วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น โดยการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทด้วยสินค้าเหล็กพิเศษและการสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จะคงความยั่งยืนในการเป็นผู้นำ�ตลาด
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวในประเทศไทย
เพือ่ บรรลุผลสำ�เร็จตามทีก่ �ำ หนดไว้ขา้ งต้น บริษทั จะมุง่ เน้นการให้ความ
ใกล้ชิดกับลูกค้า การดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ มาตรฐานสูงสุดของการเป็น
บรรษัทพลเมืองที่ดี ตลอดจนความสุขและความกระตือรือร้นในการ
ทำ�งานของพนักงาน

เป้าหมายในปี 2558
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

เพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ให้อยู่ในอัตรา 12%

ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน

ลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้อยู่ใน
อัตรา 0.4

รักษาสิ่งแวดล้อม

ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้นอ้ ยกว่า
อัตรา 1 ตันต่อตันน้ ำ�เหล็ก

เป็นองค์กรแห่งทางเลือก (Employer of Choice)
เป็นบริษัทชั้นนำ�ที่มีผู้ต้องการเข้าร่วมงานในระดับ
Top Quartile เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม

สารบัญ
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
สารจากคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ประวัติและพัฒนาการที่สำ�คัญ
การบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
บุคลากรและการพัฒนา
การควบคุมภายใน
การกำ�กับดูแลกิจการ

1
3
5
7
16
21
23
24
26
31
32
33

รายการระหว่างกัน		
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

47
48
52
54
55
56
59
61
62
63
66
99

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน		

2556

2555

2554

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย

25,014.52

26,223.03

26,761.72

รายได้รวม

25,252.19

26,343.09

26,819.64

กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

289.96

*(406.00)

(96.91)

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย

641.56

**257.98

326.60

(4,219.49)

(1,349.75)

(1,060.51)

**** (4,545.47)

***(1,580.59)

(976.00)

รวมสินทรัพย์

18,101.05

22,959.90

24,913.23

รวมหนี้สิน

9,129.30

9,432.54

9,799.38

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,971.75

13,527.36

15,113.85

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

8,421.54

8,421.54

8,421.54

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.07

1.61

1.79

(0.56)

(0.19)

(0.12)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.34

1.70

1.91

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

1.02
1.73

0.70
0.87

0.65
1.15

อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)

(18.00)

(6.00)

(3.64)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

(22.14)

(6.60)

(3.80)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

(40.41)

(11.04)

(6.25)

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ :

*
**
		
***
		
		
****
			

1

ค่าใช้จ่ายพิเศษ 408 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF และอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายพิเศษ 175 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ 415 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF, การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
272 ล้านบาท เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายพิเศษ 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 และตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 286 ล้านบาท
เนื่องมาจากคาดว่าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัน

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ปริมาณการขาย (พันตัน)

1,289

1,300

30,000

26,762 26,223

25,000

1,250
1,198

1,200

1,175

1,112

52 53 54 55 56

0

-3,500
-4,000

0

ไม่รวม
ขาดทุน
จากการด้อย
ค่าและภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

รวมขาดทุน
จากการด้อย
ค่าและภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
หนี้สิน : ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,400
1,200

1,157

25,000
20,000
642

9,129

0

9,433

52 53 54 55 56

0.70

0

9,799

56

10,421

(3,886)(4,545)

52 53 54 55

0.65

5,000
8,879

200

0.65

258

-4,000

0.50

0.55

10,000
327

1.00

8,972

15,000

600
400

13,527

ค่าใช้จ่ายพิเศษ
175 ลบ.

1.02

1,024

800

ขาดทุนจาก
การด้อยค่าและ
ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี

1.50

15,114

1,000

30,000

-2,000

-5,000

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย (ล้านบาท)

16,094

(659)

56

52 53 54 55

รวมผลกระทบ
ก) ขาดทุนจากการด้อย
ค่า 3,600 ลบ. ข) ตัด
จำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
286 ลบ.

(1,581)

-3,000

-4,500

52 53 54 55 56

(54)
(976)

(3,600) (4,219)

16,149

-1,000

81

ขาดทุนจาก
การด้อยค่า

-3,000

5,000

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

1,000

(1,061)
(1,350)

-2,500

10,000

ค่าใช้จ่ายพิเศษ
415 ลบ. ปรับปรุง
ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี 272 ลบ.

(619)

-1,000
-1,500

20,000
15,000

1,050
1,000

25,015

22,422

(44)

-500

-2,000

1,139

1,150

106

0

29,353

รวม
ผลกระทบ
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า
รวม 3,600 ลบ.
ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่า

ไม่รวม
ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่า

500

35,000

1,350

1,100

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

52

53

54

55

56

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

0107545000136
ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กทรงยาว
12 กรกฎาคม 2545
29 พฤศจิกายน 2545
18 ธันวาคม 2545

ทุนจดทะเบียน

11,025,579,573 บาท
หุ้นสามัญ 		 10,772,806,348
หุ้นบุริมสิทธิ		
252,773,225
8,421,540,848 บาท
หุ้นสามัญ		 8,168,767,623
หุ้นบุริมสิทธิ		
252,773,225
หุ้นละ 1.00 บาท
TSTH
ในประเทศ 			TH0692010000
ต่างด้าว 			TH0692010018
NVDR 			TH0692010R12

		
		

ทุนชำ�ระแล้ว
		
		

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
สัญลักษณ์หลักทรัพย์
หมายเลขกำ�กับหลักทรัพย์
		
		

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
		
		

เว็บไซต์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
		
		
		
		

ผู้สอบบัญชี
		
		
		
		

นักลงทุนสัมพันธ์
		
		

3

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223
http://www.tatasteelthailand.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440)
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757
นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 2430
อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
		
		
		
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

0107536001273
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
4 ตุลาคม 2531
เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำ�บลบ่อวิน
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350
4,628,010,864.00 บาท
4,627,965,356.40 บาท
1.20 บาท
99.76 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
		
		
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

0105532094348
ผลิตเหล็กเส้น
4 ตุลาคม 2532
แปลงที่ ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 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) จำ�กัด

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
		
		
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำ�บลบางโขมด
อำ�เภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-8000 โทรสาร 0-3628-8002
120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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สารจากคณะกรรมการ

นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ทุกท่านคงจะจำ�ได้ว่าบริษัทได้เริ่มต้นปีบัญชี 2556 ด้วยความคาดหมายถึง
แนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ในการดำ�เนินธุรกิจ และได้ด�ำ เนินการปรับตัวตามแผนการพลิก
ฟืน้ ผลประกอบการของบริษทั เพือ่ มุง่ มัน่ ต่อไปข้างหน้าโดยการสานต่อผลการ
ประกอบการที่สามารถทำ�ได้ดีในไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2555 อย่างไรก็ตาม
ในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2556 บริษัทกลับต้องประสบกับเหตุการณ์ที่สำ�คัญ
3 ประการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัท

สามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ส้นทางของการพลิกฟืน้
ผลประกอบการของบริษทั โดยทีผ่ ลประกอบการสามารถฟืน้ ตัวดีขนึ้ ในช่วงครึง่
หลังของปีบัญชี 2556 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว
บริษัทของท่านมีผลกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA) เป็นบวกที่ร้อยละ 2.5 ของยอดขาย และในปีนี้
เรายังได้เห็น EBITDA ที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของ 2 ปีก่อน ซึ่งอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขาย

ประการแรก วิกฤตทางการเงินในยุโรป (Eurozone) ยังคงส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อภาวะเศรษฐกิจในยุโรป และนำ�ไปสู่ความต้องการใช้เหล็กที่ลดลงอย่าง ผลสำ�เร็จที่ส�ำ คัญในปีบัญชี 2556
มาก เป็นเหตุให้บริษัทผู้ผลิตเหล็กส่วนใหญ่ในยุโรปมีผลประกอบการที่ไม่ดี • ความปลอดภัย: บริษัทมีอัตราอุบัติเหตุจากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงานต่ำ�
ประการที่สอง ราคาเหล็กและราคาวัตถุดิบได้ลดลงอย่างหนักในช่วงเดือน
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถลดลงต่ำ�ที่สุดอยู่ที่ 0.46 เมื่อเทียบกับ
มิถนุ ายน ถึง เดือนสิงหาคม 2555 ถึงตันละ 3,000 บาท ซึง่ เป็นทีร่ บั รูโ้ ดยทัว่ ไป
0.77 เมื่อปี 2555 และ 1.31 เมื่อปี 2554
ของบริษัทผู้ผลิตเหล็กเกือบทั้งหมดตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2555 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: ได้ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ (ซึง่ แย่กว่าในปี 2554) ประการทีส่ าม
กำ�จัดฝุน่ สังกะสี การทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ประเทศจีนประสบกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของ
และสุขภาพ (EHIA) และการจัดการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนปี 2555 จึงก่อให้เกิดผลกระทบทีต่ ามมาอีกหลายประการทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
ไดออกไซด์ซงึ่ สามารถทำ�ได้ดขี นึ้ ในปีนบี้ ริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป๊ จำ�กัด
จากการไหลทะลักของสินค้าเหล็กสำ�เร็จรูปจากประเทศจีนเข้ามายังภูมิภาค
(มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้รบั การรรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สิ่งแวดล้อม (ISO14001) โดยใช้เวลาเพียง 9 เดือนเท่านั้น
และสินค้าเหล็กลวด สำ�หรับในประเทศไทยเอง ก็ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง • การจัดหาเศษเหล็ก: ได้ดำ�เนินการจัดแบ่งกลุ่มผู้ค้าเศษเหล็กให้มีความ
จากการนำ�เข้าสินค้าเหล็กดังกล่าวในปี 2555 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554
ชัดเจน จึงทำ�ให้สามารถจัดหาเศษเหล็กจากผู้ขายภายในประเทศได้เพิ่ม
ถึงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของการบริโภคเหล็ก
มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดการนำ�เข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศที่มีราคา
ภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันที่ร้อยละ 12 นอกจากนี้สินค้าเหล็กที่
สูงกว่า นอกจากนีย้ งั มีการริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ ในการจัดหาและจัดการเศษเหล็ก
นำ�เข้ายังมีราคาทีต่ �่ำ อย่างมาก จึงส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดตกต่�ำ ลงไปด้วย
เช่น การแบ่งกลุ่มเกรดเศษเหล็กให้มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้า
(Value in Use; ViU) และการดำ�เนินการจัดหาเศษเหล็กเพิ่มเติมเอง
สำ�หรับบริษทั ทาทาสตีล (ประเทศไทย) นัน้ การนำ�เข้าดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบ
(Backward integration) ซึ่งทำ�ให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดหาเศษ
ต่อบริษทั ราวร้อยละ 35 ของสินค้าทุกประเภททีบ่ ริษทั ทำ�การผลิต ซึง่ ส่วนใหญ่
เหล็กกับการดำ�เนินการผลิตของโรงงาน
จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กลวดคาร์บอนสูง บริษัทจึงได้ยื่นเรื่องเสนอต่อ • โครงการปรับปรุงงานด้านการตลาดและการขายทำ�ให้มียอดขายเหล็ก
ภาครัฐเพื่อขอให้พิจารณาดำ�เนินการไต่สวนเพื่อกำ�หนดมาตรการตอบโต้การ
เส้นเพิ่มมากขึ้น โดยมีลูกค้ารายใหม่ๆ (ในหลายภูมิภาค) นอกจากนั้น
ทุม่ ตลาดจากการนำ�เข้าสินค้าดังกล่าว โดยบริษทั มุง่ หวังว่าภาครัฐจะได้ด�ำ เนิน
ยังสามารถเพิ่มยอดขายกับลูกค้ารายเดิมด้วยการบริหารจัดการความ
การในขัน้ ตอนต่อไปด้วยการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผูผ้ ลิตเหล็กในประเทศ
สัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาตลาดเหล็กส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 65
สินค้า TATA TISCON สามารถทำ�ยอดขายในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี
ในส่วนทีเ่ ป็นเหล็กข้ออ้อย และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 77 และยิ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
นอกเหนือจากเหตุการณ์ทงั้ สามประการข้างต้น เรายังประสบกับอุบตั เิ หตุทไี่ ม่
ตำ�แหน่งผู้นำ�ตลาด ในปีนี้ บริษัทยังได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล็ก
คาดคิดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2555 เนือ่ งจากเกิดการระเบิดของโรงงานที่
ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (Seismic rebars) เป็น
ตัง้ อยูใ่ กล้เคียงกับโรงงานของเราทีจ่ งั หวัดระยอง ส่งผลกระทบให้ตอ้ งหยุดการ
ครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย
ผลิตเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เหตุการณ์นไี้ ด้สง่ ผลต่อการผลิตและความราบรืน่ • การพยายามรักษาและให้ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กคุณภาพ
ของการดำ�เนินงานเป็นเหตุให้ตน้ ทุนการผลิตเพิม่ สูงขึน้ และต้องสูญเสียโอกาส
สูงหรือเหล็กเกรดพิเศษ และยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มของเหล็ก
ในการจำ�หน่ายสินค้า
ลวดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยอดขายของผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพ
สูงลดลงไปเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมด (ในปี
ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นที่โชคร้ายเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมา
บัญชี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 28) ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากมีการนำ�เข้า
แล้ว แต่บริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่งได้แสดงให้เห็นโดยเด่นชัดถึงความ
เหล็กลวดจากประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น
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แนวโน้มธุรกิจในปีบัญชี 2557

• การริเริ่มโครงการผู้นำ�แห่งอนาคต หรือ LOT - “Leaders of Tomorrow” ถึงแม้จะมีการคาดการณ์กันว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปในปี 2556 จะ
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพเป็นผู้นำ�สามารถเติบโตก้าวหน้า เป็นไปอย่างช้าๆ และผลกระทบจากการนำ�เข้าเหล็กจากประเทศจีนมาใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงมีตอ่ เนือ่ ง แต่บริษทั ได้มองไปข้างหน้า
ในสายงานอาชีพได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงระยะเวลา 5 - 7 ปีถัดจากนี้ ว่ายังคงมีความต้องการสินค้าเหล็กเพิ่ม
การดำ�เนินการที่ส�ำ คัญของบริษัทอีกประการหนึ่งในปี 2556 คือ การควบคุม อยู่อีกมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการเร่งรัดการก่อสร้าง
เรือ่ งเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไปอย่างรัดกุม โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะมีเงินสดที่เหมาะสมในบริษัท การดำ�เนินการ ของตนเองในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้สามารถสนับสนุนฐานการผลิต
ดังกล่าวทำ�ให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคาร ซัพพลายเออร์ และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทดี่ �ำ เนินการอยูน่ อกประเทศไทย การประกาศโครงการ
ลูกค้า ซึ่งได้เห็นถึงการดำ�เนินงานพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทอย่างมี ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานมูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท เมือ่ เร็วๆ นี้ ซึง่ ประกอบไป
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ชัดเจนในการจัดการกับ “ส่วนต่าง ด้วยโครงการก่อสร้างการคมนาคมระบบราง (ร้อยละ 82.92) และการก่อสร้าง
ของราคา (spread)” (ราคาขายสินค้าลบด้วยราคาต้นทุนเศษเหล็กทีใ่ ช้ในการ ถนนเพิ่มเติม (ร้อยละ 14.47) จะเป็นก้าวแรกในทิศทางดังกล่าว นอกจากนี้
ผลิต) ซึ่งดำ�เนินการได้เป็นอย่างดีท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนจาก ยังมีแรงผลักดันจากการเติบโตในด้านการผลิตรถยนต์ เนื่องจากประเทศไทย
ภายนอกทีบ่ ริษทั เหล็กทุกแห่งในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียง กำ�ลังไต่ระดับก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดใน
ใต้ต่างต้องประสบอยู่เช่นเดียวกัน การที่ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเป็น ภูมภิ าค ควบคูไ่ ปกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ ลาว
ลำ�ดับในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมาทำ�ให้เกิดความมั่นใจว่าเราได้ผ่านพ้น กัมพูชา และพม่า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป
ความเชื่อมั่นด้านการก่อสร้างในภาคเอกชนที่กลับมา ประกอบกับการเริ่ม
ช่วงเวลาที่ยากลำ�บากมาแล้วและพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
โครงสร้างสาธารณูปโภคทีเ่ คยชะลอตัวในเขตกรุงเทพมหานคร และการขยาย
ท่านคงจะจำ�ได้ว่าบริษัทได้ตัดสินใจครั้งสำ�คัญเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ใน การก่อสร้างที่เชียงใหม่ คาดว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทาง
การหยุดเดินเตาถลุงเหล็กหลอมเหลว (MBF) ไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก เศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2556 โตต่อเนือ่ งจาก
วัตถุดิบ (แร่เหล็กและถ่านโค้ก) มีราคาสูง ซึ่งส่งผลให้การผลิตเหล็กแท่ง ปี 2555 ที่ร้อยละ 5 (ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 มากกว่าปี 2554 เนื่องจาก
(billet) โดยใช้น้ำ�เหล็กจากเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวมีต้นทุนสูงกว่าการ ในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วม) ซึ่งจะทำ�ให้มีการเติบโตของความ
ผลิตโดยใช้เศษเหล็ก นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังขาดความยืดหยุ่นในการ ต้องการในการใช้เหล็กอยู่ที่ร้อยละ 6-7
ผลิต เนื่องจากการที่ต้องใช้วัตถุดิบจากการนำ�เข้าทั้งหมดในขณะที่ราคา
วัตถุดิบดังกล่าวมีความผันผวนสูง ดังนั้น การผลิตเหล็กโดยใช้น้ำ�เหล็กจาก ดังนั้น บริษัทจึงได้กำ�หนดแผนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทให้มี
เตาถลุงเหล็กหลอมเหลวจึงไม่เหมาะสมเท่ากับการผลิตเหล็กโดยใช้เศษเหล็ก มากขึ้นในฐานะของผู้นำ�ตลาดด้านการก่อสร้าง และจะก้าวเข้าไปในตลาด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ เตาถลุงเหล็กหลอมเหลวจึงได้หยุดการผลิตเป็นเวลา ยานยนต์ที่กำ�ลังเติบโตให้มากยิ่งขึ้นตามลำ�ดับ ซึ่งจากการที่บริษัทได้เห็นถึง
นาน 20 เดือน และบริษัทจำ�เป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตาม ผลสำ�เร็จของแผนพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัท ยิ่งก่อให้เกิดแรงกระตุ้น
ข้อกำ�หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) “การด้อยค่าของ และมีพลังที่จะเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
สินทรัพย์” จึงทำ�ให้บริษทั จะต้องตัดสินใจครัง้ สำ�คัญอีกครัง้ หนึง่ ในปีนี้ ในการ ขณะทีใ่ นภาพรวมของบริษทั มีอตั ราการเติบโตอย่างมัน่ คงและต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็น
หยุดการเดินเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวเป็นการถาวร และบันทึกบัญชีการด้อย การชี้ให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในจังหวะที่ถูกที่และถูกเวลา ภายใต้การดำ�เนินธุรกิจ
ค่าของเตาถลุงเหล็กหลอมเหลว รวมถึงสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องทีเ่ สือ่ มสภาพและ ด้วยหลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct) บริษทั ยังคงมุง่ มัน่
เลิกใช้งานแสดงเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม ในพันธสัญญาทีจ่ ะดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบของการเป็นบรรษัทพลเมือง
ถึงแม้ว่าเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวจะปิดไป แต่กำ�ลังการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป ที่ดีด้วยการมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงสุดในการดำ�เนินการทุกด้าน
ของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด และบริษัทยังคงความเป็นผู้นำ�ในการผลิตเหล็กทรงยาวรายใหญ่ ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มี
ความเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่จะต้องหยุดการดำ�เนินงานของเตาถลุงเหล็ก
ในประเทศไทย
หลอมเหลว (Mini Blast Furnace) และคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สือ่ มวลชน หน่วยราชการและหน่วยงานเอกชนทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ และสนับสนุน
บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด
รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์

ประธานกรรมการ
อายุ 65 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาตรี เทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์ โลหการ)
		 College of Engineering, Pune อินเดีย

ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบนั
			
2553 - ปัจจุบัน
			
2553 - ปัจจุบัน
			
			

กรรมการ Tata Steel Odisha Ltd., อินเดีย
กรรมการ Tata Steel Europe Ltd.
ประธานกรรมการ
TRL-Krosake Refractories Limited
ประธานกรรมการ
Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
ประธานกรรมการ
Tata Steel Global Minerals Holdings Pte Ltd.,
สิงคโปร์

2553 - ปัจจุบัน
			
			
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
			
2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบัน
			
2552 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
Tata Steel Global Procurement Pte Ltd.,
สิงคโปร์
ประธานกรรมการ Proco Issuer Pte Ltd.,สิงคโปร์
ประธานกรรมการ Corus Consulting Ltd. U.K.
กรรมการ CEDEP., ฝรั่งเศส
กรรมการ Xavier Institute of Management,
Bhubaneswar
ประธาน Institute for Steel Development & Growth
กรรมการ New Millenium Capital Corporation,
แคนาดา
กรรมการผู้จัดการ Tata Steel Ltd., อินเดีย

นายคูชิค ชัทเทอจี

รองประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 44 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•
		
•
		
		

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
University of Calcutta อินเดีย
FCA
(Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of
India), Institute of Chartered Accountants of India

ประสบการณ์ท�ำ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
		
2555 - ปัจจุบัน
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กรรมการคณะจัดการ / Group CFO
Tata Steel Ltd., อินเดีย
กรรมการ Tata Steel Odisha Ltd., อินเดีย

2553 - ปัจจุบัน
		
2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
		
2551 - ปัจจุบัน
		
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบัน
		

กรรมการ
Tata Steel Global Procurement Pte Ltd., สิงคโปร์
กรรมการ ProCo Issuer Pte Limited, สิงคโปร์
ประธาน Tata Metaliks Ltd.
กรรมการ Tata Steel Global Minerals
Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
กรรมการ
Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
กรรมการ Tata Steel UK Ltd., อังกฤษ
กรรมการ Tata Steel Europe Ltd.,
กรรมการ Tatasteel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
กรรมการ
The Tinplate Company of India Ltd.

