คาใชจายในการขาย และบริหาร และรายจาย
ลงทุน ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
บุคลากร
การคัดเลือกบุคลากร
บริษัทจะวาจางพนักงานที่มีคุณภาพและสามารถปรับตัวไดกับสิ่งแวดลอม
ใหมๆ โดยการพัฒนาบุคลากรเปนนโยบายที่สำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัท
ไดสนับสนุนความกาวหนาของพนักงาน ตลอดจนการมุงเนนใหความสำคัญ
ในดานความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ความทาทายในการทำงาน รวมถึงผล
ตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และผูบังคับบัญชาเปนผูดูแล

1. การพัฒนาความรูพื้นฐานซึ่งจำเปนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุก
วิชาชีพ
ซึ่งถือเปนรากฐานสำคัญในการที่พนักงานจะเติบโตขึ้นไปเปน
บุคลากรที่มีทั้งความรู ความสามารถ และคุณธรรมขององคกร ซึ่งการ
พัฒนาความรูพื้นฐานนี้ยังหมายความรวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Productivity Improvement and
Development)
การพัฒนาดานความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอม (Safety, Health and Environment Development)
และการพัฒนาเพื่อเสริมสรางคานิยมขององคกร จรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ และวัฒนธรรมองคกร (Tata Values, Tata Code of
Conduct and Corporate Culture Development)

2. การพัฒนาความรูทางวิชาชีพหรือดานเทคนิคที่มีความจำเปนตอการปฏิบัติ
งาน (Functional Development or Technical Knowledge

จำนวนบุคลากร

Development)

จำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 1,407 คน ปรากฏตามตารางตอไปนี้

คน
TSTH

NTS

SISC

SCSC

รวม

233

560

286

328

1,407

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทไมเคยไดรับการรองเรียน หรือมีขอพิพาท
ดานแรงงานที่สำคัญแตอยางใด

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ผลตอบแทนที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหกับพนักงาน ในป 2554 – 2555
ไดแก เงินเดือน เงินรางวัลประจำป และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 501.55 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทไดมีการดูแลและใหสวัสดิการอื่นๆแกพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอยนอกเหนือจากที่กลาวขางตน โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
สวัสดิการของพนักงานใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานอยูอยาง
สม่ำเสมอ เชน สวัสดิการ รักษาพยาบาล คาเชาบาน เครื่องแบบ พนักงาน
ทุนการศึกษาตอปริญญาโท ฯลฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยใหสิทธ
ในการซื้อหลักทรัพยของบริษัทแตประการใด เชน โครงการ Employee
Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment
Program (EJIP)
แตไดบริหารผลตอบแทนใหกับพนักงานในรูปแบบอื่น
โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และศักยภาพ
ของพนักงานประกอบดวย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทถือวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ จึงไดกำหนดนโยบายการพัฒนา
พนักงานทุกระดับและทุกวิชาชีพอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการเติบโต
ในวิชาชีพของพนักงาน โดยวางกรอบในการฝกอบรมออกเปน 3 ดานหลักๆ
ไดแก

3. การพัฒนาความรูในดานธุรกิจ ความเปนผูนำ และดานทั่วไป (Business
Acumen, Leadership and General Development)
ซึ่งจะเปนไปตามเสนทางการเจริญเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน
ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน
บริษัทไดมีการจัดทำแบบกำหนด
หนาที่งาน (Job Description) เพื่อกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานในแตละตำแหนงงาน มีการจัดทำโครงสรางดานความรู ทักษะ
และคุณลักษณะที่จำเปน (Competency Profile) สำหรับพนักงาน
ในแตละตำแหนงงาน ทั้งในสวนที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในแตละ
สายงาน (Functional Competency) รวมถึงความรู ทักษะ และ
พฤติ ก รรมที ่ จ ำเป น สำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านในตำแหน ง ผู  บ ริ ห าร
(Management Competency) เพื่อเปนมาตรฐานในการประเมิน
และพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถตรงตามที่บริษัทคาดหวัง
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการเพิ่มผลผลิตความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ขึ้นหลายคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน
งาน
รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานใหมีความเขาใจในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานของแตละกิจกรรม
ตลอดจนการกำหนด
วัฒนธรรมองคกร ที่เรียกวา FIRST Culture (Flexibility in operations,
Innovation in process, Reliability through products and

services, Speed of execution, Teamwork across functions)

รวมความวา “ยืดหยุนปรับเปลี่ยนการทำงาน กระบวนการนวัตกรรม
สรางสรรค
ผลิตภัณฑ-บริการเชื่อถือได
ปฏิบัติการรวดเร็วฉับไว
รวมรวมใจทีมงานเปนหนึ่งเดียว”
เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ใหสอดคลองกับสภาพ
การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทในปจจุบันและอนาคต
การพัฒนาพนักงานจะเริ่มตนจากการกำหนดความจำเปนในการพัฒนา โดยการ
ประเมินระดับความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเปนของพนักงานในแตละ
ตำแหนงงานเปรียบเทียบกับระดับที่บริษัทคาดหวัง สวนที่พนักงานถูกประเมิน
วาอยูในระดับต่ำกวาที่บริษัทคาดหวังจะถูกรวบรวมไวเพื่อจัดทำเปนแผนพัฒนา
พนักงานประจำป หลังจากนั้นหนวยงานทรัพยากรบุคคลและผูบังคับบัญชา
ของพนักงานจะรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมหลายๆ
แนวทาง ไดแก การสอนงานและฝกปฏิบัติจริง (On-the-job Training)
การจัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training) การสงพนักงานเขารับการ
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บุคลากรและการพัฒนา
อบรมภายนอก (External Training) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job
Rotation)
การมอบหมายงานที่สำคัญใหรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special
Assignment) ตลอดจนการเปดโอกาสใหพนักงานที่ไปเขารับการอบรมกลับมา
ถายทอดความรูใหแกพนักงานทานอื่นๆ
และแนวทางดานอื่นๆตามความ
เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสำคัญตอการจัดการองคความรูทั้งหมดที่มีอยู
ในบริษัทใหเปนระบบ (Knowledge Management) รวมถึงการสนับสนุน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (Best Practice Sharing)
ระหวางพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนการสงเสริมใหพนักงานได
เรียนรูดวยตัวเอง (Self Learning) โดยการจัดเตรียมสื่อการเรียนรูประเภท
ตางๆ ในบริษัท เพื่อใหพนักงานไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถ
นำความรูไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
บริษัทถือมั่นวา “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” เปนสวนสำคัญอยางยิ่งใน
การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคนโดยถือเปน
หนาที่และความรับผิดชอบ ที่พนักงานทุกคนจะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
และตลอดเวลา
บริษัทไดมุงเนนที่จะปองกันและควบคุมการสูญเสียในทุกดานที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม “เสนทางสู
ความเปนเลิศดานความปลอดภัย” (Safety Excellence Journey)
ตามนโยบายและมาตฐานการทำงานของบริษัททาทา สตีล ประเทศอินเดีย
ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทเปนกรรมการ เพื่อติดตามดูแลและปรับปรุงสภาพ
การทำงานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัยอยางใกลชิด รวมทั้งการรณรงค
และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ที่ชวยกระตุนจิตสำนึกของพนักงาน เชน การอบรม
จูงใจ การประชาสัมพันธ และการกำหนดเปาหมายรณรงค การทำงานโดย
ปลอดอุบัติเหตุ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีการจัดทำมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในแตละขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันภัยสวนบุคคลที่ครบถวน และเพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน ทั้งในสวนที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการทำงานและที่ไมเกี่ยวของ
กับการทำงานเปนประจำทุกปอีกดวย
ทั้งนี้ บริษัทถือวาผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองกระทำตนใหเปนแบบอยางที่ดี
เปนผูนำ อบรม ฝกสอน จูงใจ ใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีที่ปลอดภัย
อยูเสมอ โดยพนักงานทุกคนจำเปนตองคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
เพื่อนรวมงานเปนสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดวย เชนกัน
เพื่อใหการดำเนินการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจึงเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุง
สภาพการทำงานและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจัดใหมี “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน” ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนับเปนกลไกสำคัญที่ทำให
ผูบริหารและพนักงาน ไดรวมกันกำหนดนโยบายเปาหมาย แผนงาน ตลอดจน
มาตรการทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม อีกทั้งบริษัทไดมีการวาจางเจาหนาที่
ความปลอดภัยเพื่อใหเปนไปตามกฏหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดูแลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกดวย
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สำหรับในป 2554 – 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดดำเนินกิจกรรมดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของการทบทวนนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานในการทำงานดวยความปลอดภัย การ
ทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการความปลอดภัยในดานตางๆ
การตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห
การจัดนิทรรศการสัปดาหความ
ปลอดภัย การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การอบรม
การดับเพลิง การซอมดับเพลิง การซอมอพยพการหนีไฟ การอบรมการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน การรณรงคดาน ความปลอดภัย ความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย ณ สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน
และบริเวณภายนอกรอบๆ บริษัท เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี
ยิ่งๆขึ้น ตลอดจนบริษัทไดจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบดาน
ความปลอดภัยแกพนักงานของบริษัทผูรับเหมาที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท ทั้งนี้
บริษัทถืออยูเสมอวาทุกคนที่เขามาปฏิบัติงานภายในบริษัท และบริษัทยอย
จะตองปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี
เชนเดียวกันกับพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประชุม และจัดทำแผนงานกิจกรรมตางๆ
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ อาทิเชน การจัดทำ
มุมความรูและขาวสารดานความปลอดภัย การสงเสริมและประกาศวัฒนธรรม
ในการทำงานดวยความปลอดภัย เพื่อเผยแพรใหพนักงานไดรับทราบและปฏิบัติ
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการทำงาน โดยมีการปดประกาศบอรด
ของบริษัทและในเว็บไซตภายในบริษัท (Intranet) การจัดทำคูมือขั้นตอนการ
ทำงานที่ปลอดภัย การจัดทำรายงาน อุบัติเหตุ การสอบสวน การวิเคราะห
อุบัติเหตุ และการปองกันแกไข ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะปองกันไมให
เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในบริษัท
นอกจากนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานของบริษัทนั้น
ยังไดเชิญบริษัทผูรับเหมาที่สง
พนักงานเขามาปฏิบัติงานภายในบริษัทเขารวมประชุมหารือ เพื่อรับทราบและ
รวมพิจารณาหามาตรการตางๆ ในการสงเสริมการทำงานอยางปลอดภัย อันจะ
นำมาสูการทำงานที่ปลอดภัยในทุกๆขั้นตอนของทุกๆคนภายในบริษัท ตลอดจน
เพื่อเปนการเสริมสรางสภาพแวดลอมในการทำงานภายในบริษัทใหดียิ่งๆ ขึ้น
ในดานสุขอนามัย ในปที่ผานมาบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานทุกคนดูแลสุขภาพ
ของพนักงานอยูเสมอ ทั้งในดานของการสงเสริมใหมีการดูแลสุขภาพในชวง
เทศกาลที่สำคัญๆ หรือในหัวขอที่อยูในความสนใจในรอบปที่ผานมา อาทิเชน
การรณรงคเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อปองกันไขหวัดใหญ ซึ่งบริษัท
ไดแจกหนากากปองกัน และจัดใหมีเจลฆาเชื้อในสถานที่ทำงาน การรณรงคให
พนักงานงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลในเทศกาลเขาพรรษา และเทศกาลอื่นๆ
การสงเสริมดานโภชนาการที่ถูกตอง รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงาน การ
เชิญเจาหนาที่หนวยงานดานสาธารณสุขของรัฐเขามาตรวจสอบ และใหคำ
แนะนำดานสุขอนามัยแกรานคา และรานอาหารภายในบริษัท อีกทั้งยังจัดให
มีการตรวจสุขภาพประจำปใหกับผูประกอบการรานคา รานอาหาร และพนักงาน
ของบริษัทผูรับเหมาอีกดวย

สวัสดิการและผลประโยชนของพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการและผลประโยชนของพนักงาน ใหสามารถ
เทียบเคียงและแขงขันไดกับบริษัทภายนอก โดยกำหนดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตางๆ ใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของพนักงาน

บุคลากรและการพัฒนา
อยางรอบดาน ตั้งแตเมื่อพนักงานเขามาเริ่มงานและทำงานอยูกับบริษัท หรือ
ยามที่พนักงานเจ็บปวย หรือมีเหตุใหตองจากกัน หรือออกจากบริษัทไป
สวัสดิการและสิทธิประโยชนทั้งหลายนี้ไดถูกรวบรวมกลั่นกรองมาจากแหลง
ขอมูลหลายหลายชองทาง ไดแก การรับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัท ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของพนักงานที่ไดรับการเลือกตั้ง
จากพนักงานดวยกันเอง การพบปะพูดคุยระหวางผูบริหารกับพนักงาน หรือ
หนวยงานทรัพยากรบุคคลกับพนักงาน เพื่อตอบขอซักถาม รับฟงขอเสนอแนะ
ของพนักงานในเรื่องตางๆ ทั้งในเรื่องการทำงาน การดูแลดานสวัสดิการและ
ผลประโยชนใหกับพนักงานในทุกระดับ การพัฒนาพนักงาน โอกาสเติบโตกาวหนา
ในหนาที่การงาน เปนตน ที่สำคัญบริษัทถือเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เครงครัดในอันที่จะตองมีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
ทุกระดับ ในทุกมิติที่เกี่ยวของกับพนักงานเปนประจำทุกปอีกดวย ผลคะแนนใน
แตละปจจัยในแบบสำรวจดังกลาวที่ไดรับการตอบกลับจากพนักงานในแตละ

กลุม จะถูกพิจารณานำไปกำหนดเปนแผนงานประจำปเพื่อปรับปรุงแกไขใหดี
ขึ้น ซึ่งรวมถึงในเรื่องสวัสดิการ ผลประโยชน และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของพนักงานดวย ขอมูลซึ่งมาจากเสียงของพนักงานเหลานี้ จะไดรับการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดเปนนโยบายที่เหมาะสม
พรอมกับประกาศใหพนักงานทราบผานประกาศบอรดประชาสัมพันธ
สื่อ
อินเตอรเน็ตภายในบริษัท ตลอดจนเอกสารที่ใชในการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เริ่มตน
ตั้งแตวันแรกของการทำงานกับบริษัท โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราการ
สะสมเงินในกองทุนสวนของตนเองได ขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน และ
ในสวนของอัตราเงินสะสมสวนที่บริษัทสมทบนั้นก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นตามระยะ
เวลาที่พนักงานไดทำงานกับบริษัท โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด
เชนเดียวกัน
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมุงสงเสริมใหบริษัทมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่
รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยไดนำระบบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management หรือ ERM) มาปรับใช
กับธุรกิจของบริษัท และไดแตงตั้งใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่
กำกับดูแลระบบรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใหมีการปฏิบัติที่
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแล
ระบบงานตรวจสอบใหไดมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี
คัดเลือกและเสนอ
แตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
สิ่งแวดลอม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้บริษัทยังไดตระหนักถึงความสำคัญของโครงสรางการกำกับดูแล
กิจการที่ดี จึงจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในแทนการวาจางผูตรวจสอบ
ภายนอก เพื่อใหความเชื่อมั่นและคำปรึกษาแกฝายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร รวมถึงใหความชวยเหลือ
ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
สำหรับแผนการตรวจสอบประจำป และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ป) ได
ถูกจัดทำขึ้นตามวิธีการประเมินความเสี่ยงซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แผนดังกลาวครอบคลุมถึงการประเมินผลของประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในการดำเนินงาน การรายงานขอมูลทางการเงิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยสาระสำคัญในการ
ตรวจสอบจะมุงเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายในองคกร ทั้งในดานของกระบวนการจัดหาและเจาหนี้การขาย
การตลาดและการจัดจำหนาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
สินคาคงเหลือ การบัญชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP Post
Implementation) เปนตน ทั้งนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบัติ
งานตามแผนการตรวจสอบ และรายงานสรุปผลของการตรวจสอบ พรอมทั้ง
แผนการปรับปรุงของฝายบริหาร แกคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง
เปนประจำทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมี
กรรมการตรวจสอบทุกคนเขารวมประชุมดวยนั้น คณะกรรมการบริษัทโดย
การพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตอการประเมินระบบควบ
คุมภายในของบริษัท มีความเห็นตอระบบควบคุมภายใน ของบริษัทในแต
ละดานสำหรับรอบป 2554-2555 ดังนี้

องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานดำเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุมอยางเพียงพอและสามารถแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละฝายไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการจัด
โครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทั้งสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องใหเหมาะสมกับการเปลี่ยน
แปลงทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อให
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ทุกฝายใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได
กำหนดเปาหมายในการดำเนินธุรกิจสำหรับรอบป 2554-2555 และเปาหมาย
ระยะยาวไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ
สภาพตลาด และกลยุทธในการแขงขัน เปนตน

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามกรอบในการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการระบุ
ความเสี ่ ย งและกำหนดแนวทางการแก ไ ขความเสี ่ ย งในเชิ ง รุ ก ทั ้ ง บริ ษ ั ท
และชวยปองกันไมใหมูลคาของผูถือหุนตองลดลง
จากการพิจารณาถึง
สถานการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน ดานที่ตองมุงเนนในการบริหาร
ความเสี่ยงมีดังนี้
งานดานความปลอดภัยเพื่อรับรองวามีการใช ‘ขั้นตอนปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัย’
โดยเนนที่ความปลอดภัยของทั้งพนักงานผูปฏิบัติงานและ
ผูรับเหมา
ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงดานบรรษัทภิบาล
โดยไดกำหนดใหผูมี
ส ว นได ส  ว นเสี ย ทั ้ ง หมดต อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก จรรยาบรรณของทาทา
(TCOC) อยางเขมงวด มีการใชนโยบายสงเสริมใหมี ‘การแจงเบาะแส’
มี เ จ า หน า ที ่ ด ู แ ลด า นจรรยาบรรณเพื ่ อ แก ไ ขป ญ หาข อ ร อ งเรี ย นที ่
‘ไมเปดเผยตัว’ และสรางกลไกที่เหมาะสมในการตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมีชอบ
ใหอำนาจหนวยตรวจสอบภายในโดยตองจัดทำรายงานการตรวจสอบภาย
ในและระบบงานตางๆ ทุกไตรมาสเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ ของ
คณะกรรมการบริหารพิจารณา
คาดการกระแสเงินสดอยางสม่ำเสมอเพื่อรับรองวามีเงินสดเพียงพอให
เกิดความตอเนื่องของธุรกิจ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีความเห็นวาแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดัง
กลาวอยูในระดับที่นาพอใจ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทไดกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำเนิน
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก กำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่ และอำนาจ
อนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนิน
งานของบริษัทและบริษัทยอยเปนประจำและสม่ำเสมอ รวมถึงมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
และบุคคลเกี่ยวของที่เพียงพอและรัดกุม

ระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทนำเสนอขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน มีเนื้อหาที่จำเปนและสำคัญตอการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
มีการบันทึกรายงานการประชุมอยาง
ละเอียดทุกครั้ง นอกจากนี้ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารบัญชีตามที่
กฎหมายกำหนด
พรอมทั้งมีระบบการจัดเก็บและชองทางการสื่อสารที่มี
ความเปนปจจุบัน ทันเวลา และงายตอการเขาใจ

การควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม
บริษัทจัดใหมีการประชุมผูบริหารเปนประจำทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไว และไดนำเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส
โดยมีการวิเคราะหถึงสาเหตุ และการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ
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การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู
ไปกับการประกอบธุรกิจอยางสม่ำเสมอ โดยเล็งเห็นวาการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอความเชื่อมั่น ของผูถือหุน
ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และนำมาซึ่งการเจริญเติบโต
อยางมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดจนการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนไดในระยะยาว
โดยนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ ดวยการสรางมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรม
องคกรและพฤติกรรมสวนบุคคลตาม “หลักจรรยาบรรณของ ทาทา (Tata
Code
of
Conduct
:
TCOC)”
อยางเครงครัดแลวบริษัท
ยังไดดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยอยางจริงจัง
ซึ่งประกอบดวยหลักการ
และแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด พรอมทั้งไดกำหนดไวเปน
ลายลักษณอักษรใน “นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัท
ตั้งแตป 2548 โดยนำมาปรับใชตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณของบริษัทใหไดมากที่สุด รวมทั้งไดทำการทบทวนและปรับปรุงใหมี
ความทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดรับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการอยูในระดับ
“ดีมาก” มาโดยตลอด
ในรอบป 2554-2555 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนในแตละหมวดสรุปไดดังนี้

หมวด 1

สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสำคัญและเคารพตอสิทธิของผูถือหุน ตลอดจนสงเสริมใหผูถือหุน
เขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ในวาระ ที่สำคัญๆ เชน การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดคาตอบแทนการ
จัดสรรเงิน กำไรและการจายเงินปนผล การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนด
คาสอบบัญชี การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ การเพิ่ม
หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน นอกจากนี้บริษัทจะไมกระทำการอันใด
ที่เปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน ในฐานะที่เปนเจาของเงินลงทุน
ที่เปนปจจัยหลัก
ในการดำเนินธุรกิจบริษัทไดกำหนดการปฏิบัติตอผูถือหุน
โดยสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนอยางเต็มที่ในการ
ดูแลรักษาผลประโยชนโดยรวมของบริษัท และรับทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผูถือหุน ไดแกสิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการไดรับสวนแบงในกำไร/
เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียม ในการ
รับซื้อหุนคืนโดยบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารหรือการรายงาน ขอมูล
และสิทธิอื่นๆที่กฎหมายกำหนดไว
นอกเหนื อ จากการสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การใช ส ิ ท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานข า งต น
บริษัทยังไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
โดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท ได จ ั ด ให ม ี ก ลไกที ่ จ ะก อ ให เ กิ ด การจั ด ประชุ ม ที ่ ด ี
ดวยการดูแลใหบริษัทใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
กฎเกณฑ และวิธีการในการเขารวมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
และขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในแตละวาระเปนการลวงหนา
อยางเพียงพอ ทันเวลา และไมกระทำการใดๆ ที่เปนการจำกัดโอกาส
ในการรับรู สารสนเทศ หรือการเขารวมประชุมของผูถือหุน
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ทั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายใหสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหนาที่ดูแลและ อำนวย
ความสะดวก ในการใชสิทธิของผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถติดตอไดที่
โทรศัพทหมายเลข 02-937-1000 ตอ 2430-2432
บริษัทกำหนดใหมีการจัดประชุมผูถือหุน ซึ่งเรียกวา การประชุมสามัญประจำป
ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบป บัญชีของบริษัท (ภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกป)
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554 ไดจัดขึ้น เมื่อ วันที่ 20
กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยบริษัท
ไดใชวิธีกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
เปนผูมีสิทธิเขารวมประชุม และทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ดวยวิธีปดสมุดทะเบียน พักการ
โอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
บริษัทไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) ซึ่งเปน
นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท ดำเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมกับ
เอกสารที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแกผูถือหุนอยางครบถวน
ลวงหนา 21 วันกอนวันประชุม ดังนี้
(1) หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนที่มีรายละเอียดชัดเจน เกี่ยวกับวัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุมที่ระบุวาเปนวาระ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พรอมทั้งระบุวัตถุประสงคและเหตุผล รวมถึง ความเห็น
ของคณะกรรมการในแตละวาระที่เสนอไวอยางชัดเจน ซึ่งถือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาที่เพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกำหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเปน
แบบทั่วไป งายๆ ไมซับซอน และแบบ ข ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถ
กำหนดทิศทางการออกเสียงในแตละเรื่องไดวา “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย”
“งดออกเสียง” และแยกใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงตั้งกรรมการ
เปนรายบุคคลไดในวาระการ เลือกตั้งกรรมการ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน ไดแก ชื่อ อายุ ที่อยู และการมี / ไมมีสวนไดเสีย ในวาระที่เสนอ
ในการประชุม
(4) รายงานประจำป ที่มีทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ
CD Rom (รวมทั้งจัดสงรายงานประจำปที่เปนรูปเลมแกผูถือหุน ที่ไดแจง
ความประสงคมายังบริษัท)
(5) คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา รวมประชุม
(6) ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
(7) แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

การกำกับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดดำเนินการดังนี้
(1) ลงโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย
ติดตอกัน 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
(2) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัท
เปนการลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุนเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก
รวดเร็ว และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุม กอนได
รับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
(3) เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถสงคำถามที่ตองการใหตอบในที่ประชุม
ไดลวงหนา โดยใหสงคำถามเปนลายลักษณอักษรถึงคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการอิสระแตละคน ผานมายังเลขานุการบริษัทในระหวาง เวลา
3 เดือน กอนและหลังวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท เพื่อสงตอ
ไปยังกรรมการอิสระแตละคนหรือกรรมการทุกคน ซึ่งคำถามในสวนที่
เกี่ยวของกับบริษัทจะไดรับการตอบในที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป
ทั้งนี้ บริษัทไดแจงใหผูถือหุนไดรับทราบเกี่ยวกับกำหนดการดังกลาว ดวยวิธี
เผยแพรผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) โดยการประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2554 นั้น ไมมีผูถือหุนรายใดสงคำถามลวงหนามายัง
บริษัท

หมวด 2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุน
รายใหญ นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุนตางชาติ รวมทั้งผูถือหุน สวนนอย ดวยการ
ถือปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผูถือหุน
บริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการเขารวมประชุม ดังนี้
(1) จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกตอการเดินทาง
(2) จัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวม
ประชุม
(3) เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถ
มอบฉันทะการเขารวมประชุม ดวยการสงผูแทนของตนเอง หรือเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ โดยการเขารวมประชุม
ของผูรับมอบฉันทะไมมีขั้นตอนที่ยุงยากแตประการใด
(4) จัดใหมีบริการติดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะของผูถือหุน กรณีที่ไมได
ติดอากรแสตมปไว
(5) จัดใหมีเจาหนาที่ผูที่มีความชำนาญพรอมทั้งอุปกรณที่เพียงพอ เพื่อรองรับ
ผูถือหุนทั้งในดานการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน

(6) ใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียน ทำใหขั้นตอนการดำเนินงานเปนไป
อยางสะดวกและรวดเร็ว
(7) เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนา 2 ชั่วโมง กอนเริ่ม
ประชุม
นอกจากนี้
ภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลวผูถือหุนสามารถลงทะเบียน
เขารวมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวาง การพิจารณา
และยังไมไดลงมติไดดวย
คณะกรรมการบริษัทถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบอยางยิ่งในการเขารวม
ประชุม โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 ประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการชุดยอย ไดแก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการทุกคน ไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง
กัน นอกจากนี้ ยังมีผูบริหาร ผูสอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย ไดเขารวม
ประชุมอีกดวย เพื่อทำหนาที่รวมชี้แจงและตอบขอซักถามในประเด็นตางๆที่
เกี่ยวของตอผูถือหุน
ในป 2554 มีผูถือหุนมาประชุมทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบ ฉันทะจำนวน
453 คน นับรวมจำนวนหุนไดทั้งสิ้น 6,493,122,327 หุน คิดเปน รอยละ 77.10
ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด ของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุน
กอนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบถึงขอบังคับ
ของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม
ไดแก การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดดำเนินการประชุม อยางโปรงใส
ตามลำดับวาระและไมมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่
ระบุไวในหนังสือนัดประชุมแตอยางใด
นอกจากนี้ยังไดจัดสรรเวลาในการ
พิจารณาแตละวาระอยางเหมาะสม และเพียงพอ กอนการลงคะแนนเสียง
เปดโอกาส ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ
ตลอดจนสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น และตั้ง คำถามตอที่ประชุมรวมทั้งใหขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่
สำหรับการออกเสียงลงคะเเนนบริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนดวย
การใชบัตรลงคะแนน และไดวาจางที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อทำหนาที่ดูแล
การนับคะแนนและการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัท
(Inspector)
สำหรับการนับคะแนนเสียง
จะคำนวณดวยระบบคอมพิวเตอร
โดยผูถือหุนประเภทเดียวกันจะมีสิทธิ
ออกเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง สำหรับผลการลงคะแนนเสียงไดประกาศ
หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแตละวาระโดยการฉายสไลด นอกจากนี้บริษัท
ไดบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศนดวย
หลังการประชุม บริษัทไดแจงมติที่ประชุมพรอมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นดวย
ไมเห็นดวยและงดออกเสียง)
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
(www.set.or.th) โดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำรายงาน
การประชุมแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุม
ดังกลาวไดบันทึกรายละเอียดไวอยางชัดเจน ดังนี้
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การกำกับดูแลกิจการ
(1) รายชื่อพรอมตำแหนง ของกรรมการและผูบริหารรวมทั้งผูเกี่ยวของที่เขา
รวมประชุม
(2) วิธีการแจงการลงคะแนน และนับคะแนน
(3) ประเด็นคำถาม – คำตอบ ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
(4) มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระตามที่ไดระบุไว
ในบัตรลงคะแนน
(5) โดยแยกออกเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงด ออกเสียง

การใชขอมูลภายใน
นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบริษัทที่ไดกำหนดเรื่องการใชขอมูลภายในไว
อยางชัดเจนแลว บริษัทมีนโยบายและวิธีการปองกันการนำขอมูลภายในไปใช
ประโยชนของกรรมการและผูบริหารอยางเครงครัด โดยใหความรูแกกรรมการ
และผูบริหารเกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลัก ทรัพยของ
บริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตามประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงบทกำหนดโทษที่ระบุไวอีกดวย ทั้งนี้กรณีที่กรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพยของบริษัท เลขานุการ

39
TSTH

รายงานประจำป 2554-2555

บริษัทจะทำหนาที่สรุปและรวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกลาว และเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบตอไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
เพียงพอ เพื่อดูแลการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของ
บริษัท ดวยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อใช
ประโยชนสวนตัว (Abusive Self-dealing) เชน การซื้อขายหลักทรัพย
โดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading) ของกรรมการและผูบริหาร รวมถึง
พนั ก งานในหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล ของบริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย อ ย
(รวมทั้งคูสมรสและบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ดังนี้
หามมิใหบุคคลขางตนทำการซื้อขายหลักทรัพยของ บริษัทภายใน 2 สัปดาห
กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปของบริษัท
และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปดเผย งบการเงินตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว (Blackout period)
กรณีที่เปนขอมูลที่สำคัญอื่นซึ่งยังไมไดเปดเผยและอาจมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัท คณะกรรมการไดกำหนดหามมิใหทำการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตไดมีการ
เปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว
ทั้งนี้ ในปที่ผานมาไมเคยปรากฏวามีกรรมการและผูบริหารรายใด นำขอมูล
ภายในไปใชประโยชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทแตอยางใด

การกำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กรรมการและผูบริหารไดรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท รายละเอียดสรุปไดดังนี้

หุนสามัญ (หุน)
ลำ
ดับ
ที่

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

รายชื่อ
ของตนเอง

ของคูสมรส
และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม (ลด)
ระหวาง
รอบบัญชี
(1 เม.ย. 5431 มี.ค. 55)

บริษัทในเครือ
ของตนเอง

ของคูสมรส
และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม (ลด)
ระหวาง
รอบบัญชี
(1 เม.ย. 5431 มี.ค. 55)

1
นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูการ
1,326(ก)
2
นายเกรียง เกียรติเฟองฟู
3
นายมาริษ สมารัมภ
4
ผศ.รวีวัลย ภิยโยพนากุล
22,000
(ข)
5
นายคูชิค ชัทเทอจี
1,320
6
นายปเตอร จอหน ฮอกก
7
นายธราธร เปรมสุนทร
8
นายปยุช กุปตา
....................................................................................................................................................................................................................................................
9
นายธนะ เรืองศิลาสิงห
50,000
10 นายอมิต โกช
11 นายสุนีล เซ็ท
12 นายศิโรโรตม เมธมโนศักดิ์
220,000
13 นายปริชวาลจิด โกด
14 นายจค็อบ เจอรเกมา
15 นายไพฑูรย เชื้อสุข
16 นายวันเลิศ การวิวัฒน
17 นายอรุน คูมาร ชอวดารี
-

หมายเหตุ :

1. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวทั้งสิ้น จำนวน 11,025,579,573 หุน และ 8,421,540,848 หุน โดยแบงออกเปน หุนสามัญ
จำนวน 8,168,767,623 หุน หุนบุริมสิทธิ จำนวน 252,773,225 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 1 จำนวน 1,083,275,200 หนวย และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 2 จำนวน
1,520,763,525 หนวย
2. ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด คำวา "บริษัทในเครือ" หมายถึง บ ริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธกับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือ
หลายบริษัทในลักษณะดังตอไปนี้
บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยสวนใหญของอีกบริษัทหนึ่ง
บริษัทหนึ่งถือหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละ 50 ของหุนที่ออกจำหนายแลว
3. คำวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ 17/2551
4. (ก) Tata Steel Limited.
(ข) 320 shares allotted in the FPO of Tata Steel Limited
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การกำกับดูแลกิจการ
การรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัทไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ
ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวของตามแบบรายงาน
ที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผู
บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัททำหนาที่
รวบรวมและเสนอต อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงานดังกลาว โดยบริษัทจะใชขอมูลดังกลาว
ในการติดตาม ดูแลการทำรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เปนตน

การทำรายการระหวางกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดทำหนาที่เปนผูสอบทานการทำรายการ
ระหวางกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและปองกันการเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชน รวมถึงบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกัน ไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีอีกดวย
ทั้งนี้ ในปที่ผานมา บริษัทไมเคยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการทำรายการระหวางกัน หรือการซื้อขาย
สินทรัพยแตประการใด รวมถึงไมมีการทำรายการระหวางกันในลักษณะที่เปน
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัทดวย

หมวด 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวาการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธและความรวม
มื อ ที ่ ด ี ร ะหว า งบริ ษ ั ท กั บ ผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ยเป น กลไกที ่ จ ะช ว ยสร า ง
ความยั่งยืนและมั่งคั่งใหแกบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงยึดมั่นในการคำนึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ที่เกี่ยวของกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งสิทธิที่กำหนดตามกฎหมายหรือขอตกลงที่ทำรวมกัน ดวยการรับผิดชอบ
ตอผูมี สวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก ที่ไดรับความเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิดวยความเปนธรรมอยางเครงครัดภายใต “หลักจรรยาบรรณ
ของทาทา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึ่งมีขอกำหนด
และและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมรวม 25 ขอ โดย
“คูมือจรรยาบรรณ” ของบริษัท จึงไดกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
กับผูมีสวนไดเสียทุกฝายไวอยางชัดเจน รวมทั้งได กำหนดมาตรการและ
ชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอ / แจง เบาะแส ในประเด็นที่กระทำ
ผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการภายหลังจาก ไดรับแจง
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ทั้งนี้ผูมีสวนไดเสียสามารถเสนอแนะ / รายงาน / รองเรียน เกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณดังกลาว ไดดวย ตนเอง / จดหมาย /
E-mail / โทรศัพท / โทรสาร โดยติดตอผาน :
นายศิโรโรตม เมธมโนศักดิ์ (ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2937-1000 ตอ 1810 โทรสาร 0-2937-1223
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com

บริษัทไดกำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหวางกันไวอยาง
ชั ด เจนรวมทั ้ ง ถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และขอ
กำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำรายการ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
กรรมการ
และผูบริหารที่อาจมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาจะตองไมเขารวมประชุมหรือ
งดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหารเปนไปอยาง
ยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอผูถือหุนอยางแทจริง
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เบาะแสตลอดจนมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส ภายใต “นโยบายการ
รองเรียนการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) อีกดวย

รายงานประจำป 2554-2555

หรือติดตอโดยตรงที่ :
นายเกรียง เกียรติเฟองฟู (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
เลขที่ 405 หมูบานปญญา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ในรอบปที่ผานมา บริษัทไมเคยไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดหลัก
จรรยาบรรณแตประการใด
สำหรับแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ในแต
ละกลุมสามารถสรุปไดดังนี้

ผูถือหุน
บริษัทมีพันธะในการดูแลผลประโยชนและสรางมูลคาใหแกผูถือหุนทุกราย
อยางเปนธรรม ดวยการดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติตอ
ผูถือหุนตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ อยางเครงครัด โดยบริษัทจะแจง
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองและครบถวน ตลอดจน
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหสอดคลองตามกฎเกณฑและขอตกลงที่เกี่ยวของ
อยางเทาเทียมกัน รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ “หมวดที่ 1 : สิทธิของ
ผูถือหุนและหมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ”

พนักงาน
บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา โดยมุงมั่นฝกอบรม
พัฒนาความรูแกพนักงานในทุกระดับและครอบคลุมในทุกวิชาชีพ
เพื่อเปน
ฐานรากที่สำคัญขององคกร นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสำคัญในเรื่องของความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมของพนักงานทุกคน ตลอดจน
ดูแลพนักงานใหไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเปนธรรม
เพื่อ
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน รวมทั้งจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ
พนักงาน รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ “บุคลากรและการพัฒนา”

ลูกคา
บริษัทมีพันธะในการผลิตสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน
สากล โดยจำหนายสินคาในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม มีระบบบริการ
หลังการขายที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยคำนึงถึงผลประโยชน
ของลูกคาเปนสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดของ
ลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ
พันธมิตรทางการคา และคูแขง
บริษัทมุงมั่นที่จะสรางและสนั บ สนุ นเศรษฐกิ จ ที ่ มี การแข งขั นทางการค า
ในตลาดเสรีทั่วทั้งภูมิภาค โดยจะไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดความไม
เปนธรรมทางการคา รวมถึงจะไมทำการตลาดดานตางๆ ที่กอใหเกิดขอมูล
ที่ไมเปนธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของคูแขง ทั้งนี้ ใน
รอบปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทกับคูแขงทางการคาแตอยางใด

เจาหนี้
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ ทั้งเจาหนี้
การคาและเจาหนี้เงินกูยืมอยางเครงครัด และชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด
รวมถึงปฏิบัติตามคำรับรองที่ใหไวแกเจาหนี้ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับ
เจาหนี้ ตลอดจนใหขอมูลแกเจาหนี้ทุกกลุมอยางถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
และเทาเทียมกัน

ชุมชน และสังคม
บริษัทกำหนดเปนนโยบายอยางชัดเจนวาจะมุงดำเนินธุรกิจดวยการเปนบรรษัท
พลเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอชุมชนรอบโรงงาน
และสังคมในสวนรวม
ทั้งนี้บริษัทจะไมถือวาการดำเนินการตามนโยบาย
ที่กำหนดไวเปนเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ หากแตจะมุงมั่นยึดถือเปนสวนหนึ่ง
ของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทดวย
บริษัทมุงมั่นที่จะสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของชุมชนที่พักอาศัยอยู
ในบริเวณที่บริษัทเขาไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารที่
ขาดการสนับสนุนในดานตางๆกลุมผูดอยโอกาส
และกลุมผูประสบภัยพิบัติ
นอกจากนี้บริษัทยังไดใหความสำคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม
ทั้งในระดับ
ชุมชนและในระดับสังคมโดยรวมอีกดวย และ จากความมุงมั่นดังกลาว
บริ ษ ั ท จึ ง ได ก ำหนดขอบเขตการดำเนิ น กิ จ กรรมเพื ่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม
โดยแบงออกเปน 4 สวนดวยกันคือ
(1) การสนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน
(2) การพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นทุรกันดาร
(3) การสนับสนุนองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร และ
(4) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมที่บริษัทไดดำเนินการ ในรอบป 2554 - 2555
ปรากฎอยูในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” เรื่อง
“กิจกรรม เพื่อสังคม”

สิ่งแวดลอม

ทุกบริษัทในกลุมทาทาไดมุงมั่นที่จะใหความสำคัญและเปนผูนำ ในเรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะ
โลกรอน โดยจัดใหมีการศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอบสนอง
อยางรวดเร็วเพื่อสรางความนาเชื่อถือตอบุคคลอื่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงได
กำหนดเปาหมายระยะยาวในการควบคุมและดูแล การปลอยกาซคารบอนได
ออกไซด (CO2) และกาซเรือนกระจกอื่นๆ ไมใหเกินอัตราที่กำหนด
ซึ่งจากเปาหมายดังกลาวจึงเปนที่มาของการ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการคนควานวัตกรรมใหมๆ ที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมในหลายๆดาน
นอกจากนี้ยังไดกำหนดใหมีการนำแนวคิด “คืนสูธรรมชาติ(สีเขียว)” มาใช
ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจหลักขององคกร อีกดวย
สำหรับการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของ บริษัท ในรอบป
2554-2555 มีรายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม”

หมวด 4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบตอการเปดเผยขอมูล
ของบริษัท เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนประโยชน ตอการ
ตัดสินใจลงทุนและการอื่นใดของผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนได
เสียอื่นไวอยางถูกตองครบถวน เทาเทียม ทั่วถึง และไมกอใหเกิด ความสำคัญ
ผิด
รวมทั้งมีความเปนปจจุบันและทันเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของไดกำหนดไว โดยมอบหมายให
คณะผูบริหารมีหนาที่ดูแลใหมีการติดตอสื่อสารและเปดเผยขอมูลที่สำคัญ
ทั้งที่เปนการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เชน
งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำป (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ (Non-Periodic
Reports) เชน การไดมา / จำหนายไป ซึ่งสินทรัพยรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน
การรวมทุน / ยกเลิกการรวมทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออก หลักทรัพยใหม
การซื้อหุนคืน เปนตน
ทั้งนี้ ไดจัดใหมีหนวยงานสำนักงานเลขานุการบริษัททำหนาที่เปนศูนยกลาง
ในการเปดเผยขอมูลของบริษัทผานชองทางตางๆ ทั้งในกรณีปกติ และเรงดวน
เชน
1. ขอมูลสารสนเทศทางการเงินและไมใชทางการเงินที่ครบถวน ถูกตอง
และเทาเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : ระบบขาวของตลาด
หลักทรัพย (www.set.or.th)
2. ขอมูลคำอธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ทุกไตรมาส : ระบบขาวของตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) /
เว็บไซตบริษัท (www.tatasteelthailand.com) / หนังสือพิมพ

บริษัทใหความสำคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดและตอเนื่อง
ตลอดมา เพื่อพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูในภาพที่ดีตลอดไป ดวยการ
ดำเนินการและถือปฏิบัติอยางเครงครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอน
การทำงาน ทั้งในรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(การอนุรักษพลังงาน การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการ มลภาวะทางอากาศ
การกำจัดกาซเรือนกระจก การจัดการมลภาวะทางเสียง และ การจัดการ
วัสดุเหลือใช)
การนำทรัพยากรกลับมาใชใหม
รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกำหนดและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
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การกำกับดูแลกิจการ
3. ขอมูลโครงสรางผูถือหุนของบริษัทที่เปนขอมูลลาสุดซึ่งมีการเปดเผย
อยางโปรงใสโดยมีรายละเอียดโครงสรางที่แสดงถึงผูถือหุนรายใหญและ
สัดสวนของผูถือหุนสวนนอยรวมทั้งสามารถแสดงใหทราบถึงผูถือหุน
ที่แทจริง (Beneficial Owner) ไดอยางชัดเจนตลอดจนไมมีการถือหุน
ไขวในกลุมบริษัท
นอกจากนี้ยังมีการเปดเผยขอมูลการถือหุนของ
กรรมการและผูบริหารไวดวย : รายงานประจำป / เว็บไซตบริษัท
(www.tatasteelthailand.com)
4. ขอมูลในรายงานประจำปมีการเปดเผยอยางครบถวน
ชัดเจนและเปน
ประโยชนสำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผูถือหุน เชน คำอธิบายเชิง
วิเคราะหเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การวิเคราะหภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน ความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจ ประวัติของ
กรรมการและผูบริหาร การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
และการเปดเผยขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการ เปนตน :
เว็บไซตบริษัท (www.tatasteelthailand.com)
5. ขอมูลงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี
ซึ่งเปนผูที่มีความ
เปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับ รวมทั้งไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยมีประวัติการสงงบการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและรายปใหแกตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน ก.ล.ต.
ลาชาแตอยางใด : ระบบขาวของ ตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) /
เว็บไซตบริษัท (www.tatasteelthailand.com)
6. ขอมูลการทำรายการระหวางกัน (ถามี)
นอกจากนี้บริษัทไดมอบหมายให
กรรมการผูจัดการใหญทำหนาที่เผยแพร
ขอมูลของบริษัทใหแกนักลงทุน ทั้งที่เปนผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป และจัดให
เลขานุการบริษัทเปน ผูบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation)
ทำหนาที่ดูแล รับผิดชอบในการติดตอสื่อสารและประสานงาน กับผูลงทุน
นักวิเคราะห และ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดใหมีชองทางการเขาถึง
ขอมูลของบริษัทไดโดยสะดวก เชน เอกสารเผยแพรการจัดประชุม เอกสาร
แถลงผลการดำเนินงานและรายงานตางๆ
ผาน
เว็บไซตของบริษัท
www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจ และ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีตอบริษัท
ในรอบป 2554-2555 บริษัทไดจัดใหนักวิเคราะหรวมถึงนักลงทุนผูสนใจไดเขา
พบปะและรับทราบขอมูลของบริษัทจาก กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร
โดยมีการเขาพบรายยอย จำนวน 8 ครั้ง และการประชุมนักวิเคราะหกลุมใหญ
กลุมละประมาณ 20 ราย จำนวน 3 ครั้ง

หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษ ั ท มุ  ง เน น ถึ ง บทบาทหน า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการด ว ย
โดยการปฏิบัติหนาที่ดวยหลักแหง “ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
ความซื่อสัตยสุจริต และตรวจสอบได” บนพื้นฐานของความสัมพันธ
ที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ต อ กั น ระหว า งผู  ถ ื อ หุ  น กั บ บริ ษ ั ท จึ ง ได ก ำหนดโครงสร า งของ
คณะกรรมการที ่ ช ั ด เจนและมี ก ารแต ง ตั ้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยซึ ่ ง มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพิ่มเติมขึ้นเพื่อใหการกำกับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผานการพิจารณากลั่นกรอง
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อยางละเอียดรอบคอบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งจะทำใหการตัดสินใจเปนไปอยาง
ถู ก ต อ งและก อ ให เ กิ ด ผลประโยชน ส ู ง สุ ด แก ผ ู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ  ม
อยางตอเนื่อง รวมถึงจัดใหมีระบบการบริหารงานที่เปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการกำกับดูแลและการบริหารงานเปนไปดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