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 70 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาตรี บัญชี University of the East ฟิลิปปินส์
• Program for Management Development,
		 Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
•
•
•
•
•
		
•
		
•

Directors Certification Program (DCP : 33/2003)
Board’s Failure and How to Fix It
Audit Committee Program (ACP : 3/2004)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA : 3/2008)
Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR : 4/2008)
The Responsibilities and Liabilities of Directors and
Executives under the New SEC ACT (May 2008)
Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? (2008)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน
			
2548 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
			
			
2544 - ปัจจุบัน
			
2551 - 2554
			
2547 - 2553

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
กรรมการ บจก. พีเอซี สยาม
กรรมการ บจก. มาร์ช พีบี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาอิสระ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ
บจก. เอ็ม.อี.ดี.
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า

ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 65 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 22,000 (0.00)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003)
• Audit Committee Program (ACP : 4/2005)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2551 - ปัจจุบัน
		
2543 - ปัจจุบัน
		
2542 - ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซาบีน่า
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

•		 ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
			 New York University, School of Law, USA
•		 ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, School of Law, USA
•		 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		 Directors Certification Program (DCP : 2003)
•		 Company Secretary Program (2003)
•		 Audit Committee Program (ACP : 2006)
•		 Monitoring the Internal Audit Function (2007)

•		 The role of Chairman (RCM : 2008)
•		 Monitoring the Quality of Financial Report (2008)
•		 Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (2008)
•		 Successful Formulation and Execution the Strategy (2008)
•		 Advanced Audit Committee Program (1/2009)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2549 - 2552
				
				
				

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ. สุรพลฟู้ดส์

นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 50 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Directors Certification Program (DCP : 40/2004)
• Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003)
• Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)
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ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2539 - ปัจจุบัน
2544 - 2556
2546 - 2552

รองผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์
กรรมการ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก์

กรรมการ
คณะจัดการ
อายุ 44 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•
		
•
		

MA (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต
University of Cambridge
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Warwick

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ป้จจุบัน
		
2554 - 2555
		
2551 - 2554
		

กรรมการ - การขายและการตลาด
Tata Steel Europe
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
Tata Steel Europe
ผู้จัดการทั่วไป
Tata Steel Speciality Tata Steel Europe

นายปิยุช กุปต้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะจัดการ
อายุ 44 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•
•
		
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University มอนทรีออล แคนาดา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Engineering College, Kota, Rajasthan
Chevening Scholar, Leeds University อังกฤษ
Advanced Management Program, CEDEP ฝรั่งเศส

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
		
2554 - 2554
		
2550 - 2554
		
2550 - 2550
		
2547 - 2550
		

President & CEO
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Joint CEO
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Chief (Marketing & Sales - Flat Products)
Tata Steel Limited, India
Chief (Strategy & Integration - Long Products)
Tata Steel Limited, India
Financial Controller (Long Products)
Tata Steel Limited, India

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายธนะ เรืองศิลาสิงห์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
อายุ 58 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 50,000 (0.00)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•		 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์,
			 Ohio State University สหรัฐอเมริกา
•		 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2554 - 2555
		

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - อำ�นวยการผลิต
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

นายอมิต โกช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี
อายุ 59 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•		 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ XLRI, Jamshedpur, อินเดีย
• Associate Member of Institute of Cost and Works
			 Accountants of India.
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม),
			 University of Calcutta, อินเดีย
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ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
2539 - 2550
		
		

กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและการบัญชี
Tata Metaliks Ltd., อินเดีย

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร
อายุ 50 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 220,000 (0.00)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2551 - 2552
		
2546 - 2551
		

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
ผู้จัดการสำ�นักงานทรัพยากรบุคคล
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
อายุ 50 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2556
2554 - 2555
		
2553 - 2554
		
2544 - 2553
		

กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส - เหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายบริชวาล์จิด โกด

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ 47 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
		 Ranchi University อินเดีย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
			
			
2554 - 2555
			
			
2552 - 2554
			
2544 - 2552
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Chief Technology (Steel & Mills)
Tata Steel Ltd., อินเดีย
Head LP (Through Process Control)
Tata Steel Ltd., อินเดีย

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายการตลาดและการขาย
อายุ 42 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

•		 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ
			 สาขาประกันภัย และการจัดการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2555
				
2547 - 2555
				

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โครงการ
บริษัท ทีเอสเอ็น ไวร์ จำ�กัด
ผู้จัดการส่วนการขายภายในประเทศ
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมจำ�กัด

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายจันดรา โมฮาน เวอร์มา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดใหญ่ บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
อายุ 48 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•		 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,
			 APS University, Rewa อินเดีย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2555
			
			
2554 - 2555
			
			
2551 - 2553
			

ผู้จัดการส่วนอาวุโส
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Head BAF/SPM, Cold Rolling Mill
Tata Steel Limited, อินเดีย

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
อายุ 53 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
		 Bihar Institute of Technology อินเดีย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - 2555
		
2552 - 2554
		
2552 - 2552
		
2547 - 2552
		
		

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการโรงงาน - ชลบุรี
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส - MD Office
(MBF-Operations), บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ซ่อมบำ�รุง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
ผู้จัดการส่วนอาวุโส
ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำ�รุง
บมจ. จี สตีล

รายงานประจำ�ปี 2555-2556

14

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
อายุ 48 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - 2555
			
2553 - 2554
			
2550 - 2553
			
2541 - 2550
			

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
ผู้จัดการโรงงาน - ระยอง
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
ผู้จัดการส่วน - เหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี
อายุ 45 ปี
จำ�นวนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
•		 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2555
		
2553 - 2555
		
		
2551 - 2553
		

ผู้จัดการโรงงาน, สระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส
Steel Plant and Maintenance
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
ผู้จัดการส่วนอาวุโส - Central Engineering
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

บริษัทมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำ�หน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2555-2556

ปี 2554-2555

ปี 2553-2554

(พันตัน) (ล้านบาท) ร้อยละ (พันตัน) (ล้านบาท) ร้อยละ (พันตัน) (ล้านบาท) ร้อยละ

ภายในประเทศ
เหล็กเส้น

624

12,803

51.18

566 12,609

48.08

614

12,306

45.98

เหล็กลวด

415

9.167

36.65

440 10,543

40.20

474

10,357

38.70

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

59

1,452

5.81

44

1,109

4.23

34

758

2.83

อื่นๆ

6

121

0.48

8

145

0.55

6

105

0.39

1,104

23,543

94.12

1,058 24,406

93.06

1,128

23,526

87.91

เหล็กเส้น

41

815

3.26

35

736

2.81

87

1,678

6.27

เหล็กลวด

30

641

2.56

46

1,081

4.13

74

1,557

5.82

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

1

16

0.06

-

-

-

-

-

-

รวมรายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการจัดจำ�หน่ายทั้งสิ้น

72

1,472

5.88

81

1,817

6.94

161

3,236

12.09

1,175

25,015

100.00

1,139 26,223 100.00

1,289

26,762

100.00

รวมรายได้จากการจัดจำ�หน่าย
ภายในประเทศ
ส่งออก

รายได้จากการขาย 2555 - 2556 (ล้านบาท)

1. เหล็กเส้น
2. เหล็กลวด
3. ส่งออก
4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
5. อื่นๆ

12,803
9,167
1,472
1,452
121

(51.2%)
(36.6%)
(5.9%)
(5.8%)
(0.5%)

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ โดยมี ร ายได้ จ ากการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายจึงสามารถตอบสนองความ
Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISC และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิต ต้องการของกลุม่ ลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง อีกทัง้ ยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
TSTH อย่างเต็มที่ในเรื่องการดำ�เนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี,
เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กเพลา
knowhow, ความรู้ด้านการเงิน, การฝึกอบรม และการขายระหว่างประเทศ
การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นการดำ�เนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมี โดยผ่านทางสำ�นักงานเครือข่าย ด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL
บริษทั เป็นผูก้ ำ�หนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษทั ย่อย ทัง้ สามจะ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาวในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดีย
ดูแลด้านการดำ�เนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทีบ่ ริษทั กำ�หนดไว้ทงั้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหา วัตถุดิบ การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ
นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษทั ในกลุม่
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำ�ลังการผลิตสำ�หรับแต่ละบริษัทย่อย บริษัทมี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. นโยบายในการจัดสรรกำ�ลังการผลิตสำ�หรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมาย
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ Tata Steel Limited (“TSL”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ที่จะทำ�ให้เกิดผลกำ�ไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความชำ�นาญเฉพาะและ
ร้อยละ 100 ดำ�เนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ ความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
สิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลากหลายหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศ ตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่
อินเดีย แม้ว่า TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่

โครงสร้างการถือหุ้น
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)
99.76%
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
(“NTS”)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้น

99.99%
บจก. เหล็กสยาม (2001)
(“SISC”)

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ป ระกอบด้ ว ย เหล็ ก เส้ น กลมและเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยที่ มี เ ส้ น
ผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลำ�ดับ เหล็กเส้นกลม
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2543
ชั้นคุณภาพ SR 24 และเหล็กข้ออ้อยผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD 30
SD 40 และ SD 50 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นนี้ใช้ประโยชน์หลากหลาย
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่นคอนกรีตเสริมเหล็กในงานถนน สะพาน
เสาตอม่อ อาคาร บ้าน และ งานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น
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99.99%
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
(“SCSC”)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย เพิ่มขึ้นมาอีก
ชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
ภายใต้ชอื่ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดัก๊ ไทล์ ชัน้ คุณภาพ SD 40 เส้นผ่า
ศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลเทียบเท่า
เหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจากทั่วโลก ซึ่งมั่นใจได้ว่า
เมือ่ มีแรงพลังงานเข้ามากระทำ�จากภายนอก เช่นแรงแผ่นดินไหว ลมพายุ
หรือคลืน่ กระแสน้�ำ ทีร่ นุ แรง โครงสร้างอาคารในประเทศไทยจะได้รบั ความ
คุ้มครองและปลอดภัยมากขึ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ�

เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ�ชั้นคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A
-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-16 มม. และ ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 และมาตรฐาน
JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) ตามลำ�ดับ เหล็กลวดนี้ใช้
เป็น วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กลวดต่างๆ เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู
ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชื่อม ลวดเบอร์ สกรูและ
น๊อต เป็นต้น

3. เหล็กลวดคาร์บอนสูง

เหล็กลวดชัน้ คุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5 - 19 มม.
และ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2548
เหล็กลวดชนิดนี้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตลวดเหล็กที่ใช้ในงานคอนกรีต
แรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับ แรงยึด สปริง
รับแรงบิด ลวดสลิง เป็นต้น

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ เช่น เหล็กฉาก หรือเหล็กรางน้�ำ และ
ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ประโยชน์
หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทำ�โครงหลังคา เสาไฟฟ้า และ
โครงป้ายโฆษณา เป็นต้น

5. เหล็กเพลา

เหล็กเพลาเป็นเหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19 - 40 มม.สำ�หรับ
ชั้นคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม JIS G3101
(1995) สำ�หรับการใช้งานทั่วไป และ ชั้นคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตาม
มาตรฐาน JIS G4051 (1979) สำ�หรับการใช้งานพิเศษผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ใช้ในภาคยานยนต์และวิศวกรรมทั่วไป

6. เหล็กเส้น ตัด และ ดัด สำ�เร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดพับนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่มีคุณภาพของ
บริษทั เป็นวัตถุดบิ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละราย
ซึ่งช่วยในเรื่องการประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้นทุนการขนส่ง
นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถประหยัดการใช้เหล็กได้ เนื่องจากไม่มีเศษ
เหลือจากการตัดพับเอง ที่บริเวณงานก่สร้าง

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัท ซึ่งประกอบด้วย SISC SCSC และ NTS มีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมระบบการบริหารงานสูค่ ณุ ภาพ และมาตรฐานในระดับสากล
โดย SISC และ SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ NTS
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (มาตรฐานสากลของระบบการ
บริหารงานคุณภาพ) นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย SCSC
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อม) และ NTS ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
(มาตรฐานข้อกำ�หนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ) ตลอดจนให้ความสำ�คัญต่อมาตรการความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน โดย
SISC และ SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001:2542 และ OHSAS

18001:2007 (มาตรฐานสากลสำ�หรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาดและการขายของบริษทั ได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

การจัดหาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รับผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก
และเหล็กแท่ง, วัตถุดิบ, วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำ�รุงรักษาเครื่องจักร, วัสดุ
ใช้ในการผลิต, งานบริการ, งานขนส่งและงานพิธีการนำ�เข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งดำ�เนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพจำ�นวนประมาณ 50 คน
ประจำ�อยู่ที่สำ�นักงานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน
สระบุรี (เหล็กสยาม (2001) , โรงงานระยอง (เหล็กก่อสร้างสยาม) และโรงงาน
ชลบุรี (เอ็น ที เอส สตีลกรุ๊ป)
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด หาของกลุ่ ม บริ ษั ท
ทาทา สตีล หน่วยงานจัดหาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหาของทุก
บริษัทในกลุ่ม โดยมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการจัดหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ใช้กลยุทธ์การจัดหาตามประเภทสินค้า, การเพิ่มจำ�นวนการทำ�สัญญาจัดหา
เชิงกลยุทธ์ การใช้ระบบจัดการความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ ให้เหมาะสมกับคูค่ า้ และ
ประเภทสินค้า และการสัง่ ซือ้ สินค้าทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ อยูส่ ม่�ำ เสมอเป็นประจำ� โดย
ระบบจัดหาอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหา ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการ
พัฒนาบุคลากร กระบวนการ วิธีการเทคนิค ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่าน
มา และเพื่อให้การดำ�เนินเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องบริษัทฯได้จัดให้มี
บุคคลากรจาก ทาทาสตีล ยุโรป มาประจำ�ที่ประเทศไทยอีกด้วย นอกจาก
นี้กลุ่มบริษัททาทา สตีล ได้ตระหนักถึงบทบาทความสำ�คัญของการจัดหา
เศษเหล็กทีม่ สี ว่ นสำ�คัญกระทบต่อกำ�ไรของธุรกิจของการผลิตสำ�หรับภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้กำ�หนดให้ Lead Buyer ที่ดูแลเศษเหล็กของ
บริษัทในกลุ่มมาประจำ�ที่ประเทศไทย เพื่อให้คำ�แนะนำ�และวางกลยุทธ์ใน
การจัดหาเศษเหล็กให้กับทีมจัดหาที่สิงคโปร์ ประเทศไทย และยุโรป
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
(TCOC) อย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นการทำ�งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของการจัดหาทั่วทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีล ดังนี้
• สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเอกภาพที่ปรากฎต่อธุรกิจ
• มอบคุณค่าและนวัตกรรมทีส่ งู สุดต่อสัมพันธภาพของคูค่ า้ และผูใ้ ช้บริการ
• ยึดมั่นต่อพันธสัญญาที่ทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
• ปรับปรุงระบบการทำ�งานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อ
การพัฒนากลยุทธ์การจัดหา
• ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยมาตรฐานที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ ง หน่ ว ยงานจั ด หาในแต่
ละประเทศ
• สนับสนุนให้การทำ�งานสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีล
• รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจ
หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จัดระบบการทำ�งาน
โดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้า และหมวดหมู่ในการใช้จ่าย ออก
เป็น 5 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. การจัดหาเศษเหล็ก

ค่าใช้จ่ายหลักมากกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการจัดหา
เศษเหล็ก โดยแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ ดังนี้ คือ เศษเหล็กในประเทศ เศษเหล็ก
ต่างประเทศ และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทั้งนี้กลยุทธ์พื้นฐานคือการ
จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศให้ได้มากที่สุด ส่วนที่ขาดจะนำ�เข้า
เศษเหล็กจากต่างประเทศ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน
จัดหาในแต่ละประเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ได้แบ่งตลาดเศษเหล็กใน
ประเทศแยกตามกลุม่ ของผูข้ ายเศษเหล็ก และตามประเภทของเศษเหล็ก
และทีมจัดหาเศษเหล็กได้พฒั นาและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับผูข้ าย
แต่ละราย และประเภทของเศษเหล็ก โดยมีเป้าหมายของกลุม่ เพือ่ ให้เกิด
มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานสูงสุดในแต่ละโรงงาน

หลักคือการหาแหล่งวัตถุดบิ ทีด่ เี หมาะสมกับมูลค่าและราคาทีเ่ หมาะสมใน
การผลิตของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำ �เข้าสินค้ามีการ
ประสานงานและทำ�งานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานจัดหาโลจิสติกส์
และบริษัทในกลุ่มทาทาสตีล เป้าหมายหลักคือการจัดการขั้นตอน
กระบวนการขนส่งตามแต่ละวิธีที่จะทำ�ให้สินค้าขนส่งได้ตรงตามเวลาที่
ต้องการ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม การประสานกับนโยบายของบริษทั
ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการกำ�จัดความเสียหาย
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

2. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาการผลิต 4. กระบวนการจัดหาที่โรงงาน
จัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาเครื่องจักร เช่น ตลับลูกปืน,
อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย, เครื่องกรอง,
สายพานลำ�เลียง และอืน่ ๆ วัสดุทใี่ ช้ในการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด,
ก๊าซทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม, น้�ำ มันเชือ้ เพลิง, ลูกกลิง้ สำ�หรับรีดเหล็ก สินค้า
ในหมวดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกร
โรงงานและทีมจัดหา

3. การจัดหาวัตถุดิบ, โลจิสติกส์ และการบริการ

ทีมจัดหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟ และ
วัสดุปรุงแต่งที่ใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) โดย
ดำ�เนินงานจัดหาภายใต้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ฝ่ายจัดหา
ของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) กับหน่วยงานจัดหาของบริษทั ในกลุม่
ทาทาสตีลที่ อินเดีย สิงคโปร์ อังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ โดยเป้าหมาย
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เนือ่ งจากมีกจิ กรรมงานบริการ และงานจัดหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจำ�ในแต่ละ
วันที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานจัดหาของแต่ละโรงงานเป็นผู้ให้บริการ กับผู้ใช้งานภายใน
โรงงาน เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัวและความ
ยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ�อยู่ที่โรงงาน
ทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูร้ บั บริการจะได้รบั การบริการ
อย่างเต็มที่เกินต่อความคาดหวัง

5. การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับนโยบายให้
ดำ�เนินการจัดหาภายใต้รูปแบบการดำ�เนินการจัดหา ซึ่งได้มีการพัฒนา
กรอบการทำ�งาน เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีล

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การตลาด
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้น

บริษัทจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โดยดำ�เนินการผ่านเครือข่ายของผู้จำ�หน่าย
สินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทนั้น จะ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลโดยตรง ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายผ่านตัวแทน
ในต่างจังหวัดได้มากขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นจึง
ทำ�ให้แบรนด์ TATA TISCON มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนทำ�ยอดขายได้
มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 29 (เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 25) การใช้แนวทางการขายแบ่งออกตามภาคต่างๆ นั้น
แตกต่างไปจากวิธีการที่คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่การขาย
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า ยอดขายในพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าว
ไม่มีความผันผวนมากนัก และมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำ�ไรให้บริษัท
สูงกว่าคู่แข่งในลำ�ดับถัดไปมาก ในส่วนของความพยายามที่จะปรับปรุง
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ นัน้ บริษทั ประสบความสำ�เร็จในการทำ�ยอด
ขายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในปีบัญชี 2556 มากกว่าในปีบัญชี
2555 นอกจากนีใ้ นปีทผี่ า่ นมาบริษทั ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเหล็กต้าน
แรงสะเทือนแผ่นดินไหวในชือ่ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดกั๊ ไทล์ โดยได้
ทำ�การตลาดทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเปิดตัวเป็นครัง้ แรกใน
ประเทศไทยเพือ่ ให้ลกู ค้ามีทางเลือกใหม่ในการเสริมความมัง่ คงแข็งแรงให้
กับโครงสร้างของอาคารในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อภัยจากแผ่นดินไหว ผลิตภัณฑ์
ใหม่นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และกำ�ลังอยู่ระหว่างที่จะขยายตลาด
ไปยังเขตพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติมอีก

2. เหล็กลวด

LCWR เป็นเหล็กลวดที่บริษัทจัดจำ�หน่ายไปยังผู้ผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป
เช่น ตะปู รั้ว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็นต้น สำ�หรับเหล็กลวดพิเศษ
เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้กับผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
สำ�หรับงานคอนกรีตอัดแรง (PC wires และ PC strands) ลวดเชื่อมใน
อุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ขั้วไฟฟ้า ลวดเหล็กสำ�หรับลวดขอบยางรถยนต์
(Tire bead wires) และ ลวดเหล็กสำ�หรับงานขึ้นรูปสปริง เป็นต้น
ซึ่งเป็นการขายไปยังลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตโดยตรงเป็นหลัก

5. เหล็กเส้น ตัด และ ดัด สำ�เร็จรูป

เป็นบริการพิเศษที่ให้แก่ผู้รับเหมา โดยเหล็กที่ถูกดัดเป็นรูปทรงต่างๆ
ถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสั่งตัดที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อ
เป็นการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่เหลือเศษจากการ ตัดและดัดที่
หน้างานอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ลดการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำ�หรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่าง
สม่ำ�เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในกลุ่มเหล็กลวดพิเศษ
สำ�หรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่น เหล็กลวด ER70S-6 สำ�หรับการ
ใช้งานเป็นลวดเชือ่ ม CO2 wire เหล็กลวด SWRH77B สำ�หรับงานสปริงโช้คอัพ
ในรถจักรยานยนต์ (Shock Absorber) และเหล็กลวด 10B21 10B22 สำ�หรับ
งานน๊อต สกรู ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานก่อสร้าง เป็นต้น

ตลาดส่งออก

บริษทั ส่งออกทัง้ เหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพือ่ นบ้านในแถบประเทศ
อาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ โดย
ผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินค้าที่เป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่ง
ออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON ไปประเทศ
อินเดีย โดยได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายกระจายสินค้าของ ทาทา
สตีล อินเดีย

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทกล่าวคือ ผู้ผลิตที่มี
เตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF)
ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จัดหาเศษเหล็กทั้งจากภายในประเทศและ
นำ�เข้าจากต่างประเทศเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์กงึ่ สำ�เร็จรูปที่
เรียกว่าเหล็กแท่งซึ่งจะถูกนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปเช่น เหล็กเส้น เหล็ก
ลวด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าใช้
เหล็กแท่งซึ่งได้จากการซื้อมาในการผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

4.

เมื่อพิจารณาถึงกำ�ลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว เห็นได้อย่าง
ปัจจุบันช่องทางการจัดจำ�หน่ายสำ�หรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้คือ ผ่านทาง ชัดว่าปริมาณการผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาดในประเทศ เนื่องมา
ตัวแทนจำ�หน่ายซึง่ จะกระจายสินค้าต่อไปยังผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และผูผ้ ลิต จากข้อมูลทีว่ า่ ผูผ้ ลิตเหล็กเส้นในตลาดมีมาก จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่าง
แปรรูป
รุนแรงในภาคเหล็กเส้น สำ�หรับเหล็กลวดในประเทศมีผู้ผลิต 3 ถึง 4 รายโดย
เหล็กลวดคาร์บอนสูง ถูกนำ�เข้าจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น
เหล็กเพลา
นับตั้งแต่ปี 2554 มีปริมาณการนำ�เข้าสินค้าเหล็กลวดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
บริษัทจัดจำ�หน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทั่วไป รวมถึง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ดังกล่าวเป็นประเภททีผ่ นู้ �ำ เข้า
ผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว
สามารถประหยัดอากรนำ�เข้าได้ 5% ในขณะที่ผู้ส่งออกในจีนก็สามารถขอคืน
ภาษีได้ 9% ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เหล็กเส้นในประเทศหันไปนำ�เข้า
เป็นจำ�นวนมากจนส่งผลให้ผผู้ ลิตในประเทศต้องมีการปิดหน่วยผลิตเหล็กลวด
ไปบางส่วนหรือปิดไปทั้งหมด ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็
ประสบปัญหานีเ้ ดียวกัน และรัฐบาลต่างๆ ได้ก�ำ หนดมาตรการเพือ่ ป้องกันไม่
ให้มีการนำ�เข้าในลักษณะดังกล่าว ส่วนรัฐบาลไทยกำ�ลังประเมินปัญหานี้และ
คาดว่าในปีนี้จะมีการออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ตลาดต่างประเทศ - การส่งออก

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ความต้องการใช้เหล็กฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปี
2555 และมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 7.6 มากกว่าในปี 2554
ซึ่งนำ�โดยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และยังเป็นที่คาดกันว่า
ภูมภิ าคนีจ้ ะเติบโตเช่นเดียวกันต่อไปอีกในปี 2556 มากกว่าปี 2555 อย่างไรก็ดี
การใช้ก�ำ ลังการผลิตยังคงเป็นปัญหาทีน่ า่ กังวลของผูผ้ ลิตเหล็กในภูมภิ าคนี้ ซึง่
ประสบปัญหาจากการนำ�เข้าเหล็กราคาต่�ำ จากประเทศจีน บรรดากลุม่ ผูผ้ ลิต
ในเอเชียอาคเนย์ได้น�ำ เสนอปัญหาต่อรัฐบาลของตนเพือ่ ขอให้ชว่ ยแก้ไขปัญหา
ของผู้ผลิตในประเทศโดยการกำ�หนดให้มีการสอบสวนว่ามีการทุ่มตลาดใน
การนำ�เข้าเหล็กดังกล่าวหรือไม่

บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น
ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบริษัทยังมี
การส่งสินค้าเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดียอีกด้วย เพือ่ ให้ได้มาซึง่ รายรับสูงสุด
ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีเครือข่ายการจัดจำ�หน่ายที่ดีและมีระบบ จึงส่งผลให้
เหล็กเส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายที่ดี และจากการที่บริษัทสร้างความ
ต่อเนือ่ งในการทำ�ธุรกิจ จึงได้รบั คำ�สัง่ ซือ้ จากลูกค้าในอาเซียนอย่างสม่�ำ เสมอ
การแข่งขันส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการในประเทศ และจากประเทศจีน

ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2555 เป็นปีที่มีความท้าทายสำ�หรับอุตสาหกรรมเหล็กของโลก โดยมีความ
ต้องการใช้เหล็กเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ อ้ ยลงมากอย่างเห็นได้ชดั อย่างต่อเนือ่ งนับ
ตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤตยูโรโซน ซึ่งส่งผลอยู่ตลอดปี 2555 และผล
กระทบดังกล่าวทำ�ให้ปริมาณการขายเหล็กลดลงและส่งผลต่อความผันผวน
ของราคาในช่วงต้นปี ผู้ผลิตทั่วโลกยังคงเผชิญกับสภาพที่มีการเติบโตของ
อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทำ�ให้มกี ารใช้พลังการผลิตในอัตราเฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณ
ต่�ำ กว่าร้อยละ 80 การทีเ่ หล็กราคาต่�ำ ลงและมีการชะลอตัวของอุปสงค์ยงั เกิด
จากการทีจ่ นี ทุม่ เหล็กในตลาดโลกในปี 2555 แต่ปริมาณการใช้เหล็กในจีน ซึง่
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก คาดว่าจะเติบโตขึ้นราวร้อยละ
3.5 ในปี 2556 ต่อเนื่องจากการเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม
คาดว่าอุปสงค์ในสหภาพยุโรปจะไม่ดีขึ้นมากนักในปี 2556 แม้ว่าจะเห็นได้ว่า
มีปริมาณการเก็บสต็อคเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยบ้างแล้วในช่วงต้นปีนี้

สำ�หรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจาก
ผ่านเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ทำ�ให้อัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่งผลทำ�ให้อุปสงค์ในการใช้เหล็กเติบโต
มากขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 12 โดยมีการบริโภคเหล็กสูงขึ้นไปแตะระดับ 16.6 ล้าน
ตันในปี 2555 ซึ่งผลักดันโดยภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของการนำ�เข้าเหล็กได้ทำ�ให้เกิดแรง
กดดันต่อการใช้กำ�ลังการผลิตของบรรดาผู้ผลิตเหล็กในประเทศ ซึ่งจะเห็น
ได้จากตารางด้านล่าง

การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2553 - 2555

2555
2554
2553

ปริมาณ
การผลิต
(ล้านตัน)
3.76
3.65
3.66

อัตราการ
เติบโต

นำ�เข้า
(ล้านตัน)

อัตราการ
เติบโต

ส่งออก
(ล้านตัน)

3.0%
-0.7%
1.6%

2.48
1.96
1.71

26.4%
14.4%
51.3%

0.89
0.86
0.76

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)
3.0%
5.35
13.0%
4.76
28.0%
4.62

อัตราการ
เติบโต

อัตราการ
เติบโต
12.0%
3.0%
11.5%

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2556 - 2557

ในปี 2556 อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อ
ไปอีก โดยคาดว่าจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5 ถึง 5.5 การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุ
จากการเติบโตในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ และในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งใน 10 ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
ที่สุดของโลก การที่ประเทศไทยสามารถรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับ
ต่ำ�และรักษาเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยไว้ได้ส่งผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามา
ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย การส่งออกยังคง
ทำ�ให้ประเทศไทยได้รับเงินตราต่างประเทศจำ�นวนมาก แต่ยังมีข้อที่น่ากังวล
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อยู่บ้างจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ผลที่ตามมาก็คือการคาดการว่าการบริโภค
เหล็กภายในประเทศน่าจะสูงมากกว่า 17 ล้านตันในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นราว
ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว คาดว่า
การบริโภคจะเติบโตขึ้นกว่า 5.7 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับเป็นการเติบโตราวร้อยละ
6 มากกว่าปีที่ผ่านมาก แต่การนำ�เข้าเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนยังคงเป็น
ปัญหาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เนือ่ งจากการนำ�เข้าดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อปริมาณและ
ราคาเหล็กของผู้ผลิตในประเทศ

ประวัติและพัฒนาการที่สำ�คัญ
		

•
				
			 2545
•
				
			
•
				

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ในชื่อ
“บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำ�กัด (มหาชน)” (MS)
ควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISC และ SCSC
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด (CHC)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขาย
ภายใต้หมวด “REHABCO”

12 กรกฎาคม

•
2547
				

ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กลับสู่หมวด “CONMAT”

18 พฤษภาคม

			
• CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมด
2548
				 ให้แก่กลุ่ม Tata Steel

15 ธันวาคม

			
•
				
			
•
			 2549
•
				
			
•
				

กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ
จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”
บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำ�กัด (มหาชน)” เป็น
“บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)”
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
ในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

24 กุมภาพันธ์

•
2550
				

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกำ�ไรสุทธิ)

15 พฤษภาคม		

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2550 - 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของกำ�ไรสุทธิ)

2551
				

4 เมษายน

20 สิงหาคม

• โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็ก
				
โดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
2552
				 ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
•
				
			 2554
•
				
			
•

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
มาอยู่ในหมวด “STEEL”
เตาถลุงเหล็กหลอมเหลว (Mini Blast Furnace) หยุดดำ�เนินการชั่วคราว เนื่องจาก
วัตถุดิบมีราคาสูง
บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA Tiscon”

			
•
				
			 2555
•
				

บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เพียงรายเดียวในประเทศไทย
บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว”
ครั้งแรกในประเทศไทย สำ�หรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

4 มกราคม

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดทำ�โครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการคาดการณ์
ไปข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถที่จะเผชิญและจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ได้โดยในขณะเดียวกันก็จะช่วย
ให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลประโยชนทางด้านธุรกิจ
ได้ต่อไปอีกด้วย
การที่บริษัทดำ�รงอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัท
จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและข้อที่ต้องพิจารณาในหลายด้าน ด้วยเหตุนี้
บริษัทจึงได้จัดทำ�และรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนดำ�เนิน
การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สถานการณด้านการ
ตลาด รวมถึงศักยภาพและความสามารถขององค์กร โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งจะได้ม กี ารพิจารณาและเปรียบเทียบในปัจจัย และ
ภารกิจงานด้านต่างๆ ทั้งหมด ประกอบกับสิ่งที่ได้เรียนรูห้ ลักๆ ที่บริษัทได้
ประสบหรือเผชิญมา และดำ�เนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนเพื่อกำ�หนดมาตรการและกลยุทธ์ในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ได้มีกระบวนการจัดลำ�ดับความสำ�คัญเร่งด่วนของความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ควบคูไปกับการมอบหมายงานให้แต่ละส่วนงานรับไปดำ�เนิน
การเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำ�หรับการประเมินแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก จากความ
ต้องการและราคาของสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล เช่นเดียวกับ
ในประเทศอืน่ ทีต่ อ้ งประสบความเสีย่ งนี้ ทัง้ ในด้านราคาวัตถุดบิ และราคา
ของสินค้าสำ�เร็จรูป เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวมักใช้งานในภาค
การก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้นการเติบโตของอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนทางด้านอุปสงค์ นอกจาก
นั้น จากการที่ประเทศไทยได้ส่งเสริมในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี จึงเป็น
เหตุให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสืบเนื่อง
มาจากการนำ�เข้าเหล็กจากต่างประเทศซึง่ นำ�ไปสูค วามผันผวนทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้นต่อราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กสำ�เร็จรูป
บริษทั ได้ด�ำ เนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบด้าน
ลบของความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการมุ่งเน้นที่การสร้างตราสินค้าใน
สายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดในด้านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพิงตลาดด้านการก่อสร้างไม่ให้
มีมากจนเกินไป ผลิตภัณฑ์ใหม่ทเี่ พิม่ มูลค่าสูงขึน้ นีจ้ ะทำ�ให้มรี ายได้ทเี่ พิม่
มากขึน้ การทีบ่ ริษทั มุง่ เน้นในการเพิม่ สัดส่วนสินคา เหล็กพิเศษมากขึน้ จะ
มีผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดได้
ในส่วนของยุทธศาสตร์นั้น กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี
กลไกทีเ่ ข้มแข็งสำ�หรับรวบรวมความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า และมี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อย่างล้�ำ หน้าเพือ่ ให้ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของลูกค้า โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทยังได้
รับการสนับสนุนจากทรัพยากรที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคทั้งในประเทศและ
จากระดับกลุ่มบริษัท
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2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

การที่ธุรกิจต้องขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบเช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตเหล็ก
รายอื่นๆ บริษัทจึงต้องเตรียมป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผันผวน ทัง้ ด้านปริมาณและราคาของวัตถุดบิ หลังจากทีบ่ ริษทั ตัดสินใจหยุด
MBF ความเสี่ยงของบริษัทจึงจำ�กัดอยู่ที่เศษเหล็ก ดังนั้น แนวทางในการ
บรรเทาและลดปัจจัยความเสีย่ งนีข้ องบริษทั ก็คอื การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีในเครือข่ายผูข้ ายวัตถุดบิ ภายในประเทศ เพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
ได้ ว่ า การรวบรวมเศษเหล็ ก ในประเทศจะเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม่ำ�เสมอ นอกเหนือจากนี้แล้วการนำ�เข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องป้องกัน ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบให้แก่บริษัท
ได้ เนือ่ งจากบริษทั ได้ม กี ารจัดทำ�สัญญาและจัดหาเศษเหล็กให้ได้ใ นเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการดำ�เนินการใน
ด้านนี้และได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างดีจากระดับ
กลุ่มบริษัททาทาสตีลด้วยกัน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลว
ขนาดเล็ก (MBF)

โครงการเตาถลุงเหล็กขนาดเล็กที่ NTS ได้เริ่มดำ�เนินการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากถ่านโคกและสินแร่เหล็กมีราคาสูง
ขึน้ มากอย่างต่อเนือ่ ง จึงส่งผลให้บริษทั ต้องตัดสินใจหยุดการผลิตของเตา
ถลุงดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา แต่ได้บำ�รุงรักษา
เครื่องจักรอย่างเหมาะสม บริษัทได้ด�ำ เนินการกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่
จะเริ่มกลับมาผลิตอีกครั้ง โดยบริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายในช่วงที่หยุดเครื่องจักร

4. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็ก
จะมีปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ทำ�งานอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าการผลิตเหล็กจะไม่มีการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบ
ที่เป็นอันตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กจะต้องใช้อุณหภูมิสูงและ
ต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำ�หนัก ดังนั้น ทุกโรงงาน
ซึ่งมีทั้งพนักงานประจำ�และ ผู้รับเหมาจึงจำ�เป็นต้องมีแผนจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้บริษัท
จึงได้จัดทำ�โครงการความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยขึ้นที่โรงงานทั้ง
สามแห่งของบริษทั โดยเฉพาะการปฏิบตั ติ ามโครงการควบคุมความเสีย่ ง
ร้ายแรง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสภาพการทำ�งานและวิธีการ
ทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างจริงจังตลอดปีที่ผ่านมา
การกำ�หนดให้ผรู้ บั เหมาปฏิบตั ติ ามแนวทางจัดการความปลอดภัยสำ�หรับ
ผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดเพื่อมุ่งไปสู่ “ความผิดพลาดเป็นศูนย์” เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในทุกหน้าที่งาน
ที่มีผู้รับเหมาทำ�งาน โครงการความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยนี้
ยังได้ขยายจากโรงงานผลิตไปยังสำ�นักงานของบริษัทอีกด้วย โดยมีการ
ฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยและมีการจัดฝึกอบรมเพือ่ สร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นประจำ�

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญเพื่อให้การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล ด้วยการกำ�หนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมอย่างเหมาะสม เพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน ในเรือ่ งนี้ การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบเกียรติบัตรรับรองความทุ่มเท
พยายามของ NTS และ SCSC ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม วัตถุดิบ
หลักที่นำ�มาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็กมีการนำ�
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ท งั้ หมด บริษทั ได้ก �ำ หนดกรอบการทำ�งานด้าน
TPM และภายใต้โครงสร้างการรายงานของเสีย ได้ก �ำ หนดให้พนักงานต้อง
ดำ�เนินการชี้บ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดที่ก่อเกิดของเสีย ตลอดจนต้อง
ดำ�เนินโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานด้วย ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินการตรวจ
สอบการใช้พลังงานเป็นประจำ�ทุกปีโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล การดำ�เนินการดังที่ได้กล่าวมานี้ได้ช่วยให้เกิดระบบการแจ้ง
เตือนที่เหมาะสมเมื่อมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

สำ�หรับพืน้ ทีซ่ งึ่ อยูน่ อกเขตอุตสาหกรรมและอยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพซึง่ มีตวั เลข
ผูว้ า่ งงานอยูใ นระดับต่�ำ จึงทำ�ให้บริษทั ต้องประสบกับความเสีย่ งอย่างเห็น
ได้ชัดจากอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับพนักงานปฏิบัติการ และพนักงานระดับบังคับบัญชาของบริษัท แต่
ความเสี่ยงนี้ โดยปกติจะลดลงเนื่องจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้บริหาร
จัดการเพื่อการรักษาทรัพยากรบุคคล สำ�หรับบริษัทเองก็ได้ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พร้อมๆ
ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการปฏิบัติงานใน
หน้าทีง่ านโดยตรง และด้านการจัดการต่างๆ ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ความรู้ ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงานและทำ�ให้พนักงานทำ�งานกับบริษัท
ต่อไป ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ริเริ่มจัดทำ�โครงการพัฒนาผู้นำ�เพื่ออนาคต
เพื่อให้โอกาสพนักงานสามารถมีความเติบโตและพัฒนาตนเองในหน้าที่
การงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำ�ระบบบริหาร
จัดการความรูและระบบงาน IT ที่เก็บรวบรวมความรูของพนักงานให้อยู่
กับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลที่ส�ำ คัญของบริษัทไป

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศจะส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อความสามารถในการสร้างผลกำ�ไรของ
ธุรกิจโดยเฉพาะในรูปของการเพิม่ ขึน้ ของการจัดซือ้ จากต่างประเทศ ถึงแม้วา่
อาจจะดูเล็กน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับยอดรวมรายได้จากการประกอบธุรกิจ
ทัง้ หมดของบริษทั แต่บริษทั ก็ได้ก �ำ หนดปัจจัยความเสีย่ งจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศดังกล่าวไว้ ซึง่ บริษทั ได้บริหาร
โดยการใช้มาตรการทีส่ อดคลองกับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสีย่ งอย่าง
เป็นรูปธรรมซึง่ มีการกำ�กับดูแลและติดตามผลโดยคณะกรรมการทางการเงิน
ระดับภูมภิ าค และกำ�หนดให้มกี ลไกในการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบอย่างเป็นทางการด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

จากการที่ สำ � นั ก งานใหญ่ แ ละโรงงานตั้ ง อยู่ ใ น 4 พื้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ต่ อ ภั ย ทางธรรมชาติ จึ ง อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ในช่วงเหตุการณณ์อุทกภัยของปีที่ผ่านมา โรงงานผลิตเหล็กของบริษัท
ที่จังหวัดสระบุรีได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จากน้ำ�ท่วม ถึงแม้ว่าจะต้องปิดทำ�การสืบเนื่องจากน้ำ�ท่วมบริเวณที่พัก
อาศัยของพนักงาน สำ�หรับอีกสองโรงงานทางภาคตะวันออกของไทย
ไมได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงในการดำ�เนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และด้วยเหตุนี้จึงได้
ทำ�ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ตลอด
จนบริษัทได้กำ�หนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้น
สำ�หรับทุกโรงงาน และได้มีการจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ มี ก ารหยุ ด ชะงั ก ของธุ ร กิ จ บริ ษั ท ก็ ส ามารถแก ไ ขได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการห่วงโซอุปทานอย่างยืดหยุ่นได้ เพื่อ
ให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้
อย่างคล่องตัว
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถุนายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ร้อยละ
ของจำ�นวน
รวม
หุ้นทั้งหมด
5,718,472,083
67.90

หุ้นสามัญ
TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.		 5,718,472,083

จำ�นวนหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
0

นายวีระพันธ์ุ ทีปสุวรรณ		 410,613,300

0

410,613,300

4.88

43,277,571

252,773,225

296,050,796

3.52

นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์		 179,000,001

0

179,000,001

2.13

พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ		

86,609,500

0

86,609,500

1.03

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด		

80,272,157

0

80,272,157

0.95

PERSHING LLC		

73,424,985

0

73,424,985

0.87

สำ�นักงานประกันสังคม (2 กรณี)		

57,439,900

0

57,439,900

0.68

ธนาคาร กสิกรไทย จำ�กัด 		

52,302,017

0

52,302,017

0.62

		

รวม 		 6,701,411,514

252,773,225

6,954,184,739

82.58

10.

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (รวม 7,438 ราย)		 1,467,356,109

0

1,467,356,109

17.42

			รวมทั้งสิ้น		8,168,767,623

252,773,225

8,421,540,848

100.00

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเหตุ •
		
			
		
•
			

ธนาคาร กรุงเทพฯ จำ�กัด (มหาชน)		

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น โดยออกตราสารชนิดหนึ่งเรียกว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
เพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาว
ต่างชาติ (Foreign Limit)
ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 7,263 ราย คิดเป็นจำ�นวนหุ้นสามัญ 2,039,386,548 หุ้น จากจำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,168,767,623 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 24.97
ของหุ้นสามัญที่ชำ�ระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40
ของกำ�ไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำ�รองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่ง
จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ท�ำ ให้มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำ�เนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำ�ระ
หนีข้ องบริษทั ให้เสร็จสิน้ ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากูย้ มื ใดๆ
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รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของบริษทั โดยการคำ�นึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำ�คัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบ และ การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และ / หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย จะขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงาน
ของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำ�ไรพอสมควร ที่จะจ่ายได้และไม่มี
ผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้จะพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ

คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การผลิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานชลบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดและการขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานสระบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
ส่วนบริหาร
Supply Chain
ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 8 คน
โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ

นายเหมันต์
นายมาริษ
ผศ. รวีวัลย์
นายหัตถศักดิ์
นายคูชิค
นายธราธร
นายปีเตอร์
นายปิยุช

มะดูสุดัน เนรูร์การ์
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้อมเพ็ชร์*
ชัทเทอจี
เปรมสุนทร
จอห์น ฮ็อกก์
กุปต้า

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

* ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 (แทนนายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู)

กรรมการที่มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ และนายปิยุช กุปต้า กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท หรือนายคูชิค
ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ หรือ นายปิยุช กุปต้า กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ หรือนายธราธร เปรมสุนทร
รวมเป็นสองคน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่
รวมงบการเงินประจำ�ปีเดีย่ ว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุม่ บริษทั
สามารถอนุมตั หิ รือพิจารณากำ�หนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบ 8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทั
ใดๆ ของกลุม่ บริษัท
และ / หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใด ให้ด�ำ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้
1. การกูย้ มื ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาททีไ่ ม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจำ�ปีของ การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำ�นาจให้บุคคลดัง
กลุ่มบริษัท
กล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่
2. การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำ�ประกัน หนังสือ คณะกรรมการกำ � หนด ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
รับรองการให้การสนับสนุน หรือคำ�มัน่ ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันแก่บคุ คล เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจนั้นๆ ได้
ใดๆ ทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นงบประมาณประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั เว้นแต่ตามทีอ่ นุญาต
ในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำ�หนดในแผนฟื้นฟู ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมายให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
กิจการ ของ NTS ทั้งคณะคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรง หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านต่างๆ ซึง่ ในกรณี
คุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย ทั้งด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต ที่มีก ารอนุมัติก ารดำ �เนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงิ น ที่
บัญชีและการเงินและอื่นๆ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ใน คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด โดยการมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็น
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
การมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการ
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาททีไ่ ม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจำ�ปี ผูจ้ ดั การใหญ่ สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ น
ของกลุม่ บริษทั
ได้สว่ นเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั และบริษทั ย่อย
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ (ตามข้อบังคับของบริษทั และตามทีส่ �ำ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด) ยกเว้น
ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
บริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้ ซึง่ เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษทั เช่น การซือ้ วัตถุดบิ
5. การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท และรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ

27

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

1.
2.
3.

นายมาริษ
ผศ. รวีวัลย์
นายหัตถศักดิ์

ตำ�แหน่ง
สมารัมภ์ 		
ภิยโยพนากุล		
ณ ป้อมเพ็ชร์		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อ
(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามมติคณะกรรมการบริษัท
		 รายงานทางการเงินของบริษัท
ครั้งที่ 3 (2/2008-2009) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551)
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
1. กำ�กับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
		 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
การบัญชีตามที่กฏหมายกำ�หนดอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐาน 		 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
บัญชีสากล
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
• จำ�นวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
		 ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก
5. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทัง้
การประเมินผลการตรวจสอบ การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตาม 		 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
		 กรรมการบริษัท
หลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน 10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดย ไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั งิ านของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน 11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานตรวจสอบ
ภายใน (ถ้ามี) หรือ การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างสำ�นักงาน
และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในอื่นๆ
9. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม 12. พิจารณางบประมาณและกำ�ลังพลของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
หรืองบประมาณการว่าจ้างสำ�นักงานตรวจสอบภายในอื่น
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
มอบหมาย

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
รายชื่อ

1.
2.
3.

นายคูชิค
นายปีเตอร์
นายปิยุช

ชัทเทอจี 		
จอห์น ฮ็อกก์ 		
กุปต้า		

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะจัดการ
คณะจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

1. กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำ�นาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำ�เนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปีตามทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอมา เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
3. กำ�กับ ดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารกิจการและดำ�เนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบาย
และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้

4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) อาจมอบอำ�นาจหน้าที่ให้
พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำ�นาจกระทำ�การในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็น
สมควรได้
ทั้งนี้ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) อาจมอบอำ�นาจหน้าที่ให้พนักงาน
ระดับบริหารของบริษทั มีอ�ำ นาจกระทำ�การในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ ง
ตามที่คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็นสมควรได้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

(เดิมแยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน)
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายคูชิค
นายมาริษ
ผศ. รวีวัลย์
นายธราธร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

ชัทเทอจี
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
เปรมสุนทร

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลตามที่ก�ำ หนด
3. นำ�เสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการ ที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดย
องค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัท
6. งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิ จ ารณาและเสนอคำ � แนะนำ � ในเรื่ อ งค่ า ตอบแทนสำ � หรั บ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (รวมถึงค่าจ้างและเงินรางวัลประจำ�ปี) และผู้บริหารของ
บริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำ�ปีสำ�หรับผู้บริหาร
ของบริษทั (รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิต และ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามคำ�เสนอของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ บริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
ลักษณะเดียวกัน
5. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรือ่ งงบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง เงินรางวัล
ประจำ�ปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ นำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายปิยุช
นายธนะ
นายอมิต
นายศิโรโรตม์
นายไพฑูรย์
นายบริชวาล์จิต
นายทรงศักดิ์
นายอรุน คูมาร์
นายวันเลิศ
นายชัยเฉลิม
นายจันดรา

ตำ�แหน่ง
กุปต้า
เรืองศิลาสิงห์
โกช
เมธมโนศักดิ์
เชื้อสุข
โกด
ปิยะวรรณรัตน์
ชอว์ดารี
การวิวัฒน์
บุญญานุวัตร
โมฮาน เวอร์มา

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

1. ดูแล บริหาร ดำ�เนินงาน และปฏิบตั งิ านประจำ�ตามปกติธรุ กิจ เพือ่ ประโยชน์ 3. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจ ก่อนที่จะนำ�เสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และ
ของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษทั ตลอดจนระเบียบ
คณะกรรมการบริษัท
มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ �ำ หนด และอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุม
4.
มีอ�ำ นาจในการอนุมตั กิ ารดำ�เนินธุรกิจปกติในเรือ่ งต่างๆ อาทิเช่น การจัดซือ้
คณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำ�นาจ
วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และ
ที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
รายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
2. จัดทำ�แผนการดำ�เนินธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 5. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
และคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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บุคลากรและการพัฒนา
บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในแบบ
กำ�หนดหน้าที่งาน (Job Description) ทั้งในส่วนของ ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนัน้ ยังมุง่ เน้นถึงพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับค่านิยมใน
การดำ�เนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ตลอดจนมีความพร้อมที่จะ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี
บริษัทให้ความสำ �คัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน
4 ส่วนด้วยกันคือ
(1) ความรู้พื้นฐานสำ�หรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน เช่น
ความปลอดภัยในการทำ�งาน จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ค่านิยม
ของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
การบำ�รุงรักษาทวีผล
(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละ
สายงาน (Functional Development)
(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
(4) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้น�ำ (Leadership
Development) ในแต่ ล ะปี บ ริ ษั ท ได้ จั ด ทำ � แผนพั ฒ นารายบุ ค คล
(Individual Development Plan) ให้กบั พนักงานทุกคน โดยมีรปู แบบการ
พัฒนาที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยการอบรมในห้องเรียน (Classroom
Training) การสอนงานและฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) และการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเสริม
สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful Experiences) ให้กับพนักงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การ
มอบหมายงานที่ สำ � คั ญ ให้ พ นั ก งานรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม เติ ม (Special
Assignment) การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะทำ�งานหรือคณะกรรมการ
ที่ส�ำ คัญ (Task Force or Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice Sharing) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(Site Visit) นอกจากนั้นพนักงานสามารถขอรับทุนศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาโททั้ ง ในสาขาทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสาขาทางด้ า น
การบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมี
การกำ�หนดเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงานในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “ผู้นำ�ในอนาคต”
(Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ
สูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในอนาคต พร้อม
กับกำ�หนดแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาพนักงานในกลุ่มนี้ให้มีความพร้อมมาก
ที่สุด ตลอดจนการดูแลเกี่ยวกับผลตอบแทนและการเติบโตในวิชาชีพให้
เหมาะสมเพื่อรักษาพพนักงานกลุ่มนี้ให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทอย่างต่อ
เนื่องในระยะยาว

อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ น ผู้ดูแ ลอย่ า งใกล้ ชิด นอกจากนั้น บริ ษัท ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การดู แ ล
พนักงานและครอบครัวให้มคี วามเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยจัดสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
ของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาลทั้งในกรณี
คนไข้นอก คนไข้ใน และการรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำ�
ต่า งจังหวัด เงินยืม ฉุกเฉิน เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมด้ า นต่ า งๆ
ให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีท้ังกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น กิจกรรมหล่อเทียนและ
แห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมด้านอืน่ ๆ เช่น กิจกรรม
กีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรม
วันสำ�คัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่
วันเกิดบริษทั วันผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ ทาทา เป็นต้น ในทุกๆ ปีบริษทั จะมีการสำ�รวจ
ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement
and Satisfaction Survey) และนำ�ผลการสำ�รวจมากำ�หนดแผนปรับปรุง
เพือ่ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานในระดับทีส่ งู ขึน้
บริ ษั ท มุ่ ง เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งพนั ก งานกั บ บริ ษั ท โดย
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะไปพบพนักงาน พูดคุย และตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยตนเองในทุกไตรมาส
ตลอดจนการสื่อสารกับพนักงานผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ
คำ�สั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น

จำ�นวนบุคลากร

จำ�นวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 1,272 คน ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
TSTH
273

NTS
428

SISC
278

SCSC
293

(คน)

รวม
1,272

ตลอดระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่เคยได้รบั การร้องเรียน หรือมีขอ้ พิพาท
ด้านแรงงานที่สำ�คัญแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายให้กบั พนักงาน ในปี 2555 - 2556 ได้แก่
เงินเดือน เงินรางวัลประจำ�ปี และเงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ รวมเป็น เงินทัง้ สิน้
500.82 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยให้
สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั แต่ประการใด เช่น โครงการ Employee
Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program
บริษัทมุ่งเน้นกำ�หนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงาน (EJIP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กบั พนักงานในรูปแบบอืน่ โดยการพิจารณา
ทั้งในส่วนของความเป็นธรรมภายในองค์กร (Internal Equity) ความ จากผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ควบคูไ่ ปกับผลการปฏิบตั งิ าน หน้าที่
เป็นธรรมภายนอกองค์กร (External Equity) และความเป็นธรรมระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงานประกอบด้วย
(Individual Equity) โดยใช้ระบบและเครือ่ งมือการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั มุง่ ส่งเสริมให้บริษทั มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้นำ�ระบบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management หรือ ERM) มาปรับใช้
กับธุรกิจของบริษัทและได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 คน
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระบบรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มี
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การประเมิน
การบริหาร ความเสีย่ งและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กำ�กับดูแล ระบบงานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบทีด่ ี คัดเลือกและ
เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ งานอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

หมายทางธุรกิจประจำ�ปี 2556-2557 โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้า
หมายในระยะยาว แผนงานประจำ�ปีนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยคำ�นึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และความมุ่ง
มั่นของบริษัทที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจการตามกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึง่ ได้ระบุความเสีย่ งด้านต่างๆ และแนวทางในการแก้ไขไว้แล้วในระดับบริษทั
ซึง่ จะช่วยป้องกันไม่ให้มลู ค่าของผูถ้ อื หุน้ ถอยถดลงไป อย่างไรก็ตามในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนั การบริหารจัดการความเสีย่ งจะต้องมุง่ เน้นทีด่ า้ นต่างๆ ดังนี้
• โครงการริเริม่ ด้านความปลอดภัยเพือ่ รับประกันว่า “ขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านด้วย
ความปลอดภัย” จะต้องเน้นทั้งความปลอดภัยของพนักงานบริษัทและ
คนงานของผู้รับเหมา

นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของโครงสร้างการกำ�กับดูแล • ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระดับสูงด้านบรรษัทภิบาล โดยกำ�หนดให้ผมู้ สี ว่ นได้
กิจการที่ดี จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแทนการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
ส่วนเสียทั้งหมดต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัททาทา
ภายนอก เพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ และคำ�ปรึกษาแก่ฝา่ ยบริหารและคณะกรรมการ
(TCOC) อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม มีการใช้
ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านและ
นโยบายส่งเสริมให้มี “การแจ้งเบาะแส” มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลด้านจรรยาบรรณ
เสนอความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
คอยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ “ไม่เปิดเผยตัว” และมีการกำ�หนดกลไกที่
ภายในองค์กร รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการควบคุม
เหมาะสมในการตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
• หน่วยงานตรวจสอบภายในกำ�หนดให้ฝา่ ยบริหารจัดการต้องรับรองว่าจะมี
สำ�หรับแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ได้
การควบคุมที่เพียงพอเพื่อที่จะบริหาร และ/หรือบรรเทาความเสี่ยง
ถูกจัดทำ�ขึ้นตามวิธีการประเมินความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบกับผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ปัจจัย
ตรวจสอบ แผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินผลของประสิทธิภาพการ
ความเสี่ยงต่างๆ ยังมาจากข้อมูลความห่วงใยและความคาดหวังของ
ควบคุมภายในการดำ�เนินงาน การรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประเมินตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงจึงมีพื้นฐาน
ปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสาระสำ�คัญในการ
จากสภาพความเป็นจริง และการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม และจาก
ตรวจสอบจะมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความพอเพียงของระบบ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยจัด
การควบคุมภายในองค์กร ทัง้ ในด้านของกระบวนการจัดหาและเจ้าหนีก้ ารขาย
ลำ�ดับความสำ�คัญด้านที่ควรตรวจสอบและวางแผนการตรวจสอบ โดย
การตลาดและการจัดจำ�หน่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้า
คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำ�ปีซึ่งแสดง
คงเหลือ การบัญชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP Post Implementation)
ขอบเขตปัจจัยและความเสี่ยงด้านสำ�คัญที่จะต้องตรวจสอบ หน่วยงาน
เป็นต้น ทัง้ นี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน และ ผูต้ รวจสอบบัญชีจะดำ�เนินการประเมินการบริหาร
และรายงานสรุปผลของการตรวจสอบ พร้อมทั้งแผนการปรับปรุงของฝ่าย
จัดการความเสี่ยงตามข้อมูลและรายละเอียดที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร
บริหาร แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
• มีการประมาณการณ์กระแสเงินสดและทบทวนผลการประกอบการอย่าง
สม่ำ�เสมอ (รายไตรมาสในการประชุมกรรมการบริษัท) เพื่อให้มั่นจะว่า
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมี
จะมีเงินสดเพียงพอในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษทั โดยการ
พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุม ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการปฏิบตั งิ านในด้านการบริหารจัดการ
ภายในของบริษทั มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริษทั ในแต่ละด้าน ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถรับได้
สำ�หรับรอบปี 2555-2556 ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับการดำ�เนิน
บริษทั มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้การปฏิบตั งิ านดำ�เนิน ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และอำ�นาจ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอย่างเพียงพอและสามารถแบ่งแยก อนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำ�เนิน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการ งานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำ�และสม่ำ�เสมอ รวมถึงมีระบบการ
จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทั้งสรรหาพนักงานที่มี ควบคุมภายในเรื่องการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
คุณภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งให้เหมาะสม และบุคคลเกี่ยวข้องที่เพียงพอและรัดกุม
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดแผนงานและเป้า

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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การกำ�กับดูแลกิจการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทนำ�เสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเนื้อหาที่จำ�เป็นและสำ�คัญต่อการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ละเอียดทุกครัง้ นอกจากนี้ มีการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญและเอกสารบัญชีตามที่
กฎหมายกำ�หนด พร้อมทัง้ มีระบบการจัดเก็บและช่องทางการสือ่ สารทีม่ คี วาม
เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการ
ดำ�เนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และได้นำ�เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
โดยมีการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุ และกำ�หนดมาตรการแก้ไข และการเสนอแนะให้
ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
กำ�หนดต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอย่างสม่�ำ เสมอ
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างสม่�ำ เสมอ โดยเล็งเห็นว่าการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ เี ป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และนำ�มาซึง่ การเจริญเติบโต
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ในระยะยาว โดย
นอกเหนือจากการดำ�เนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรม
องค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม “หลักจรรยาบรรณของ ทาทา (Tata Code
of Conduct : TCOC)” อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษทั ยังได้ด�ำ เนินการตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์อย่างจริงจัง
ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
5 หมวด พร้อมทัง้ ได้ก�ำ หนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรใน “นโยบายและหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 และนำ�มาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษทั ให้ได้มากทีส่ ดุ รวมทัง้ ได้ท�ำ
การทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั ให้สงู ขึน้ ตลอดเวลา ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้รบั การ
ประเมินผลการกำ�กับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด

สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำ�ไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิใน
การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการได้
รับข้อมูลข่าวสารหรือการรายงานข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
เงินทุน การเปลีย่ นแปลงอำ�นาจควบคุม และการซือ้ ขายสินทรัพย์ทสี่ �ำ คัญของ
บริษัท เป็นต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำ�หนดไว้
นอกเหนือจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้น บริษัท
ยังได้อ�ำ นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดี
ด้วยการดูแลให้บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสในการรับรู้
สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สำ�นักงานเลขานุการบริษัท ทำ�หน้าที่ดูแลและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 02-937-1000 ต่อ 2430-2432
บริษทั กำ�หนดให้มกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เรียกว่า การประชุมสามัญประจำ�ปี
ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บัญชีของบริษทั (ภายในเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี) โดยการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2555 ได้จัดขึ้น เมื่อ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้
ใช้วิธีกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และทำ�การรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พัก
การโอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมกับเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่าง
ในรอบปี 2555-2556 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับ ครบถ้วน ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ดังนี้
บริษัทจดทะเบียนในแต่ละหมวด สรุปได้ดังนี้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมที่กำ�หนดไว้เป็นเรื่องๆ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระ
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทให้ความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระทีเ่ สนอไว้อย่างชัดเจน
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งครอบคลุมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิ
ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตัดสินใจในวาระที่สำ�คัญๆ เช่น
การเลือกตั้งกรรมการและกำ�หนดค่าตอบแทนการจัดสรรเงิน กำ�ไรและ 2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนด ทัง้ แบบ ก ซึง่ เป็น
แบบทั่วไป ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข
กำ�หนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของ
“งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการ		
บริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำ�คัญซึ่งมีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
เป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่กระทำ�การอันใดที่เป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าของเงินลงทุนทีเ่ ป็นปัจจัยหลักในการดำ�เนิน 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ธุรกิจ บริษัทได้กำ�หนดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้
ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดย
รวมของบริษัท และรับทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการลง 4. รายงานประจำ�ปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ
CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำ�ปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้
ทะเบียนเป็นผูถ้ อื หุน้ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างยิง่ ในการเข้าร่วม
ประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ประธานกรรมการ
บริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม
นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย ตรวจสอบลาประชุม เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร
ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ทีป่ รึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เพือ่ ทำ�หน้าที่
ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการ ในปี 2555 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบ ฉันทะจำ�นวน
503 คน นับรวมจำ�นวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,733,608,807 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 79.96
ประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายสามารถส่งคำ�ถามทีต่ อ้ งการให้ตอบในทีป่ ระชุม ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ของบริษทั จำ�นวน 8,421,540,848 หุน้
ได้ลว่ งหน้า โดยให้สง่ คำ�ถามเป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงคณะกรรมการบริษทั ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับ
หรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัทในระหว่าง เวลา ของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการประชุม
3 เดือน ก่อนและหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อส่งต่อไปยัง ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
กรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน ซึง่ คำ�ถามในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำ�เนินการประชุมอย่างโปร่งใส
กับบริษัทจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ตามลำ�ดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่
ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับกำ�หนดการดังกล่าว ด้วยวิธี ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการ
เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยการประชุม พิจารณา แต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ก่อนการลงคะแนนเสียงเปิด
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำ�ถามล่วงหน้ามายัง โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความ
บริษัท
คิดเห็นและตั้งคำ�ถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่
แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำ�อธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนทีต่ ั้งสถานที่จัดประชุม

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำ�หรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
การใช้บตั รลงคะแนน และได้จดั ให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ทำ�หน้าทีด่ แู ลการนับ
คะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษทั (Inspector) สำ�หรับการนับคะแนนเสียงจะคำ�นวณด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันหุ้นของบริษัทประกอบด้วย หุ้นสามัญและหุ้น
บุรมิ สิทธิ โดยผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะมีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ก�ำ หนดขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก และไม่มคี า่ ใช้จา่ ยมาก ผู้ถือหุ้นสามัญคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำ�หรับผลการลงคะแนนเสียงจะ
เกินไป พร้อมทั้งอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือ่ วิดที ศั น์ดว้ ย
1. จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง
2. จัดทำ�คำ�อธิบายเกีย่ วกับเอกสารหลักฐานเพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติท่ปี ระชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย
3. จัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ ทู้ มี่ คี วามชำ�นาญพร้อมทัง้ อุปกรณ์ทเี่ พียงพอ เพือ่ รองรับ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม และจัดทำ�รายงานการประชุมแล้วเสร็จ
ผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกราย
มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม ด้วยการส่งผู้แทนของตนเอง หรือเสนอชื่อ ละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยการเข้าร่วมประชุมของ
1. รายชื่อพร้อมตำ�แหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้า
ผู้รับมอบฉันทะไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด
ร่วมประชุม
5. จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น กรณีที่
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนน และนับคะแนน
ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
6. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน ทำ�ให้ขั้นตอนการดำ�เนินงาน 3. ประเด็นคำ�ถาม - คำ�ตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
บัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
7. เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ลว่ งหน้า 2 ชัว่ โมง ก่อนเริม่ ประชุม
งดออกเสียง
นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย
บริษทั ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้
ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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การใชข้ อมู
้ ลภายใน

นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบริษทั ทีไ่ ด้ก�ำ หนดเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจนแล้ว บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำ �ข้อมูล
ภายในโดยกรรมการและผูบ้ ริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้
แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว
ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำ�หนดโทษที่ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
เลขานุการบริษทั จะทำ�หน้าทีส่ รุปและรวบรวมรายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีอีกด้วย

ประโยชน์สว่ นตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยการ
ใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงาน
ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลของบริษทั และบริษทั ย่อย (รวมทัง้ คูส่ มรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
• ห้ามมิให้บคุ คลข้างต้นทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของบริษทั
และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
• กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำ�คัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท คณะกรรมการได้ กำ � หนดห้ า มมิ ใ ห้ ทำ �
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุม
เพียงพอ เพือ่ ดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ขี อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใด นำ�ข้อมูล
บริษทั ด้วยการกำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ใช้ ภายในไปใช้ประโยชน์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่างใด
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
รายชื่อ

คณะกรรมการ
1.
นายเหมันต์  มะดูสุดัน เนรูการ์
2.
นายมาริษ  สมารัมภ์
3.
ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล
4.
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
5.
นายคูชิค  ชัทเทอจี
6.
นายปีเตอร์  จอห์น ฮอกก์
7.
นายธราธร  เปรมสุนทร
8.
นายปิยุช  กุปต้า
ผู้บริหาร
9.
นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์
10.
นายอมิต  โกช
11.
นายศิโรโรตม์  เมธมโนศักดิ์
12.
นายไพฑูรย์  เชื้อสุข
13.
นายบริชวาล์จิด  โกด
14.
นายทรงศักดิ์  ปิยะวรรณรัตน์
15.
นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
16.
นายวันเลิศ  การวิวัฒน์
17.
นายชัยเฉลิม  บุญญานุวัตร
18.
นายจันดรา โมฮาน เวอร์มา
หมายเหตุ : 1.
		
2.
		
		
		
3.
4.
		
		

หุ้นสามัญ (หุ้น)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บริษัทในเครือ
คู่สมรส/ เพิ่ม (ลด)
มรส/
ระหว่าง กรรมการ/ บุคูต่สรที
่ยัง
กรรมการ/ บุตรที่ยัง รอบบั
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ (1 เม.ย.ญ55ชี - ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นิติภาวะ
นิติภาวะ 31 มี.ค. 56)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบบัญชี
(1 เม.ย. 55 31 มี.ค. 56)

22,000
-

-

-

789(ก)
2,320(ข)
-

56(ก)
-

108(ก)
-

50,000
-

220,000(ค)
-

-

-

-

-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน มีทุนจดทะเบียน จำ�นวน 11,025,579,573 หุ้น และทุนชำ�ระแล้ว ทั้งสิ้น 8,421,540,848 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ
จำ�นวน 8,168,767,623 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำ�นวน 252,773,225 หุ้น
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำ�กัด คำ�ว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท
ในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำ�นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอ�ำ นาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
คำ�ว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหาร
(ก) Tata Steel Limited.
(ข) ประกอบด้วย 1,320 หุ้น ของ Tata Steel Limited หุ้นละ Rs.10 และ 1,000 หุ้น ของ The Tinplate Company of India Limited หุ้นละ Rs.10
(ค) คู่สมรส

รายงานประจำ�ปี 2555-2556

36

การกำ�กับดูแลกิจการ
การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษทั ได้กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ทำ�หน้าทีร่ วบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการติดตาม ดูแล การทำ�รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำ�หนดมาตรการและขั้นตอนในการทำ�รายการระหว่างกันไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ ถือปฏิบตั ติ ามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการทำ�รายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีอ่ าจมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออก
เสียง เพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างอิสระและ
ยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ทัง้ นีผ้ มู้ สี ว่ นได้เสียสามารถเสนอแนะ / รายงาน / ร้องเรียน เกีย่ วกับการประพฤติ
ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ได้ด้วย ตนเอง / จดหมาย / E-mail /
โทรศัพท์ / โทรสาร โดยติดต่อ :
		
		
		
		
		

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ (ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2937-1223
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดหลัก
จรรยาบรรณหรือการถูกละเมิดสิทธิแต่ประการใด
สำ�หรับแนวทางการปฏิบตั ิ และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในแต่ละ
กลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีพันธะในการดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรม ด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูล
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการทำ�รายการ ข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผย
ระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผล ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่าง
ประโยชน์รวมถึงบริษทั ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ เท่าเทียมกัน รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย
และหมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำ�รายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์
แต่ประการใด รวมถึงไม่มีการทำ�รายการระหว่างกัน ในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทด้วย

พนักงาน

บริษทั ยึดถือมาโดยตลอดว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณุ ค่ามากทีส่ ดุ โดยให้
ความสำ�คัญในเรือ่ งของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของ
พนักงานทุกคน มุง่ มัน่ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และครอบคลุม
ในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างให้องค์กรเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทมุ่งเน้นการดูแลพนักงานให้ได้รับ
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผลตอบแทน สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมต่อความรูค้ วามสามารถ
บริษทั ตระหนักเป็นอย่างยิง่ ว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ และอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับในตลาด
ทีด่ รี ะหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย เป็นกลไกทีจ่ ะช่วยสร้างความมัง่ คัง่
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นใน บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน รายละเอียดปรากฎอยู่
การคำ�นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ ในหัวข้อ “การดูแลและพัฒนาบุคลากร”
บริษัท ทั้งสิทธิที่กำ�หนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำ�ร่วมกัน โดยการ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจาก ลูกคา้
การถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่าง เคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าตามความ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ ภายใต้ “จรรยาบรรณ ต้องการของลูกค้า โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมความต้องการของลูกค้าไป
ของทาทา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึ่งเป็น “คู่มือจรรยาบรรณ” จนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัททุ่มเทความพยายามดำ�เนินงานให้
ของบริษัท ได้ระบุข้อกำ�หนดและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ ลูกค้ามีความพึงพอใจ และได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากลูกค้าทุกปีเพื่อบ่งชี้ด้าน
เสียทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนจำ�นวน 25 ข้อ รวมทัง้ กำ�หนดมาตรการและช่องทาง ต่างๆ ทีต่ อ้ งปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การให้บริการ การ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแส ในประเด็นของการกระทำ�ผิด จัดการข้อร้องเรียน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานผลิตทัง้ สามแห่งได้ปฎิบตั ิ
หลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำ�เนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตามมาตรฐานด้านคุณภาพและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง ด้งนัน้ จึงสามารถทีจ่ ะ
ตลอดจนมาตรการคุม้ ครอง ผูแ้ จ้งเบาะแส ภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการ รับประกันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามที่กำ�หนด บริษัทมีระบบ
กระทำ�ผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) อีกด้วย
การรับเรื่องร้องเรียนที่ครบวงจร ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทีป่ ระสบปัญหา ระบบการจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวดูแลทัง้ คำ�ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดย
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ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบดังกล่าวได้โดยสะดวกเพือ่ ส่งคำ�ร้องเรียนให้บริษทั ใน เหลือใช้) การนำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
กรณีทพี่ บข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษทั ยังกำ�หนดแนวนโยบาย และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทุกบริษัทในกลุ่มทาทาได้มุ่งมั่น
ในการคืนสินค้า ในกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำ�กว่ามาตรฐาน ที่จะให้ความสำ�คัญและเป็นผู้น�ำ ในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ
“Climate Change” อันเนือ่ งมาจากภาวะโลกร้อน โดยจัดให้มกี ารศึกษา เพือ่
ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ
คู่ค้า
บริษทั มีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฎิบตั งิ านตามหลักจรรยาบรรณ ต่อบุคคลอืน่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลง ไปใช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ของกลุ่มบริษัท TATA ที่เรียกว่า TCOC ในการปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้ก�ำ หนดเป้าหมายระยะยาวในการควบคุมและ
สามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฎิบัติที่ ดูแล การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ
เป็นเอกภาพเดียวกันสำ�หรับกลุ่มบริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อ ไม่ให้เกินอัตราทีก่ �ำ หนด ซึง่ จากเป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของการกำ�หนด
การปฎิบตั งิ านร่วมกันระหว่างบริษทั และคูค่ า้ เช่น การจัดอบรมความปลอดภัย แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านและการค้ น คว้ า นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ให้กบั ผูร้ บั เหมาขนส่ง ทีเ่ ข้ามารับสินค้าทีโ่ รงงานของบริษทั ทุกแห่งอย่างต่อเนือ่ ง ต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้านนอกจากนี้ยังได้กำ�หนดให้มีการนำ�แนวคิด
“คืนสู่ธรรมชาติ(สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินธุรกิจหลักของ
และเป็นประจำ�
องค์กร อีกด้วย

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ สำ�หรับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมของบริษทั ในรอบปี 2555 -2556
การค้าและเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื อย่างเคร่งครัด และชำ�ระหนีต้ ามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน”
รวมถึงปฏิบัติตามคำ�รับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับ
เจ้าหนี้ ตลอดจนให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
เท่าเทียมกัน
บริษทั ให้ความสำ�คัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุน และ
ชุมชน และสังคม
บริษทั กำ�หนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะมุง่ ดำ�เนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัท การตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้
พลเมืองที่ดี โดยคำ�นึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบโรงงาน อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำ�คัญผิด
และสังคมในส่วนรวม ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่าการดำ�เนินการตามนโยบายที่ รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลา ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
กำ�หนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบตั ิ หากแต่จะมุง่ มัน่ ยึดถือเป็นส่วนหนึง่ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก�ำ หนดไว้ โดยมอบหมาย
ของแผนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทด้วย
ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ
บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ทัง้ ของชุมชนทีพ่ กั อาศัยอยู่ ทัง้ ทีเ่ ป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน
ในบริเวณที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
ขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติ และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา /
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้ให้ความสำ�คัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับชุมชน จำ�หน่ายไป ซึง่ สินทรัพย์รายการ ทีเ่ กีย่ วโยงกัน การร่วมทุน / ยกเลิกการร่วมทุน
และในระดับสังคมโดยรวมอีกด้วย และจากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้ การเพิ่มทุน / ลดทุน การออก หลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
กำ�หนดขอบเขตการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ทัง้ นี้ ได้จดั ให้มหี น่วยงาน “สำ�นักงานเลขานุการบริษทั ” ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ด้วยกันคือ
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย ทั้งในกรณีปกติ และเร่งด่วน เช่น
1. การสนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน
2. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีค่ รบถ้วน ถูกต้องและ
3. การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร และ
เท่าเทียมกัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(www.set.or.th)
สำ�หรับรายละเอียดของกิจกรรมที่บริษัทได้ด�ำ เนินการ ในรอบปี 2555 - 2556 2. ข้อมูลคำ�อธิบายเชิงวิเคราะห์เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ทุกไตรมาส : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน”
บริษัท (www.tatasteelthailand.com) / หนังสือพิมพ์
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีการเปิดเผยอย่าง
สิ่งแวดล้อม
โปร่งใส มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ไม่มโี ครงสร้างการถือหุน้ แบบปิรามิด ตลอดจนไม่มี
ตลอดมา เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในภาพที่ดีตลอดไป ด้วย
การถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
การดำ�เนินการและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขัน้ ตอน
(Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูล
การทำ�งาน ทัง้ ในรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การถือหุน้ โดยกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ดว้ ย ซึง่ กรรมการของบริษทั ทุกคน
(การอนุรกั ษ์พลังงาน การจัดการทรัพยากรน้�ำ การจัดการ มลภาวะทางอากาศ
ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกแล้ว : รายงานประจำ�ปี /
การกำ�จัดก๊าซเรือนกระจก การจัดการมลภาวะทางเสียง และ การจัดการวัสดุ
เว็บไซต์บริษทั (www.tatasteelthailand.com)
รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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การกำ�กับดูแลกิจการ
4. ข้อมูลในรายงานประจำ�ปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็น
ประโยชน์สำ�หรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำ�อธิบายเชิง
วิเคราะห์เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน การวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสีย่ งต่อการดำ�เนินธุรกิจ ประวัตขิ อง
กรรมการและผูบ้ ริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น : เว็บไซต์
บริษทั (www.tatasteelthailand.com)
5. ข้อมูลงบการเงิน ทีม่ รี ปู แบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทัว่ ไป และได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี วามเป็น
อิสระและมีคณุ สมบัตทิ ไ่ี ด้รบั การยอมรับ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เคยมีประวัตกิ ารส่งงบการเงิน
ทัง้ รายไตรมาสและรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงาน ก.ล.ต.ล่าช้า
แต่อย่างใด : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์
บริษทั (www.tatasteelthailand.com)
6. ข้อมูลการทำ�รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การ
พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ มีการตัดสินใจทีเ่ ป็นไปอย่างถูกต้อง เนือ่ งจากได้ผา่ น
การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการ
บริหารงานทีเ่ ป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การกำ�กับดูแลและ
การบริหารงานเป็นไปด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีเหตุมผี ล และเป็นอิสระภายใต้
กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะทำ�ให้
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทัง้ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทได้คำ�นึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เสมอ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรง
คุณวุฒิท่มี ีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจ
เหล็ก และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำ�
วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามเพื่อปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษทั ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนิน
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ธุรกิจของบริษทั ได้เป็นอย่างดี
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ก�ำ หนดไว้แล้ว บริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีขนาดทีเ่ หมาะสม จำ�นวน 8 คน ประกอบด้วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ ทำ�หน้าที่ “โฆษก” ของบริษทั ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั กรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ท่ี
สู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั กำ�หนด จำ�นวน 3 คน ร่วมกับกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการ
(Investor Relation) ทำ�หน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และ ทีเ่ ป็นตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จำ�นวนรวม 5 คน นอกจากนี้ ได้ก�ำ หนดให้
ประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูท้ ด่ี �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการในฐานะผูน้ �ำ ด้าน นโยบาย และกรรมการ
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่น ผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ �ำ ด้านการบริหารงานประจำ�ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
ที่ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษัท ได้ โ ดยสะดวก เช่ น เอกสารเผยแพร่ ทัง้ นี้ เพือ่ แบ่งแยกบทบาทหน้าทีใ่ ห้ชดั เจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำ�นาจ
การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดำ�เนินงาน และรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ การดำ�เนินงาน และเพือ่ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ คณะกรรมการบริษทั
ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ทำ�หน้าทีก่ ลัน่ กรองงานเฉพาะ
ความเข้าใจ และความเชือ่ มัน่ ของบุคคลภายนอกทีม่ ตี อ่ บริษทั
เรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำ �เนินงานของบริษัท บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
สู่สาธารณชนโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ น
ผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต, และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล นามของบริษทั หรือคณะกรรมการเกีย่ วกับการจัดทำ� และเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
และบริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การตลาดและการขายเป็นผูใ้ ห้
สัมภาษณ์
1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ในรอบปี 2555-2556 หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานต่อ 3. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับสื่อภายนอกคราว 4. รายงานประจำ�ปีของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย
ละ 10-20 ราย ซึง่ หมายรวมถึง นักวิเคราะห์ ทัง้ จากธนาคาร และสถาบันการ
ทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหารตลอดจนดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามประกาศ
เงิน, สือ่ สิง่ พิมพ์ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพือ่ เป็นการชีแ้ จงผลประกอบการของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด
บริษทั รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลีย่ นแปลงของธุรกิจเหล็ก