โครงสรางของคณะกรรมการ
บริษัทไดคำนึงถึงการถวงดุลในการบริหารงานเพื่อใหเกิดความรอบคอบและ
โปรงใส รวมทั้งสามารถตรวจสอบไดเสมอ คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
บุคคลผูทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมมีความรูความสามารถ และประสบการณ
ในธุรกิจเหล็กและธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายมีภาวะผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล
สามารถปฏิบัติหนาที่ในการเปนกรรมการบริษัท
และใหความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระและเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทไดเปนอยางดี
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขนาดที่เหมาะสม จำนวน 8 คน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ
ที่บริษัทกำหนด จำนวน 3 คน รวมกับกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการ
ที่เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จำนวนรวม 6 คน นอกจากนี้ไดกำหนด
ใหผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการในฐานะผูนำดาน นโยบาย และกรรมการ
ผูจัดการใหญในฐานะผูนำดานการบริหารงานประจำตองไมเปนบุคคลเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจนและกอใหเกิดความสมดุลในอำนาจ
การดำเนินงาน
และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง คณะ
กรรมการ ชุดยอยอีก 4 คณะ ทำหนาที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และ
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่
ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร
ดังนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(3) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน
(4) รายงานประจำปของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่
รายงานโดยกรรมการและผู  บ ริ ห ารตลอดจนดำเนิ น การอื ่ น ๆตาม
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผานการกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and
Nomination Committee) กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและ / หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อลงมติ เลือกตั้งหรือแตงตั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือก

การกำกับดูแลกิจการ
ตามแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว ดังนี้
1. เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทและ
ขอกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2. เป น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท ี ่ ม ี พ ื ้ น ฐานและความเชี ่ ย วชาญจากหลายอาชี พ
มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม
ประวัติการทำงานโปรงใส และสามารถแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
3. เป น ผู  ท ี ่ ส ามารถให เ วลาอย า งเพี ย งพอในการเข า ร ว มประชุ ม คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหนงเปน
กรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิไดเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในสัดสวนที่มี
นั ย สำคั ญ ในกิ จ การที ่ ม ี ล ั ก ษณะอย า งเดี ย วกั น และเป น การแข ง ขั น
หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เปนกรรมการผูจัดการใหญจะสรรหา โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบดวย
สำหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้นนอกเหนือจากแนวทาง และหลักเกณฑ
ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกลาวขางตนแลว กรรมการอิสระจะตองมี
คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในหัวขอ “กรรมการอิสระ” อีกดวย
กรณี เ สนอให ท ี ่ ป ระชุ ม ผู  ถ ื อ หุ  น เลื อ กตั ้ ง กรรมการบริ ษ ั ท ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ผูถือหุนจะมีคะแนน
เสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจำนวนหุน ที่ตนถือและหากมีคะแนน
เสียงเทากันใหผูที่เปนประธานที่ประชุม มีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้
ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจลงคะแนน
เสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได
แตตองใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามจำนวนหุนที่ตนถือ และจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
ปจจุบันแมวาบริษัทไมไดกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละคนสามารถ
ดำรงตำแหนงในบริษัทอื่นไว แตกรรมการของบริษัทก็ไมไดดำรงตำแหนงใน
บริษัทอื่นมากเกินไปจนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
แตอยางใด

กรรมการอิสระ
เนื่องจากความเปนอิสระอยางแทจริงเปนเครื่องชี้วัดที่แสดงถึงการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทจึงไดกำหนดนิยาม
ของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งไดมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ
โดยนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ั ท มี ค วามเข ม งวดกว า ข อ กำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดของ
สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552)
ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง
โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจำ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และตองไมมีผล
ประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมากอน
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน
ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอำนาจควบคุม
หรื อ บุ ค คลที ่ จ ะได ร ั บ การเสนอให เ ป น ผู  บ ริ ห ารหรื อ ผู  ม ี อ ำนาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอยในระดับบิดา มารดา คูสมรส
พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง และตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียทั้งทางตรงและ
ทางออมในลักษณะดังกลาวมากอนเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน
ดังนี้
1) รายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
เชน
การขาย สินคา ซื้อวัตถุดิบหรือใหบริการที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 3
ของสินทรัพย ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12
เดือน
2) รายการการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
3) รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ เชน การไดมา หรือจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพย สิทธิ และใหหรือรับบริการ
4) รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน เชน การใหหรือรับ
ใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหมีภาระหนี้ที่ตองชำระ
ตออีกฝายหนึ่ง ซึ่งมีมูลคาตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใด
จะต่ำกวาภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเปนรายการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงินให นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง
หนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรื อ นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง และไม เ ป น ผู  ถ ื อ หุ  น รายใหญ
กรรมการซึ่งไมใช กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู และตองไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียใน ลักษณะดังกลาวมากอนเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 24 เดือน
ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาท
ตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน ผูจัดการ
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย และตองไมมี ผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ในลักษณะดังกลาวมากอนเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 24 เดือน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ ผูถือหุน
รายใหญของบริษัท
ไม ม ี ล ั ก ษณะอื ่ น ใดที ่ ท ำให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ไดโดยอิสระ
เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทและ
ขอกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแตป 2545 ปจจุบัน
ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบ ทุกคนเปน
ผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีหรือ การเงิน และมีกรรมการ
หนึ่งคนเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอ ในการทำหนาที่สอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได
โดยทำหนาที่สอบทานการดำเนินงานให
ถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแล สงเสริมการพัฒนาระบบ
รายงาน ทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทาน
ใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง
ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริษัทใหการสนับสนุน
ดูแล
และใหอำนาจคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และแสดงความคิดเห็นไดอยาง อิสระ และเพื่อใหคณะ
กรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัท ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งแตป 2552 บริษัทได จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในแทนการวาจาง
หนวยงานภายนอก เพื่อทำหนาที่ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยใหอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไร
ก็ตามในกรณีที่จำเปนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่
ปรึกษาภายนอกที่เปนอิสระได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
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คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารตั้งแตป 2545 ปจจุบัน
ประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ทำหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งในดานการพิจารณานโยบาย
กลยุทธ โครงสรางและอำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรร
งบประมาณ และการกำกับดูแล ติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาตั้งแตป
2547 ปจจุบันประกอบดวยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการ 2 คน
เปนกรรมการอิสระ ทำหนาที่เสนอทบทวนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและผู  บ ริ ห ารให เ ป น ไปตามแนวปฏิ บ ั ต ิ ด  า นบรรษั ท ภิ บ าล
ของบริษัท
ตลอดจนมีหนาที่พิจารณากำหนดแนวทาง
และสรรหาผูที่
เหมาะสมในการดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการใหญ
เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตั้งแตป
2547 ปจจุบันประกอบดวยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการ 1 คน
เปนกรรมการอิสระ ทำหนาที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโนมในเรื่องคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ และกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท เพื่อเสนอเปนนโยบายคา
ตอบแทนที่เปนแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไป
ตามเปาหมาย และรวมสรางความเจริญกาวหนาของบริษัทอยางมั่นคงตอไป

วาระการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย
วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัทกำหนดไวคราวละ 3 ป ในการ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของ
กรรมการทั้งคณะพนจากตำแหนง โดยลำดับในการพนจากตำแหนง ให
กรรมการตกลงเห็นชอบรวมกัน ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับ
เลือกใหกลับ เขามารับตำแหนงอีกได
สำหรับวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการชุดยอย กำหนดคราวละ 3 ป
โดยใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนด
ออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตอไปได เชน
เดียวกัน

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัทอยูในระหวางการทบทวนนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
กรรมการบริษัทแตละคนจะไปดำรงตำแหนง อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทยังไมได
กำหนดนโยบายดังกลาว แตปจจุบันองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวยกรรมการไทยและกรรมการตางชาติอยางละกึ่งหนึ่ง โดยกรรมการ
ที่เปนชาวตางชาติเปนผูมีภูมิลำเนาอยูในตางประเทศทำใหไมมีการรับตำแหนง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแตอยางใด สวนกรรมการไทยนั้นตามขอมูล
ประวัติกรรมการหาปยอนหลังไมปรากฏวามีกรรมการทานใดรับตำแหนงใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท ดังนั้น จึงเห็นวากรรมการบริษัทแตละคน
เปนผูที่สามารถปฏิบัติหนาที่และอุทิศเวลาใหกับบริษัทไดอยางเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ

การกำกับดูแลกิจการ
สำหรับกรรมการผูจัดการใหญ ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท จะตองอุทิศ
เวลาในการทำงานทั้งหมดของตนใหแกบริษัท เพื่อใหเปนไปตามสัญญาการ
วาจาง ดังนั้น จึงไมเคยมีกรรมการผูจัดการใหญคนใดไปรับตำแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่นๆ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนแตอยางใด ยกเวนในบริษัทยอยของ
บริษัท

สำหรับคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร ของบริษัทและ
บริษัทยอยนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติ
งานสวนบุคคล รวมถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวประกอบดวย

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการ และ
ผูบริหารไวอยางชัดเจนและสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบาย
จายคาตอบแทนกรรมการใหแกผูบริหาร ที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทยอย
ในการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผู
เสนอการกำหนด คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดย
พิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานโดยรวมและ ผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคาตอบแทนจะอยูในระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบ
เทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สามารถรักษากรรมการและผูบริหาร
ที่มีคุณภาพไวได และไมเปนการจายที่เกินสมควร

การจายคาตอบแทนของกรรมการจะอยูในรูปของคาตอบแทน ที่เปนตัวเงิน
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก คาตอบแทนประจำ ซึ่งแบงจายเปนราย
ไตรมาส และเบี้ยประชุมซึ่งจายใหเฉพาะ กรรมการที่เขารวมประชุมในทุก
ไตรมาส กรณีที่มีกรรมการพนจากตำแหนงหรือเขาดำรงตำแหนงใหม บริษัทจะ
คำนวณจายเฉพาะวันที่ ดำรงตำแหนงในไตรมาสนั้น

อัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

คาตอบแทน
(บาทตอป)

เบี้ยประชุม
(บาทตอครั้ง)

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

630,000
525,000
472,500

42,000
21,000
21,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ

168,000
115,500

15,750
10,500

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

ประธาน
กรรมการ

0
0

15,750
10,500

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประธาน
กรรมการ

94,500
63,000

15,750
10,500

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

94,500
68,000

15,750
10,500

คณะกรรมการบริษัท

* หมายเหตุ : อัตราคาตอบแทนขางตน เปนคาตอบแทนที่ปรับลดลงจากเดิมในอัตรารอยละ 30 มีผลมาตั้งแต 1 เมษายน 2554
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การกำกับดูแลกิจการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
สรุปอัตราคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนของกรรมการ ในป 2554-2555

คาตอบแทน (บาท) / การเขารวมประชุม / การจัดประชุมป 2554 - 2555 (ครั้ง)

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

คณะจัดการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
พิจารณา
และสรรหา
ผลตอบแทน

จำนวนรวม
ทั้งหมด

1.

นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ
ประธานกรรมการ

924,000.00

-

-

-

-

924,626.00

2.

นายเกรียง เกียรติเฟองฟู
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

640,500.00

231,000.00

-

-

-

871,500.00

3.

นายมาริษ สมารัมภ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

619,500.00

157,500.00

-

84,000.00

-

861,000.00

4.

ผศ.รวีวัลย ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

640,500.00

157,500.00

-

84,000.00

94,500.00

976,500.00

5.

นายคูชิค ชัทเทอจี
กรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

672,000.00

-

-

126,000.00

141,750.00

735,000.00

6.

นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

640,500.00

-

-

-

94,500.00

735,000.00

7.

นายปยุช กุปตา(1)
330,522.00
กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการคณะจัดการ

-

-

-

-

330,522.00

8.

นายปเตอร จอหน ฮ็อกก(2)
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ

309,522.00

-

-

-

-

309,522.00

9.

นายทะชารต วิชวะนารท นเรนดรัน(3)

288,978.00

-

-

-

-

288,978.00

10.

นายฮริดเดยชวอร จาห(4)

288,978.00

-

-

-

51,130.00

340,108.00

11.

นายลาภทวี เสนะวงษ(5)

480,375.00

-

-

-

51,130.00

480,375.00

5,835,375.00

546,000.00

-

294,000.00

รวม
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
ดำรงตำแหนงกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2554
พนจากตำแหนงกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2554
พนจากตำแหนงกรรมการ กรรมการคณะจัดการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2554
พนจากตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555
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381,880.00 7,057,255.00

การกำกับดูแลกิจการ
คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนรวมของผูบริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำป ในป
2554 - 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) รวม 12 คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29.78 ลานบาท

คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจ
หลัก
บริษัทไมมีการกำหนดและจายคาตอบแทนใหกรรมการของบริษัทยอยที่เปน
ธุรกิจหลัก

คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก
คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน
และเงินรางวัลประจำป ในป 2554 - 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม
2555) จำนวน 3 คน ไดรวมไวในจำนวนและคาตอบแทนของ
ผูบริหารของบริษัทแลว

คาตอบแทนอื่น
บริษัทจัดใหมีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแกผูบริหารของบริษัท
และบริษัทยอยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเปนอัตราประมาณรอยละ
10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเปนยอดเงินสมทบสำหรับผูบริหาร
ของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2554 - 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม
2555) รวม 12 คน รวมเปนเงิน ทั้งสิ้น 2.57 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทไดมีการจัดหารถประจำตำแหนงใหแกผูบริหารของบริษัท
และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอยดวย
ปจจุบัน บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะใหผลตอบแทนแกผูบริหาร โดยใหสิทธิ
ในการซื้อหลักทรัพยของบริษัทแตประการใด เชน โครงการ Employee
Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment
Program (EJIP)
แตไดบริหารผลตอบแทนใหกับผูบริหารในรูปแบบอื่น
โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของบริษัทควบคูไปกับผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบ และดวย
ศักยภาพของผูบริหารนั้นๆ ประกอบดวย

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีภาวะความเปนผูนำและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ ระยะยาว แผนงาน
และงบประมาณประจำปของบริษัท โดยมอบหมายใหฝายจัดการเปนผูนำเสนอ
ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว
คณะกรรมการไดรวมกันอภิปรายและแสดง
ความเห็นอยางเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง
ความซื่อสัตยสุจริตและตรวจสอบได นอกจากนี้คณะกรรมการไดมอบหมาย
ใหฝายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไวดวยเพื่อใหการ
ดำเนินงานของบริษัทเปนไปในทิศทางเดียวกันและกอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวน
แผนการดำเนิ น งานเป า หมายการจั ด สรรงบประมาณที ่ เ พี ย งพอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองคกรและผลิตภัณฑ
การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแขงขันของบริษัท การประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรวม
ถึงผูบริหารระดับสูง กำกับดูแล ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริ ห ารความเสี ่ ย งระบบควบคุ ม และตรวจสอบภายในให ส อดคล อ งกั บ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล
ของบริษัทเพื่อมุงสูมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
อุทิศตนและเวลา
เพื่อบริษัทโดยไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูหนึ่งผูใดโดยมิชอบ
และไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงดานผลประโยชน หรือแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทและบริษัทยอย เปาหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจใหมั่นคงเพื่อ
ผลประโยชนที่สมดุลและยั่งยืน ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งการเพิ่ม
มูลคาของผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว

จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ั ท มุ  ง ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยมาตรฐานระดั บ สู ง ของความเป น มื อ อาชี พ
ความซื่อสัตย มีศีลธรรม และมีจริยธรรม อยางเครงครัด ภายใต “หลัก
จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซึ่งไดมี
การจัดทำไวเปนลายลักษณอักษรและจัดพิมพเปน หนังสือ “คูมือจรรยาบรรณ”
ฉบับภาษาไทย พรอมทั้งแจกจายใหกับคณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะ
กรรมการบริหาร) ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทไดกำกับ ดูแล สื่อสาร และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับไดยึดถือเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและเครงครัด
ทั้งในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งหากมีการฝาฝนหรืออาจฝาฝน
จรรยาบรรณของบริษัทแลว จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ทราบ
ทั้งนี้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีทั้งหมด 25 ขอ ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่องดังนี้ ผลประโยชนของประเทศชาติ รายงานและบันทึกขอมูลทางการเงิน
การแขงขันโอกาสวาจางงานที่เทาเทียมกัน ของขวัญ และการบริจาคหนวยงาน
ราชการ การไมเกี่ยวของกับการเมือง สุขอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม
คุณภาพของสินคาและบริการ
ความเปนบรรษัทพลเมือง
ความรวมมือในกลุมทาทา
ตัวแทนบริษัทโดยบุคคลที่สาม
การใช
เครื่องหมายการคาทาทา นโยบายของกลุมผูถือหุน ขอพึงประพฤติปฏิบัติ
ทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทำงานอื่นนอกเหนือจากงาน
ของบริษัท ความขัดแยงทางผลประโยชน รายการเกี่ยวกับหลักทรัพยและ
ขอมูลที่เปนความลับ การปกปองทรัพยสินของบริษัท ความเปนพลเมือง ความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลที่สงมอบ และการรายงานเรื่องราว
นอกจากนี้ บริษัทไดออกประกาศ นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รองเรียนการกระทำผิดหลักจรรณยาบรรณ (“Whistle Blower”) เพื่อให
พนักงานทุกคนรวมถึงผูมีสวนไดเสียภายนอกใชเปนเครื่องมือในการรายงาน
เหตุการณตางๆ หรือเรื่องราวการฝาฝน หรือสงสัยวาอาจจะมีการฝาฝน
หลักจรรยาบรรณของทาทาตอประธานกรรมการตรวจสอบหรื อ ที ่ ป รึ ก ษา
จรรยาบรรณ หรือ หนวยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทไดอยางปลอดภัย
และเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ
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การกำกับดูแลกิจการ
การจัดการความขัดแยงดานผลประโยชน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริ ษ ั ท ให ค วามสำคั ญ ในเรื ่ อ งการจั ด การเกี ่ ย วกั บ ความขั ด แย ง ด า นผล
ประโยชนของผูเกี่ยวของอยางรอบคอบ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทจะดำเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล เปนอิสระและโปรงใส
เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสำคัญ ดวยการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวของ รายงานและเปดเผยขอมูลการดำเนินงานของบริษัท
ภายใตขอกำหนดตางๆไวอยางครบถวนชัดเจน ตลอดจนไมนำขอมูลภายใน
ไปเปดเผย หรือนำไปใชเพื่อประโยชนสวนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่ง
คนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณาก็จะไมเขารวม
ประชุมหรืองดการออกเสียง

บริษัทไดกำหนดแผนวันประชุมและวาระการพิจารณาที่สำคัญ สำหรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงการทบทวน
ติดตามผลการดำเนินงานไวลวงหนาอยางชัดเจน สำหรับป 2554-2555
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้งโดยมีจำนวน
กรรมการเขารวมประชุมในแตละครั้งเฉลี่ยมากกวา 80% ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด และจะมีการประชุมเพิ่มใน กรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรงดวน
ในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดสงหนังสือ เชิญประชุม ระเบียบวาระ
พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการ
ไดศึกษาลวงหนากอน
วันประชุม
ทั้งนี้ประธานกรรมการซี่งทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมได
พิจารณาวาระตางๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมอยางเปนธรรมเปดโอกาส ใหมีการแสดงความเห็น อยางเปนอิสระ
แบงเวลาอยางเพียงพอสำหรับการอภิปรายและแสดงความเห็น
อยางทั่วถึง
ในแตละวาระ โดยการลงมติในแตละวาระจะใชมติเสียงขางมากและหากมี
คะแนนเสียงเทากัน
ประธานในที่ประชุมจะเปนผูออกเสียงชี้ขาดสำหรับ
กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาจะไมเขารวมประชุม และ /
หรือไมใชสิทธิออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมไดมีการจดบันทึก
การประชุมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสำคัญกับการปฏิบัติโดยเครงครัด ตามจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ไดกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวสำหรับ
พนักงานทุกระดับไวอยางชัดเจนอีกดวย

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดจัดใหมีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยนำระบบที่เปนมาตรฐาน
สากลมาปรับใชใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัท และแตงตั้งคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย ฝายจัดการของแตละหนวยงานหลักของบริษัท
และบริษัทยอยทำหนาที่กำหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกร รวมถึงกำหนดและทบทวนปจจัย
ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำหนดแผนและกระบวนการ
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและติดตามผลจากการดำเนินการ
ลดความเสี่ยง
รวมทั้งทบทวนและปรับแผนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ประเมินประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยงและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจำ
เพื ่ อ เป น สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า ในการป อ งกั น หรื อ ลดความเสี ย หาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทยอย

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท แต ล ะครั ้ ง คณะผู  บ ริ ห ารได เ ข า ร ว ม
ประชุมดวย เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนพรอมทั้งรับทราบนโยบายและการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเวนการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะ
กรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเพื่อใหมีความเปนอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ กรรมการที่ไมนาเปนผูบริหาร
ไดมีการประชุมหารือระหวางกันเองเพิ่มเติมเปนประเองเพิ่มเติมเปนประจำทุก
ไตรมาส

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

(1) ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ
และผูบริหาร

บริษัทสงเสริมใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ ของระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายใน โดยจัดใหมีระบบและวิธีการควบคุมและตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกดานทั่วทั้งองคกร ทั้งในดานรายงานทางการเงิน
และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และคงไวซึ่งความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน เปนระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกำกับ ประเมินผล
และสอบทานการทำงานไดดวยตนเองเพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการ
ใชอำนาจอยางไมถูกตองตามทำนองคลองธรรมรวมทั้งปองกัน การกระทำ
ที่ผิดกฎหมาย ตั้งแตป 2552 บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท
เพื่อทำหนาที่ดูแลงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทและบริษัทยอย โดยขึ้นตรงและดำเนินงานภายใตการกำกับดูแล
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ
รวมทั้ง
ทำหนาที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระ
และสร า งความมั ่ น ใจว า การปฏิ บ ั ต ิ ง านหลั ก รวมถึ ง กิ จ กรรมทางการเงิ น
ที่สำคัญของบริษัทไดดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑที่กำหนดไว
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นอกจากนี้เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทถูกตองและสอดคลองกับกฎเกณฑ
กฎระเบียบตางๆ รวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
เลขานุการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการชุดยอยดวย โดยเลขานุการคณะกรรมการมีหนาที่
หลัก ดังนี้

(2) ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของ คณะกรรมการ
(3) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูถือหุน
ทุกครั้ง และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ
ชุดยอยและผูถือหุน
(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การฝกอบรมและพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญตอการปฎิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารตั้
งแตเขารับตำแหนงใหมโดยใหการสนับสนุนการฝกอบรมความรูที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินธุรกิจของบรฺิษัทแกกรรมการและผูบริหารตั้งแตเริ่มเขารับตำแหนงใ
นบริษัทเปนครั้งแรกตลอดจนการเขารวมอบรมหลักสูตร หรือกิจกรรมตางๆ
จากสถาบันที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและเปนประจำ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
และความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ ปรับปรุง
และพัฒนาตนเองใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลา เชน

การกำกับดูแลกิจการ
ทั้งนี้กรรมการชาวไทยทุกคนไดผานการอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆที่เกี่ยว
ของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการจาก IOD

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (“IOD”)
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ลำ
ดัสรุบปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการ ในป 2554-2555
ที่
จำนวนกรรมการที่เขารวมประชุม (% ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะจัดการ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

ป 2554 - 2555
1
2
3
4
5
6
7
8

9 (100%)
8 (90%)
9 (100%)
7 (100%)
9 (100%)
8 (90%)
7 (90%)
7 (90%)

3 (100%)
3 (100%)
3 (100%)
3 (100%)
-

-

3 (100%)
3 (100%)
-

4(100%)
4(100%)
3 (100%)
-
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สามัญผูถือหุน

9 (100%)
-
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การกำกับดูแลกิจการ
รายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม ในป 2554-2555
Attendances/
การเขารวมประชุม/Meetings
การจัดประชุ(times)
ม (ครั้ง)

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

No.