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ของบริ ษั ท ทุ ก คนเป็ น ผู้ ท่ี มี ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี ถึ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด
ชอบของกรรมการ พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักแห่ง “ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ตรวจสอบได้” โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทเ่ี ชือ่ ถือต่อกันระหว่างผูถ้ อื หุน้
กับบริษัทและได้กำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน รวมทั้งแต่ง
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การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate
Governance, Nomination and Remuneration Committee) ก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการบริษทั ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว ดังนี้

การกำ�กับดูแลกิจการ
1. เป็นผูม้ คี ณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษทั และ
ทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั หรือ
ข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัดและตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ย่อยในระดับบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร
แห่งประเทศไทย
2. เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ความสามารถ และประสบการณ์ท่จี ะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้
ของบริษทั มีภาวะผูน้ �ำ วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคณุ ธรรม ประวัตกิ ารทำ�งาน
วิจารณญาณอย่า งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็ น ผู้ถือ หุ้น
โปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความ
3. เป็นผูท้ ส่ี ามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัท เพื่อติดตามการดำ�เนินงานของบริษัท โดยดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
กรรมการในบริษทั อืน่ ๆ ในจำ�นวนทีเ่ หมาะสม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วน ในสัดส่วน
น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
ที่มีนัยสำ�คัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือ
กิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
1. รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ เช่น การขาย
5. สำ�หรับกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจาก 		 สินค้า ซือ้ วัตถุดบิ หรือให้บริการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์
ผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย
		 ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
2. รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สำ�หรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์
3. รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี 		 ซึง่ สินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
คุณสมบัตพิ เิ ศษเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ” อีกด้วย และ
4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้
กรณีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก 		 กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
เกณฑ์และวิธกี ารตามข้อบังคับของบริษทั กล่าวคือ ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียง 		 พฤติการณ์อ่ืนทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ท่ีต้องชำ�ระ
เท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียง 		 ต่ออีกฝ่ายหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
เท่ากันให้ผทู้ เ่ี ป็นประธานทีป่ ระชุมมีเสียงชีข้ าดเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียง ทัง้ นีใ้ นการ 		 ของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า
เลือกตัง้ กรรมการบริษทั วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน อาจลงคะแนนเสียงให้แก่ 		 ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ตอ้ งใช้ 		 ทางการเงิน ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ ี
สิทธิตามคะแนนเสียงทีม่ ีอยูท่ ้งั หมดตามจำ�นวนหุน้ ทีต่ นถือโดยจะแบ่งคะแนน 		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
เสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
กรรมการอิสระ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
เนือ่ งจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึงการบริหารจัดการ
อิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
ที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผ้ลู งทุน บริษัทจึงได้กำ�หนดนิยามของ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี
“กรรมการอิสระ” ซึง่ ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่�ำ เสมอ โดยนิยาม
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
กรรมการอิสระของบริษัทมีความเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
ดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ให้กรรมการอิสระมีความ • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
เป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั ดังนี้
กฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
ความขัดแย้ง
สำ�นักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) (ปรับปรุง
เพิม่ เติม วันที่ 28 มีนาคม 2556)
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน ผูจ้ ดั การของ
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
• ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา • ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
ที่ไ ด้ รับ เงิ น เดื อ นประจำ � ผู้มีอำ� นาจควบคุ ม ของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่
บริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มี
ของบริษทั
ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่ • ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
น้อยกว่า 24 เดือน
การดำ�เนินงานของบริษัท
• ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน • สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมายกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือบุคคล • สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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การกำ�กับดูแลกิจการ
• สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้โดยอิสระ
• เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อายุเกษียณ
• กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่มีอายุครบ 70 ปี อาจดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการได้จนอายุครบ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี

ออกตามวาระหรือกรณีอนื่ และทำ�หน้าทีด่ า้ นพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษา
พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารของบริษัท

วาระการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษทั กำ�หนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการจำ�นวนหนึง่ ในสามของกรรมการ ทัง้
คณะพ้นจากตำ�แหน่ง โดยลำ�ดับในการพ้นจากตำ�แหน่งให้กรรมการตกลงเห็น
ชอบร่วมกัน ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับ
ตำ�แหน่งอีกได้ โดยมิได้กำ�หนดระยะเวลา วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบตัง้ แต่ปี 2545 ปัจจุบนั กรรมการชุ ด ย่ อ ยจะเท่ า กั บ วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง ของกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มี ดังนัน้ กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมือ่ พ้นจากตำ�แหน่ง
ความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรือการเงิน และมีกรรมการ กรรมการ (มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2556)
มากกว่าหนึ่งคนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำ�หน้าที่
สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ โดยทำ�หน้าทีส่ อบทานการดำ�เนินงาน การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อกำ�หนดของหน่วย งานกำ�กับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณานโยบายจำ�กัดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
รายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ สอบทานให้ กรรมการบริษทั แต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริษทั ยังไม่ได้
บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง กำ�หนดนโยบายดังกล่าว แต่ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละกึง่ หนึง่ โดยกรรมการ
ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเป็นผูม้ ภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นต่างประเทศทำ�ให้ ไม่มกี ารรับตำ�แหน่ง
บริษทั ให้การสนับสนุน ดูแล และให้อ�ำ นาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูล
อย่างเต็มที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระ และเพื่อให้คณะกรรมการ ประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำ�แหน่งใน
สามารถติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย บริษทั จดทะเบียนอืน่ เกิน 3 บริษทั ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ กรรมการบริษทั แต่ละคน
ตัง้ แต่ปี 2552 บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในอยูภ่ ายใต้การดูแลของ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ�ำ เป็นคณะกรรมการตรวจ ความสามารถ
สอบสามารถขอคำ�ปรึกษาจากทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ โดย
สำ�หรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในฐานะพนักงานคนหนึง่ ของบริษทั จะต้องอุทศิ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เวลาในการทำ�งานทัง้ หมดของตนให้แก่บริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง
ดังนัน้ จึงไม่เคยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่คนใดไปรับตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบัน อื่นๆ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนแต่อย่างใด ยกเว้นในบริษัทย่อยของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จำ�นวน 3 คน ทำ�หน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการบริษทั อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งในบริษทั อืน่ นอกประเทศ บริษทั
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ จะรายงานไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างชัดเจน
โครงสร้างและอำ�นาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และ
การกำ�กับดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรอง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำ หนดนโยบายและแนวทางเกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ
เรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล สามารถรักษากรรมการและ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้ และไม่เป็นการจ่ายที่เกินสมควร ในการพิจารณา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และ ผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มาตัง้ แต่ปี 2547 และเพือ่ ความสะดวกและ และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็น
ความคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยมติ ข อง ผู้พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 คณะ บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมและผลการ
เข้าด้วยกัน ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2556 ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการ ดำ�เนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเหมาะสม เมื่อเปรียบ
บริษัทจำ�นวน 4 คน โดยมีกรรมการ 2 คนเป็นกรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่ด้าน เทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบาย
บรรษัทภิบาล คือ เสนอทบทวนและกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจน ย่อยสำ�หรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าทีพ่ จิ ารณากำ�หนดแนวทางและสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่ง และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เป็นกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ ทดแทนกรรมการทีค่ รบรอบ บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหน้าที่ความ
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รับผิดชอบผลการปฏิบตั งิ านส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาวประกอบด้วย ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีใ่ ช้เป็นบรรทัดฐาน
ทีไ่ ด้ตกลงไว้รว่ มกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำ�กับดูแลและบริหารกิจการ
ของบริษทั ให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษทั
อย่างมั่นคงต่อไป

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
มีกำ�หนดจ่ายทุกไตรมาส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ�
ซึง่ แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และเบีย้ ประชุมซึง่ จ่ายให้เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งหรือเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ บริษัท
จะคำ�นวณจ่ายเฉพาะวันที่ดำ�รงตำ�แหน่งในไตรมาสนั้น

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ค่าตอบแทน
(บาทต่อปี)
630,000

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)
42,000

รองประธาน

525,000

21,000

กรรมการ

472,500

21,000

ประธาน

168,000

15,750

กรรมการ

115,500

10,500

ประธาน

0

15,750

กรรมการ

0

10,500

ประธาน

150,000

15,750

กรรมการ

75,000

10,500

ประธาน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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สรุปอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2555 - 2556
ค่าตอบแทน (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ
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นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
ประธานกรรมการ
นายมาริษ  สมารัมภ์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายคูชิค  ชัทเทอจี
กรรมการ/ ประธานคณะจัดการ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายธราธร  เปรมสุนทร
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก์
กรรมการ/ กรรมการคณะจัดการ
นายปิยุช กุปต้า
กรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการคณะจัดการ
รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท

คณะจัดการ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน(1)

จำ�นวนรวม
ทั้งหมด(2)

798,000.00

-

-

-

798,000.00

577,500.00

157,500.00

-

105,500.00

840,000.00

514,500.00

157,500.00

-

162,750.00

834,750.00

26,250.00

1,283.00

-

-

27,533.00(3)

630,000.00

-

-

258,250.00

888,000.00

577,500.00

-

-

105,000.00

682,500.00

556,500.00

-

-

-

556,500.00

577,500.00

-

-

-

577,500.00

4,257,750.00

316,283.00

-

630,750.00

5,204,783.00

(1) ได้นับรวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ก่อนรวมเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ไว้ด้วยแล้ว
(2) ไม่ได้นับรวมค่าตอบแทนจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 517,125 บาท ของนายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู กรรมการที่ขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(3) เป็นค่าตอบแทนที่คำ�นวณตามสัดส่วน นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

การกำ�กับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีการ
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำ�ปี พิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบ
ในปี 2555 - 2556  (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556) รวม 13 คน รวมเป็นเงิน ควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ตลอดจนกำ�กับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่
ทั้งสิ้น 36.25 ล้านบาท
ยอมรับในระดับสากล อุทศิ ตนและเวลาเพือ่ บริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมาย
ธุรกิจหลัก
บริษัทไม่มีการกำ�หนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น สูงสุดคือการดำ�เนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ
ธุรกิจหลัก
ยาว ทั้งนี้ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน จริยธรรมธุรกิจ
และเงินรางวัลประจำ�ปี ในปี 2555 - 2556 (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556) บริษทั มุง่ ดำ�เนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพ ความซือ่ สัตย์
จำ�นวน 3 คน ได้รวมไว้ในจำ�นวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว มีศลี ธรรม และมีจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ภายใต้ “หลักจรรยาบรรณของทาทา
(Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซึง่ ได้มกี ารจัดทำ�ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คูม่ อื จรรยาบรรณ” ฉบับภาษาไทย พร้อมทัง้ แจกจ่าย
ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและ ให้กบั คณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำ�เนิน
ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำ�หรับผูบ้ ริหารของบริษทั และ ธุรกิจด้วย นอกจากนีค้ ณะผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ก�ำ กับ ดูแล สือ่ สาร และส่งเสริม
บริษทั ย่อย ในปี 2555 - 2556 (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556) รวม 13 คน ให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งหากมี
รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3.11 ล้านบาท
การฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษทั แล้ว จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับ
นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารจัดหารถประจำ�ตำ�แหน่งให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั และ บัญชาตามลำ�ดับชั้นทราบทันที บริษัทได้แต่งตั้ง ที่ปรึกษาจรรยาบรรณใน
ปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มี
ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ผู้จัดการของบริษัทย่อยด้วย
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร โดยให้สิทธิ
ในการซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั แต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock ทั้งนี้จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีทั้งหมด 25 ข้อ ครอบคลุม
Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ รายงานและบันทึกข้อมูลทาง
แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารในรูปแบบอืน่ โดยการพิจารณาจากผล การเงิน การแข่งขัน โอกาสว่าจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมกัน ของขวัญและการบริจาค
การปฏิบัติงาน โดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หน่วยงานราชการ การไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง สุขอนามัยความปลอดภัยและ
แต่ละคน ตลอดจนหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และด้วยศักยภาพของผูบ้ ริหารนัน้ ๆ สิง่ แวดล้อม คุณภาพของสินค้าและบริการ ความเป็นบรรษัทพลเมือง ความร่วมมือ
ในกลุม่ บริษทั ทาทา ตัวแทนของบริษทั และกลุม่ ต่อสาธารณะ การตัวแทนบริษทั
ประกอบด้วย
โดยบุคคลที่สาม การใช้เครื่องหมายการค้าทาทา นโยบายของกลุ่ม ผู้ถือหุ้น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ทิ างจริยธรรม การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การทำ�งานอืน่
นอกเหนือจากงานของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์และข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ การปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษทั ความเป็น
ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษทั มีภาวะความเป็นผูน้ � 
ำ และมีความเป็นอิสระในการตัดสิน พลเมือง ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทีส่ ง่ มอบ และการรายงานเรือ่ งราว
ใจกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ ระยะยาว แผนงาน และ
งบประมาณประจำ�ปีของบริษทั โดยมอบหมายให้ฝา่ ยจัดการเป็นผูน้ ำ�เสนอใน นอกจากนี้ บริษัทได้ออกประกาศ นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความ การร้องเรียนการกระทำ�ผิดหลักจรรยาบรรณ (“Whistle Blower”) เพื่อให้
เห็นอย่างเต็มทีบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวังความซือ่ สัตย์ พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการรายงาน
สุจริตและตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนิน เหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืน หรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืน
งานตามนโยบาย และแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้ดว้ ย เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของบริษทั หลักจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนแผนการดำ�เนินงาน เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและ การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กร และ บริษทั ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ผลิตภัณฑ์การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัทในทุกๆ ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดำ�เนินงานของบริษัท และการ จะดำ�เนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อ

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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ผลการดำ�เนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณี
ทีม่ เี รือ่ งสำ�คัญหรือเร่งด่วน สำ�หรับปี 2555-2556 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริษทั จำ�นวน 5 ครัง้ โดยมีจ�ำ นวนกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละ
ครัง้ เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ในการประชุมแต่ละ
ครัง้ ได้มกี ารจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการได้ศกึ ษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทัง้ นีป้ ระธานกรรมการซีง่ ทำ�
หน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระต่างๆ โดยคำ�นึงถึงผูถ้ อื หุน้ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำ�หรับการอภิปราย และแสดงความเห็น อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดำ�เนิน ในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก และหากมี
ธุรกิจของบริษทั ทีไ่ ด้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด สำ�หรับกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม และภายหลังเสร็จสิ้น
อย่างชัดเจน ซึง่ ได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชัน้ โดยเคร่งครัดอีกด้วย
การประชุมได้มกี ารจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ ด้วยการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานของบริษัท
ภายใต้ขอ้ กำ�หนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่น�ำ ข้อมูลภายใน
ไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่ง
คนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่ก�ำ ลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้า
ร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

การบริหารความเสีย่ ง

บริษทั ได้จดั ให้มวี ธิ กี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยนำ�ระบบทีเ่ ป็นมาตรฐาน
สากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั และแต่งตัง้ คณะทำ�งานบริหาร
ความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษทั และ
บริษทั ย่อยทำ�หน้าทีก่ �ำ หนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความ
เสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงกำ�หนดและทบทวนปัจจัยความเสีย่ ง
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และผลกระทบจากความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเป้า
หมายในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนกำ�หนดแผนและกระบวนการที่เหมาะสม
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และติดตามผลจากการดำ�เนินการลดความเสีย่ ง รวม
ทัง้ ทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีไ้ ด้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทำ�หน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ ง และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจำ�เพือ่ เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วง
หน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งคณะผู้บริหารจะเข้าร่วมประชุม
ด้วย เพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะเป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับปัญหา
โดยตรง พร้อมทัง้ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั โดย
ทันที เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการ
ประชุมบางวาระทีจ่ ะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
ทัง้ นี้ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารได้มกี ารประชุมหารือระหว่างกันเองเพิม่ เติมเป็น
ประจำ�ทุกไตรมาสด้วย

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้การดำ�เนิน
งานของบริษทั ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ โดยเลขานุการคณะกรรมการมีหน้าทีห่ ลัก ดังนี้

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จดั ตัง้ ระบบและกำ�หนดขัน้
ตอนการปฏิบัติท่มี ีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร
ทัง้ ในด้านการจัดทำ�รายงานทางการเงินและการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดต่างๆอย่าง
เคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุน่ ให้พนักงานสามารถควบคุมกำ�กับประเมินผล
และทบทวนการทำ�งานของตนเองเพือ่ ลดความเสีย่ งของการกระทำ�ทุจริตและการ
ใช้อ�ำ นาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้มกี ารกระทำ�ผิดกฏหมาย

1. ให้คำ�แนะนำ �ด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้ อ งแก่ ค ณะ
กรรมการและผูบ้ ริหาร
2. ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูถ้ อื หุน้
ทุกครัง้ และจัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยและผูถ้ อื หุน้
4. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามประกาศ สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด

นับตัง้ แต่ปี 2552 บริษทั ได้ตง้ั หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ หน่วยงานนีม้ คี วาม
รับผิดชอบในการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยปฏิบตั ิ
งานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ มีหน้าทีก่ �ำ กับดูแลการดำ�เนิน
งานด้านต่างๆ เป็นประจำ�ทุกไตรมาสเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน
อำ�นาจหน้าที่และกฏระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
คณะกรรมการได้ปฏิบตั งิ านอย่างมีอสิ ระและสามารถรับรองได้วา่ การดำ�เนินงาน
ทีส่ �ำ คัญและการทำ�ธุรกรรมทางการเงินทีส่ �ำ คัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบ
ทีก่ �ำ หนด

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
หรือกิจกรรมต่างๆ จากสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งและเป็นประจำ�  ตัง้ แต่
เริม่ เข้ารับตำ�แหน่งในบริษทั เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (“IOD”) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพือ่ เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด
เวลา ทัง้ นี้ กรรมการชาวไทยทุกคนได้ผา่ นการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ได้ก�ำ หนดแผนวันประชุมและวาระการพิจารณาทีส่ �ำ คัญ สำ�หรับการประชุม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการจาก IOD เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตาม
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การกำ�กับดูแลกิจการ
สรุปภาพรวมจำ�นวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2555 - 2556
จำ�นวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (% ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ)

ปี 2555 - 2556
1
2
3
4
5

คณกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะจัดการ

คณกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

6/8 (75%)
6/8 (75%)
8/8 (100%)
7/7 (100%)
8/8 (100%)

2/3 (67%)
2/3 (67%)
3/3 (100%)
2/2 (100%)
-

-

4/4 (100%)
4/4 (100%)
4/4 (100%)
-

6/8 (75%)
-

รายละเอียดจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในปี 2555 - 2556
ชื่อ - นามสกุล

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ

นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
ประธานกรรมการ
นายมาริษ  สมารัมภ์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(1)
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายคูชิค  ชัทเทอจี
กรรมการ/ ประธานคณะจัดการ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายธราธร  เปรมสุนทร
กรรมการ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก์
กรรมการ/ กรรมการคณะจัดการ
นายปิยุช กุปต้า
กรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการคณะจัดการ

การเข้าร่วมประชุม / การจัดประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะจัดการ คณะกรรมการ สามัญ
บรรษัทภิบาล ผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน
4/5
1/1

จำ�นวนรวม
ทั้งหมด
5/6

5/5

4/4

-

4/4

1/1

14/14

5/5

4/4

-

5/5

1/1

15/15

1/1

0/0

-

-

0/0

1/1

5/5

-

-

5/5

1/1

11/11

5/5

-

-

4/4

1/1

10/10

4/5

-

-

-

0/1

5/6

5/5

-

-

-

1/1

6/6

(1) ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556
(2) ไม่ได้แสดงการเข้าร่วมประชุมของ นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีทสี่ ำ�คัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2554 สรุปได้ดงั นี้

(พันบาท)

ประเภทรายการระหว่างกัน

31 มีนาคม 2556
31 มีนาคม 2555
31 มีนาคม 2554
ขายสินค้า
2,084,418
2,527,483
3,557,767
รายได้อื่น
8,096
6,630
16,680
ซื้อสินค้า
1,302,411
2,013,754
4,528,519
ค่าใช้จ่ายอื่น
27,525
11,191
35,168
ลูกหนี้การค้า
101,125
56,684
238,352
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
3,107
73,243
73,990
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น *
71,220
เจ้าหนี้การค้า
493,716
732,495
1,352,915
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม
15,648
7,248
19,896
หนี้สินระยะสั้น
270,596
หนี้สินระยะยาว **
270,596
270,596
การค้ำ�ประกันของบริษัทและบริษัทย่อย                 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุ

* จัดประเภทรายการ: ลูกหนี้ (Tata Sons Ltd.) 71,220 (พันบาท) เดิมแสดงที่ลูกหนี้อื่น มาแสดงที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
** จัดประเภทรายการ: จากหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาว ดูตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ

เงือ่ นไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตาม
กลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบีย้ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป
อย่างไรก็ตามในกรณีทไ่ี ม่มรี าคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษทั จะทำ�การเปรียบเทียบ
กับราคาภายนอกภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจว่าจ้างผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระเพือ่ นำ�มาใช้เปรียบเทียบราคาสำ�หรับรายการระหว่างกันทีส่ �ำ คัญ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึง่ เกิดขึน้ จากการดำ�เนินธุรกิจปกติระหว่าง
บริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บนเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ซึง่ เป็นรายการ
ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั กล่าวคือ ในการซือ้ วัตถุดบิ บริษทั มัน่ ใจในเรือ่ ง
คุณภาพและความสม่�ำ เสมอในการจัดหาวัตถุดบิ สำ�หรับการขายสินค้าจะเป็นการ
เพิม่ ช่องทางการจำ�หน่ายให้แก่บริษทั และในส่วนของตัว๋ เงินสามารถเพิม่ ความคล่อง
ตัวในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั

มาตรการหรือขัน้ ตอนในการอนุมตั ริ ายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำ�หนด
อำ�นาจในการดำ�เนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ - โรงงาน ของแต่ละบริษทั ย่อย หรือได้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่
กำ�หนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การกำ�หนด
อำ�นาจดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดความ
ยื ด หยุ่น และความคล่ อ งตั ว ในการดำ � เนิ น งานและการควบคุ ม ภายในที่ดี
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ในกรณีท่อี าจมีการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรการและขัน้ ตอนต่างๆ
ตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในด้านการขออนุมตั ติ อ่ คณะ
กรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีอ่ าจมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาจะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุม หรือ งดออกเสียง เพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
เป็นไปอย่างยุตธิ รรม
การดำ�เนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในกรณีทจ่ี ะต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ทส่ี �ำ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำ หนด โดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยมาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั ิ
การทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำ�ไปบนพืน้ ฐานของความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำ�เนินธุรกิจปกติและตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป  
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสีย และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั
ก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำ�หนดของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
สำ�หรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำ�หน่าย 25,014.52 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จากการจัด
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ
ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51, ร้อยละ 37 และร้อย
ละ 6 ตามลำ�ดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 6 ของรายได้เป็นการจัดจำ�หน่าย
ต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่จากการจำ�หน่ายสินค้า จำ�นวน 237.67
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.94 ของรายได้รวม ที่สำ�คัญ
ได้แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 101.46 ล้านบาท, กำ�ไร
จากการเจรจาต่อรองลดหนี้ชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้
65.79 ล้ า นบาท, กำ � ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น-สุ ท ธิ 42.04 ล้ า นบาท
ดอกเบี้ยรับ 14.55 ล้านบาท และรายได้อื่น 13.83 ล้านบาท

สำ�หรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555

ขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 แต่มยี อดขายลดลงร้อยละ 5 เนือ่ งจากการลดลงของราคา
สินค้าเหล็กทั่วโลกในปี 2555 เทียบกับปี 2554 และแรงกดดันจากการนำ�เข้า
สินค้าเหล็กลวดราคาต่ำ�จำ�นวนมากจากจีน
ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2554 - มีนาคม 2555) เป็นเงิน 26,223
ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,139,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมียอด
ขายสุทธิ 26,761 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,289,000 ตัน ลดลงร้อยละ
2 และ 12 ตามลำ�ดับ ปริมาณขายที่ลดลง 12% เนื่องจากผลของอุทกภัยใน
ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2554-2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับราคา
ขายและเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ยอดขายสุทธิ
ลดลงเพียง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2553 - มีนาคม 2554) เป็นเงิน 26,762
ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,289,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมี
ยอดขายสุทธิ 22,422 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,198,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 19 และ 8 ตามลำ�ดับ จากการขายที่เพิ่มขึ้นในสินค้าเหล็กลวดชนิดเกรด
พิเศษของบริษัท การขายเหล็กเส้นก่อสร้างสู่ตลาดต่างประเทศและความต่อ
เนื่องของยอดขายสินค้าเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่� 
ำ ราคาขายเฉลี่ยในปีนี้เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนตันละ 2,000 บาท หรือร้อยละ 11

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำ�หน่าย 26,223.03 ล้านบาท ต้นทุนในการขายและอัตรากำ�ไรขั้นต้น
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จากการ
จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ สำ�หรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48, ร้อยละ 40 และร้อยละ บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 24,724.56  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84  
5 ตามลำ�ดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายได้เป็นการจัดจำ�หน่ายต่าง ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของรายได้
จากการขาย
ประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่จากการจำ�หน่ายสินค้า จำ�นวน 120.05 สำ�หรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.45 ของรายได้รวม ที่สำ�คัญได้แก่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย 26,629.03  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.55  
กำ�ไรจากการขายวัสดุ 39 ล้านบาท, รายได้ค่าปรับจากการประกันผลงาน ของรายได้จากการขาย  มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ(1.55)  ของรายได้
โครงการMBF  35 ล้านบาท, กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ 23.73 ล้านบาท จากการขาย ซึง่ ต้นทุนขายดังกล่าวมีคา่ ใช้จา่ ยพิเศษ 408 ล้านบาทรวมอยูด่ ว้ ย
ดอกเบี้ยรับ 8.34 ล้านบาท และรายได้อื่น 13.98 ล้านบาท