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการร กรรมการ
จัดการ บรรษัทภิบาล พิจารณา
และสรรหา ผลตอบแทน

สามัญ
ผูถือหุน

จำนวน
รวมทั้งหมด

1.

นายเหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ
ประธานกรรมการ

7/8

-

-

-

-

1

8/9

2.

นายเกรียง เกียรติเฟองฟู
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8/8

4/4

-

-

-

1

13/13

3.

นายมาริษ สมารัมภ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

7/8

4/4

-

2/2

-

1

14/15

4.

ผศ.รวีวัลย ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

8/8

4/4

-

2/2

3/3

1

18/18

5.

นายคูชิค ชัทเทอจี
7/8
กรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

-

-

2/2

3/3

1

13/14

6.

นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

8/8

-

-

-

3/3

1

12/12

7.

นายปยุช กุปตา(1)
กรรมการ และคณะจัดการ

4/4

-

-

-

-

-

4/4

8.

นายปเตอร จอหน ฮ็อกก(2)
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ

3/4

-

-

-

-

-

3/4

9.

นายทะชารต วิชวะนารท นเรนดรัน(3)

4/4

-

-

-

-

1

5/5

10.

นายฮริดเดยชวอร จาห(4)

4/4

-

-

-

2/2

1

7/7

11.

นายลาภทวี เสนะวงษ(5)

6/6

-

-

-

-

1

7/7

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
ดำรงตำแหนงกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2554
พนจากตำแหนงกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2554
พนจากตำแหนงกรรมการ กรรมการคณะจัดการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2554
พนจากตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท เปนผูผลิตเหล็กทรงยาวรายใหญที่สุดในประเทศไทย โดยในทุกโรงงานผลิตเหล็ก
ของบริษัท ไดใหความสำคัญตอการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งรวมถึงการนำกลับมาใชใหมและการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
เพื่อเปนการดูแลชุมชนและสังคมโดยรวม นอกเหนือจากความมุงมั่นเปนอยางยิ่งในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดแลว กลุมบริษัทยังไดปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนยึดถือเปนพันธะสัญญาที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
เพื่อที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงไดดำเนินงานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมได โดยยึดมั่น
ในการใหความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทไดแตงตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน พรอมทั้งไดประกาศนโยบายดานพลังงานเพื่อใหพนักงานทุกคนได
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไวอยางเครงครัด อีกทั้งไดปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางภายในโรงงาน ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต เพื่อใหสามารถนำกลับมาใชหมุนเวียนในกระบวนการผลิตและใชประโยชนอื่นๆ ไดอีก นอกจากนี้บริษัทไดพัฒนาระบบการจัดการมลภาวะทางอากาศ
เพื่อควบคุมและกำจัดปริมาณฝุนที่เกิดจากกระบวนการผลิต และรวบรวมนำไปบำบัดกอนปลอยสูอากาศ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณควบคุมตรวจวัดกาซตอเนื่องแบบ
อัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบและควบคุมอัตราการปลอยฝุนใหมีคาความเขมขนนอยที่สุด เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน ไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียงโรงงาน
เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตควบคูกันไปกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน บริษัทจึงมีปณิธานที่แนวแนในการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดวยการกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ใน 4 ดานหลัก ไดแก
(1) กิจกรรมเพื่อใหการสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น การเสริมสรางสุขภาพอนามัยดวยการออก
หนวยแพทย เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาสุขภาพของประชาชน การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการสงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหกับคนในชุมชน
(2) กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นหางไกล โดยไดริเริ่มโครงการ “เสริมปญญา กับทาทาสตีล” เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองของเด็ก
นักเรียน โดยจัดทำมุมหนังสือในหองสมุดของโรงเรียน พรอมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง ในปจจุบันไดดำเนินการแลวเสร็จจำนวน
138 โรงเรียน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
(3) กิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม โดยไดจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมรอบโรงงาน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมตางๆ ภายใต โครงการ “Save Our Earth”
เพื่อกระตุนใหพนักงานตระหนักและมีสวนรวมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
(4) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนองคกรไมแสวงหาผลกำไร ซึ่งบริษัทไดใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง อาทิเชน การใหความชวยเหลือแก
ผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคมตามมูลนิธิตางๆ
กลุมบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นวาการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม จะไรคาหากไมสามารถนำไปสูการพัฒนาใหเกิด
ความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชนโดยรอบ ดังนั้น ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ กลุมบริษัททาทา สตีล บริษัทจึงมีความมุงมั่นอยาง
ไมหยุดยั้งที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทยใหเทียบเทากับมาตรฐานระดับสากล
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยมุงดำเนินธุรกิจโดยการเปนพลเมืองที่ดีมีความสำนึก
และตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
รวมทั้งการใหความสำคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง
ซึ่งนับเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเปนที่ยอมรับของสังคม และสามารถดำเนินธุรกิจ
ใหเจริญเติบโตควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
การแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทและบริษัทยอย
ประกอบดวยการดำเนินการในดานตางๆ โดยสามารถสรุปได ดังนี้

3. ความรับผิดชอบตอพนักงาน คูคา และผูรับเหมาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน

ความรับผิดชอบตอสังคม
1. การปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
บริษัทและบริษัทยอยทุกบริษัทมีเปาหมายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศไทยอยางเครงครัด ทั้งนี้เปนผลมาจากการปฏิบัติตาม “จรรยา
บรรณของทาทา” โดยหนึ่งในขอกำหนดไดแก การปฏิบัติตามขอกฎหมาย
ขอกำหนดทางศีลธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศที่เขาไปดำเนิน
ธุรกิจอยางเครงครัด โดยบริษัทไดจัดตั้งหนวยงานเพื่อรับผิดชอบดูแล
ทุกหนวยงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนดตามศีลธรรมใหถูกตอง
ครบถวน
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยทุกบริษัทมีหนาที่จัดทำรายงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดทางศีลธรรมสงใหแกหนวยงานที่
รับผิดชอบเปนประจำตามระยะเวลาที่กำหนด และหากพบวามีการปฏิบัติ
ที่ไมถูกตอง บกพรอง หรือไมครบถวน หนวยงานนี้จะรีบแจงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับทราบและปรับปรุงแกไขใหถูกตองโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้
กรณีที่มี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายใหมมาบังคับใชหนวยงานนี้
จะตองแจง หรือจัดประชุมชี้แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ
ขอบังคับ หรือกฎหมายดังกลาวใหรับทราบอยางรวดเร็วและโดยทั่วถึงกัน
ทั้งนี้เพื่อใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอยางถูกตอง

2. ความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทมุงมั่นที่จะผลิตและจำหนายสินคาที่ไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กำหนด ทุกผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ใหเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามที่
กฎหมายกำหนด และบริษัทยังคงรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกำหนดอยางตอเนื่อง นอกจากผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานแลว
กระบวนการผลิตสินคาของทุกบริษัทยังเปนระบบที่ไดมาตรฐานในระดับ
สากล โดยไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในสวนของ
ISO
9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008
(มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานคุณภาพ) นอกจากนั้นยังไดให
ความสำคัญตอการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมการดูแลและจัดสภาพการทำงาน
ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อนามัยใหกับพนักงานและผูรับเหมา
และการดูแลการจัดการในหองปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบของบริษัท
ใหมีความเปนเลิศอยูตลอดเวลา โดยไดรับการรับรอง ISO 14001
(มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานสิ่งแวดลอม)
TIS/OHSAS
18001
(มาตรฐานสากลของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) และ ISO/IEC Guide 17025 : 2005 (มาตรฐาน
ขอกำหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหอง
ปฏิบัติการทดสอบ) ตามลำดับนอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญ
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ของการสื่อสารใหผูบริโภคไดรับรูถึงแนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑเหล็กที่
ไดมาตรฐาน รวมถึงผลเสียหายรายแรงที่จะเกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑที่
ไมถูกตองตามมาตรฐาน โดยบริษัทไดจัดใหมีการอบรมประชาสัมพันธ
และจัดทำสื่อดานการตลาดในรูปแบบตางๆ เชน ใบปดเปรียบเทียบ
ขอแตกตางระหวางเหล็กเต็มและเหล็กเบา ตูแสดงสินคาที่แสดงความ
แตกตางของเหล็กแตละประเภท คูมือการเลือกซื้อเหล็กเสนที่ไดมาตรฐาน
และปายประชาสัมพันธหนารานผูแทนจำหนาย เปนตน

รายงานประจำป 2554-2555

บริษัทมุงมั่นที่จะรับผิดชอบตอความปลอดภัยและสวัสดิภาพพนักงาน
คูคา และผูรับเหมาที่เขามาปฏิบัติงานในโรงงาน โดยปฏิบัติกับทุกคน
ในฐานะผูรวมงาน มีความชวยเหลือ เกื้อกูลกัน และเห็นชีวิตของพนักงาน
คูคา และผูรับเหมาทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยการนี้บริษัทไดดำเนิน
โครงการ Safety Excellence Journey (SEJ) ตั้งแตตนเดือนสิงหาคม
2553 ที่ผานมา โดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากบริษัท Tata Steel มาเปน
ผูใหคำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับการจัดการดานความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยของทุกบริษัทไปสูระดับสากล โดยบริษัทมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ
ดวยความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลงใหถึงอัตรา 0%
(Zero Accident) พรอมลดอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทำงาน (LTIF)

4. กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทมุงมั่นที่จะสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
และสังคมโดยรวมใหสูงยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสูการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน
ของสังคมไทยทั้งหมด และดวยความมุงมั่นดังกลาวสงผลใหบริษัทยอย
ของบริษัทไดรับเกียรติบัตรอันแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมถึง
2
บริษัท อันไดแกบริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด ไดรับเกียรติบัตรดาน
การแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ Corporate Social
Responsibility from Department of Industrial Works: CSR – DIW

และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ไดรับเกียรติบัตรดานบรรษัทภิบาล
และดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ Corporate Social
Responsibility from Department of Primary Industries and

โดยเกียรติบัตรที่ไดรับของทั้งสองบริษัท
ไดใชมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
หรือ ISO 26000: Social Responsibility เปนแนวทางในการประเมิน

Mines:

CSR

–

DPIM

เพื่อเปนการตอกย้ำถึงอุดมการณในการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัทใหเดนชัดและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน บริษัทจึงไดกำหนดแนวทาง
การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก

1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นทุรกันดาร
บริษัทไดจัดทำโครงการ “เสริมปญญา กับ ทาทา สตีล” ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองของเด็กนักเรียน

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นทุรกันดาร โดยมุงเนนใหเด็กมีนิสัยรักการอานมีความรอบรู
ใฝรู ขวนขวายเพิ่มพูนทักษะใหตนเองตลอดจนมีความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูและทักษะของตนเพื่อชวยเหลือครอบครัวและทอง
ถิ่น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาชุมชนและสังคมตอไปในระยะยาว
โดยโครงการนี้จะเปนการจัดทำมุมหนังสือในหองสมุดของโรงเรียน
พรอมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ใหแกโรงเรียน
ตางๆ
โดยเริ่มตนที่โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนรอบโรงงานในแตละ
จังหวัด และขยายผลไปยังโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดารในจังหวัด
อื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยในรอบป 2554-2555
(1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) บริษัทไดมอบ
มุมหนังสือตามโครงการ “เสริมปญญา กับ ทาทา สตีล” ใหแก
โรงเรียนที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทยไปแลวรวมทั้งสิ้น 21
โรงเรียน เมื่อรวมกับจำนวนทั้งหมดตั้งแตเริ่มโครงการในป 2552 นั้น
บริษัทไดมอบมุมหนังสือไปแลวทั้งสิ้นจำนวน
138
โรงเรียน
โดยไดกำหนดเปาหมายที่จะมอบมุมหนังสือจำนวนทั้งสิ้น 400 โรงเรียน
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
นอกเหนือไปจากการมอบมุมหนังสือแลว เพื่อใหเกิดความยั่งยืนใน
ระยะยาวบริษัทยังไดจัดทำ ”แนวทางการบริหารหองสมุด” มอบ
ใหกับทุกโรงเรียนไปพรอมกันดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหทุกโรงเรียนไดบริหารและจัดการหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทยังไดจัดสงหนังสือเพิ่มเติมใหกับแตละโรงเรียน
เปนประจำทุก 6 เดือน ตลอดจนการจัดสงเจาหนาที่ของบริษัท
ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่บริษัทใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม
อีกดวย

2. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน
บริษัทไดสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนใหสูงขึ้น โดยแบงออกเปนกิจกรรมดานตางๆ รวมทั้งสิ้น 7
ดานดวยกัน ไดแก
2.1 การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น การทอดกฐิน
การทอดผาปาสามัคคี การหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา
การปรับปรุงภูมิทัศนและทาสีบริเวณวัดในชุมชน
2.2 การเสริมสรางสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหกับคน
ในชุมชน การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
2.3 การพัฒนาชุมชน การบริจาควัสดุกอสราง และอุปกรณ
สำนักงานใหแกวัด โรงเรียน และสวนราชการในทองถิ่น
การสนับสนุน กิจกรรมดานตางๆ ของชุมชนและสวนราชการ
ในทองถิ่น
2.4 การสนับสนุนผูประสบภัยพิบัติและผูดอยโอกาสในชุมชน
การสนับสนุนผูยากไรและผูสูงอายุ
การมอบถุงยังชีพเพื่อ
ชวยเหลือ ผูประสบภัยน้ำทวมในชุมชน

2.5 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน การมอบทุนการศึกษา
อุปกรณการเรียน และอุปกรณกีฬาแกโรงเรียนในชุมชนการสราง
ห อ งน้ ำ และปรั บ ปรุ ง สนามเด็ ก เล น ให แ ก โ รงเรี ย นในชุ ม ชน
การปรับปรุงโรงอาหารใหแกโรงเรียนในชุมชนการจัดประกวดเรียง
ความ เนื่องในวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติ การจัดงาน
วันเด็กใหแกโรงเรียนในชุมชน การจัดอบรมทักษะการเลนกีฬา
ตะกรอใหกับ นักเรียนในชุมชน และสนับสนุนการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลใหกับ โรงเรียนในชุมชน การปรับปรุงสนามกีฬา
และมอบอุปกรณกีฬาใหกับ เด็กและเยาวชนในชุมชน
2.6 การอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน การปลูกตนไมบริเวณรอบ
โรงงานและบริเวณรอบชุมชน การฟนฟูปาชุมชน การรณรงค
ในวันสิ่งแวดลอมโลก
2.7 การสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน
อาชีพดานตางๆ ใหแกคนในชุมชน

การจัดอบรมเพือฝก

3. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร
บริษัทมุงใหการสนับสนุนแกองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไรใน 4 กลุม
ตางๆ ดังนี้
3.1 โครงการตามพระราชดำริ การสนับสนุนการจัดสรางกังหัน
น้ำชัยพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ
“มูลนิธิชัยพัฒนา”
การรวมสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือการตูนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ตามรอยพอดวยเศรษฐกิจพอ
เพียง” โดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช การสนับสนุนเหล็กเสน
เพื ่ อ ก อ สร า งโรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดนบ า นแกแดะ
จ.สงขลา เนื่องในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
3.2 นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน
โครงการค า ยอาสาของนิ ส ิ ต จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อสรางสะพานคอนกรีตใหกับชุมชน
ที่หางไกลภายใตชื่อโครงการ “สะพานยุววิศวกรบพิธ” อยาง
สม่ำเสมอ
3.3 ผูดอยโอกาสในสังคม การมอบหนังสือมือสอง และของเลน
มือสอง รวมทั้งอุปกรณ การศึกษาที่ไดรับบริจาคจากพนักงาน
ผูถือหุน ลูกคา และคูคาใหแกเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสใน
สังคมการบริจาค อุปกรณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษร
เบรลลที่ไดรับบริจาค จากพนักงานใหแกโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ
3.4 ผูประสบภัยพิบัติ การมอบถุงยังชีพแกผูประสบภัยน้ำทวมที่
จ.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี การปรับปรุงระบบ
ไฟฟา และปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากภัย
น้ำทวมที่ จ.สระบุรี พรอมใหความชวยเหลือโดยการบริจาค
เครื่องอุปโภคบริโภค
และถุงยังชีพใหกับผูประสบภัยพิบัติ
ผานทางหนวยงานราชการ และองคกรสาธารณะตางๆ

TSTH

รายงานประจำป 2554-2555
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4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

1. การบริหารจัดการทรัพยากร

บริษัทไดจัดทำโครงการ Save Our Earth เพื่อปลูกฝงจิตสำนึก
ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน โดยไดดำเนินการ
ในดานตางๆ สรุปได ดังนี้
4.1 มอบแนวทางการลดโลกรอนและถุงผาเพื่อลดการใชถุงพลาสติก
ใหแกพนักงานทุกนในวันเปดโครงการ
4.2 ปลอยพันธุปลาลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ
สาธารณะ

และการเก็บขยะในคลอง

4.3 ปลูกตนไมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณใกลอาคารสำนักงาน
ใหญของบริษัท
4.4 สรางฝายถาวร ฝายชั่วคราว โปงดินเทียม และปลูกกลวยไม
และกลวยปา ณ บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไน
จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาแหลงน้ำและแหลงอาหารใหแกสัตวปา

5. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยในกลุมใหความสำคัญตอการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด
จึงไดมีการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดยรวม
นอยที่สุด
และจากความตั้งใจและการดำเนินการอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เปนผลใหบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
ไดรับรางวัลสวนสวยในนิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และบริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด ไดรับรางวัล
สถานประกอบการชั้นดีดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยในการทำงาน จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรมและรางวัล “ธงขาวดาวเขียว” ตามโครงการ
ธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมจากการนิคมแหงประเทศไทย
นอกจากรางวัลดานสิ่งแวดลอมแลว บริษัท เหล็กสยาม (2001)
จำกัด ยังไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS 18001 และระบบ OHSAS 18001:
1999 และบริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด ไดรับการรับรองระบบ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน TIS/ISO 14001 และการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS
18001 อีกดวย และในป 2554 บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการดานสิ่งแวดลอมเพื่อขอเขารับการรับ
รองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001
การดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของ
บริษัทและบริษัทยอยทุกบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิต หรือที่เรียกวา CSR-In process นั้นไดมีการดำเนินการใน 3
สวนดังตอไปนี้

การอนุรักษพลังงาน
แตงตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน และออกประกาศนโยบาย
ทางดานพลังงานพรอมทั้งประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนไดรับ
ทราบ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดโดยเครงครัด
ผนวกการจัดการดานพลังงานตามกฏหมายเขาเปนสวนหนึ่งของ
การทำ TPM (Total Productive Maintenance)
ซึ่งเปนหลักการดำเนินงานที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ใหอยูในระดับสูงสุดโดยปราศจากความสูญเสีย โดยสงเสริมให
พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการคนหาและแกไขจุดบกพรอง
กำจัดจุดรั่วไหล ลดการเปดทิ้ง ไมใชเกินความจำเปน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักรอยางสม่ำเสมอ
ปรับเวลาการทำงานของมอเตอรระบบกำจัดฝุนใหสอดคลองกับ
ปริมาณของฝุน เพื่อไมใหมอเตอรตองทำงานเต็มที่ตลอดเวลา
โดยควบคุมและกำหนดโปรแกรมการทำงานที่
PLC
(Programmable Logic Controller) ซึ่งจะสงผลใหสามารถ
ประหยัดคาไฟฟาไดถึง 1.8 ลานบาทตอป
ลดปริมาณการใชไฟฟาที่เตาหลอม Electric Arc Furnace
(EAF) และเตาปรุงน้ำเหล็ก Ladle Furnace (LF) โดยปรับ
Heating Profile
ใหเหมาะสมกับการผลิตโดยในสวนของ
เตาหลอม
ลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่เตาอบเหล็กแทง
Reheating
Furnace (RHF)
โดยการจัดแผนการผลิตเหล็กและการรีด
เหล็กใหสอดคลองกันมากที่สุด
เพื่อใหสามารถนำเหล็กแทงที่
ออกจากกระบวนการหลอเขาเตาอบเพื่อทำการรีดไดอยางตอเนื่อง
ติดตั้ง Recuperator ซึ่งเปนตัวกลางในการถายเทความรอน
จากไอเสียของเตาอบเหล็กแทง (RHF) กอนถูกปลอยทิ้ง
ใหกับอากาศดี ซึ่งสงผลใหอากาศดีมีอุณหภูมิสูงขึ้น สามารถลด
การใชเชื้อเพลิงและ ทำใหลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและไฟฟา
ไดมากกวา 4.23 ลานบาท/ป
ปรับปรุง

ซึ่งเปนวัสดุที่ใชกับภาชนะรับน้ำเหล็ก
(Tundish) เพื่อใชเปนชองทางสำหรับการไหลของน้ำเหล็กลงสู
Mould ทำใหไมตองใชเชื้อเพลิงสำหรับอุนภาชนะกอนรับน้ำเหล็ก
Nozzle

สร า งระบบควบคุ ม การเป ด ใช แ อร ต ามห อ งควบคุ ม ต า งๆ
ใหสอดคลองกับความตองการโดยอัตโนมัติ
ปรับปรุงระบบแสงสวางภายในโรงงาน โดยติดตั้งชองรับแสง
บริเวณหลังคาของอาคารสวนผลิตเหล็กรีด เพื่อใชแสงสวางจาก
ธรรมชาติแทนพลังงานไฟฟา
ลดปริมาณการใชไฟฟาในอาคารสำนักงาน โดยลดจำนวนหลอด
ไฟในพื้นที่ทำงานที่มีแสงสวางเกินคามาตรฐาน ติดตั้งโคมไฟ
สะทอนแสงแกหลอดฟลูออเรสเซนตเพื่อเพิ่มความสวาง
แยก
สวิทซ หลอดไฟออกสำหรับแตละพื้นที่ และรณรงคทุกหนวยงาน
รวมกันปดไฟ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใช
สำนักงานตางๆ ในชวงพักกลางวัน
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การจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำจากกระบวน
การผลิต
บำบัดน้ำ ผาน

การจัดการมลภาวะทางเสียง
จัดใหมี Control Room ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อยูบริเวณตางๆ ที่มีการสัมผัสกับความรอนสูงและเสียงดัง เชน
บริเวณเตาหลอมและโรงรีด เปนตน เพื่อใหพนักงานหลีกเลี่ยง
การสัมผัสความรอนและเสียงดังจากภายนอก

โดยใชกระบวนการ
ทำใหไมมีการปลอยน้ำทิ้งออกสูภายนอก
โรงงาน โดยน้ำทั้งหมดจะถูกนำมาใชหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
และใชประโยชนอื่นๆ เชน ใชรดน้ำตนไม และสนามหญา
ในโรงงาน ฉีดพรมกองวัสดุ และฉีดถนนเพื่อปองกันฝุนฟุง
ซึ่งจะไมมีการปลอยออกสูนอกโรงงานเลยไมวากรณีใดๆ (Zero
Water Treatment Plant

Oxidation Pond

ติดปายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พรอมทั้งกำหนดใหพนักงาน
สวมใสอุปกรณปองกันเสียงทุกครั้งเมื่อเขาปฏิบัติงานบริเวณที่มี
เสียงดัง

Discharge)

การจัดการมลภาวะทางอากาศ

จัดใหมีเจาหนาที่เฉพาะ เพื่อรับผิดชอบในการตรวจและซอม
บำรุงเครื่องจักรที่กอใหเกิดเสียงดัง
ตามแผนที่กำหนดอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการควบคุม
เสียงจากอุปกรณตางๆ
โดยเฉพาะบริเวณเครื่องตัดเหล็ก
และอาคารหลอมเหล็ก

ติดตั้ง Canopy Hood เพื่อกำจัดฝุนที่เกิดจากกระบวนการผลิต
และรวบรวมไปบำบัดโดย Baghouse Filter กอนปลอย
ออกสูบรรยากาศ
ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกาซแบบอัตโนมัติ (CEMS) เพื่อตรวจสอบ
และใชเปนขอมูลในการควบคุมอัตราการระบายมวลสารจากปลอง
ของโรงกำจัดฝุนใหมีคาความเขมขนนอยที่สุด

การจัดการวัสดุเหลือใช
จัดทำบัญชีรายการวัสดุที่ไมใชแลว และนำไปกำจัดอยางถูกตอง
ตามกฎหมายในทุกรายการที่เกิดขึ้น

ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณปลอง RHF เพื่อสังเกตปริมาณฝุน
และควันที่ระบายจากปลอง เพื่อใหสามารถแกไขไดทันทีที่สังเกต
เห็นความผิดปกติ

ตรวจและติดตามการทำงานของผูรับกำจัดวัสดุที่ไมใชแลวที่ขึ้น
ทะเบียนไวกับบริษัทอยางใกลชิด
รณรงคเรื่องการคัดแยกขยะและการสรางจิตสำนึกเรื่องทิ้งขยะ
มูลฝอยใหกับพนักงานและผูรับเหมา เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในเรื่องสิ่งแวดลอม โดยการจัดวางถังขยะแยกประเภทพรอม
ฝาปดมิดชิดทั่วทั้งโรงงานและอาคารสำนักงาน ดังนี้ สีแดง
สำหรับทิ้งขยะมูลฝอยที่เปนอันตราย สีเหลืองสำหรับทิ้งขยะ
มูลฝอยทั่วไป และสีเขียวสำหรับทิ้งขยะที่สามารถนำกลับมา
ใชใหมได

จัดทำกำแพงตาขายกั้นฝุนในดานที่ติดกับโรงงานขางเคียงและ
ชุมชน
สรางทางเดินเทาบนไหลถนน เพื่อปองกันการฟุงกระจายฝุนจาก
ขอบถนน
จัดทำแผนสแลนดลอมรอบกองเศษเหล็ก เพื่อปองกันไมใหเกิด
การฟุงกระจายของฝุน
ปลู ก ต น ไม ล  อ มรอบกองเศษเหล็ ก และรอบบริ เ วณโรงงาน
เพื่อใหเกิดความสวยงาม รมรื่น และปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุน

2. การนำทรัพยากรกลับมาใชใหม
แกส

การกำจัดกาซเรือนกระจก

การนำแกสที่เหลือจากระบบการผลิตของโรงงาน Mini Blast
Furnace
กลับมาใชเปนพลังงานในเตาสงลมรอน โรงงาน
ผลิตแรเหล็กอัดกอน และโรงไฟฟายอยในโรงงานเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟาจากแกสดังกลาว และปอนเขาสูระบบการใชไฟฟาของ
โรงงาน Mini Blast Furnace ทำใหสามารถลดการใชพลังงาน
ไฟฟาจากภายนอกไดมากกวา 50% (เฉพาะในสวนของโรงงาน
Mini Blast Furnace)

ตรวจสอบกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่ปลอยออกสู
บรรยากาศเปนประจำทุกเดือน
โดยกำหนดเปาหมายในการ
ควบคุมปริมาณการปลอยกาซ CO2 ของกลุมทาทา สตีล
(ประเทศไทย) ไมใหเกิน 1.0 ตันตอตันน้ำเหล็ก ภายในป 2558
นำกาซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใชเปนเชื้อเพลิงแทน
น้ำมันเตาที่เตาอบเหล็กแทง (RHF)
เพื่อลดการปลอย
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และนำ Low NOx Burner
มาใชแทน
Burner
เดิมที่เตาอบเหล็กแทง
(RHF)
เพื่อลดการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx)

ฝุน
การนำฝุนจากโรงกำจัดฝุนบริเวณลานกองเก็บแร โรงงานผลิต
แรเหล็กอัดกอน และโรงงานหลอมแรเหล็ก ของโรงงาน Mini
Blast Furnace มาคัดแยกสวนที่เปนเหล็กออก และนำกลับไป
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแรเหล็กอัดกอน โดยใชเปนวัตถุดิบ
ทดแทนแรเหล็กจากธรรมชาติ ซึ่งนอกจากเปนการลดตนทุน
ในการผลิตแลว ยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอมโดยไมใหฝุนเหล็ก
ฟุงกระจายออกสูภายนอกอีกดวย
การนำฝุนที่เกิดจากการผลิตซึ่งจะมีสังกะสีเปนองคประกอบอยู
ประมาณ 28-30% ไปจำหนายเพื่อนำไปสกัดสังกะสีแทนการ
สงกำจัดดวยการฝงกลบแบบปลอดภัยซึ่งตองเสียคาใชจายใน
การกำจัด

กากแร
การนำกากแร

ที่เกิดจากการผลิตน้ำเหล็กของโรงงาน
ไปจำหนายเพื่อใชเปนสวนผสม
ในการผลิตปูนซิเมนตที่มีคุณภาพสูงตอไป

Mini

Blast

(Slag)

Furnace

การนำกากแร (Slag) ที่เกิดจากเตาหลอมเหล็กกลับมาคัดแยก
เหล็กที่เจือปนอยูออก เพื่อนำมาใชเปนวัตถุดิบในการหลอมเหล็ก
ตอไป โดยกากแรสวนที่เหลือจะนำไปจำหนายเพื่อใชประโยชน
ในดานตางๆ ตอไป

3. การปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงและดำเนินการเพื่อยื่นขอ

EHIA (Environment and

Health Impact Assessment)

Mini Blast

สำหรับโรงงาน

Furnace ซึ่งกำลังดำเนินการอยางราบรื่น

ปฏิบัติตามมาตรการ EIA (Environmental Impact
Assessment) ที่กำหนดไวอยางครบถวนโดยผลการดำเนินงาน
สอดคลองกับมาตรการทุกประการ รวมถึงไดนำเสนอรายงาน
ตอหนวยงานราชการที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนดอยาง
สม่ำเสมอ
ปฏิบัติตามกฎหมายดานมลพิษโดยจัดทำรายงานมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงานทั้งชนิดและปริมาณ
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กฎหมายกำหนดทุกประการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดานกากของเสียโดยไดดำเนินการจัดการ
ของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
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รายการระหวางกัน
ลักษณะของรายการระหวางกัน
สรุปไดดังนี้

รายการบัญชีที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2553
หนวย : พันบาท
ประเภทของรายการระหวางกัน

31 มีนาคม 2555

31 มีนาคม 2554

31 มีนาคม 2553

2,527,483

3,557,767

2,053,639

ขายสินคา
รายไดอื่น
ซื้อสินคา
คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้และเงินใหกูยืม*
ตั๋วเงินรับ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้และเงินกูยืม
หนี้สินระยะสั้น
หนี้สินระยะยาว

13,579

16,680
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2,013,754

4,528,519

3,458,133

11,229

35,168

40,736

-

-

-

-

-

56,684

238,352

52,088

73,243

73,990

71,651

-

-

-

732,495

1,352,915

438,150

7,248

19,896

13,871

270,596
-

การค้ำประกันของบริษัทและบริษัทยอย

-

270,596

270,596

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

*จัดประเภทรายการ: ลูกหนี้ (Tata Sons Ltd) 71,220 (พันบาท) เดิมแสดงที่สินทรัพยหมุนเวียนอื่น มาแสดงที่ลูกหนี้อื่น

เงื่อนไขและนโยบายราคา

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหวางกัน

รายการระหวางกันดังกลาวเปนธุรกรรมระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน โดยใชนโยบายการซื้อขายและอัตราการกูยืมซึ่งตอรองกันตาม
กลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยไดเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป อยางไรก็ตามในกรณีที่ไมมีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทจะทำการ
เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาภายนอกภายใต เ งื ่ อ นไขที ่ เ หมื อ นหรื อ คล า ยคลึ ง กั น
หรืออาจวาจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อนำมาใชเปรียบเทียบราคาสำหรับราย
การระหวางกันที่สำคัญ

ในการอนุมัติการทำรายการระหวางกันนั้น ในแตละบริษัทไดมีการกำหนด
อำนาจในการดำเนินการไวอยางชัดเจนวาตองไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ
ของแตละบริษัทยอย หรือไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญ หรือคณะ
จัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำหนดไว ภายใตระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว การกำหนดอำนาจดังกลาวไดมีการ
พิจารณาทบทวนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและความคลองตัว
ในการดำเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวาง
กัน
รายการระหวางกันดังกลาว เปนธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันบนเงื่อนไขการคาทั่วไป
ซึ่งเปนรายการที่กอใหเกิดประโยชนตอบริษัท กลาวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ
บริ ษ ั ท มั ่ น ใจในเรื ่ อ งคุ ณ ภาพและความสม่ ำ เสมอในการจั ด หาวั ต ถุ ด ิ บ
สำหรั บ การขายสิ น ค า จะเป น การเพิ ่ ม ช อ งทางการจำหน า ยให แ ก บ ริ ษ ั ท
และในสวนของตั๋วเงินสามารถเพิ่มความคลองตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหวางกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนกับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนตางๆ
ตามประกาศและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ทั้งในดานการขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุน ภายใตความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่อาจมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา
จะตองไมเขารวมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม
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รายการระหวางกัน
การดำเนินการดังกลาวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดในกรณีที่จะตอง
มีการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ด ว ยมาตรการและขั ้ น ตอนในการอนุ ม ั ต ิ ก ารทำรายการระหว า งกั น
ดังกลาวจะกระทำไปบนพื้นฐานของความจำเปนและความสมเหตุสมผล ตลอดจน
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
แนวโนมธุรกรรมตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของกันในอนาคต ยังคงเปนไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข
การคาทั่วไป
อยางไรก็ตาม หากจะมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนตางๆ ตามประกาศและขอกำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเครงครัด
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายได

รายได

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งป (เมษายน 2554 - มีนาคม 2555) เปนเงิน 26,223
ลานบาท จากปริมาณขาย 1,139,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งมี
ยอดขายสุทธิ 26,761 ลานบาท จากปริมาณขาย 1,289,000 ตัน ลดลงรอยละ
2 และ 12 ตามลำดับ ปริมาณขายที่ลดลง 12% เนื่องจากผลของอุทกภัย
ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2554-2555 อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับราคา
ขายและเพิ่มสัดสวนการขายสินคาที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น ทำใหยอดขายสุทธิลดลง
เพียง 2% เมื่อเทียบกับปกอน

สำหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการจัดจำหนาย 26,223.03 ลานบาท
โครงสรางรายไดแยกตามประเภทผลิตภัณฑประกอบดวยรายไดจากการจัดจำ
หนายผลิตภัณฑเหล็กเสน เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ ภายใน
ประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 48, รอยละ 40 และรอยละ 5
ตามลำดับ สวนอีกประมาณรอยละ 7 ของรายไดเปนการจัดจำหนายตาง
ประเทศ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชจากการจำหนายสินคา จำนวน 120.05
ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.45 ของรายไดรวม ที่สำคัญ
ไดแกกำไรจากการขายวัสดุ 39 ลานบาท, รายไดคาปรับจากการประกัน
ผลงานโครงการMBF 35 ลานบาท, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ 23.73
ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 8.34 ลานบาท และรายไดอื่น 13.98 ลานบาท

สำหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการจัดจำหนาย 26,761.72 ลานบาท
โครงสรางรายไดแยกตามประเภทผลิตภัณฑประกอบดวยรายไดจากการจัดจำ
หนายผลิตภัณฑเหล็กเสน เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ ภายใน
ประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 46, รอยละ 39 และรอยละ 3
ตามลำดับ สวนอีกประมาณรอยละ 12 ของรายไดเปนการจัดจำหนาย
ตางประเทศ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชจากการจำหนายสินคา จำนวน 57.92
ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.22 ของรายไดรวม ที่สำคัญไดแก
กำไรจากการขายวัสดุ 23.37 ลานบาท เงินปนผลรับ 18.21 ลานบาท
ดอกเบี้ยรับ 8.17 ลานบาท รายไดคาปรับสงของลาชา 2.67 ลานบาท
รายไดปกอน 2.30 ลานบาท และรายไดอื่น 3.20 ลานบาท

สำหรับงวด เมษายน 2552 - มีนาคม 2553
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการจัดจำหนาย 22,421.75 ลานบาท
โครงสรางรายไดแยกตามประเภทผลิตภัณฑประกอบดวยรายไดจากการจัดจำ
หนายผลิตภัณฑเหล็กเสน เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ ภายใน
ประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 51 และรอยละ 34 และรอยละ 3
ตามลำดับ สวนอีกประมาณรอยละ 11 ของรายไดเปนการจัดจำหนาย
ตางประเทศ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชจากการจำหนายสินคา จำนวน 98.64
ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.44 ของรายไดรวม ที่สำคัญไดแก
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 39.96 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 17.60 ลานบาท
กำไรจากการขายวัสดุ 2.40 ลานบาท รายไดคาปรับสงของลาชา 2.02
ลานบาท รายไดปกอน 21.42 ลานบาท และรายไดอื่น 15.18 ลานบาท

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งป (เมษายน 2553 - มีนาคม 2554) เปนเงิน 26,762
ลานบาท จากปริมาณขาย 1,289,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมี
ยอดขายสุทธิ 22,422 ลานบาท จากปริมาณขาย 1,198,000 ตัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 19 และ 8 ตามลำดับ จากการขายที่เพิ่มขึ้นในสินคาเหล็กลวด
ชนิดเกรดพิเศษของบริษัท การขายเหล็กเสนกอสรางสูตลาดตางประเทศและ
ความตอเนื่องของยอดขายสินคาเหล็กลวดชนิดคารบอนต่ำ ราคาขายเฉลี่ย
ในปนี้เพิ่มขึ้นจากปกอนตันละ 2,000 บาท หรือรอยละ 11
ยอดขายสุทธิสะสมทั้งป (เมษายน 2552 - มีนาคม 2553) เปนเงิน 22,422
ลานบาท จากปริมาณขาย 1,198,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมี
ยอดขายสุทธิ 29,353 ลานบาท จากปริมาณขาย 1,112,000 ตัน ลดลงรอยละ
24 และเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ตามลำดับ ราคาขายเฉลี่ยในปนี้ลดลงจากปกอน
ตันละ 7,700 บาท หรือรอยละ 29

ตนทุนในการขายและอัตรากำไรขั้นตน
สำหรับงวด เมษายน 2554 − มีนาคม 2555
บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย 26,629.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 101.55
ของรายไดจากการขาย มีอัตรากำไรขั้นตนคิดเปนรอยละ(1.55) ของรายได
จากการขาย ซึ่งตนทุนขายดังกลาวมีคาใชจายพิเศษ 408 ลานบาท รวม
อยูดวย

สำหรับงวด เมษายน 2553 − มีนาคม 2554
บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย 26,858.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.36
ของรายไดจากการขาย มีอัตรากำไรขั้นตนคิดเปนรอยละ(0.36) ของรายได
จากการขาย

สำหรับงวด เมษายน 2552 − มีนาคม 2553
บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย 21,714.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97
ของรายไดจากการขาย มีอัตรากำไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 3 ของรายได
จากการขาย
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของตนทุนในการขายและอัตรากำไร
ขั้นตน
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากำไรขั้นตนงวด เมษายน 2554 − มีนาคม 2555
อยูที่รอยละ (1.55) ซึ่งต่ำกวาปกอน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปนี้
เพิ่มขึ้นจากปกอนตันละ2,300 บาท ขณะที่ตนทุนขาย (ซึ่งรวมถึงคาใชจาย
พิเศษ 408 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ
MBF ในชวงเวลา เม.ย. 54 – พ.ค. 55 และคาใชจายอื่นๆ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ
2,600 บาท เปนผลใหอัตรากำไรขั้นตนปนี้ลดลงจากปกอน ตันละ 300 บาท
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากำไรขั้นตนงวด เมษายน 2553 − มีนาคม 2554
อยูที่รอยละ (0.36) ซึ่งต่ำกวาปกอน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปนี้
เพิ่มขึ้นจากปกอนตันละ 2,000 บาท ขณะที่ ตนทุนขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ
2,700 บาท เปนผลใหอัตรากำไรขั้นตนปนี้ลดลงจากปกอน ตันละ 700 บาท
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากำไรขั้นตนงวด เมษายน 2552 − มีนาคม 2553
อยูที่รอยละ 3 ซึ่งต่ำกวาปกอน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปนี้ลดลงจาก
ปกอนตันละ 7,700 บาท ขณะที่ ตนทุนขายเฉลี่ยลดลงตันละ 5,100 บาท
เปนผลใหอัตรากำไรขั้นตนปนี้ลดลงจากปกอน รอยละ 1

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับงวด เมษายน 2554 − มีนาคม 2555
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ 1,580.59 ลานบาท

สำหรับงวด เมษายน 2553 − มีนาคม 2554
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ 976.02 ลานบาท

สำหรับงวด เมษายน 2552 − มีนาคม 2553
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ 54.40 ลานบาท

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
งวด เมษายน 2554 − มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ
1,580.59 ลานบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2553 − มีนาคม 2554
ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ5 976.00 ลานบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 604.59 ลานบาท
เนื่องจาก คาใชจายพิเศษ 415 ลานบาท ซึ่งเปนผลหลักมาจากการ
หยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF และการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี 272 ลานบาท เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
งวด เมษายน 2553 − มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ
976.00 ลานบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2552 − มีนาคม 2553 ซึ่งมีผล
ขาดทุนสุทธิ 54.40 ลานบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 921.60 ลานบาท เนื่องจาก
ตนทุนขายเพิ่มขึ้นตันละ 2,700 บาท หรือ รอยละ15 ขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้น
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ตันละ 2,000 บาท หรือรอยละ11 เปนผลใหกำไรขั้นตนลดลงรอยละ 113
งวด เมษายน 2552 − มีนาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ
54.40 ลานบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2551 − มีนาคม 2552
ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 81.93 ลานบาท มีกำไรลดลง 136.33 ลานบาท เนื่องจาก
ตนทุนขายลดลงตันละ 5,100 บาท หรือ รอยละ22 นอกจากนี้ราคาขาย
ลดลงตันละ 7,700 บาท หรือรอยละ29 เปนผลใหกำไรขั้นตนลดลงรอยละ 9

ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สวนประกอบของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 22,959.90
ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
และสินทรัพยอื่น 9,646.05 ลานบาท และ 4,828.84 ลานบาท ตามลำดับ
ซึ่งสินทรัพยอื่นแบงเปนคาความนิยม 4,116.34 ลานบาท ภาษีเงินได รอตัด
บัญชีจำนวน 521.96 ลานบาท ภาษีจายจายลวงหนาจำนวน 147.61 ลานบาท
และอื่นๆ

คุณภาพของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาสุทธิหลังคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 807.07 ลานบาท โดยรอยละ 92.98
เปนลูกหนี้การคาบริษัทอื่น และรอยละ 7.02 เปนลูกหนี้การคากิจการที่
เกี่ยวของกัน หากพิจารณาคุณภาพลูกหนี้การคาของบริษัทจัดไดวาอยูในเกณฑ
ดี กลาวคือ รอยละ 99 ของยอดลูกหนี้การคาดังกลาวมีอายุหนี้ต่ำกวา 3 เดือน
ซึ่งเปนระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยที่บริษัทใหกับลูกคา
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว
าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได
ซึ่งจำนวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดนั้น
ประมาณขึ้นจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการวิเคราะหฐา
นะปจจุบันของลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2555 696.69 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 46.33
ของยอดลูกหนี้การคารวม ทั้งหมดเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้
การคาของบริษัทยอย NTS กอนควบรวมกิจการ
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อการลดมูลคา
สินคาคงเหลือและมูลคาสินคาเสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวชา 298.70 ลานบาท
ซึ่งเปนของบริษัทยอย NTS หยุดการผลิตโครงการเตาถลุงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบที่ใชในเตาถลุงในตลาดโลกทำใหเกิดผลเสียตอการบริหารตน
ทุนของการผลิตเหล็กแทงผานเตาถลุง ซึ่งมูลคาสินคาคงเหลือต่ำกวามูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคา
ของสินทรัพยซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจะไดมีการพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยเปนประจำทุกป

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สภาพคลอง

แหลงที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดสุทธิลดลงจากป 2554 340.27 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 481.00 ลานบาท
ซึ ่ ง เป น กำไรจากกิ จ กรรมดำเนิ น งานก อ นการเปลี ่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย
และหนี้สินดำเนินงาน 257.98 ลานบาท และเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น 738.97 ลานบาท ที่สำคัญเปนการ
เพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ และเจาหนี้การคาลดลง บริษัทมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุนใชไป 139.94 ลานบาท เปนผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย
ถาวร และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใชไป 280.67 ลานบาท
ซึ่งเปนผลจากการไดรับเงินกูยืมระยะสั้น 830.67 ลานบาท และการจาย
ชำระคืนเงินกูระยะยาว 550.00 ลานบาท ใหแกสถาบันการเงิน

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดสุทธิลดลงจากป 2553 1,281.74 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 677.65 ลานบาท ซึ่งเปน
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สิน
ดำเนินงาน 326.60 ลานบาท และเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,004.25 ลานบาท ที่สำคัญเปนการเพิ่มขึ้นของ
สินคาคงเหลือและลูกหนี้การคา ขณะที่สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง บริษัทมี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไป 123.21 ลานบาท เปนผลจากการลงทุน
เพิ่มในสินทรัพยถาวร และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใชไป 491.21
ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการไดรับเงินกูยืมระยะยาว 421.39 ลานบาท
และการจายชำระคืนเงินกูระยะยาว 900.00 ลานบาท ใหแกสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดสุทธิลดลงจากป 2552 1,059.17 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 151.07 ลานบาท
ซึ ่ ง เป น กำไรจากกิ จ กรรมดำเนิ น งานก อ นการเปลี ่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย
และหนี้สินดำเนินงาน 1,023.53 ลานบาท และเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,162.60 ลานบาท ที่สำคัญ
เปนการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือและเจาหนี้การคา และการลดลงของลูกหนี้
การคา บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไป 1,020.24 ลานบาท
เปนผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยถาวร และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินไดมา 112.15 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการไดรับเงินกูยืมระยะยาว
751.81 ลานบาท และการจายชำระคืนเงินกูระยะยาว 625.00 ลานบาท
ใหแกสถาบันการเงิน
บริษัทมีสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี โดยดูจากเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต มีนาคม
2553, 2554 และ 2555 ดังนี้ 2.21 เทา 1.91 เทา และ 1.70 เทา ตามลำดับ
เปนผลมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อยางไรก็ตาม สภาพ
คลองมีแนวโนมลดลงสาเหตุมาจากลูกหนี้การคาและเงินสดในมือลดลง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนเทากับ 0.70 เทา ป 2554 ที่ 0.65 เทา

สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุน 13,527.36
ลานบาท เปนทุนชำระแลวของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม 11,680.16
ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 86 ของสวนของผูถือหุน โดยมี
กำไรสะสม 1,389.64 ลานบาท ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเปน 327.22
ลานบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 9,432.54
ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 4,980.01 ลานบาท และหนี้สิน
ไมหมุนเวียน 4,452.53 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 53 และรอยละ
47 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ หนี้สินไมหมุนเวียนประกอบดวยหนี้สิน
ระยะยาวจากเงินกูยืมกลุมสถาบันการเงิน 4,325.00 ลานบาท และหนี้สินอื่น
127.53 ลานบาท
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดทำสัญญาเงินกูระยะยาว 2 ฉบับ
กับธนาคารพาณิชย 2 แหง เปนสินเชื่อเงินกูระยะยาวเพื่อชำระคืนเงิน
กูระยะยาวเดิมของบริษัทและบริษัทยอย กำหนดชำระคืนภายใน 7 ป
นับจากวันที่เบิกใชสินเชื่อรวม 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
รอยละ -1.25 และวงเงินสินเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 6,290 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้ สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี คิดอัตรา
ดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N)
คิดอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR) และสินเชื่อสวนที่เหลือเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน เชน ทรัสตรีซีทส (T/R) คำนวณที่อัตราดอกเบี้ย
ตามสภาวะตลาด (MMR)
นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเงินกูระยะยาว 2 ฉบับดังกลาว บริษัทจะตองดำรง
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญตามเกณฑของธนาคาร โดยมีเกณฑตางกัน ดังนี้
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย ไมต่ำกวา 1.0 และ 1.2 เทา
และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ไมเกิน 1.5 และ 2 เทา ตามลำดับ
ของเงินกูแตละสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนทางการเงิน ดังนี้ อัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบี้ย 0.30 เทา ต่ำกวาอัตราที่ธนาคารกำหนด
อยางไรก็ตามทั้งสองธนาคารไดมีหนังสือใหคำยินยอมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555 แกบริษัทแลว และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.70
เทา
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
หลักทรัพยค้ำประกันตามสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารพาณิชยทั้ง 2 แหง
ไดแกที่ดินของบริษัทยอย NTS อาคารและสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร ไมรวม
สินทรัพยโครงการเตาหลอม 2 (MBF) โอนสิทธิการประกันภัยของบริษัท
ยอยทั้ง 3 แหง ตามสัดสวนของวงเงินสินเชื่อที่แตละธนาคารไดใหกู
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 บริษัทไดทำสัญญาเงินกูระยะยาว 2 ฉบับ
กับธนาคารพาณิชย 2 แหง เปนสินเชื่อเงินกูระยะยาวเพื่อใชสำหรับ
โครงการเตาหลอม 2 (MBF) เงินกูยืมดังกลาวมีกำหนดชำระคืนเปนราย
ไตรมาส 20 งวด โดยเริ่มชำระเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2557
โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย รอยละ −2.0 บริษัทจะตองดำรง
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ โดยมีเกณฑตางกัน ดังนี้ อัตราสวนความ
สามารถในการจายดอกเบี้ย ไมต่ำกวา 1.0 เทา อัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน ไมเกิน 2.0 เทา สำหรับปสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 และ 2554
ไดเบิกใชเงินกูแลว 3,500 ลานบาท 3,500 ลานบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนทางการเงิน ดังนี้ อัตราสวนความ
สามารถในการจายดอกเบี้ย 0.30 เทา ต่ำกวาอัตราที่ธนาคารกำหนด
อยางไรก็ตามทั้งสองธนาคารไดมีหนังสือใหคำยินยอมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555 แกบริษัทแลว และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.70
เทา
หลักทรัพยค้ำประกันตามสัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารพาณิชยทั้ง 2 แหง
ไดแกอาคารและสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร โอนสิทธิการประกันภัยของโครงการ
เตาหลอม 2 (MBF) ตามสัดสวนของวงเงินสินเชื่อที่แตละธนาคารไดใหกู
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ไดทำสวนเพิ่มจากสัญญาเงินกูระยะยาวสำหรับ
โครงการเตาหลอม 2 (MBF) เพื่อที่จะขยายการจายคืนเงินกูออกไปหนึ่งป
โดยเริ่มชำระจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนสิงหาคม 2558
ตามหนังสือลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทไดขอเลื่อนการชำระ
คืนเงินกูแกธนาคารผูใหกูทั้ง 2 แหง ออกไปอีก 4 ไตรมาส เริ่มตนเลื่อน
จากงวดพฤศจิกายน 2554 ไปเปนงวดพฤศจิกายน 2555 เนื่องจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจ โดยมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะแวดลอมทางธุรกิจในหลายๆดาน ซึ่งธนาคาร
ผูใหกูไดอนุมัติใหเลื่อนการชำระคืนเงินกูโดยมีการกำหนดชำระคืนเงินกูงวดตอ
ไปในเดือนพฤศจิกายน 2555

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดำเนินงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคต
ภาระหนี้และภาระค้ำประกันที่เกี่ยวของอาจมีผลตอการดำเนินงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. บริษัทยอยมีเลตเตอรออฟเครดิต
การเปนหนี้สิน 135 ลานบาท

(L/C)

ที่เปดแลวแตยังไมเขาเงื่อนไข

2. หนังสือค้ำประกันธนาคารออกใหราชการ 758 ลานบาท
3. บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร
185 ลานบาท
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4. บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา (รวมคาบริการ) 111
ลานบาท

ปจจัยอื่นที่อาจมีผลตอการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนา
คต
ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวขอปจจัยความเสี่ยง
ประกอบงบการเงิน ขอ 26 เครื่องมือทางการเงิน

และตามหมายเหตุ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในรอบปบัญชี เมษายน 2554 − มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยจาย
คาตอบแทนการสอบบัญชีเปนจำนวนรวม 4,080,000 บาท

คาบริการอื่นๆ (non-audit fee)
ในรอบปบัญชี เมษายน 2554 − มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย
มีการจายคาบริการอื่นๆ จำนวน 1,796,855 บาท ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท
สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบ
บัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดดังกลาว ทั้งนี้ รวมถึงคา
บริการอื่นๆ ในอนาคตอันเกิดจากการที่ใหบริการยังไมแลวเสร็จในรอบปบัญชี
ที่ผานมาดวย

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนสามทาน และกรรมการแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของบริษัท ไดปฏิบัติหนาที่ในรอบป
2554-2555 ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ไดแก การกำกับดูแลตามขอบังคับวาดวยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้นสี่ครั้ง ซึ่งกอนการประชุม
ตามระเบียบวาระในแตละครั้ง ไดเชิญผูบริหารเขารวมประชุมเพื่อติดตาม ดูแลและหารือถึงประเด็นดานผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารทั่วไปที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทดวย สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. การกำกับดูแลและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2554-2555
ไดกำกับดูแลและสอบทานใหการจัดทำงบการเงินถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเปดเผยขอมูลในงบการเงินใหเพียงพอและสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชี
ที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยมีการเชิญผูสอบบัญชีมาใหขอมูลพรอมกับฝายบริหาร และไดซักถามขอมูลทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง โดยไดรับคำชี้แจงจากฝายบริหาร ผูตรวจสอบ
ภายใน และผูสอบบัญชี จนเปนที่พอใจ จึงใหความเห็นชอบตองบการเงินตามที่ผูสอบบัญชีรับรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

2. การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ไดมีการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอยตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งไดดำเนินการในบริบทของสภาพการณทาง
เศรษฐกิจที่ยากลำบาก และเกิดภาวะชะงักงันทางธุรกิจเนื่องจากเหตุการณอุทกภัยในประเทศไทย วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงเปนการทำความเขาใจ
ถึงแผนการบรรเทาภัยพิบัติจากมุมมองของบริษัท การบูรณาการแนวความคิดตางๆ ในการคาดการณและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ประเด็นปญหาดานการปฏิบัติ
การรวมถึงเรื่องความปลอดภัยตอมนุษย ความคิดเห็นตอแผนพลิกฟนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ และเรื่องความเพียงพอของกองทุนทั้งหมดเพื่อสนับสนุนความ
ตอเนื่องของธุรกิจ รวมทั้งไดทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนไดติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงยังอยูในระดับที่ยอมรับได
รวมทั้งไดทบทวนแนวทางปฏิบัติเปนระยะ และติดตามการประเมินผลทุกไตรมาส และเห็นวาความเสี่ยงยังอยูในระดับที่ยอมรับได

3. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไดสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปดเผยขอมูลสารสนเทศ กำกับดูแลรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กฎหมาย และขอบังคับทางราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งไมพบวามีรายงานที่ปฏิบัติไมสอดคลอง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนสาระสำคัญ

4. การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน
ไดกำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในจะถูกรายงานโดยผูตรวจสอบภายใน และขอเสนอแนะตางๆ
ไดถูกนำมาปฏิบัติตามอยางเปนที่นาพอใจ และจะไดรับการเฝาติดตามโดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำ

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ไดกำกับดูแล สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติแลวทุกไตรมาส ซึ่งขอสังเกตจากการตรวจสอบสวนใหญมุงเนนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการควบคุมภายใน ในดานของกระบวนการจัดหาและเจาหนี้การขาย การตลาดและการจัดจำหนาย การปฏิบัติตามขอกำหนด
การบริหารสินคาคงเหลือ การบัญชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP Post Implementation) เปนตน คณะกรรมการตรวจสอบยังไดดูแลและใหมีการปฏิบัติ
ตามคำแนะนำที่ไดรับจากผูตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในยังไดรับการประเมินผลการทำงานโดยประธานกรรมการบริษัท
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 - 2555 ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีเปนที่พอใจ และใหความเห็นที่
เปนประโยชนตอบริษัท
รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถวนและไดมาตรฐานตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จึงไดมีมติใหความเห็นชอบเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอตอผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผูถือหุนในการแตงตั้งนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล
หรือนายมนูญ มนูสุข หรือ นายชูพงษ สุรชุติกาล แหงบริษัทดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทยอยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 - 2556 ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
โดยสรุปแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนสำคัญ โดยมีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
การที่ไดกำหนดไว สงผลใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงที่อาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน เปนรายการจริงทางการคาที่เปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตามนโยบายของบริษัท มีการปฏิบัติ
ที่ถูกตองตามขอกำหนด กฎหมาย และขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ การจัดทำงบการเงินประจำป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนไปโดย
ถูกตองตามที่ควร มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ไมมีเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงปญหา
หรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงินอยางเปนสาระสำคัญแตอยางใด
กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเกรียง เกียรติเฟองฟู
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ
ในรายงานประจำป 2554 - 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย วาดวย
การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปนผูกำกับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวนและ เพียงพอ ทันเวลา และปองกันไมใหเกิดการทุจริต
หรือดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2554 - 2555 ที่แสดงไวในรายงาน
ประจำปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่เพียงพอ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกตองในสาระสำคัญแลว
กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มีนาคม 2555

เหมันต มะดูสุดัน เนรูรการ
ประธานกรรมการ

ปยุช กุปตา
กรรมการผูจัดการใหญ

66

TSTH

รายงานประจำป 2554-2555
TSTH ANNUAL REPORT 2011-2012

งบการเงิ น

67
TSTH

รายงานประจำป 2553-2554

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง สวนของผูถือหุนรวม
และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหาร
เปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติและไดปฏิบัติตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่
28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดใหถือปฏิบัติกับ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2554 เปนตนไป ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งนำมาแสดง
เปรียบเทียบ
ไดแสดงรายการตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ขาพเจาไดตรวจสอบการจัดประเภทรายการใหมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 แลว
ขาพเจาเห็นวาการจัดประเภทรายการใหมดังกลาวเหมาะสมตามควร

นัชลี บุญญะการกุล
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3126
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

2555

2554

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

5.1

470,717,186

810,990,188

371,189,583

701,319,195

23
6
23

56,683,549
750,390,679
73,243,585
19,641,758
-

238,352,426
1,027,886,958
73,930,764
19,942,139
-

132,305,457
7,601,882
4,086,366,311

116,081,631
6,193,414
4,089,727,644

6,942,634,050
104,830,367
66,871,865
8,485,013,039

6,917,795,116
156,231,097
60,770,842
9,305,899,530

780,000,000
780,000,000
28,187,827
2,797,635
5,405,651,060 5,696,119,519

23
23
7

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ
คาความนิยม - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8
2
23
9
10
11
12
13

1,600,000
1,241
9,487,154,549
158,892,030
4,116,337,558
521,963,492
188,938,485
14,474,887,355

2,500,000
10,302,359,091 10,302,359,091
1,241
5,620,000,000 5,620,000,000
10,353,379,284
22,654,816
32,987,278
184,772,805
156,035,062
181,476,304
4,116,337,558
743,316,197
7,446,608
10,093,482
207,026,276
15,416,526
32,965,980
15,607,333,361 16,123,912,103 16,179,882,135

22,959,900,394

24,913,232,891 21,529,563,163 21,876,001,654

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท

งบการเงินรวม

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

-

-

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคากิจการอื่น
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
คาใชจายคางจาย
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทยอย
เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
เจาหนี้การคาระยะยาวจากการปรับโครงสรางหนี้
ของบริษัทยอย
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

14.1

830,667,166

-

23

732,494,718
1,704,243,592
7,247,936
74,950,950
243,325,177

1,352,915,640
1,472,021,150
19,896,584
59,300,280
309,401,945

186,903,192
750,000,000
270,596,275
179,579,816
4,980,008,822

1,300,000,000
62,090,976
303,790,081
4,879,416,656

750,000,000 1,300,000,000
270,596,275
203,427,440
806,216,241
14,211,158
13,092,577
1,267,098,360 2,152,050,229

14.2 4,325,000,000

4,325,000,000

4,325,000,000

15
23
17

127,529,834
4,452,529,834

186,903,192
270,596,275
137,462,308
5,521
4,919,967,296

270,596,275
37,233,040
33,644,939
4,362,233,040 4,629,241,214

9,432,538,656

9,799,383,952

5,629,331,400 6,781,291,443

23

15
14.2
23
23

881,322
27,982,165

9,307,147
23,434,264

4,325,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

2555

2554

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนบุริมสิทธิ
หุนบุริมสิทธิ 252,773,225 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
หุนสามัญ
หุนสามัญ 10,772,806,348 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนบุริมสิทธิ
หุนบุริมสิทธิ 252,773,225 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท ชำระครบแลว
หุนสามัญ
หุนสามัญ 8,168,767,623 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท ชำระครบแลว
สวนเกินมูลคาหุน
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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18

18

252,773,225

252,773,225

10,772,806,348

10,772,806,348

252,773,225

252,773,225

8,168,767,623

8,168,767,623

8,168,767,623 8,168,767,623

127,849,137
3,130,775,629
130,201,936

127,849,137
3,130,775,629
130,201,936

127,849,137
127,849,137
3,130,775,629 3,130,775,629
130,201,936 130,201,936

327,219,749
1,389,639,343

286,943,671
3,010,510,020

327,219,749 286,943,671
3,762,644,464 2,997,398,990

1,594,560
13,528,821,202
(1,459,464)
13,527,361,738
22,959,900,394

252,773,225

252,773,225

10,772,806,348 10,772,806,348

252,773,225

252,773,225

2,491,500
15,110,312,741 15,900,231,763 15,094,710,211
3,536,198
15,113,848,939 15,900,231,763 15,094,710,211
24,913,232,891 21,529,563,163 21,876,001,654

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท

งบการเงินรวม

2555

2554

26,223,033,348
(26,629,035,423)
(406,002,075)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

26,761,717,964
(26,858,626,728)
(96,908,764)

-

-

8,344,066
23,731,173
87,976,431
(285,950,405)
(210,068,087)
(548,692,172)
(7,057,255)
(297,982,496)
(1,063,800,010)

8,177,579
49,745,657
(38,985,528)
(219,496,330)
(483,683,969)
(9,833,449)
(25,631,432)
(282,877,874)
(1,021,523,054)

423,508,684
1,099,461,529
1,522,970,213
(14,345,677)
(387,737,941)
(7,057,255)
(174,322)
(291,002,512)
(700,317,707)

359,088,521
324,437,691
683,526,212
(7,794,485)
(344,226,301)
(9,833,449)
(104,573)
(274,960,860)
(636,919,668)

(1,349,750,415)
(235,836,786)
(1,585,587,201)

(1,060,508,582)
80,326,744
(980,181,838)

822,652,506
(17,130,954)
805,521,552

46,606,544
(11,274,653)
35,331,891

(900,000)

500,000

(900,000)
(1,586,487,201)

500,000
(979,681,838)

805,521,552

35,331,891

(1,580,594,599)
(4,992,602)
(1,585,587,201)

(976,002,703)
(4,179,135)
(980,181,838)

805,521,552
805,521,552

35,331,891
35,331,891

(1,581,491,539)
(4,995,662)
(1,586,487,201)

(975,504,403)
(4,177,435)
(979,681,838)

805,521,552
805,521,552

35,331,891
35,331,891

(0.19)
(0.19)

(0.12)
(0.12)

0.10
0.10

0.00
0.00

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กำไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
อื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป

20

12

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
การแบงปนกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) ตอหุน
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

22
22

บาท
บาท

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
จัดสรรกำไรสุทธิ
เปนทุนสำรองตามกฎหมาย 18
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
จัดสรรกำไรสุทธิ
เปนทุนสำรองตามกฎหมาย 18
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936

(40,276,078)
1,389,639,343

40,276,078
327,219,749

3,010,510,020

286,943,671

3,010,510,020
(1,580,594,599)

(1,766,595)

1,766,595

286,943,671
-

3,988,279,318
(976,002,703)

285,17,076
-

กฎหมาย

ยังไมได
จัดสรร

กำไรสะสม

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ จัดสรรแลว
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ ที่จะซื้อหุน ทุนสำรองตาม

ทุนที่ออกและชำระแลว

1,594,560

-

2,491,500
(896,940)

2,491,500

-

1,993,200
498,300

กำไรขาด
ทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

13,528,821,202

-

15,110,312,741
(1,581,491,539)

15,110,312,741

-

16,085,817,144
(975,504,403)

(1,459,464)

-

3,536,198
(4,995,662)

3,536,198

-

7,713,633
(4,177,435)

รวม
เสีย
สวนของ ทีส่ไวมนได
ม
อ
ี
ำนาจ
ผูถือหุน
บริษัทใหญ ควบคุม

13,527,361,738

-

15,113,848,939
(1,586,487,201)

15,113,848,939

-

16,093,530,777
(979,681,838)

รวม BAHT
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท

สวนของผูถือหุนรวม

TSTH

รายงานประจำป 2554-2555

286,943,671
40,276,078
327,219,749

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
จัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

285,177,076
1,766,595
286,943,671

กฎหมาย

2,997,398,990
805,521,552
(40,276,078)
3,762,644,464

2,963,833,694
35,331,891
(1,766,595)
2,997,398,990

ยังไมได
จัดสรร

กำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
จัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936

หมายเหตุ

สวนเกินมูลคาหุน

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ จัดสรรแลว
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ ที่จะซื้อหุน ทุนสำรองตาม

ทุนที่ออกและชำระแลว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

15,094,710,211
805,521,552
15,900,231,763

15,059,378,320
35,331,891
15,094,710,211

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท

สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายการปรับปรุง :
เงินปนผลรับจากบริษัทจาย
กำไรจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อมูลคาสินคาเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาตัดจำหนายลูกกลิ้ง
คาใชจายภาระผูกพันประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืนและ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายไดรับลวงหนาเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

TSTH

2555

2554

2555

2554

(1,349,750,415)

(1,060,508,582)

822,652,506

46,606,544

(20,093,791)
18,515,125
217,858,976
1,034,058,836
36,946,754
30,867,622
(8,344,066)
297,982,496
(92,776)

(36,290,029)
(323,553)
(5,043,859)
1,096,121,983
36,385,130
22,889,115
(8,177,579)
282,877,874
(1,410,375)

(787,499,730)
36,406,472
31,853,177
(423,508,684)
291,002,512
-

36,380,209
1,490,804
(359,088,521)
274,960,860
-

27,230
257,975,991
277,351,261
181,668,878
9,031,245
300,380
(298,159,788)

78,773
326,598,898
(186,264,765)
(199,274,921)
(2,279,163)
93,381,626
(488,088,664)

2
(29,093,745)
(9,514,473)
(1,408,468)
-

25,193
375,089
24,674,753
(405,020)
-

87,534,702
(620,420,922)
228,123,732
(12,648,648)
15,650,670

242,302,637
914,765,699
(869,919,089)
6,024,751
15,639,366

(9,835,230)
(8,781,690)
-

7,538,211
(6,367,059)
-

(158,013,404)
(40,800,096)
(72,405,999)
(297,967,571)
(110,624,030)
(480,997,600)

(41,078,691)
(11,732,546)
(199,924,862)
(282,876,010)
(194,847,175)
(677,648,047)

14,245,680
(28,265,076)
(72,653,002)
(291,691,705)
(21,475,599)
(385,820,306)

(38,201,525)
(12,385,551)
(273,899,013)
(38,613,081)
(324,897,645)

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
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หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำป 2554-2555

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

2555

2554

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

11,249,874
585,250
(147,482,015)
(4,295,677)
(139,942,568)

6,633,275
1,907,550
(130,810,595)
(940,500)
(123,210,270)

787,499,730
425,785,342
(3,903,663)
(4,263,247)
3,361,333
1,208,479,495

338,653,277
(2,842,327)
(921,600)
(497,037,559)
(421,393,333)
(583,541,542)

830,667,166
(550,000,000)
280,667,166

(2,280,185)
(602,788,801)
421,393,333
(900,000,000) (550,000,000)
(480,886,852) (1,152,788,801)

102,140,632
421,393,333
(900,000,000)
(376,466,035)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง

(340,273,002)

(1,281,745,169)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

810,990,188

2,092,735,357

470,717,186

810,990,188

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

5.1

(330,129,612)

(1,284,905,222)

701,319,195 1,986,224,417
371,189,583

701,319,195

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

TSTH

รายงานประจำป 2554-2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูที่อาคารรสาทาวเวอร 2 ชั้น 20 เลขที่
555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในบริษัทอื่นและเปนบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2545 โดยกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท (ถือหุนรอยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holding Pte.Ltd. เปนบริษัทในเครือ Tata Steel Limited ซึ่งเปนบริษัท
จดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศอินเดีย และเปนผูผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญที่สุดรายหนึ่งของประเทศอินเดียซึ่งมีฐานลูกคากระจายอยูทั่วโลก
บริษัทยอยสามแหงของบริษัทเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ทำการผลิตและจำหนายสินคาเหล็กเสน เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
การขายของ บริษัทยอยสวนใหญเปนการขายภายในประเทศ มีจำนวนรอยละ 90 และรอยละ 88 ของยอดขายทั้งหมดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ
2554 ตามลำดับ
รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปนี้

อัตราการถือหุน (รอยละ)
ลักษณะธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555
2554

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

ผลิตเหล็กเสน เหล็กลวดและ
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

99.99

99.99

บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด

ผลิตเหล็กเสน

99.99

99.99

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)

ผลิต จำหนายและซื้อมาขายไป
สินคาเหล็กเสน เหล็กลวดและ
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

99.66

99.66

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”) มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวมเปนจำนวน
2,855 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม จำนวนหนี้สินหมุนเวียนไดรวมเงินกูยืมจากบริษัท ทาทา สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ”) เปนจำนวน 4,082 ลานบาท
บริษัทรับวา จะสนับสนุนดานการเงินใหกับบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาว สามารถดำเนินงาน
ไดอยางตอเนื่องตอไป อยางนอยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผูบริหารของกลุมบริษัทไดจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงแผนปรับปรุงดำเนินงานและ
ผลประกอบการ ทาง การเงินของบริษัทยอยดังกลาว

2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน
2.1 บริษัทและบริษัทยอยจัดทำบัญชีเปนเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชี
และวิธีปฏิบัติ ทางการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไปและเปนไปตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการ ของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
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การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให
ถือปฏิบัติกับงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยการถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตองบการเงินของบริษัท ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการ
ในงบการเงิน จึงมีผลกระทบตอการจัดประเภทรายการใหมสำหรับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบ
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินตราตางประเทศ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

ฝายบริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท
เมื่อมาตรฐานดังกลาว มีผลบังคับใช ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสำคัญตองบการเงิน สำหรับงวดที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทไดนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได” มาถือปฏิบัติ
กอนวันที่มีผลบังคับใช
งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด ตามวิธีสวนไดเสีย
เนื่องจากบริษัทไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญในบริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัทเหล็กกอสรางสยาม จำกัด ในอัตรารอยละ 24
ของทุนของบริษัทดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวไดบันทึกเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนจำนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)
รายการที่มีนัยสำคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม

บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมในการกำหนดนโยบาย
ทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มี
การควบคุม จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจบันทึกโดยวิธีซื้อธุรกิจ ตนทุนการซื้อธุรกิจบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ตราสารทุนและหนี้สินที่ผูซื้อมอบให ณ วันที่มีการแลก
เปลี่ยน รวมถึงรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ นโยบายการบัญชีที่สำคัญมีดังตอไปนี้
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3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
และไมรวมเงินฝาก สถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน (ถามี)

เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินรวมเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาไมเกิน

3

เดือน

3.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทกำหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชขอสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผูบริหาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาและ
ประมาณ จำนวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได การประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณของกลุมบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงิน
ของลูกหนี้และรายงานอายุลูกหนี้ดวย ฝายบริหารมีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตางๆอยางสม่ำเสมอ
กลุมบริษัทตัดรายการลูกหนี้การคาหลังจากการขายลูกหนี้การคา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบริษัททำการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของอยาง
มีนัยสำคัญ ในลูกหนี้การคาแกผูซื้อ

3.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
ตนทุนของสินคาคำนวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
สินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
สินคาซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ อะไหล วัสดุและอื่นๆ

- ราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

- ราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ตนทุนของสินคาประกอบดวยตนทุนทั้งหมดที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลัง
การผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนราคาโดยประมาณที่คาดวาจะขายไดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหักดวยประมาณการตนทุนในการผลิตสินคานั้นให
เสร็จและตนทุนที่จำเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได

3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดและไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา จะจัดประเภทเปนเงิน
ลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดจะใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

การจำหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจำนวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่
เคยบันทึก ในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงในราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของอาคารและอุปกรณแตละ
รายการ ประมาณการอายุการใชงานแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน

5 - 30
5 - 25
5 - 10
3 - 20

ป
ป
ป
ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง

3.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาตัดจำหนาย
คาตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร 10 ป

3.7 คาความนิยม
บริษัทยอย

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซื้อกิจการของ

คาตัดจำหนาย
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมไดหยุดการตัดจำหนายคาความนิยม โดยเปลี่ยนเปนการประเมินดอยคาของคาความนิยมแทน
กลุมบริษัททำการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนประจำทุกป โดยไมคำนึงถึงวาจะมี ขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม

3.8 การดอยคา
กลุมบริษัททำการประเมินวามีขอบงชี้ที่ทำใหสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม ณ วันสิ้นรอบปหากพบวามีขอบงชี้ดังกลาว กลุมบริษัทจะประมาณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ขาดทุน จากการดอยคาบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน

การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย นั้นแลวแตมูลคาใดจะสูงกวามูลคาจากการใช หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอ
ใหเกิดเงินสด

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
กลุมบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการไดรับรูในงวดกอนเมื่อขอบงชี้ของการดอยคาได
หมดไป หรือลดลง ซึ่งกิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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3.9 ผลประโยชนพนักงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขอผูกพันตามแผนการเงินจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจายเงินสมทบ

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขอผูกพันของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ไดสิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
คำนวณโดยการประมาณผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในปจจุบันและในอดีตซึ่งผลประโยชนดังกลาวไดปรับลด
เปนมูลคาปจจุบัน ผลประโยชนดังกลาวคำนวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระตามวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการได (Projected Unit Credit Method)

3.10 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดำเนินงานคาเชาที่เกิดขึ้น
จากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย ยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชา
การเงิน กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินคำนวณ
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.11 รายได
การขายสินคา
รายไดจะรับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสำคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมี
การควบคุม หรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสำคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้นหรือไมอาจวัดมูลคาของจำนวนรายไดและ
ตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคาบริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคาสำหรับ
การขายในประเทศ และเมื่อสงสินคาใหผูรับจัดสงสินคาสำหรับการขายสงออก ซึ่งไดหักสวนลดการคาและสวนลดตามปริมาณซื้อและสินคารับคืนแลว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกดวยเกณฑคงคางตามระยะเวลาโดยอางอิงจากยอดเงินตนที่คงคางและอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

3.12 ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายรับรูในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกตนทุนทางการเงินเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพยอันเปน
ผลมาจาก การใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนำมาใชเองหรือเพื่อขาย

3.13 ภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดคำนวณจากกำไรทางภาษีเงินไดคูณดวยอัตราภาษีเงินไดตามที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและ
ปรับปรุงดวย ผลกระทบที่เกิดจากการบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินกับ
ตามฐานภาษี กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการและรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สำหรับ
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่กลุมบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
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กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลคาตามบัญชี
ดังกลาวเมื่อมี ความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกำไร ทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน
เดียวกันและกลุมบริษัทมีความตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินไดดวยยอดสุทธิ

เมื่อเปนคาภาษีเงินไดที่จะตองนำสงใหกับหนวยจัดเก็บภาษี

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวนกรณีที่ผลแตกตางชั่วคราวนั้นเปนรายการที่บันทึก
โดยตรงในสวนของผูถือหุน
คาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการดังกลาวจะถูกบันทึกรวมหรือหักจากรายการดังกลาวในสวนของผูถือหุน

3.14 กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปสวนที่เปนของสวนของผูถือหุนบริษัทใหญหารดวยจำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ย ถวงน้ำหนักที่ถือโดยบริษัทใหญในระหวางป

3.15 รายการในสกุลเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการยอดคงเหลือของสินทรัพยและ
หนี้สิน ที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป ยกเวนรายการสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราอางอิงของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กลุมบริษัทมีการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สำหรับสินทรัพยและหนี้สินบางสวนที่เปนเงินตราตางประเทศโดย
การทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร
กลุมบริษัทรับรูกำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคาของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ที่เกิดขึ้นจากสวนตางระหวางราคาซื้อขายลวงหนาตามสัญญากับมูลคายุติธรรมสำหรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เปนรายได
หรือคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.16 เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย
และหนี้สิน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยไดเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินไวแลวในหมายเหตุ
ขอ 26 และขอ 27
กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งใชเพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย
ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งใชเพื่อปองกันความเสี่ยงในสวนที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางไดรวมเปน
สวนหนึ่งของตนทุนระหวางกอสราง
จำนวนเงินที่ตองจายและจำนวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาดังกลาวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยูในรายการสินทรัพยหรือหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา

3.17 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ผูบริหารของกลุมบริษัทตองอาศัยดุลยพินิจในการกำหนดนโยบายการบัญชีการ
ประมาณการ และการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจำนวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน ที่อาจ
เกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงรายได และคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผล
ภายใต เหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น
การใชดุลยพินิจที่สำคัญในการใชนโยบายการบัญชีมีดังตอไปนี้
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การดอยคา
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไมในกรณีที่มีขอ
บงชี้จะทำการ ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูเมื่อบริษัทคาดการณไดแนนอนวาจะมีประโยชนทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจาก 1) งบการเงินที่ได
ประมาณการไวลวงหนาอยางนอย 5 ปที่จัดทำโดยฝายบริหาร และ 2) โอกาสที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใชประโยชนจากผลขาดทุนทางภาษีสะสม

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
การวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในการปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล จากเดิมในอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 23
ของกำไรสุทธิสำหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากเดิมในอัตรารอยละ 23
เปนอัตรารอยละ 20 สำหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
ตอมาพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ไดประกาศใหลดอัตราการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555
จากขอมูลดังกลาวขางตนประกอบกับคำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี กลุมบริษัทคาดวากฎหมายภาษีที่เกี่ยวของจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพื่อปรับลดอัตรา
การจัดเก็บ ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนไมเกินอัตรารอยละ 20 เพื่อใหสอดคลองกับมติ ของคณะ
รัฐมนตรีดังกลาว ดังนั้นกลุมบริษัทจึงวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดดวยอัตราภาษีเงินได นิติบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี และรับรูผลกระทบ จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จำนวน 272 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลำดับ
(ดูหมายเหตุขอ 12)

5. การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555

11
37,544
433,120
42
470,717

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
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2554

111

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

-

-

52,017

709

160

758,840

370,438

701,137

22
810,990

42

22

371,189

701,319
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5.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
มีดังตอไปนี้
ตามลำดับ

การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายดวยมูลคายุติธรรม โดยการบันทึกกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจำนวน (0.9) ลานบาท และ 0.5 ลานบาท

รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2555 และ 2554 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2555

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยไมมีตัวตนยกมา
บวก ซื้อระหวางป
หัก เงินสดจายระหวางป
หัก เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน
หัก กลับรายการคาใชจายคางจาย
สำหรับสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยไมมีตัวตนยกไป

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

38,571
155,842
(151,778)
(59)

160,882
81,018
(131,751)
(10,326)

4,563
7,126
(8,167)
(2)

14,236
4,128
(3,764)
(10,037)

(8,819)

(61,252)

(3,200)

-

33,757

38,571

320

4,563

6. ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 เดือนถึง 6 เดือน
6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
กลุมบริษัทไดทำสัญญา
ไปยังผูซื้อแลว

2555

2554

2555

2554

745,464

1,014,893

-

-

4,927

12,994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

696,692
1,447,083
(696,692)
750,391
“Receivable Purchase Agreement”

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

696,692
1,724,579
(696,692)
1,027,887

-

-

-

-

กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งรายการดังกลาวไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทไดขายลูกหนี้การคาใหกับสถาบันการเงินเปนจำนวน 7,732 ลานบาท และ จำนวน 7,786
ลานบาท ตามลำดับ โดยกลุมบริษัทไดบันทึกสวนลดและคาใชจายที่เกี่ยวของจากการขายลูกหนี้การคารวมอยูในคาใชจายในการบริหารจำนวน 16 ลานบาท
และจำนวน 19 ลานบาท ตามลำดับ
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7. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สินคาสำเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล
วัสดุของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ มูลคาสินคา
เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

2555

2554

2555

2554

1,872,750
953,832
2,030,566
860,605
633,872
889,712
7,241,337

1,043,342
942,521
3,011,086
857,503
534,863
590,809
6,980,124

-

-

(298,703)
6,942,634

(62,329)
6,917,795

-

-

มูลคาของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายในงบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ไดรวมรายการขาดทุนจากการปรับลด
มูลคาสินคาคงเหลือ มูลคาสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาจำนวน 236 ลานบาท และโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ มูลคาสินคาเสื่อมสภาพ
และเคลื่อนไหวชาจำนวน (5) ลานบาท ตามลำดับ
มูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีจำนวน 26,220 ลานบาทและ 26,859 ลานบาท
ตามลำดับ

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการถือหุน
(รอยละ)
เงินลงทุนในหุนทุน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด
(มหาชน)
เงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด
(มหาชน)

2555

2554

99.99
99.99

99.99
99.99

99.66

99.66

ทุนชำระแลว
2555

2555

120,000
1,750,000

120,000
1,750,000

2,554,386
3,656,874

2,554,386
3,656,874

3,253,399
5,123,399

3,253,399 4,033,824 4,033,824
5,123,399 10,245,084 10,245,084

-

787,500

-

-

57,275
57,275
57,275
57,275
5,123,399 10,302,359 10,302,359

5,123,399
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2554

เงินปนผล

2554

-

รวม

วิธีราคาทุน

2555

2554

-

-

787,500

-

-

-

787,500

-
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท

ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
ติดตั้งและเครื่องตกแตงเครื่องใชสำนักงาน
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
งานระหวางกอสราง และเครื่องจักร
และอุปกรณระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จำหนาย

714,611
4,383,069
14,577,319
3,468
155,629
19,834,096

-

-

10,868
29,924
-

(619)
(7,976)
-

โอน

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555

-

714,611
4,395,321
14,640,032
3,468
175,937
19,929,369

2,003
40,765
-

10,698
51,490

(426)
(9,021)

10,036
52,804

(2,111,596)
(7,328,829)
(3,043)
(93,934)
(9,537,402)

(173,860)
(815,696)
(207)
(20,612)
(1,010,375)

34
1,220

-

56,685
10,353,379

100,056

-

372
1,626
-

-

(52,804)

(2,285,422)
(8,143,305)
(3,250)
(114,174)
(10,546,151)
103,937
9,487,155
หนวย : พันบาท

ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
งานระหวางกอสราง และเครื่องจักร
และอุปกรณระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553
714,611
4,376,253
14,373,267
4,097
147,490
19,615,718

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จำหนาย

โอน

-

-

-

6,696
24,311

(300)
(5,753)
(863)
(2,168)
(9,084)

6,621
192,685
234
3,611
203,151

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554
714,611
4,383,069
14,577,319
3,468
155,629
19,834,096

(1,939,710)
(6,452,573)
(3,690)
(76,412)
(8,472,385)

(170,387)
(881,526)
(212)
(19,556)
(1,071,681)

270
5,306
863
2,069
8,508

(1,769)
(36)
(4)
(35)
(1,844)

(2,111,596)
(7,328,829)
(3,043)
(93,934)
(9,537,402)

264,496
11,407,829

56,649

(61,252)

(203,208)

56,685
10,353,379

495
17,120
-

คาเสื่อมราคาสำหรับป
2555
2554

1,010,375
1,071,681
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หนวย : พันบาท

ราคาทุน

เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมราคาทุน

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554
65,475
65,475

คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

(34,093)
(34,093)
1,605
32,987

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
โอน
2,862
2,862

(33)
(33)

1,605
1,605

(13,194)
(13,194)
-

33
33
-

(1,605)

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555
69,909
69,909
(47,254)
(47,254)
22,655
หนวย : พันบาท

ราคาทุน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมราคาทุน

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553

คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
โอน

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554

63,326
63,326

2,485
2,485

(336)
(336)

-

65,475
65,475

(21,967)
(21,967)
41,359

(12,436)
(12,436)
1,605

310
310
-

-

(34,093)
(34,093)
1,605
32,987

คาเสื่อมราคาสำหรับป
2555
2554

13,194
12,436

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจำนวนแลว แตยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
ตนทุนของอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาสะสมทั้งจำนวน

2555
4,169,054

2554
2,612,406

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
1,753

2554
1,603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณไดรวมอุปกรณสำนักงานภายใตสัญญาเชาการเงินของกลุมบริษัทดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาทางการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
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2555
44,128
(34,581)
9,547

2554
44,447
(25,926)
18,521

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
43,582
(34,173)
9,409

2554
43,582
(25,457)
18,125

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 3,832 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (4,606 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554) ไดใชเปนหลักประกันสำหรับเงินกูยืม
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศ 2 แหง (ดูหมายเหตุขอ 14)
ในเดือนสิงหาคม 2554 ผูบริหารของกลุมบริษัทไดตัดสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF) ของบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเปนการชั่วคราวตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2555 เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ที่ใชในเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF) ในตลาดโลกทำใหเกิดผลเสียตอการบริหารตนทุนของการผลิตเหล็กแทงผานเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF)
อยางไรก็ดีในชวงเวลาดังกลาวบริษัทยังคงดำเนินการผลิตเหล็กแทงโดยเตาหลอม Electric Arc Furnace (EAF) และผลิตสินคาสำเร็จรูป อยางตอเนื่อง
ซึ่งผูบริหารพิจารณาวาการหยุดการผลิตชั่วคราวดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทแตอยางใด โดยคาเสื่อมราคาและคาใชจาย
อื่นๆ ของเตาถลุง (MBF) จำนวนรวม 191 ลานบาทซึ่งเกิดขึ้นในชวงหยุดการผลิตชั่วคราวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ไดรวมอยูในตนทุนขาย

10. โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554
248,889
(64,116)
184,773

เพิ่มขึ้น
791
(23,684)
3,505

งบการเงินรวม
จำหนาย

โอน

(7,897)
1,404
-

3,505
(3,505)

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555
245,288
(86,396)
158,892
หนวย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553
248,774
(39,674)
209,100

เพิ่มขึ้น
57
(24,442)

งบการเงินรวม
จำหนาย

โอน

-

58
-

คาตัดจำหนายสำหรับป
2555
2554

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554
248,889
(64,116)
184,773
23,684
24,442
หนวย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
255ภ
239,458
(57,982)
181,476

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
โอน
759
(23,212)
3,505

TSTH
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235,825
(79,790)
156,035
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หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

239,420
(34,038)
205,382

เพิ่มขึ้น

38
(23,944)

จำหนาย

โอน

-

-

ยอดยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554
239,458
(57,982)
181,476

คาตัดจำหนายสำหรับป
2555
2554

23,212
23,944

ตนทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งหักคาตัดจำหนายทั้งจำนวนแลว แตยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ตนทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หักคาตัดจำหนายสะสมทั้งจำนวน

2555
4,813

2554
4,750

2555
-

2554
-

11. คาความนิยม - สุทธิ
คาความนิยม - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
คาความนิยม - สุทธิ

2555
5,607,769
(1,491,432)
4,116,337

2554
5,607,769
(1,491,432)
4,116,337

คาความนิยมขางตนเกิดจากการซื้อบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด และ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 กลุมบริษัทหยุดตัดจำหนายคาความนิยม โดยเปลี่ยนเปนการประเมินการดอยคาของคาความนิยมแทน ซึ่งมีผลทำใหไมมีคาใช
จายจากการตัดจำหนายคาความนิยมในงบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัททำการทดสอบการดอยคาความนิยมและพิจารณาวาไมมีการดอยคาของคาความนิยม เนื่องจากผูบริหาร
ของกลุมบริษัทไดจัดทำแผนธุรกิจรวมถึงแผนริเริ่มปรับปรุงการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงิน
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12. คาใชจายภาษีเงินไดและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายทางภาษีเงินได ประกอบดวย
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ
สำหรับปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดที่อยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

(14,484)

(141,488)

(14,484)

(11,722)

50,437
(271,790)
(235,837)

221,815
80,327

937
(3,584)
(17,131)

447
(11,275)

ผลตางระหวางอัตราภาษีรอยละ 15 อัตราภาษีรอยละ 20 อัตราภาษีรอยละ 25 และอัตราภาษีรอยละ 30 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
ตามลำดับ กับอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงที่คำนวณจากกำไรกอนหักภาษีเปนดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
กำไรจากรายการระหวางกัน
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีรวมผลกำไรจากรายการระหวางกัน
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษี - สวนที่ไดรับการสงเสริม

2555

2554

(1,349,750)
10,070
(1,339,680)
-

(1,060,509)
112,487
(948,022)
(24,932)

ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 15
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 20
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 30
ผลกระทบทางภาษีสำหรับคาใชจายที่ไมสามารถ :
- ผลแตกตางชั่วคราว
- ผลแตกตางถาวร

(94,715)
14,484

3,740
12,024
(303,613)

(3,679)
98,394

348
428,989

ภาษีเงินไดจากกำไรทางภาษีตามแบบแสดงรายการ
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(รายได) คาใชจายภาษีเงินได

14,484
(50,437)
271,790
235,837

141,488
(221,815)
(80,327)

อัตราภาษี
(รอยละ)

อัตราภาษี
(รอยละ)

อัตราภาษีที่แทจริง

0
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หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 20
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 30
ผลกระทบทางภาษีสำหรับคาใชจายที่ไมสามารถ
หักเปนคาใชจาย (ผลประโยชน) ในทางภาษี :
- ผลแตกตางชั่วคราว
- ผลแตกตางถาวร
ภาษีเงินไดจากกำไรทางภาษีตามแบบแสดงรายการ
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(รายได) คาใชจายภาษีเงินได
อัตราภาษีที่แทจริง

2555

2554

822,653
154,874
14,484

46,607
12,024
(447)

937
(155,811)
14,484
(937)
3,534
17,131
อัตราภาษี
(รอยละ)
1.76

447
(302)
11,722
(447)
11,275
อัตราภาษี
(รอยละ)
25.15

ผลแตกตางถาวรสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จำนวน 156 ลานบาท เกิดจากเงินปนผลรับจากบริษัทยอยแหงหนึ่ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีผลมาจากความแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี
ของสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดังตอไปนี้
หนวย : พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ มูลคาสินคา
เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวชา
ขาดทุนสะสมทางภาษี
กำไรในสินคาคงเหลือจากการขายระหวางกัน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะการ
ยอดยกมา
เพิ่มเพิ
ขึ้น่มขึ้น
ใชประโยชน
ปรัโอน
บปรุง
ยอดยกมา
จำหนา/ย
ณ
วั
น
ที
่
กลับรายการ
อัตราภาษี
ณ วั31นทีมี่ น31
าคมมีนาคม
2553
2554

ยอดยกไป
ยอดยกไป
วันทีมี่ นาคม
ณ วัน31
ทีณ่ 31
มีนาคม
2554
2555

41,239

1,189

(2,630)

(14,232)

25,566

18,624
662,105
(1,924)
1,675
21,597
743,316

1,288
268,908
2,367
273,752

(8,214)
(195,967)
(320)
(16,184)
(223,315)

(6,306)
(244,928)
(353)
(558)
(5,413)
(271,790)

5,392
490,118
90
797
521,963

รายงานประจำป 2554-2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ มูลคาสินคา
เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวชา
ขาดทุนสะสมทางภาษี
กำไรในสินคาคงเหลือจากการขายระหวางกัน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2553
37,893

เพิ่มขึ้น

ใชประโยชน/
กลับรายการ

ปรับปรุง
อัตราภาษี

4,158

(812)

-

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
41,239

20,240
440,572
(573)
1,772
21,597
521,501

432,057
436,215

(1,616)
(210,524)
(1,351)
(97)
(214,400)

-

18,624
662,105
(1,924)
1,675
21,597
743,316
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
10,093

เพิ่มขึ้น

ใชประโยชน/
กลับรายการ

1,189

(252)

ปรับปรุง
อัตราภาษี
(3,584)

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
7,446
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2553
9,646

เพิ่มขึ้น

ใชประโยชน/
กลับรายการ

ปรับปรุง
อัตราภาษี

447

-

-

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
10,093

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) จำนวน
486 ลานบาท ผูบริหารของกลุมบริษัทไดจัดทำแผนธุรกิจรวมถึงแผนริเริ่มปรับปรุงการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงิน ดังนั้นผูบริหารของกลุม
บริษัทพิจารณาวาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวจะมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตและรับรูในงบการเงิน

13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย :
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ภาษีเงินไดรอขอคืน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

147,606
41,332
188,938

167,212
39,814
207,026

6,992
8,425
15,417

25,707
7,259
32,966
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดมีขอโตแยงในเรื่องการตีความในการคำนวณภาษีและวิธีปฏิบัติสำหรับการใชผลขาดทุนสะสมที่เกี่ยวของ
กับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีผลกระทบตอคาภาษีเงินไดรวมเงินเพิ่มเปนจำนวนเงินรวม 103 ลานบาท เพื่อมิใหมีเงินเพิ่ม เกิดขึ้นอีก บริษัทยอย
ไดพิจารณาจายภาษีเงินไดสวนเพิ่มดังกลาว ตอมาวันที่ 13 กันยายน 2553 บริษัทยอยไดดำเนินการยื่นแบบการชำระภาษีเพิ่มเติม เพื่อขอคืนภาษีและจะดำเนิน
การยื่นอุทธรณตอหนวยงานที ่ เ กี ่ ยวข องทางภาษี ตามคำแนะนำด า นกฎหมายเพื ่ อ ขอทราบคำชี ้ แ จงเกี ่ ย วกั บขั ้ น ตอนในการปรั บปรุ ง ผลขาดทุ น สะสมยกมา
ที่เกี่ยวของกับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 บริษัทยอยไดทำหนังสือทวงถามการ ขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากรซึ่ง
กรมสรรพากรไดรับเรื่องแลวและกำลังอยูระหวางการพิจารณาคำรอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เรื่องดังกลาวยังไมมีขอยุติ

14. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
14.1 เงินกูยืมระยะสั้น

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

830,667
830,667

-

-

-

โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ BIBOR+2 ตอป ซึ่งเปนการทำสัญญาของกลุมบริษัทกับธนาคารแหงหนึ่ง สำหรับวงเงินสินเชื่อรวมจำนวน 900 ลานบาท
เพื่อเปนเงินทุนสำหรับการซื้อเศษเหล็กระหวางกันกับบริษัทในเครือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทไดทำสัญญากับธนาคารในประเทศ 11 แหง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำนวน 6,290 ลานบาท และ
8,110 ลานบาท ตามลำดับ เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหลานี้มีดังนี้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
2) ทรัสตรีซีทสสกุลเงินบาท
3) ตั๋วสัญญาใชเงิน

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR)
อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทไดทำการเบิกใชวงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีทแลวจำนวน 2,406 ลานบาท และ
2,570 ลานบาท ตามลำดับ

14.2 เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว (มีสกุลเงินเปนเงินบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 แยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจายชำระไดดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ครบกำหนดภายในหนึ่งป
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม
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รายงานประจำป 2554-2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

750,000
4,325,000
5,075,000

1,300,000
4,325,000
5,625,000

750,000
4,325,000
5,075,000

1,300,000
4,325,000
5,625,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ย MLR-1.25 ตอป หนี้เงินตนชำระเปนรายไตรมาส 28 งวด โดยเริ่มจากวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทไดทำสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสองแหงจำนวน 3,500 ลานบาท เพื่อใชในการดำเนินโครงการของ
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย สำหรับ Mini Blast Furnace Project เงินกูยืมดังกลาวมีกำหนดชำระคืนเปนรายไตรมาส 20 งวด
โดยเริ่มชำระเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ MLR-2 ตอป บริษัทไดนำอาคารและอุปกรณ ของบริษัทยอย 2
แหงเปนหลักประกันสำหรับเงินกูยืมดังกลาวตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
9
เงินกูยืมมีขอจำกัดเกี่ยวกับการดำรงอัตราสวน
ทางการเงินและโครงสรางการถือหุน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงนั้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทไดทำขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายสัญญากูยืมเงินเพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกูงวดแรกตอไปอีก 1 ป โดยเริ่มชำระ
เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทใชสินทรัพยทั้งหมดของ Mini Blast Furnace Project ยกเวนที่ดินเปนหลักประกันวงเงินกูยืมดังกลาว
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทไดทำการเบิกใชเงินกูดังกลาวแลวจำนวน 3,500 ลานบาท และ 3,500 ลานบาท ตามลำดับ
ตามหนังสือลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทไดขอเลื่อนการชำระคืนเงินกูแกธนาคารผูใหกูทั้ง 2 แหง ออกไปอีก 4 ไตรมาส เริ่มตนเลื่อนจากงวด
พฤศจิกายน 2554 ไปเปนงวดพฤศจิกายน 2555 เนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจ โดยมีผลกระทบอยางรุนแรง
ตอสภาวะแวดลอมทางธุรกิจในหลายๆดาน รวมถึงยอดขายที่ลดลงจากที่ลูกคาระงับการสั่งซื้อ ความไมพอเพียงของเศษเหล็กในประเทศ และการหยุดชะงัก
ของบริการของผูบริการขนสงสินคา
ซึ่งสงผลกระทบใหปริมาณและการหมุนเวียนของเงินสดลดลง ซึ่งธนาคารผูใหกูไดอนุมัติใหเลื่อนการชำระคืนเงินกูโดย
มีการกำหนดชำระคืนเงินกูงวดตอไปในเดือนพฤศจิกายน 2555

15. เจาหนี้การคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เจาหนี้การคาดังกลาวเปนหนี้ของบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) ตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมเจาหนี้
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 และไดรับความเห็นชอบ
จากศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 เจาหนี้ดังกลาวจะไดรับชำระหนี้เงินตนครบทั้ง
จำนวนภายใน 10 ป โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทสามารถจะเลือกชำระไดตั้งแตปที่ 5 ถึงปที่ 10 นับจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 หนี้ดังกลาวค้ำประกันโดยบริษัท
เหล็กสยาม (2001) จำกัด และบริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด โดยไมมีคาธรรมเนียม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เจาหนี้ดังกลาวขางตนไดถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป จึงไดจัดประเภทภายใตหนี้สินหมุนเวียน

16. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชนของพนักงานตามแผนการจายเงินสมทบประกอบดวย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึงอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5
ถึงอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามขอกำหนดของ กระทรวง
การคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เงินสมทบของกลุมบริษัทซึ่งบันทึกเปนคาใชจายใน งบการเงินรวมมีจำนวน 38 ลานบาท และ 37 ลานบาท
ตามลำดับ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 11 ลานบาท และ 9 ลานบาท ตามลำดับ

17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเปนจำนวน 127.53 ลานบาท และ 137.46
ลานบาท ตามลำดับ ประมาณการหนี้สินดังกลาว คำนวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระ
สมมติฐานหลักที่ใชในการวัดมูลคาตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีดังนี้
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
อัตราสวนลด (รอยละ)
อัตราเงินเดือนถัวเฉลี่ยที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น (รอยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (รอยละ)
อายุเกษียณของพนักงาน (ป)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

3.68
5.00
0 - 10.00
55 - 60

4.25
6.00
0 - 10.00
55 - 60

3.68
5.00
0 - 8.00
55 - 60

4.25
6.00
0 - 8.00
55 - 60

ตนทุนผลประโยชนรวมอยูในคาใชจายในการบริหารและรับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กำไร) ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สุทธิรับรูระหวางป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

38,400
5,306

11,822
6,906

21,219
1,299

3,752
1,795

(12,838)
30,868

4,161
22,889

9,335
31,853

(4,056)
1,491

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และการกระทบยอดดวยจำนวนที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

127,530

137,462

37,233

33,645
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตนงวด
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กำไร) ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การจายเงินผลประโยชนพนักงานระหวางป
ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ปลายงวด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

137,462
38,400
5,306
(12,838)
(40,800)

126,306
11,822
6,906
4,161
(11,733)

33,645
21,219
1,299
9,335
(28,265)

32,154
3,752
1,795
(4,056)
-

127,530

137,462

37,233

33,645

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18. ทุนเรือนหุน ทุนสำรองตามกฎหมายและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หุนบุริมสิทธิ
สิทธิของบุริมสิทธิมีดังตอไปนี้
ก) หุนบุริมสิทธิเหนือหุนสามัญในการไดรับเงินจากการชำระบัญชีกอนหุนสามัญ โดยไดรับเงินคืนทุนคาหุนบุริมสิทธิ เมื่อเงินที่เหลือจากการชำระบัญชี ณ
วันที่ชำระบัญชีมีจำนวนไมเกินจำนวนของผลคูณของจำนวนหุนบุริมสิทธิที่เหลืออยูในเวลานั้นกับ 1.87 บาท บวกดวยผลคูณของจำนวนหุนบุริมสิทธิที่คงเหลืออยู
ในเวลานั้น กับ 1.30 บาท
ข) บุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิใหมีกำหนดระยะเวลา 11 ป ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นับแตวันที่ผูถือหุนบุริมสิทธิชำระ
คาหุนบุริมสิทธิใหแกบริษัทในครั้งแรกเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวใหบุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิเปนอันสิ้นสุดลงทันที และใหแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
ค)

หุนบุริมสิทธิมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุนสามัญ

ง)

หุนบุริมสิทธิของบริษัทสามารถแปลงเปนหุนสามัญได โดยมีอัตราการแปลง 1 : 1 โดยผูถือหุนบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมทั้งเวนคืนใบหุน

ทุนสำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจาย เปนเงิน ปนผลไมได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทุกคราวที่จายเงินปนผล บริษัทยอยจะตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบสวนของจำนวนผลกำไร
ซึ่งบริษัทยอยไดรับจากกิจการของบริษัทนั้น จนกวาทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทยอย ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรปนผลไมได

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมี 2 ประเภท ไดแก
ก)
1 หุนสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 1 จำนวน 1,083,275,200 หนวย เสนอขายในราคา 0.05 บาทตอหนวย ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2.10 บาทตอ

ข)
1 หุนสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 2 จำนวน 1,520,763,525 หนวย เสนอขายในราคา 0.05 บาทตอหนวย ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 6.114 บาทตอ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนดังกลาวเปนชนิดที่เปลี่ยนมือได มีอายุ 10 ป นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (วันที่ 2 ธันวาคม 2545) หากผูถือใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนไมใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาวจะมีผลใหใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนดังกลาวสิ้นสภาพลง

19. การจัดการสวนทุน
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของกลุมบริษัทเปนไปเพื่อการดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่องของกลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทน
ตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่นๆ
ฝายบริหารไดมีการกำหนดกลยุทธตางๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการกำหนดนโยบายจายเงินปนผลและการ
บริหารเงินทุนเพื่อการดำรงไวซึ่งโครงสรางของทุนและตนทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม และเพื่อใหเปนไปตามอัตราสวนหนี้ตามสัญญา

20. รายไดอื่น
รายไดอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
รายไดคาบริการจัดการ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

87,976
87,976

49,746
49,746

309,739
789,722
1,099,461

309,455
14,983
324,438

21. คาใชจายตามลักษณะ
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เกิดขึ้นภายหลังจากหักคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
คาวัตถุดิบใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายดอกเบี้ย
คาขนสง
คาสาธารณูปโภค
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
ปรับปรุงอัตราภาษีสำหรับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

21,419,997
779,725
1,034,059
297,982
188,315
2,059,248
679,220
271,790
276,401
921,935
27,928,672

21,952,015
760,843
1,096,122
282,878
206,588
2,229,704
775,310
476,363
27,779,823

216,914
36,406
291,003
1,129
5,315
3,584
163,098
717,449

165,525
36,380
274,961
1,119
1,077
169,132
648,194

22. กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
ปรับปรุงขาดทุน (กำไร) ของหุนบุริมสิทธิ (หมายเหตุขอ 18)
กำไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคำนวณกำไรตอ
หุนสามัญขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก หุน
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

(1,585,587)

(980,182)

805,522

35,332

4,993
(1,580,594)
47,442

4,179
(976,003)
29,420

805,522
(24,178)

35,332
(1,060)

(1,533,152)

(946,583)

781,344

34,272

8,168,767,623
(0.19)

8,168,767,623
(0.12)

8,168,767,623
0.10

8,168,767,623
0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดกำไรตอหุนปรับลด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ไมมีผลกระทบทำใหกำไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง เนื่องจากไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน

23. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทโดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกันรายการกับบริษัทและ
กิจการ ที่เกี่ยวของกันไดกำหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้

นโยบายการกำหนดราคา
ขาย
ซื้อ
รายไดคาบริการจัดการ
คาบริการจาย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกันที่สำคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย :

ประเภท
บริษัทยอย

บริษัท
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)

ประเภท
กิจการอื่น

บริษัท
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.

(เดิมชื่อ Corus International Trading Limited)
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.

(เดิมชื่อ Corus UK Ltd.)
Tata Steel International (Singapore) Ltd.
Corus Staal B.V.
Tata Steel IJmuiden BV

บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Ltd.
Tata Sons Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเหล็กเสน เหล็กลวด
และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเสน
ผลิต จำหนายและซื้อมาขายไป
สินคาเหล็กเสน เหล็กลวดและ
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ผลิตลวดเหล็ก
คาขาย
คาขาย
คาขาย

ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน

คาขาย
ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก

ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน

ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก

ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน

บริการดานซอฟตแวร
บริการดานซอฟตแวร
บริการดานการอบรม
การลงทุนและใหบริการดานที่ปรึกษา

ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
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ประเภท

บริษัท
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited

บริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel Ltd.
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
Tata Steel International (UK) Ltd.
Tata Steel Nederland Services B.V.

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

บริการจัดซื้อจัดจาง
ขนสง
ผลิตเหล็ก
รีไซเคิลเศษเหล็ก
การลงทุน
ผลิตเหล็ก
คาขาย
ขนสง
ผลิตเหล็ก

ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ถือหุนโดยออมผานบริษัทยอย
ผูถือหุน
บริษัทใหญ
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน
ผูถือหุนกลุมเดียวกัน

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
Tata Steel International (Singapore) Ltd.
Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

54,243
2,441
56,684

24,229
165,070
49,053
238,352

-

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระนอยกวา 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

23,954
32,730
56,684

229,340
9,012
238,352

-

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด
Tata Steel Nederland Services B.V.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata Sons Ltd.*

รวม
*

2555

2554

2555

2554

821
1,202
71,220
73,243

2,027
683
71,220
73,930

29,729
26,011
4,143
1,202
71,220
132,305

16,408
23,763
4,690
71,220
116,081

บริษัทไดจายเงินจายเงินลวงหนาสำหรับการใชเครื่องหมายการคาจำนวนรวมประมาณ 71 ลานบาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
รวม

ตอป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

-

-

784,426
3,301,940
4,086,366

745,770
3,343,957
4,089,727

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของเปนเงินใหกูยืมประเภทไมมีหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เปนรอยละ 1 - 5.5
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสำหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

3,592,690
497,037
4,089,727
(3,361)
4,086,366

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.25 ตอป)
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.00 ตอป)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

-

-

2,900,000
3,500,000
6,400,000

2,900,000
3,500,000
6,400,000

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกันตามสัญญาลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทไดทำขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งสองฉบับเพื่อขยายระยะเวลาครบ
กำหนดการ จายชำระงวดแรกเปนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และจะครบกำหนดชำระงวดสุดทายวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยตอป เปนอัตรารอยละ
MLR - 1.25 และ MLR - 2.00
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ระยะเวลาครบกำหนดการจายชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
ครบกำหนดภายในหนึ่งป
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
ครบกำหนดหลังจากหาป
รวม

2555
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
-

2555

780,000
5,220,000
400,000
6,400,000

2554

780,000
5,220,000
400,000
6,400,000
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
Tata Steel Limited
Tata Steel UK Ltd.
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.

บริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด
รวม
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
Mjunction Services Limited

บริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

677,013
47,375
8,107
732,495

42,671
572,269
715,079
12,621
351
9,924
1,352,915

-

-

-

-

63
475
343

82
1,193
152

-

7,880
585
144
11,287
19,896

881

7,880
9,307

2
7,246
7,248

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 ตอป)
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน*
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

-

-

203,427

806,216

270,596

-

270,596

-

-

270,596

270,596

* เงินกูยืมระยะยาวจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกัน ซึ่งไมมีดอกเบี้ยโดยมีเงื่อนไขที่บริษัทสามารถเลือกจะชำระหนี้ ไดตั้งแตปที่ 5 ถึงปที่ 10 นับจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
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รายการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กับกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
รายได

ขาย
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
Tata Steel Limited
Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.
Tata Steel International (Singapore) Ltd.

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

2,198,612
67,828
234,915
26,128
2,527,483

1,794,622
895,474
420,906
436,048
10,717
3,557,767

-

-

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
รวม

-

-

35,605
411
379,342
415,358

39,685
311,468
351,153

รายไดคาบริการจัดการ
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
รวม

-

-

124,411
173,328
12,000
309,739

122,709
174,749
11,997
309,455

6,949
6,630
13,579

1,467
6,298
8,915
16,680

787,500
6,949
794,449

-

3,998
(38)
1,489,394
178,487
6,393
1,287
181,796
94,402
55,999
64
1,432
540
2,013,754

5,519
79,972
1,100,082
220,121
1,482,897
115,891
392,651
27,128
1,091,159
260
12,839
4,528,519

-

-

รายไดอื่นๆ
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata Steel Nederland Services B.V.

บริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด
รวม
คาใชจาย
ซื้อ
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.

บริษัท สยาม สตีล มิลล เซอรวิสเซส จำกัด
Tata Steel UK Ltd.
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Tata Steel Limited
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.
Tata Steel International (UK) Ltd.
Tata Steel IJmuiden B.V.
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
Corus Staal B.V.

รวม
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555

ดอกเบี้ยจาย
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จำกัด
รวม

-

คาใชจายอื่นๆ
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata Sons Ltd.

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
Tata Steel Limited
Tata Steel UK Ltd.
Tata Services Ltd.
Tata Technologies Pte. Ltd.

บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
Mjunction Services Limited
Tata Consultancy Services Ltd.

รวม
คาตอบแทนผูบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

-

8,987
8,987

11,494
11,494
-

74
−
27
10,379
749
11,229

19
387
55
8,907
164
12
24,572
967
85
35,168

12
10,379
38
10,429

19
387
55
164
12
24,572
85
25,294

43,434

46,912

40,434

46,912

24. สิทธิพิเศษและประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษและประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังตอไปนี้

บริษัทยอย

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ไดรับการสงเสริม

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กลวด
ผลิตน้ำเหล็ก เหล็กถลุง
และเหล็กขั้นกลาง

การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิเปนเวลา 8 ป
เมษายน 2549 - เมษายน 2557
พฤศจิกายน 2552 – พฤศจิกายน 2560

ในฐานะที่เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจำกัด ที่กำหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

25. รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกำหนดวิธีการรายงานรายไดสำหรับผูไดรับการสงเสริม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541
กำหนดใหบริษัทแสดงยอดรายไดจากการจำหนายในประเทศและตางประเทศแยกจากกัน พรอมทั้งแยกเปนสวนที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริมสำหรับปสิ้นสุด วันที่
31 มีนาคม 2555 และ 2554 รายการดังกลาวมีดังนี้
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หนวย : พันบาท

รายได

รายได

Unit : Million Baht
งบการเงินรวม
สำหรั
บ
ป
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
มี
น
าคม
2555
Consolidated Financial Statements
สวนที่ไดfor
รับthe year สended
วนที่ไมไMarch
ดรับ 31, 2012 รวม
การส
ง
เสริ
ม
การส
ง
เสริ
Promoted sector Non-promotedมsector
Total

รายไดจากการขายในประเทศ
รายไดจากการขายนอกประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได

6,072
57
6,129
15
6,144

18,334
1,760
20,094
105
20,199

งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
สวนที่ไดรับ
สวนที่ไมไดรับ
การสงเสริม
การสงเสริม
รายไดจากการขายในประเทศ
รายไดจากการขายนอกประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได

5,533
338
5,871
5,871

20,090
801
20,891
58
20,949

24,406
1,817
26,223
120
26,343
หนวย : พันบาท

รวม
25,623
1,139
26,762
58
26,820

26. เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี ่ ย งด า นสิ น เชื ่ อ เกิ ด จากการที ่ ล ู ก ค า ไม ส ามารถชำระภาระผู ก พั น ให ก ั บ กลุ  ม บริ ษ ั ท ได ต ามสั ญ ญาซึ ่ ง ทำให เ กิ ด ความเสี ย หายทางการเงิ น
กลุมบริษัทไดมีนโยบายปองกัน ความเสี่ยงนี้ โดยพิจารณาการใหสินเชื่อกับลูกคา กำหนดวงเงินสินเชื่อ ขอการค้ำประกันจากธนาคาร และหรือการค้ำประกันโดยบุคคล
กำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานการควบคุมการใหสินเชื่อ และมีการติดตามการรับชำระเงิน ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเทากับมูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่นซึ่งแสดง ตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณโดยฝายบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากกลุมบริษัทมีเงินใหกูยืมและเงินกูยืมที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะทำธุรกรรมตราสาร
ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกำไรหรือการคา
นอกจากนี้ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เพื่อปองกันความเสี่ยงในหนี้สินตามที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอโดยฝายจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม
บริษัท และลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

มูลคายุติธรรม
กลุมบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
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ภายในหนึ่งป เจาหนี้การคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทยอยถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป และหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป − ราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลคายุติรรมใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว - ราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของเจาหนี้การคาระยะยาวจากการปรับโครงสรางหนี้ของ บริษัทยอยและเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันคำนวณ
ณ โดยวิธีสวนลดกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู ณ ปจจุบัน โดยมีมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
เจาหนี้การคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทยอย
หนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

156,522
226,611

−
226,611

27. สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กลุมบริษัทไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งสัมพันธกับเจาหนี้การคาในสกุล
เงินตราตางประเทศของกลุมบริษัท กลุมบริษัทไมไดทำสัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการคาหรือเพื่อเก็งกำไร
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่กลุมบริษัททำไวมีดังนี้

วันครบกำหนด
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
วันที่ 30 เมษายน 2555 - วันที่ 31 ตุลาคม 2555

วันครบกำหนด
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
วันที่ 1 เมษายน 2554 - วันที่ 31 สิงหาคม 2554
สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
วันที่ 29 เมษายน 2554

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

จำนวนเงิน
ตามสัญญา
(ดอลลารสหรัฐ)

อัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาตามสัญญา
(บาทตอดอลลารสหรัฐ)

มูลคาตามสัญญา

49,453,412

30.47 - 32.05

1,543,016

(พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

มูลคายุติธรรม
กำไร (ขาดทุน)
(พันบาท)
(1,702)

จำนวนเงิน
ตามสัญญา
(ดอลลารสหรัฐ)

อัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาตามสัญญา
(บาทตอดอลลารสหรัฐ)

มูลคาตามสัญญา

56,970,000

30.21 - 33.71

1,741,902

(4,521)

6,370,000

30.67

195,368

2,143

(พันบาท)

มูลคายุติธรรม
กำไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

28. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
ก) เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดแลวแตยังไมเขาเงื่อนไขการเปนหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 จำนวน 135 ลานบาท และ 182 ลานบาท ตามลำดับ
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ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารแกกรมสรรพากรและการไฟฟาฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 จำนวน 758 ลานบาท และ 755 ลานบาท
ตามลำดับซึ่งเปนไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 จำนวน 185 ลานบาท และ 315 ลานบาท ตามลำดับ
ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงานสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงาน รถยนตและอุปกรณสำนักงาน
(รวมคาบริการ) ดังตอไปนี้
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555

ภายในระยะเวลาหนึ่งป
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปแตไมเกินหาป
ระยะเวลามากกวาหาป
รวม

32,413
63,792
14,860
111,065

2554

40,914
70,377
26,715
138,006

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

18,496
13,054
31,550

2554

27,195
21,013
48,208

29. ขอมูลจำแนกตามสวนงาน
บริษัทยอยของบริษัทดำเนินการผลิตและจำหนายสินคาเหล็กเสน เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ ขนาดเล็กซึ่งตั้งบริษัทอยูในประเทศไทย การขายของบริษัทยอย
สวนใหญเปนการขายภายในประเทศ สวนการขายตางประเทศนั้นเปนสัดสวนที่ไมมีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมทำการเปดเผยขอมูลจำแนกตามสวนงานดังกลาว

30. การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งสรุปไดดังนี้
หนวย : พันบาท

รายการ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยว
ของกัน
ลุกหนี้อื่น – อื่นๆ
เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอย
เงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนของบริษัทยอย
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)

บัญชีที่แสดงไวเดิม

จัดประเภทใหมเปน
ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย

71,220

71,220

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

19,942

6,193

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

-

10,245,084
57,275

59,300
58

2

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอย
เงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนของบริษัทยอย
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนามของกลุมบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
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