สำ�หรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554

สำ�หรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554

บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย 26,858.63  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.36  
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำ�หน่าย 26,761.72 ล้านบาท ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ(0.36)  ของรายได้
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จากการจัด จากการขาย
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ
ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46, ร้อยละ 39 และร้อยละ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการขายและ
3 ตามลำ�ดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 12 ของรายได้เป็นการจัดจำ�หน่ายต่าง อัตรากำ�ไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
ประเทศ
อยู่ที่ร้อยละ 1.16 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจากปี
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้ทมี่ ใิ ช่จากการจำ�หน่ายสินค้า จำ�นวน 57.92 ล้าน ก่อนตันละ 1,700 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงตันละ 2,400 บาท เป็น
บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.22 ของรายได้รวม ทีส่ �ำ คัญได้แก่ กำ�ไร ผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตันละ 700 บาท
จากการขายวัสดุ 23.37 ล้านบาท เงินปันผลรับ 18.21 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ
8.17 ล้านบาท รายได้ค่าปรับส่งของล่าช้า 2.67 ล้านบาท รายได้ปีก่อน 2.30 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
อยูท่ รี่ อ้ ยละ (1.55) ซึง่ ต่�ำ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากราคาขายเฉลีย่ ในปีนเี้ พิม่ ขึน้ จาก
ล้านบาท และรายได้อื่น 3.20 ล้านบาท
ปีกอ่ นตันละ2,300 บาท ขณะที่ ต้นทุนขาย(ซึง่ รวมถึงค่าใช้จา่ ยพิเศษ 408 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF ในช่วงเวลา
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้
ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) เป็นเงิน 25,014.52   เม.ย. 54 - พ.ค. 55 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ 2,600 บาท เป็น
ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,175,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมี ผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้ลดลงจากปีก่อน ตันละ 300 บาท
ยอดขายสุทธิ 26,223 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,139,000 ตัน ปริมาณการ
รายงานประจำ�ปี 2555-2556

48

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554
อยูท่ รี่ อ้ ยละ (0.36) ซึง่ ต่�ำ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากราคาขายเฉลีย่ ในปีนี้ เพิม่ ขึน้ จาก
ปีก่อนตันละ 2,000 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ 2,700 บาท
เป็นผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้ลดลงจากปีก่อน ตันละ 700 บาท

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 18,101.05  ลา้ นบาท
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ และสินทรัพย์อนื่
8,116.98 ล้านบาท 6,015.07 ล้านบาท และ 3,968.99 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ซึ่งสินทรัพย์อื่นแบ่งเป็นค่าความนิยม 3,456.01 ล้านบาท ภาษีเงินได้ รอตัด
สำ�หรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่าย บัญชีจำ�นวน 231.73 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอขอคืนจำ�นวน 197.61 ล้านบาท
พิเศษจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 3,600 ล้านบาทและการปรับปรุงภาษีเงิน และอื่นๆ
ได้รอการตัดบัญชี 286 ล้านบาท และถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวบริษัท
และบริษัทย่อยจะมีขาดทุนสุทธิ (659.47) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มี คุณภาพของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมียอดลูกหนีก้ ารค้าสุทธิหลังค่า
ขาดทุนสุทธิ (893.59) ล้านบาท
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 896.18 ล้านบาท โดยร้อยละ 88.72 เป็นลูกหนี้การค้า
บริษทั อืน่ และร้อยละ11.28 เป็นลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หากพิจารณา
สำ�หรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (1,580.59) ล้านบาท ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่าย คุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อยละ
พิเศษจากการจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF (415) ล้านบาท 99 ของยอดลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีอายุหนี้ต่ำ�กว่า 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลา
และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (272) ล้านบาท และถ้าไม่รวมค่า การชำ�ระหนี้เฉลี่ยที่บริษัทให้กับลูกค้า
ใช้จา่ ยพิเศษดังกล่าวบริษทั และบริษทั ย่อยจะมีขาดทุนสุทธิ (893.59) ล้านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามจำ�นวนหนีท้ ค่ี าดว่า
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ (976.00) ล้านบาท
จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั้น
ประมาณขึ้นจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
สำ�หรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554
ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (976.00) ล้านบาท
วันที่ 31 มีนาคม 2556   24.15 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.69 ของยอด
ลูกหนี้การค้ารวม ทั้งหมดเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้การค้าของ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิ(4,545.47) บริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวมกิจการในปี 2549
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ
(1,580.59)  ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น (2,964.88) ล้านบาท เนื่องจาก ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั มีการตัง้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้า
พิเศษ (3,600) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการ บริษัทได้ทำ�การทดสอบ คงเหลือและมูลค่าสินค้าเสือ่ มคุณภาพและเคลือ่ นไหวช้า 81.57 ล้านบาท โดย
การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 มีการด้อยค่าของ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือซึ่งบริษัทและ
อาคารและอุปกรณ์ที่บริษัทย่อย เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำ�กัด(มหาชน) และ บริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจำ�ทุกปี
การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (286) ล้านบาท ที่คาดว่าไม่สามารถใช้
สภาพคล่อง
สิทธิประโยชน์ได้ทัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบ
งวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิ (1,580.59) เท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2555 1,664.03 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจาก
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2553 - มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ การเพิม่ ขึน้ ของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 1,175.36 ล้าน
(976.00) ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น (604.59) ล้านบาท เนื่องจาก ค่าใช้จ่าย บาท ซึ่งเป็นกำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
พิเศษ (415) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ และหนี้สินดำ�เนินงาน 641.56 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
MBF และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (272) ล้านบาท เนื่องมาจาก สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานลดลง 533.80 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรม
การปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลงทุน 199.43 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร  และมี
งวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (976.00) กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 688.11 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลจาก
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2552 - มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ การได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,501.51 ล้านบาท, การจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะ
(54.40) ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น (921.60) ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนขาย ยาว 750.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน, การจ่ายชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้า
เพิ่มขึ้นตันละ 2,700 บาท หรือ ร้อยละ15 ขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นตันละ จากการปรับโครงสร้างหนี้ 63.40 ล้านบาท
2,000 บาท หรือร้อยละ11 เป็นผลให้กำ�ไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 113

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2554 340.27 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 481.00 ล้านบาท ซึง่ เป็นกำ�ไร
จากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนิน
งาน 257.98 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้
สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 738.97 ล้านบาท  ที่สำ�คัญเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้า
คงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าลดลง บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ใช้ไป 139.94 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร  และ
มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป 280.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจาก
การได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 830.67 ล้านบาท และการจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะ
ยาว 550.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดสุทธิลดลงจากปี 2553 1,281.74 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 677.65 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำ�ไรจาก
กิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินงาน
326.60 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 1,004.25 ล้านบาท ที่สำ�คัญเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคง
เหลือและลูกหนี้การค้า ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง บริษัทมีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 123.21 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิม่ ใน
สินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป 491.21 ล้าน
บาท ซึง่ เป็นผลจากการได้รบั เงินกูย้ มื ระยะยาว 421.39 ล้านบาท และการจ่าย
ชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว 900.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน

แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.02 เท่า ปี 2555 ที่ 0.70 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,971.75
ล้านบาท เป็นทุนชำ�ระแล้วของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 11,810.36
ล้านบาท โดยมีกำ�ไร/(ขาดทุน)สะสม (3,155.83) ล้านบาท และสำ�รองตาม
กฎหมาย 327.22 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 9,129.30
ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 6,045.04 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน 3,084.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 และร้อย
ละ 34 ของหนี้สินรวม ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,332.18 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 1,650 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,907.52 ล้าน
บาทและหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 155.34 ล้านบาท หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย
หนีส้ นิ ระยะยาวจากเงินกูย้ มื กลุม่ สถาบันการเงิน 2,675.00 ล้านบาท, เงินกูย้ มื
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 270.60 ล้านบาท และหนี้สินอื่น 138.66 ล้านบาท

เงินกู้จากสถาบันการเงิน
1. เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 1,433 ล้านบาท และ 831 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาสำ�หรับ
วงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำ�นวน 900 ล้านบาท เพื่อซื้อเศษเหล็ก ต่อมา
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าว
รวมเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีก
แห่งหนึ่งจำ�นวน 899 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2
ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาสำ�หรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน 968 ล้านบาท
เพื่อค่าสาธารณูปโภค
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญากับสถาบัน
การเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน 6,375
ล้านบาท และ 6,290 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

2. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อย
ละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500
ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR-2 ต่อปี และข้อตกลงเพิ่ม
เติมอื่นแนบท้ายสัญญา โดยบริษัทใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท
ย่อยทั้ง 3 แห่ง เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8 เงินกู้ยืมมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วน
ทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงิน
กู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งนั้น
กลุ่มบริษัทได้เจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำ�ระหนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ได้ประมาณไว้โดยอิงจากกล
ยุทธการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบนั ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของผูใ้ ห้กแู้ ละ
การเจรจาก็ใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว ในช่วงที่การพิจารณาดังกล่าวต่อสัญญา
เงินกู้ยืมยังไม่ได้ข้อสรุป กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชำ�ระเงินกู้ตามเงื่อนไขที่
ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ต่ำ�กว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับ
สถาบันการเงินสองแห่ง ทั้งนี้อัตราส่วนดังกล่าวจะมีการประเมินโดย
สถาบันการเงินดังกล่าวหลังจากที่บริษัทได้นำ�ส่งงบการเงินประจำ�ปีซึ่งได้
ตรวจสอบแล้ว ปัจจุบันบริษัทได้ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ให้
กู้ดังกล่าว ซึ่งบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการผ่อนผันภายในไตรมาสแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือ ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงิน
ฐานะการเงินในอนาคต
ในอนาคต

ภาระหนี้และภาระค้ำ�ประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะ ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตามหมายเหตุ
การเงินในอนาคต
ประกอบงบการเงิน ข้อ 25 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
• บริษทั ย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทีเ่ ปิดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงือ่ นไขการ
เป็นหนี้สิน 345 ล้านบาท
• หนังสือค้ำ�ประกันธนาคารออกให้ราชการ 355 ล้านบาท
• บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร
0.9 ล้านบาท
• บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ)
100 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำ�นวนรวม 4,080,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
จ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานอินเดีย,
ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก เป็นต้น จำ�นวน 1,842,615 บาท ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ดังกล่าว

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวนสามท่านซึง่ กรรมการแต่ละท่านไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษทั   ในรอบปี 2555-2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ สีค่ รัง้ ซึง่ ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระในแต่ละครัง้ ได้เชิญผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมเพือ่ ติดตาม
ดูแลและหารือถึงประเด็นด้านผลการดำ�เนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและตรวจสอบภายใน และการบริหารทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทด้วย  
สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

1. การกำ�กับดูแลและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2555-2556

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม 2556 ได้มีการพิจารณาประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท
ซึ่งงบการเงินสำ�หรับปีบัญชี 2556 และงบการเงินระหว่างกาลสำ�หรับไตรมาส 4 ปี 2556 จะสะท้อนถึงผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในเงินลงทุน
ในบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง “การด้อยค่าของสินทรัพย์”  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบทานให้การจัดทำ�งบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เพียง
พอและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเชิญผู้สอบบัญชีมาให้ข้อมูลพร้อมกับฝ่ายบริหาร และได้ซักถามข้อมูลทางการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับคำ�ชี้แจงจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี จนเป็นที่พอใจ จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชี
รับรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. การกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบทานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อย ให้สอดคล้องกับการประเมินการบริหารความเสีย่ งตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการสากล รวมทั้งได้ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนได้ติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยงจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ�ทุกรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และกำ�กับดูแลการทำ�รายการระหว่างบริษทั
กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย และข้อบังคับทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีรายงานที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นสาระสำ�คัญ

4. การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ กับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ  แผนการตรวจสอบประจำ�ปีได้มีการสอบทานและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในที่มีสาระสำ�คัญและการติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจำ�

5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ กับดูแล สอบทาน และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วทุกไตรมาส ข้อสังเกตจาก
การตรวจสอบส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการควบคุมภายใน ในด้านของกระบวนการจัดหาและเจ้าหนี้ การขายและการรับชำ�ระ
หนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับ การบัญชีและการเงิน และระบบสารสนเทศ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลให้
มีการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555-2556   ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความ
เห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีมติให้ความเห็น
ชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้ง นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี หรือ
นางนัชลี บุญญะการกุล หรือ นายชูพงษ์ สุรชูติกาล แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556-2557 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และบริษัทย่อยสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2556-2557 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำ�คัญ โดยมีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้กำ�หนดไว้ ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ สำ�หรับรายการที่
เกี่ยวโยงที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดตาม
นโยบายของบริษัท มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำ�หนด กฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้การจัดทำ�งบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งกำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ไม่มี
เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงินอย่างเป็นสาระสำ�คัญแต่อย่างใด

กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

มาริษ สมารัมภ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี 2555 - 2556 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำ�กับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2555 - 2556
ที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

เหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
ประธานกรรมการ

ปิยุช กุปต้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ
ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ืควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ในสำ�นักงานเดียวกัน ซึง่ ได้เสนอรายงานไว้อย่าง
ไม่มเี งือ่ นไขและมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เรือ่ งการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่มาใช้ ตามรายงานลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

55

ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
			 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
			 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
5
			 ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
			 ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น		
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
22
		 สินค้าคงเหลือ 		
6
		 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

2,134,752,439

470,717,186

2,041,432,386

371,189,583

101,124,667
795,063,546
3,106,655
18,341,999
-

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

34,295,654
5,357,398
336,386,352

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

4,969,586,281
50,521,140
44,486,665
8,116,983,392

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

1,650,000,000
4,571,251
4,072,043,041

780,000,000
28,187,827
5,405,651,060

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 เงินลงทุนเผื่อขาย		
1,300,000
1,600,000
		 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
7
		 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2
1,241
1,241
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8 5,879,713,446 9,487,154,549
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
9
135,356,076
158,892,030
		 ค่าความนิยม 		
10 3,456,014,092 4,116,337,558
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
11
231,728,596
521,963,492
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
12
279,947,679
188,938,485
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 9,984,061,130 14,474,887,355
รวมสินทรัพย์			 18,101,044,522 22,959,900,394

12,013,047,275 10,302,359,091
2,675,000,000 5,620,000,000
10,883,249
22,654,816
132,637,968
156,035,062
8,535,271
7,446,608
125,281,602
15,416,526
14,965,385,365 16,123,912,103
19,037,428,406 21,529,563,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
13.1
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
			 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
			 เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น 		
			 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
			 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		
			 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
		 เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย 14
		 เงินกู้ยืมระยะยาว
13.2
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		

2,332,180,682

830,667,166

-

-

493,716,176
877,289,647
15,647,623
30,285,452
490,570,483

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

5,808,476
37,145,712

881,322
27,982,165

57,712,398
1,650,000,000
33,253,445
64,380,575
6,045,036,481

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

1,650,000,000
1,835,293,826
14,427,110
3,542,675,124

750,000,000
270,596,275
203,427,440
14,211,158
1,267,098,360

2,675,000,000
270,596,275
138,663,089
3,084,259,364
9,129,295,845

4,325,000,000
127,529,834
4,452,529,834
9,432,538,656

2,675,000,000
270,596,275
42,676,353
2,988,272,628
6,530,947,752

4,325,000,000
37,233,040
4,362,233,040
5,629,331,400

หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เงินกู้ยืมระยะยาว
13.2
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
16
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น			
17
		 ทุนจดทะเบียน
			 หุ้นบุริมสิทธิ
			 หุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น
				 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
252,773,225
252,773,225
			 หุ้นสามัญ
			 หุ้นสามัญ 10,772,806,348 หุ้น
				 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		 10,772,806,348 10,772,806,348
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
		 หุ้นบุริมสิทธิ
		 หุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำ�ระครบแล้ว 		
252,773,225
252,773,225
		 หุ้นสามัญ
		 หุ้นสามัญ 8,168,767,623 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำ�ระครบแล้ว 		 8,168,767,623 8,168,767,623
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
		 หุ้นบุริมสิทธิ 			
127,849,137
127,849,137
		 หุ้นสามัญ			 3,130,775,629 3,130,775,629
		 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ		
130,201,936
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
130,201,936
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
		 จัดสรรแล้ว
			 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
17
327,219,749
327,219,749
		 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		 (3,155,831,398) 1,389,639,343
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
		 กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
1,296,880
1,594,560
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		 8,983,052,781 13,528,821,202
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		 (11,304,104)
(1,459,464)
		 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		 8,971,748,677 13,527,361,738
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 18,101,044,522 22,959,900,394

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

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

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

327,219,749
368,893,355

327,219,749
3,762,644,464

12,506,480,654 15,900,231,763
12,506,480,654 15,900,231,763
19,037,428,406 21,529,563,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2556
2555
2556
2555
รายได้จากการขาย 			 25,014,522,377 26,223,033,348
ต้นทุนขาย			
		(24,724,565,404)(26,629,035,423)
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น			289,956,973 (406,002,075)รายได้อื่น
		 ดอกเบี้ยรับ			 14,545,719
8,344,066
368,390,933
423,508,684
		 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ			42,041,818
23,731,173
		 อื่นๆ				 19181,078,200 87,976,431
318,523,278 1,099,461,529
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย			527,622,710 (285,950,405)686,914,211 1,522,970,213
ค่าใช้จ่ายในการขาย			 (203,450,641) (210,068,087)(10,749,109)(14,345,677)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(567,969,811) (548,692,172)(385,257,368)(387,737,941)
ค่าตอบแทนกรรมการ			(5,542,125)(7,057,255)(5,542,125) (7,057,255)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ			
-(87,869)(174,322)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย		 7
- - (3,380,000,000)ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์		 8(2,939,707,552)
-ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม		 10(660,323,466)
-ต้นทุนทางการเงิน			 (370,115,461) (297,982,496)(298,329,510)(291,002,512)
รวมค่าใช้จ่าย			 (4,747,109,056)(1,063,800,010) (4,079,965,981) (700,317,707)
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้			(4,219,486,346)(1,349,750,415) (3,393,051,770)
822,652,506
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			 11(335,826,715)(235,836,786)
(699,339)
(17,130,954)
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี			(4,555,313,061)(1,585,587,201) (3,393,751,109)
805,521,552

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
		 ของเงินลงทุนเผื่อขาย			(300,000)(900,000)
-ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี			(300,000)(900,000)
-กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			(4,555,613,061)(1,586,487,201) (3,393,751,109)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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805,521,552

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
		 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					 (4,545,470,741)		 (1,580,594,599) (3,393,751,109)
		 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม					 (9,842,320)		
(4,992,602)
			 							 (4,555,313,061)		 (1,585,587,201) (3,393,751,109)

805,521,552
805,521,552

การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
		 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					 (4,545,768,421)		 (1,581,491,539) (3,393,751,109)
		 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม					 (9,844,640)		
(4,995,662)
			 							 (4,555,613,061)		 (1,586,487,201) (3,393,751,109)

805,521,552
805,521,552

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
		 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 				21
		 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 			 21 (

(0.56)		
0.54)		

(0.19)
(0.19)

(0.42)
(0.40)

0.10
0.10

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

-

- 40,276,078

(40,276,078)

-

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- (4,545,470,741)

-

- 327,219,749 (3,155,831,398)

-

- 130,201,936 (130,201,936)

252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936

-

-

- 130,201,936 327,219,749 1,389,639,343

-

252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629

-

- 130,201,936 286,943,671 3,010,510,020
- (1,580,594,599)

- 130,201,936 327,219,749 1,389,639,343

-

252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629
-

หุ้น
บุริมสิทธิ

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ
ใบสำ�คัญ ที่จะซื้อหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
ทุนสำ�รอง จัดสรร
แสดงสิ
ทธิ
หุ้น
ตาม
สามัญ ทีจ่ ะซือ้ หุน้
กฎหมาย (ขาดทุน)
สิน้ สภาพ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2554		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
จัดสรรกำ�ไรสุทธิ
เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย 17
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2555		
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสำ�หรับปี		
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556		

หุ้น
บุริมสิทธิ

หุ้น
สามัญ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
เสีย
รวมส่วน ส่วทีนได้
ม่มี
ของผู้ถือหุ้น อำ�่ไนาจ
บริษัทใหญ่ ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

-

-

-

-

-

-

1,296,880 8,983,052,781 (11,304,104) 8,971,748,677

(297,680) (4,545,768,421) (9,844,640) (4,555,613,061)

-

1,594,560 13,528,821,202 (1,459,464) 13,527,361,738

1,594,560 13,528,821,202 (1,459,464) 13,527,361,738

-

2,491,500 15,110,312,741 3,536,198 15,113,848,939
(896,940) (1,581,491,539) (4,995,662) (1,586,487,201)

กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน่
ผลกำ�ไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย
17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555		 252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555		 252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556		 252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554		 252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629
130,201,936
130,201,936

130,201,936
130,201,936
130,201,936
(130,201,936)
-

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

2,997,398,990
805,521,552
(40,276,078)
3,762,644,464
3,762,644,464
(3,393,751,109)
368,893,355

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ใบสำ�คัญ ใบสำ�คัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ ทุนสำ�รอง จัดสรร
ที่จะซื้อหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตาม
สิ้นสภาพ
กฎหมาย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

15,094,710,211
805,521,552
15,900,231,763
15,900,231,763
(3,393,751,109)
12,506,480,654

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถีอหุ้นเฉพาะกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		 (4,219,486,346) (1,349,750,415) (3,393,051,770)
รายการปรับปรุง :
		 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย		
		 กำ�ไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
(3,488,980)
(20,093,791)
		 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)		
(7,448,205)
18,515,125
		 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 		
217,858,976
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
37,152,563
915,675,085 1,034,058,836
		 ค่าตัดจำ�หน่ายลูกกลิ้ง		
36,946,754
40,637,740
		 ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
30,867,622
9,125,730
24,991,952
		 ดอกเบี้ยรับ			
(14,545,719)
(8,344,066) (368,390,933)
		 ดอกเบี้ยจ่าย			
370,115,461
297,982,496
298,329,510
		 กำ�ไรจากการปรับโครงสร้างหนี้		
(65,785,886)
		 (กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน
			 อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
(92,776)
689,978
		 ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายที่ดิน
			 อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
27,230
2,491
171,554
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
7
- 3,380,000,000
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
8 2,939,707,552
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
10
660,323,466
							
641,557,652
257,975,991
(36,832,409)
		 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
277,351,261
(44,441,118)
		 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
181,668,878
(44,673,649)
		 ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
9,031,245
96,558,810
70,136,930
		 ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 		
300,380
2,244,484
1,299,759
		 สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 		 1,939,858,234 (298,159,788)
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
			 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 		 (15,287,599)
87,534,702
(71,220,966)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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822,652,506
(787,499,730)
36,406,472
31,853,177
(423,508,684)
291,002,512
2
(29,093,745)
(9,514,473)
(1,408,468)
(9,835,230)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 		
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
จ่ายเงินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
จ่ายดอกเบี้ย			
จ่ายภาษีเงินได้			
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน		

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(238,778,542)
(811,574,638)
8,399,687
(44,665,498)

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

7,366,728
-

(8,781,690)
-

122,398,867
1,584,230,085
(13,858,697)
(365,900,491)
(29,113,258)
1,175,357,639

(158,013,404)
(31,605,903)
(40,800,096)
(297,967,571)
(110,624,030)
(480,997,600)

336,327
(1,547,026)
(3,682,417)
(292,030,830)
(18,318,574)
(315,578,847)

14,245,680
(44,387,926)
(28,265,076)
(291,691,705)
(21,475,599)
(385,820,306)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย		
		 รับดอกเบี้ย			
		 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		
		 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 		
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		
		 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
			 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		

12,293,435
626,341
(211,830,059)
(520,711)
(199,430,994)

- 787,499,730
11,249,874
371,344,964 425,785,342
- (5,090,688,184)
585,250
(147,482,015)
(1,483,233)
(3,903,663)
(4,295,677)
(198,242)
(4,263,247)
- 3,749,979,959
3,361,333
- 2,075,000,000
(139,942,568) 1,103,955,264 1,208,479,495

1,501,513,516
(63,404,908)
(750,000,000)
688,108,608
1,664,035,253
470,717,186
2,134,752,439

830,667,166
(550,000,000)
280,667,166
(340,273,002)
810,990,188
470,717,186

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น		
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
		 เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้		
		 เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
			 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
4.1
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,631,866,386 (602,788,801)
(750,000,000) (550,000,000)
881,866,386 (1,152,788,801)
1,670,242,803 (330,129,612)
371,189,583 701,319,195
2,041,432,386 371,189,583

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นและเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holding Pte.Ltd. เป็นบริษัท
ในเครือ Tata Steel Limited ซึ่งเป็นบริษทั จดทะเบียนที่จดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทสี่ ุดรายหนึ่ง
ของประเทศอินเดียซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก
บริษัทย่อยสามแห่งของบริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ทำ�การผลิต รับจ้างผลิตและจำ�หน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็ก
รูปพรรณขนาดเล็ก การขายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจำ�นวนร้อยละ 94 และร้อยละ 90 ของยอดขายทั้งหมดสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ตามลำ�ดับ
รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
						
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
						
						

ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวดและ
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผลิต รับจ้างผลิต จำ�หน่าย
และซื้อมาขายไปสินค้าเหล็กเส้น
เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2556
2555
99.99
99.99
99.99
99.76

99.99
99.66

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจ
มีอยู่หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทได้ด�ำ เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท เอ็น.ที.เอส.”) มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมเป็นจำ�นวน 844 ล้านบาท และ 2,855 ล้านบาท ตามลำ�ดับ แต่อย่างไรก็ตาม จำ�นวนหนี้สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ เป็น
จำ�นวน 1,650 ล้านบาท และ 4,082 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยบริษัทใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัท เอ็น.ที.เอส. สามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว

2. เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
			
			
			
			
			

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำ�ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำ�หนดรายการ
ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยว
กับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบตั ทิ างการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

			 1. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิ
				 ทางบัญชีดังต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
				 มาตรฐานการบัญชี
				
				
				

ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศ

				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
				

ฉบับที่ 8

ส่วนงานดำ�เนินงาน

				 การตีความมาตรฐานการบัญชี
				
				
				

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

				 แนวปฏิบัติทางบัญชี
				

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

			 2. การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
				 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
				 การตีความมาตรฐานการบัญชี
				

ฉบับที่ 29

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
				
				
				

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

			
			
			
			
			
			

ผูบ้ ริหารของบริษทั จะนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 12 ฉบับที่ 13 และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันผู้บริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

			
			
			
			

งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท
เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุนของบริษัทดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำ�นวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม

			

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

			

รายการที่มีนัยสำ�คัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำ�งบการเงินรวม
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บริษัทย่อย

			

การรวมธุรกิจ

			
			
			
			
			

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอ�ำ นาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำ�หนด
นโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การรวมธุรกิจบันทึกโดยวิธีซื้อธุรกิจ ต้นทุนการซื้อธุรกิจบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ตราสารทุนและหนี้สินที่ได้รับ ณ วันที่มี
การแลกเปลี่ยน รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้

		 3.1

			

			

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินรวมเงินฝากประจำ�ที่มีกำ�หนดระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน และไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

		3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
			

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

			
			
			
			

กลุ่มบริษัทกำ�หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้ข้อสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาและประมาณจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทในการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้และรายงานอายุลูกหนี้ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐาน
ต่างๆอย่างสม่�ำ เสมอ

			
			

กลุ่มบริษัทตัดรายการลูกหนี้การค้าหลังจากการขายลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบริษัททำ�การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจ้าของอย่างมีนัยสำ�คัญในลูกหนี้การค้าแก่ผู้ซื้อ

		 3.3 สินค้าคงเหลือ
			
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่า
			
			
			

ต้นทุนของสินค้าคำ�นวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุและอื่นๆ

			
			
			

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทัง้ หมดทีซ่ อื้ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้สนิ ค้าคงเหลือนัน้ อยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตปกติ

			
			

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิต
สินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ�ำ เป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

		3.4 เงินลงทุน
			 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
			

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

			

เงินลงทุนเผื่อขาย

			
			
			

เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
			

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

			

การจำ�หน่ายเงินลงทุน

			
			
			

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			

ที่ดิน แสดงในราคาทุนและหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

			

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

			
			

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมือ่ มีเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ ซึง่ บ่งชีว้ า่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้
อาจจะไม่ได้รับคืน

			

ค่าเสื่อมราคา

			
			
			
			
			
			
			
			

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและ
อุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
เครื่องจักรและอุปกรณ์					
ยานพาหนะ					
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน				
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

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

ปี
ปี
ปี
ปี

		3.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
			

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

			

ค่าตัดจำ�หน่าย

			
			

ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี

		3.7 ค่าความนิยม

			

			

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการ
ซื้อกิจการของบริษัทย่อย

			

ค่าตัดจำ�หน่าย

			
			

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

			
			
			
			
			

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (หรือกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด) ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ จากการรวมธุรกิจ และกลุม่ บริษทั จะทำ�การประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมได้ในอนาคต

			

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมได้หยุดการตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม โดยเปลีย่ นเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน

		3.8 การด้อยค่า
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ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันสิน้ ปีวา่ มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะทำ�การประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำ�หรับค่าความนิยม จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
			
			
			
			
			
			
			
			

กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะ
เฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่า
ที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดย
การจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขาย มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

			

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

			

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

			
			

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี) ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทได้รับรู้ในงวดก่อนเมื่อข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		3.9 ผลประโยชน์พนักงาน
			 กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
			

ข้อผูกพันตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบ

			

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

			
			
			
			

ข้อผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน คำ�นวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำ�หรับการทำ�งานของพนักงานในปัจจุบันและในอดีต
ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าว ได้ปรับลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ผลประโยชน์ดังกล่าวคำ�นวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method)

		3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
			 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
			
			

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่า
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

			

สัญญาเช่าการเงิน

			
			
			
			
			

สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�
ที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคำ�นวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ย
หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		3.11 รายได้
			 การขายสินค้า

			
			
			
			
			

รายได้จะรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้า
ฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าทีข่ ายไปแล้ว หรือมีความไม่แน่นอนทีม่ นี ยั สำ�คัญในการได้รบั ประโยชน์จากรายการบัญชีนนั้ หรือ
ไม่อาจวัดมูลค่าของจำ�นวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า บริษัทรับรู้
รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าสำ�หรับการขายในประเทศ และเมื่อส่งสินค้าให้ผู้รับจัดส่งสินค้าสำ�หรับการขายส่งออก
ซึ่งได้หักส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณซื้อและสินค้ารับคืนแล้ว

			

ดอกเบี้ยรับ

			

ดอกเบี้ยรับบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงินต้นที่คงค้างและอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
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		3.12 ต้นทุนทางการเงิน
			
			

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยรับรูใ้ นงวดทีค่ า่ ใช้จา่ ยดังกล่าวเกิดขึน้ ยกเว้นในกรณีทมี่ กี ารบันทึกต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์
อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำ�มาใช้เองหรือเพื่อขาย

		3.13 ภาษีเงินได้
			
			

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ค�ำ นวณจากกำ�ไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
และปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

			
			
			
			
			

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินกับราคาตามฐานภาษี กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสำ�หรับผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

			
			
			

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

			
			

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน เมื่อเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่จะต้องนำ�ส่งให้กับ
หน่วยจัดเก็บภาษีเดียวกันและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินได้ด้วยยอดสุทธิ

			
			
			

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้หรือกลับรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นกรณีที่ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกรวมหรือหักจาก
รายการดังกล่าวในส่วนของผูถ้ อื หุน้

		3.14 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
			
			
			

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ในระหว่างปี และกำ�ไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลดคำ�นวณจากจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักทีร่ วมสมมติฐานว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถกู แปลง
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

		3.15 รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
			
			
			
			

รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี ยกเว้นรายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

			
			
			
			

กลุม่ บริษทั มีการป้องกันความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ บางส่วนทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
โดยการทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารกลุม่ บริษทั รับรูก้ �ำ ไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		3.16 เครื่องมือทางการเงิน
			
			
			

กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี่ยงของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงินไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 25 และข้อ 26

			
			

กำ�ไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สิน รับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายและจำ�นวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์
หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

			

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือเพื่อการค้า

		3.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี
			
			
			
			

ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจในการกำ�หนดนโยบาย
การบัญชี การประมาณการและการตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานรวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ ริหาร ได้พจิ ารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้

			

การใช้ดุลยพินิจที่ส�ำ คัญในการใช้ประมาณการทางบัญชีมีดังต่อไปนี้

			

การด้อยค่าของสินทรัพย์

			
			

มูลค่าจากการใช้คำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจ
ในปัจจุบันโดยใช้ประมาณการทางตลาดที่สมเหตุสมผล

			

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

			
			

			
			

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
จากการขายสุทธิและมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสที่
กลุ่มบริษัทจะมีก�ำ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

เงินสด				
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์		
เงินฝากประจำ�ธนาคารที่ถึงกำ�หนด
		 จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
		 รวม				

งบการเงินรวม
2556
2555
1
1
25,484
37,554
853,900
433,120
1,255,367
2,134,752

42
470,717

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
417
709
785,648
370,438
1,255,367
2,041,432

42
371,189
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			4.2 รายการที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น สดในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
				 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

				
• การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยการบันทึกขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จำ�นวน 0.3 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
				
• รายการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับปีสิ้นสุด
					 วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา
บวก ซื้อระหว่างปี		
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
			 สำ�หรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป
			

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

33,757
205,893
(212,351)
-

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

320
1,986
(1,681)
-

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

-

(8,819)

-

(3,200)

27,299

33,757

625

320

• ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทบันทึกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด มีรายละเอียดดังนี้

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นยกมา
หัก ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
		 สิ้นสภาพ		
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นยกไป

งบการเงินรวม
2556
2555
130,202
130,202
(130,202)
-

130,202

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
130,202
130,202
(130,202)
-

130,202

			
• ในระหว่างปี 2556 บริษัท เอ็น.ที.เอส.ได้ทำ�การตัดจำ�หน่ายลูกหนี้การค้าจำ�นวน 673 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัย
				 จะสูญเต็มมูลค่าแล้ว
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5. ลูกหนีก้ ารค้าบริษทั อืน่

ลูกหนีก้ ารค้าบริษทั อืน่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ภายในวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระน้อยกว่า 3 เดือน
		 3 เดือนถึง 6 เดือน
		 6 เดือนถึง 12 เดือน
		 มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
			 รวม		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

งบการเงินรวม
2556
2555
784,940
745,464
10,124
4,927
24,145
696,692
819,209
1,447,083
(24,145)
(696,692)
795,064
750,391

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

ในปี 2551 กลุม่ บริษทั ได้ท�ำ สัญญา “Receivable Purchase Agreement” กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ซึง่ รายการดังกล่าวได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทน
เฉพาะจำ�นวนทีผ่ ซู้ อ้ื ยอมรับไปยังผูซ้ อ้ื แล้ว
		
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุม่ บริษทั ได้ขายลูกหนีก้ ารค้าให้กบั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นจำ�นวน 9,461 ล้านบาท และ
จำ�นวน 7,732 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

6. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

สินค้าสำ�เร็จรูป		
สินค้าระหว่างผลิต		
วัตถุดิบ				
อะไหล่				
วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง		
รวม					
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าสินค้า
		 เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า
สินค้าคงเหลือ		

งบการเงินรวม
2556
2555
1,568,918
1,872,750
682,003
953,832
1,146,995
2,030,566
824,732
860,605
587,864
633,872
240,648
889,712
5,051,160
7,241,337
(81,574)
4,969,586

(298,703)
6,942,634

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

		 มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ย (รายได้) ในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ได้รวมรายการโอนกลับค่า
		 เผือ่ มูลค่าสินค้าเสือ่ มสภาพและเคลือ่ นไหวช้าจำ�นวน (7) ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าสินค้าเสือ่ มสภาพและ
		 เคลือ่ นไหวช้า 236 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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มูลค่าสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีจ�ำ นวน 24,725 ล้านบาท และ 26,630 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
วิธีราคาทุน

อัตราการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2556 2555 2556
เงินลงทุนในหุ้นทุน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส.
สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

2555

2556

2555

หน่วย : พันบาท
เงินปันผล
2556

2555

99.99
99.99

99.99 120,000 120,000 2,554,386 2,554,386
99.99 1,750,000 1,750,000 3,656,874 3,656,874

-

787,500

99.76

99.66 4,627,965 3,253,399 9,181,787 4,033,824
6,497,965 5,123,399 15,393,047 10,245,084
- (3,380,000)
6,497,965 5,123,399 12,013,047 10,245,084

-

787,500
787,500

- 57,275
- 57,275
6,497,965 5,123,399 12,013,047 10,302,359

-

787,500

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
บริษัท เอ็น.ที.เอส.
สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) “การด้อยค่าของสินทรัพย์”กลุ่มบริษัทได้ทำ�การประเมินการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอส. และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำ�นวน 3,380 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี และใช้อัตราการเติบโตคงที่ในการ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต และใช้อัตราร้อยละ 9.00 ในการคิดลดกระแสเงินสด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินรวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
รวม
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660
2,720
3,380
220
3,600

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,380
3,380
3,380
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556

ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่องใช้สำ�นักงาน
		
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
  อาคารและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
จำ�หน่าย
โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

เพิ่มขึ้น

714,611

-

-

-

-

714,611

4,395,321
14,640,032
3,468

53,029
59,281
-

(6,589)
(20,730)
-

7,415
73,838
-

20,000
-

4,449,176
14,772,421
3,468

175,937
19,929,369

5,283
117,593

(8,673)
(35,992)

4,434
85,687

20,000

176,981
20,116,657

(2,285,422)
(8,143,305)
(3,250)

(147,739)
(720,481)
(128)

6,589
20,450
-

-

-

(2,426,572)
(8,843,336)
(3,378)

(114,174)
(10,546,151)
9,383,218

(23,243)
(891,591)

7,477
34,516

-

(129,940)
- (11,403,226)
8,713,431

- (2,939,708)
9,383,218

-

-

-

(2,939,708)
5,773,723

103,937
9,487,155

-

(85,687)

-

105,990
5,879,713

87,740

จัดประเภท ยอดคงเหลือ
รายการใหม่ ณ วันที่
31 มีนาคม
2556

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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2555

ราคาทุน
		
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
			รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
		
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2556
2555

2556

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554

เพิ่มขึ้น

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

10,868
29,924
10,698
51,490

(619)
(7,976)
(426)
(9,021)

(2,111,596) (173,860)
(7,328,829) (815,696)
(3,043)
(207)
(93,934)
(20,612)
(9,537,402) (1,010,375)

34
1,220
372
1,626

56,685
10,353,379

100,056

-

โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

2,003
40,765
10,036
52,804

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

- (2,285,422)
- (8,143,305)
(3,250)
(114,174)
- (10,546,151)
(52,804)

103,937
9,487,155
891,591
1,010,375

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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งบการเงินรวม
จำ�หน่าย

หน่วย : พันบาท

69,909
(47,254)
22,655

1,788
(13,557)

(11)
8

หน่วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2556
-

71,686
(60,803)
10,883
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2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2556
2555

65,475
(34,093)
1,605
32,987

2,862
(13,194)
-

(33)
33
-

หน่วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

1,605
(1,605)

69,909
(47,254)
22,655
13,557
13,194

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
2555
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อม
ราคาสะสมทั้งจำ�นวน

5,189,725

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

4,169,054

18,937

1,753

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รวมอุปกรณ์สำ�นักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษัทดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
		
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

44,128
(43,332)
796

44,128
(34,581)
9,547

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
43,582
(42,828)
754

43,582
(34,173)
9,409

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(“บริษัท เอ็น.ที.เอส.”) ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำ�นวน 3,255 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (6,735 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) ได้ใช้เป็น
หลักประกันสำ�หรับเงินกู้ยืม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง (ดูหมายเหตุข้อ 13.2)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ได้เกิดเหตุการณ์ถังบรรจุสารเคมีระเบิดภายในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม
จำ�กัด (“บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม”) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยามได้ดำ�เนินการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวและได้รับเงินชดเชย
ความเสียหายแล้วทัง้ สิน้ เป็นจำ�นวนเงิน 87.7 ล้านบาทสุทธิจากมูลค่าซากและค่าเสียหายส่วนแรกตามสัญญา บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม บันทึกจำ�นวน
เงินชดเชยที่ได้รับเป็นรายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำ�นวนเงิน 87.7 ล้านบาท
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ผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) “การด้อยค่าของสินทรัพย์” (ดูหมายเหตุข้อ 7)
กลุม่ บริษทั ตัดสินใจบันทึกการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ กิดขึน้ ได้แสดงรวม
อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของ		
กลุ่มบริษัทในการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูปหรือลดทอนความสามารถของกลุ่มบริษัทในการให้บริการแก่ตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF) จำ�นวนรวม 262 ล้านบาท และ 191 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหยุดการผลิต
ชั่วคราวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2255 ตามลำ�ดับ ได้รวมอยู่ในต้นทุนขาย

9. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 2556

2556

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

เพิ่มขึ้น

245,288
(86,396)
158,892

276
(24,084)
284

2555

(414)
402
-

โอน

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

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

791
(23,684)
3,505

(7,897)
1,404
-

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2556

284
(284)

245,434
(110,078)
135,356

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
2556
2555
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จำ�หน่าย

หน่วย : พันบาท

โอน

3,505
(3,505)

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
245,288
(86,396)
158,892
24,084
23,684
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2556

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
235,825
(79,790)
156,035

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�หน่าย
เพิ่มขึ้น
โอน

198
(23,595)

-

-

2555
ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
2556
2555

239,458
(57,982)
181,476

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย
โอน
759
(23,212)
3,505

(7,897)
1,404
-

หน่วย : พันบาท
ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2556
236,023
(103,385)
132,638

หน่วย : พันบาท
ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

3,505
(3,505)

235,825
(79,790)
156,035
23,595
23,212

ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งหักค่าตัดจำ�หน่ายทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมทั้งจำ�นวน

10. ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
ค่าความนิยม
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
สุทธิ

4,446

4,813

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
2555
5,607,769
5,607,769
(1,491,432)
(1,491,432)
4,116,337
4,116,337
(660,323)
3,456,014
4,116,337
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ค่าความนิยมข้างต้นเกิดจากการซือ้ บริษทั เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริษัทหยุดตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน ซึ่งมีผลทำ�ให้ไม่มี
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำ�หน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัททำ�การทดสอบการด้อยค่าความนิยมและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมเป็นจำ�นวนเงินรวม 3,380
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำ�นวน 660 ล้านบาท และอาคารและอุปกรณ์จำ�นวน 2,720 ล้านบาท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2556 เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(บริษัท เอ็น.ที.เอส.) ซึ่งมีการด้อยค่าจำ�นวน 3,380 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 7)

11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2556
2555
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ
สำ�หรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ตัดจำ�หน่าย (กลับรายการ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้
ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

238,032

291,180

(1,788)

(14,484)

(3,991)

246,404

1,089

937

(286,243)
(283,625)
(335,827)

(195,967)
(305,664)
(271,790)
(235,837)

(699)

(3,584)
(17,131)

ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ 20 และอัตราภาษีร้อยละ 30 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ตามลำ�ดับ กับอัตราภาษีเงินได้
ที่แท้จริงที่คำ�นวณจากกำ�ไรก่อนหักภาษีเป็นดังนี้

หน่วย : พันบาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรจากรายการระหว่างกัน
ขาดทุนก่อนภาษีรวมผลกำ�ไรจากรายการระหว่างกัน
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
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2556
2555
(4,219,486)
(1,349,750)
753
10,070
(4,218,733)
(1,339,680)
(970,481)
(404,925)
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
2555
หักเป็นค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี
-   ผลแตกต่างชั่วคราว
-   ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ผลแตกต่างถาวร
ภาษีเงินได้จากกำ�ไรทางภาษีตามแบบแสดงรายการ
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ตัดจำ�หน่าย (กลับรายการ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้
ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษีที่แท้จริง

(4,001)

(4,190)

850,632
(114,182)
(238,032)
3,991
286,243
283,625
335,827

117,935
(291,180)
(246,404)
195,967
305,664
271,790
235,837

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

0

0

หน่วย : พันบาท

  

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
หักเป็นค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชั่วคราว
-  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
-  ผลแตกต่างถาวร
ภาษีเงินได้จากกำ�ไรทางภาษีตามแบบแสดงรายการ
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(3,393,052)
822,653
(780,402)
246,796

1,132
777,400
3,658
1,788
(1,089)
699

1,076
(233,388)
14,484
(937)
3,584
17,131
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อัตราภาษีที่แท้จริง

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

0

1.76

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จำ�นวน 777 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอ็น. ที . เอส. เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในโอกาสที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว
ผลแตกต่างถาวรสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จำ�นวน 233 ล้านบาท เกิดจากเงินปันผลรับจากบริษัท เหล็กก่อสร้างสยามและอื่นๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐาน
ภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าสินค้า
เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า
ขาดทุนสะสมทางภาษี
กำ�ไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ใช้ประโยชน์/ ปรับปรุง
กลับรายการ อัตราภาษี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2556

25,566

1,623

(407)

-

26,782

5,392
490,118
90
797
521,963

262
150
2,035

(1,479)
(290,384)
(292,270)

-

4,175
199,734
240
797
231,728

หน่วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าสินค้า
เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า
ขาดทุนสะสมทางภาษี
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เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ใช้ประโยชน์/ ปรับปรุง
กลับรายการ อัตราภาษี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

41,239

1,189

(2,630)

(14,232)

25,566

18,624
662,105

1,288
268,908

(8,214)
(195,967)

(6,306)
(244,928)

5,392
490,118
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หน่วย : พันบาท

กำ�ไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
(1,924)
1,675
21,597
743,316

เพิ่มขึ้น

2,367
273,752

งบการเงินรวม
ใช้ประโยชน์/ ปรับปรุง
กลับรายการ อัตราภาษี
(320)
(16,184)
(223,315)

(353)
(558)
(5,413)
(271,790)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
90
797
521,963

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

7,446

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/ ปรับปรุง
กลับรายการ อัตราภาษี

1,089

-

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2556

-

8,535

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่
31 มีนาคม
2554
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

10,093

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/ ปรับปรุง
กลับรายการ อัตราภาษี

1,189

(252)

ยอดยกไป
ณ วันที่
31 มีนาคม
2555

(3,584)

7,446

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ บริษัท เอ็น.ที.เอส. จำ�นวน
200 ล้านบาท และ 486 ล้านบาท ตามลำ�ดับ กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�แผนธุรกิจรวมถึงแผนริเริ่มปรับปรุงการดำ�เนินงานและผลประกอบการทางการเงิน
ดังนั้นกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและรับรู้ในงบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 4,127 ล้านบาท และ 1,463 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2565

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

การลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และจากอัตราร้อยละ 23
เป็นร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับระยะเวลาบัญชี 2556 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 เป็นต้นไป ได้นำ�มาปรับปรุงในการคำ�นวณภาษีเงินได้และ
การบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้รอขอคืน
ลูกหนี้ระยะยาว - Tata Sons Ltd.
อื่นๆ
รวม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

197,611
71,220
11,117
279,948

154,747
34,191
188,938

49,302
71,220
4,760
125,282

6,992
8,425
15,417

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้มีข้อโต้แย้งในเรื่องการตีความในการคำ�นวณภาษีและวิธีปฏิบัติสำ�หรับการใช้ผลขาดทุนสะสม
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมเงินเพิ่มเป็นจำ�นวนเงินรวม 103 ล้านบาท เพื่อมิให้มีเงิน
เพิ่มเกิดขึ้นอีก บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มดังกล่าว ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2553 บริษัทย่อยได้ดำ�เนินการยื่นแบบการชำ�ระภาษี
เพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีและจะดำ�เนินการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาษีตามคำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายเพื่อขอทราบคำ�ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการปรับปรุงผลขาดทุนสะสมยกมาที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 บริษัทย่อยได้ทำ�หนังสือทวงถาม
การขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรได้รับเรื่องแล้วและกำ�ลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำ�ร้อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เรื่องดังกล่าวยัง
ไม่มีข้อยุติ

13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
13.1 เงินกู้ยืมระยะสั้น
			 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
			รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
2,332,181
830,667
2,332,181
830,667

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 1,433 ล้านบาท และ 831 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาสำ�หรับวงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำ�นวน 900 ล้านบาท เพื่อซื้อ
เศษเหล็กระหว่างกันกับบริษัทในเครือ ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งจำ�นวน 899 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2
ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาสำ�หรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน 968 ล้านบาท เพื่อค่าสาธารณูปโภค
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน
6,375 ล้านบาท และ 6,290 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้
วงเงิน
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท
3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ�สำ�หรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR)
อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทได้ทำ�การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทแล้วจำ�นวน
1,071 ล้านบาท และ 2,406 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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13.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาว (มีสกุลเงินเป็นเงินบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 แยกแสดงตามระยะเวลาครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระได้ดังนี้

ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
		
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
1,650,000
750,000
2,675,000
4,325,000
4,325,000
5,075,000

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,650,000
750,000
2,675,000
4,325,000
4,325,000
5,075,000

เงินกู้ระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR-2 ต่อปี และ
ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา โดยบริษัทใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เงินกู้ยืมมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งนั้น
กลุม่ บริษทั ได้เจรจากับผูใ้ ห้กเู้ พือ่ ขอเปลีย่ นแปลงงวดการชำ�ระหนี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำ�ระหนีท้ ไี่ ด้ประมาณไว้โดยอิงจากกล
ยุทธการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ให้กู้และการเจรจาก็ใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว ในช่วงที่การพิจารณาดังกล่าวต่อ
สัญญาเงินกู้ยืมยังไม่ได้ข้อสรุป กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชำ�ระเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ต่ำ�กว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว
กับสถาบันการเงินสองแห่ง ทั้งนี้อัตราส่วนดังกล่าวจะมีการประเมินโดยสถาบันการเงินดังกล่าวหลังจากที่บริษัทได้นำ�ส่งงบการเงินประจำ�ปี
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว ปัจจุบันบริษัทได้ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ให้กู้ดังกล่าว ซึ่งบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการผ่อนผันภายใน
ไตรมาสแรกของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

14. เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวเป็นหนี้ของบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท เอ็น.ที.เอส.”) ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 เจ้าหนี้ดัง
กล่าวจะได้รบั ชำ�ระหนีเ้ งินต้นครบทัง้ จำ�นวนภายใน 10 ปี โดยมีเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั สามารถจะเลือกชำ�ระได้ตงั้ แต่ปที ี่ 5 ถึงปีที่ 10 นับจากวันที่ 29 พฤศจิกายน
2545 หนี้ดังกล่าวค้ำ�ประกันโดยบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เจ้าหนี้ดังกล่าวข้างต้นได้ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี จึงได้จัดประเภทภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
ในระหว่างปี 2556 บริษัท เอ็น.ที.เอส. ได้ชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้จำ�นวน 63.4 ล้านบาท และได้รับลดหนี้ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จำ�นวน 65.8 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 19)

15. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพนีไ้ ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตามข้อกำ�หนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เงินสมทบของกลุ่มบริษัทซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน งบการเงินรวมมีจำ�นวน 37.98 ล้านบาท
และ 37.84 ล้านบาท ตามลำ�ดับ สำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำ�นวน 12.20 ล้านบาท และ 11.15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นจำ�นวน 139 ล้านบาท และ 128
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ประมาณการหนี้สินดังกล่าว คำ�นวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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สมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

อัตราส่วนลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเดือนถัวเฉลี่ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น  (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษียณของพนักงาน (ปี)

งบการเงินรวม
2556
2555
3.68
3.68
5.00
5.00
0 - 10.00
0 - 10.00
55 - 60
55 - 60

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
3.68
3.68
5.00
5.00
0 - 8.00
0 - 8.00
55 - 60
55 - 60

ต้นทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กำ�ไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สุทธิรับรู้ระหว่างปี
		
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
20,354
38,400
4,638
5,306
24,992

(12,838)
30,868

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
7,756
21,219
1,370
1,299
9,126

9,335
31,853

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 และการกระทบยอดด้วยจำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

งบการเงินรวม
2556
2555
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

138,663

127,530

งบการเงินรวม
2556
2555
ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กำ�ไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การจ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด
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127,530
20,354
4,638
(13,859)
138,663

137,462
38,400
5,306
(12,838)
(40,800)
127,530

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
42,676

37,233

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
37,233
7,755
1,370
(3,682)
42,676

33,645
21,219
1,299
9,335
(28,265)
37,233

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17. ทุนเรือนหุ้น ทุนสำ�รองตามกฎหมายและใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
สิทธิของบุริมสิทธิมีดังต่อไปนี้

ก) หุน้ บุรมิ สิทธิเหนือหุน้ สามัญในการได้รบั เงินจากการชำ�ระบัญชีกอ่ นหุน้ สามัญ โดยได้รบั เงินคืนทุนค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ เมือ่ เงินทีเ่ หลือจากการชำ�ระบัญชี
ณ วันที่ชำ�ระบัญชีมีจำ�นวนไม่เกินจำ�นวนของผลคูณของจำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่ในเวลานั้นกับ 1.87 บาท บวกด้วย ผลคูณของจำ�นวนหุ้น
บุริมสิทธิที่คงเหลืออยู่ในเวลานั้นกับ 1.30 บาท
ข) บุรมิ สิทธิของหุน้ บุรมิ สิทธิให้มกี �ำ หนดระยะเวลา 11 ปี ซึง่ จะครบกำ�หนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นับแต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิช�ำ ระค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
ให้แก่บริษัทในครั้งแรกเมื่อครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ค) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ
ง) หุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั สามารถแปลงเป็นหุน้ สามัญได้ โดยมีอตั ราการแปลง 1 : 1 โดยผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิยน่ื คำ�ขอแปลงหุน้ ต่อบริษทั พร้อมทัง้ เวนคืนใบหุน้

ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�
ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำ�รองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำ�นวนผล
กำ�ไรซึง่ บริษทั ย่อยได้รบั จากกิจการของบริษทั นัน้ จนกว่าทุนสำ�รองนัน้ จะมีจ�ำ นวนถึงหนึง่ ในสิบของจำ�นวนทุนของบริษทั ย่อย ทุนสำ�รองนีจ้ ะนำ�มาจัดสรร
ปันผลไม่ได้

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมี 2 ประเภท ได้แก่
ก) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ 1 จำ�นวน 1,083,275,200 หน่วย เสนอขายในราคา 0.05 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ 2.10 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
ข) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ 2 จำ�นวน 1,520,763,525 หน่วย เสนอขายในราคา 0.05 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ 6.114 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นชนิดที่เปลี่ยนมือได้ มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (วันที่ 2 ธันวาคม 2545)
หากผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวสิ้นสภาพลง
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้สิ้นสภาพลงเนื่องจากไม่มีผู้มาแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวมี 2 ประเภท ได้แก่ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นประเภท 1 จำ�นวน 1,083,275,200 หน่วย เสนอขายในราคา
0.05 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 2.10 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญและใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นประเภท 2 จำ�นวน 1,520,763,525 หน่วย
เสนอขายในราคา 0.05 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 6.114 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทบันทึกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ที่สิ้นสภาพดังกล่าวจำ�นวน 130 ล้านบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

18. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุม่ บริษทั เป็นไปเพือ่ การดำ�รงไว้ซงึ่ ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งของกลุม่ บริษทั เพือ่ สร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ฝ่ายบริหารได้มกี ารกำ�หนดกลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ การกำ�หนดนโยบายจ่ายเงินปันผล
และการบริหารเงินทุนเพื่อการดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนหนี้ตามสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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19. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

รายได้ค่าบริการจัดการ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
กำ�ไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุข้อ 14)
อื่นๆ
		
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

101,465
65,786
13,827
181,078

317,474
1,049
318,523

87,976
87,976

309,739
787,500
2,222
1,099,461

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เกิดขึ้นภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าวัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและค่าตัดจำ�หน่ายลูกกลิ้ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ค่าเช่า
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
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งบการเงินรวม
2556
2555
575,661
(840,719)
17,505,872
20,626,970
873,039
886,333
996,867
1,019,380
959,990
1,074,090
768,504
779,740
2,455,815
2,059,248
612,857
679,220
149,917
157,687
192,702
195,722
67,221
63,763
30,360
21,890
47,005
53,103
(7,448)
(7,656)
276,401
2,939,705
660,323
-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
37,153
36,406
212,885
216,914
871
1,129
761
5,315
92
4,388
25,785
31,717
3,380,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
21. กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
(4,555,313)
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม9,842
4,993
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(4,545,471)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
หุ้น 8,168,767,623
		
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
(0.56)
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
หุ้น 8,168,767,623
ผลกระทบจากหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
(หมายเหตุข้อ 17)
หุ้น
252,773,225
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักคงเหลือ
ณ วันสิ้นปี (ปรับลด)
หุ้น 8,421,540,848
		
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
(0.54)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(1,585,587)
(1,580,594)
8,168,767,623
(0.19)

(3,393,751)
(3,393,751)
8,168,767,623
(0.42)

805,522
805,522
8,168,767,623
0.10

8,168,767,623

8,168,767,623

8,168,767,623

252,773,225

252,773,225

252,773,225

8,421,540,848
(0.19)

8,421,540,848
(0.40)

8,421,540,848
0.10

22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำ�หนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้
นโยบายการกำ�หนดราคา
ขาย
ซื้อ
รายได้ค่าบริการจัดการ
ค่าบริการจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำ�คัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ประเภท
บริษัทย่อย

กิจการอื่น
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด
และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จำ�หน่ายและซื้อมา
ขายไปสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด
และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด ผลิตลวดเหล็ก
ค้าขาย
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
ค้าขาย
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata Steel International (Hong Kong) Ltd. ค้าขาย
ค้าขาย
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
ผลิตวัสดุทนไฟ
Tata Refractories Ltd.
ผลิตเหล็ก
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
ผลิตเหล็ก
Tata Steel UK Ltd.
Tata Steel International (Singapore) Ltd. ค้าขาย
ผลิตเหล็ก
Corus Staal B.V.
ผลิตเหล็ก
Tata Steel IJmuiden BV
บริการด้านซอฟต์แวร์
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริการด้านซอฟต์แวร์
Tata Consultancy Services Ltd.
บริการด้านการอบรม
Tata Services Ltd.
การลงทุนและให้บริการด้านที่ปรึกษา
Tata Sons Ltd.
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจัดซื้อจัดจ้าง
ขนส่ง
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง
Mjunction Services Limited
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด รีไซเคิลเศษเหล็ก
การลงทุน
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
ผลิตเหล็ก
Tata Steel Limited
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ค้าขาย
ขนส่ง
Tata Steel International (UK) Ltd.
ผลิตเหล็ก
Tata Steel Nederland Services B.V.
ผลิตเหล็ก
Tata South East Asia Limited
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
Tata Steel Limited
Tata Steel International (Singapore) Ltd.
		รวม

100,787
338
101,125

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

54,243
2,441
56,684

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

ภายในวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระน้อยกว่า 3 เดือน
		
รวม
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
Tata Steel Nederland Services B.V.
Tata Steel UK.
Tata Sons Ltd.*
รวม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
		
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
85,780
23,954
15,345
32,730
101,125
56,684

-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

786
1,954
367
3,107

821
1,202
71,220
73,243

12,818
17,613
1,544
1,954
367
34,296

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

-

-

336,386
336,386

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

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเป็นเงินให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555
เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำ�หรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4,089,727
(3,361)
4,086,366
(3,749,980)
336,386

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี)
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี)
		
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

1,575,000
2,750,000
4,325,000

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันตามสัญญาลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทำ�ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฉบับเพื่อขยายระยะเวลา
ครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระงวดแรกเป็นวันที่  30 พฤศจิกายน 2555 และจะครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้ายวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และ MLR - 2.00 ต่อปี
ระยะเวลาครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ครบกำ�หนดหลังจากห้าปี
		
รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		
Tata Sons Ltd.*
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งบการเงินรวม
2556
2555
71,220

หน่วย : พันบาท

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,650,000
780,000
2,675,000
5,220,000
400,000
4,325,000
6,400,000
71,220

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556

งบการเงินรวม
2555
2556
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
		
รวม
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
		
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี)
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี)
		รวม
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี*
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**
		
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
หมายเหจุ

421,188
63,065
9,463
493,716

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

-

-

3,041
12
34
12,561
15,648

2
7,246
7,248

89
1,163
1,482
3,041
33
5,808

63
475
343
881

-

-

886,720

203,427

-

-

948,574
1,835,294

203,427

-

270,596

-

270,596

270,596

-

270,596

-

* บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าสำ�หรับการใช้เครื่องหมายการค้าจำ�นวนรวมประมาณ 71 ล้านบาท
** ตามหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ขอเลื่อนระยะเวลาการชำ�ระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จากเดิมที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2559 		
โดยบริษัทได้รับจดหมายยืนยัน ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งนั้นแล้วเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย
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2555

2556

รายการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2555
2556
   รายได้
ขาย
		
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata Steel Limited
Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.
Tata Steel International (Singapore) Ltd.
		รวม
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
			รวม
รายได้ค่าบริการจัดการ
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
			รวม
รายได้อื่น
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
			รวม

95

2555

2556

งบการเงินเฉพาะกิ
หน่วย จ: การ
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556

1,811,050
249,519
339
18,801
4,709
2,084,418

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

-

-

-

-

33,633
1,979
318,380
353,992

35,605
411
379,342
415,358

-

-

135,203
170,271
12,000
317,474

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

8,096
8,096

6,630
6,630

-

787,500
787,500

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
2555
    ค่าใช้จ่าย
ซื้อ
		
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
Tata Steel UK Ltd.
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Tata Steel Limited
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata South East Asia Limited
Tata Steel International (UK) Ltd.
Tata Steel IJmuiden B.V.
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
			รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
Tata Steel Limited
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
Mjunction Services Limited
รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

1,139
768,207
156,787
274,161
102,117
1,302,411

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

-

-

-

-

6,067
8,939
15,006

8,987
8,987

2,079
180
10,995
20
13,842
409
27,525
46,762

74
27
10,379
711
11,191
40,434

180
20
13,842
14,042
46,762

12
10,379
38
10,429
40,434
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23. สิทธิพิเศษและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท
บริษัทย่อย

การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำ�หรับ
กำ�ไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริม

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กลวด

เมษายน 2549 - เมษายน 2557

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตน้ำ�เหล็ก เหล็กถลุง
และเหล็กขั้นกลาง

พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำ�กัดที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

24. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกำ�หนดวิธีการรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริม
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 กำ�หนดให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 รายการดังกล่าวมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
			รวมรายได้

3,957
39
3,996
3,996

ส่วนที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
19,586
1,433
21,019
237
21,256

รวม

23,543
1,472
25,015
237
25,252

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
ส่วนที่ได้รับ ส่วนที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่งเสริม การส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
			รวมรายได้
97

6,072
57
6,129
15
6,144

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

24,406
1,817
26,223
120
26,343
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25. เครื่องมือทางการเงิน
		 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกิดจากการทีล่ กู ค้าไม่สามารถชำ�ระภาระผูกพันให้กบั กลุม่ บริษทั ได้ตามสัญญา ซึง่ ทำ�ให้เกิดความเสียหายทางการเงิน กลุม่ บริษทั
ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กำ�หนดวงเงินสินเชื่อ ขอการค้ำ�ประกันจากธนาคาร และหรือการค้ำ�ประกัน
โดยบุคคล กำ�หนดระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ มีระบบงานการควบคุมการให้สนิ เชือ่ และมีการติดตามการรับชำ�ระเงิน ความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ เท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณโดยฝ่ายบริหาร

		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

		ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากกลุ่มบริษัทมีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

		

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเกิดขึน้ จากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะ
ทำ�ธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า

นอกจากนี้ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้สินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 26

		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุม่ บริษทั ควบคุมความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอโดยฝ่ายจัดการเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

		 มูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี และหนี้
สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี - มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่า
นี้จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น
		
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติรรมใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว - มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
มูลค่ายุติธรรม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่มีอัตราดอกเบี้ยคำ�นวณโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด
โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ ปัจจุบันโดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

220,913

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
220,913

26. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุม่ บริษทั ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศซึง่ สัมพันธ์กบั เจ้าหนีก้ ารค้า
ในสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำ�สัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการค้าหรือเพื่อเก็งกำ�ไร				
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่กลุ่มบริษัททำ�ไว้มีดังนี้

วันครบกำ�หนด

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
(ดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าตามสัญญา
ล่วงหน้าตามสัญญา
(พันบาท)
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

มูลค่ายุติธรรม
กำ�ไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วันที่ 30 เมษายน 2556 ถึง
  วันที่ 6 กันยายน 2556

17,574,361

29.45 - 31.29

533,560

(15,137)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

2,000,000

29.32

58,630

199

วันครบกำ�หนด

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
(ดอลลาร์สิงคโปร์)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าตามสัญญา
ล่วงหน้าตามสัญญา
(พันบาท)
(บาทต่อดอลลาร์สิงคโปร์)

มูลค่ายุติธรรม
กำ�ไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึง
  วันที่ 6 กันยายน 2556

วันครบกำ�หนด

3,880,000

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
(ดอลลาร์สหรัฐ)

24.06 - 25.06

95,453

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าตามสัญญา
ล่วงหน้าตามสัญญา
(พันบาท)
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

(3,217)

มูลค่ายุติธรรม
กำ�ไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึง
  วันที่ 31 ตุลาคม 2555

99

49,453,412

30.47 - 32.05

1,543,016

(1,702)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
27. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันดังนี้
ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเ่ ปิดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงือ่ นไขการเป็นหนีส้ นิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 จำ�นวน 345 ล้านบาท และ 135 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ข) หนังสือค้�ำ ประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฯ และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 จำ�นวน 355 ล้านบาท
และ 758 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึง่ เป็นไป ตามการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษทั
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกีย่ วกับการซือ้ และติดตัง้ เครือ่ งจักร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 จำ�นวน 0.9 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานสำ�หรับทีด่ นิ อาคารสำ�นักงาน รถยนต์และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
(รวมค่าบริการ) ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
27,347
32,413
63,791
63,792
9,587
14,860
100,725
111,065

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
12,146
18,496
15,922
13,054
28,068
31,550

28. ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน

บริษัทย่อยของบริษัทดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าเหล็กเส้นเหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กซึ่งตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทย การขายของ
บริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นสัดส่วนที่ไม่มีสาระสำ�คัญ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้เปิดเผย
ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงานดังกล่าว

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามของกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรียนทุกท่าน
กว่า 100 ปีแห่งความสำ�เร็จและความรุง่ เรือง กลุม่ ทาทาได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในความเป็นองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ มี าเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ก่อนทีค่ �ำ ว่า “บรรษัทภิบาล” จะถูกนำ�มาใช้ตามหลักสากลทัว่ โลก หลักปรัชญานีเ้ ป็นหนึง่ ในหลักปฏิบตั ติ ามแนวทางของผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั Mr. Jamsetji Tata
(ระหว่างปี 2382 - 2447) ผู้ซึ่งเล็งเห็นว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้าย หากแต่เป็นวิธีการที่กลุ่มทาทา จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างหาก
จวบจนปัจจุบัน กลุ่มบริษัททาทา ได้ขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดี กลุ่มทาทา ตระหนักถึงความสำ�คัญของความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันกับที่ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เราดำ�รงความเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และมีความ
ภาคภูมิใจในการสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมควบคู่กัน
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในโลกปัจจุบัน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ความมั่นคงทางพลังงาน
การจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด การหยุดยัง้ ความเสียหายต่อระบบนิเวศ การจัดการน้�ำ เพือ่ การเกษตรกรรมและการบริโภค ตลอดจนการให้โอกาสในการ
เติบโตที่เท่าเทียมกันของประชากรในประเทศ สำ�หรับทาทา สตีล (ประเทศไทย) เราตระหนักดีว่าเรามีความสามารถและต้องมีบทบาทสำ�คัญที่จะช่วยจัดการ
กับความท้าทายเหล่านี้ ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของเรา
กระบวนการเริ่มต้นด้วยการผลิตเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนโดยตัวเอง เนื่องจากสามารถนำ �กลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านการผลิตแบบปิดที่มีประสิทธิภาพ
โรงงานทัง้ สามแห่งของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีกระบวนการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า ซึง่ สามารถจำ�กัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชัน้ บรรยากาศ บริษทั มุง่ มัน่ ดำ�เนินการผลิตด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ดแู ลอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมในการบริหารจัดการเกีย่ วกับฝุน่
เสียง และก๊าซต่างๆ ประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในช่วงเวลาทีม่ ีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และการขยายตัวของระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ผลิตภัณฑ์เหล็กจึงเป็น
รากฐานที่สำ�คัญของความเจริญก้าวหน้า และด้วยแนวทางดังกล่าวข้างต้น เราจึงสามารถจำ�กัดต้นทุนที่สิ่งแวดล้อมจะต้องจ่ายเพื่อการผลิตเหล็กได้
สำ�หรับเรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในระดับสูงสุดด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยในปี 2555 - 2556 บริษัทมีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาอยู่ที่ 0.47 ซึ่งเป็นอัตราที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี บริษัทได้ดำ�เนินการด้านความปลอดภัยใน
การทำ�งานตามแนวทางการบริหารด้านความปลอดภัยของ DuPont ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญทั้งพนักงานของบริษัทและพนักงาน
ผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียมกัน
ประเทศไทยเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว จึงได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึง
มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงาน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำ หนดแผนงานประจำ�ปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
รอบโรงงาน รวมทั้งในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ อาทิเช่น โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนทางด้าน
การศึกษาและความรู้ให้แก่เยาวชนไทยเพื่อสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มอบมุมหนังสือให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 158
โรงเรียนทั่วประเทศ
นอกจากนั้น “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct)” ได้ถูกนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการกำ�กับดูแลการประพฤติปฏิบัติในการทำ�งานของ
พนักงานอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน ตลอดจนได้เผยแพร่สู่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าของบริษัทด้วยเช่นเดียวกัน ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างองค์กร
ให้มีความยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการให้มีผลการดำ�เนินงานในระดับสูงสุด

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ภารกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
“We must be responsible and responsive to the countries, ปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
communities and environments in which we work, always ensuring that สำ�หรับ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) แล้ว บริษัทเชื่อมั่นในการพัฒนาเพื่อความ
what comes from the people goes back to the people many times over" ยัง่ ยืน ซึง่ ครอบคลุมรอบด้านทัง้ ในด้านกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนทางด้านสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นบรรษัท
“เราต้องรับผิดชอบและตอบสนองอย่างแข็งขันต่อประเทศ ชุมชน สังคม และ พลเมืองที่ดี
สิ่งแวดล้อม ณ ที่เราได้ทำ�งานอยู่ ตลอดจนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
โดยตลอดเวลาว่าสิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากประชาชนจะต้องย้อนกลับสูป่ ระชาชนเป็น ในแต่ละองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น บริษทั มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ทมี่ ี
เท่าทวี”
คุณค่ากับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ในทุกภาคส่วน ทัง้ ยังมุง่ มัน่ ในการกำ�หนด
นโยบาย และสร้างสรรค์สิ่งที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการดำ�เนินธุรกิจ
คำ�กล่าวของ Mr. Jamsetji Tata ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทาทา ที่ปลูกฝังให้บริษัท ของบริษัทไปพร้อมๆ กัน
ในเครือทุกแห่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำ�หรับ สำ�หรับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) แล้ว การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแกน
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) แล้ว ผลประโยชน์ทบี่ ริษทั ได้รบั จากการทำ�ธุรกิจ หลักสำ�คัญของบริษทั ซึง่ ถูกกำ�หนดมาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ก่อตัง้ บริษทั ไม่วา่ เวลาจะ
จะถูกนำ�มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนโดยรวม ดังนั้น ผ่านไปนานเท่าไร แกนหลักสำ�คัญนีย้ งั ได้ยดึ ถือเป็นมรดกตกทอด ซึง่ ได้รบั การ
กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้รับ พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆ กระบวนการ
การพัฒนาจากแนวคิดที่ว่า “ความเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
และสังคม คือ ความเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท”
การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน เป็นเสมือนการส่งเสริมความสำ�เร็จสำ�หรับ ทุกๆ คน
อันหมายรวมถึงทัง้ ผูท้ ที่ �ำ งานในบริษทั และผูอ้ ยูร่ ว่ มในสังคม นอกจากนัน้ แล้ว
ความยั่งยืนสำ�หรับ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังหมายรวมถึงการดำ�เนินงาน
ในบริบทของธุรกิจสีเขียว (Greener Business) โดยการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
สังคม
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะได้พยายาม
ชดเชยผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศ ในทุกๆ แง่มุม
ของ กิจกรรมของบริษัท ตลอดจนการผลิต บริการ และจำ�หน่ายสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) คือการตระหนัก
รู้ว่า โลกแห่งสิ่งแวดล้อมและการมีสุขภาพที่ดี จะเป็นมรดกตกทอดที่ดีที่สุด
ที่เราจะสามารถส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังและธุรกิจในอนาคต

ความเติ บ โตและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อย่ า งแท้ จ ริ ง มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ทั้ ง
3 ประการ อันได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุดของวิถีการดำ�เนินธุรกิจของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยทั้งหมดนี้
นับเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สุดในการสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะช่วย
สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด ตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด ตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง และ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี มีพนักงานประจำ�ของบริษัท รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คน รวมทั้งพนักงานสัญญาจ้างอีกประมาณ 1,100 คน โดยมีผู้ถือ
หุ้นใหญ่คือ Tata Steel Global Holdings เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ทาทา สตีล จำ�กัด ประเทศอินเดีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2450 โดยปัจจุบันเป็น
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย และเป็นหนึ่งในสิบผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ซึ่งได้ขยายฐานการดำ�เนินธุรกิจไปยัง
50 ประเทศ และมีฐานการผลิตใน 26 ประเทศทั่วโลก

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์
		
		
		
		

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุง่ มัน่ ในการเพิม่ มูลค่าต่อผูถ้ อื หุน้ โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษทั ด้วยสินค้า
เหล็กพิเศษ และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จะคงความยั่งยืนในการเป็นผู้นำ�ตลาดผลิตภัณฑ์เหล็ก
ทรงยาวในประเทศไทย เพื่อบรรลุผลสำ�เร็จตามที่กำ�หนดไว้ข้างต้น บริษัทจะมุ่งเน้นการให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า
การดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ มาตรฐานสูงสุดของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ตลอดจนความสุขและความกระตือรือร้น
ในการทำ�งานของพนักงาน

เป้าหมาย

เป้าหมายในปีงบประมาณ 2558
		
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ :
			 เพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน Return on Invested Capital (ROIC) ให้อยู่ในอัตรา 12%
		
• ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน :
			 ลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน Lost Time Injury Frequency (LTIF) ให้อยู่ในอัตรา 0.4
		
• รักษาสิ่งแวดล้อม :
			 ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยกว่าอัตรา 1 ตันต่อตันน้ำ�เหล็ก
		
• เป็นองค์กรแห่งทางเลือก (Employer of Choice) :
			 เป็นบริษัทชั้นนำ�ที่มีผู้ต้องการเข้าร่วมงานในระดับ Top Quartile เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมองค์กร
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วัฒนธรรม “People” FIRST ซึ่งเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของพนักงานบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เพิ่มเติม
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ผู้มีส่วนได้เสียของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ตระหนักดีว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงมีการกำ�หนดแผนงานเพื่อตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ

แนวทางปฏิบัติของทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ลูกค้า

ความพึงพอใจในสินค้าและบริการได้รับ
สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

มุ่งมั่นให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
ทั้งด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที่เป็นธรรม

พนักงาน

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานพร้อมสวัสดิการและค่าตอบแทน
ที่น่าพอใจ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และได้รับการดูแลที่ดีด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิต

ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงาน โดยไม่คำ�นึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ
วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ
สัญชาติ ชนชาติ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนือ่ งดูแลการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พนักงาน โดยใช้ระบบคุณธรรมควบคู่ความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์
รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว

ชุมชน

ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนโดยไม่ปล่อย
มลพิษ และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
รวมทั้งร่วมพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
สาธารณสุข และร่วมสร้างสาธารณประโยชน์
พร้อมช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ยั ง ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงงาน

ผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนและการเติบโตของบริษัท

ดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหนี้

สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ เจ้ า หนี้ ว่ า จะ
สามารถชำ�ระหนี้สินได้ตรงเวลา

ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรัดกุม สร้างผลกำ�ไร เพื่อชำ�ระหนี้สินได้ตรงเวลา
โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานราชการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้อง
และตรงประเด็ น อย่ า งรวดเร็ ว และทั น
เหตุการณ์

ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนเพื่อสือ่ สารต่อไป
ให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคู่
ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างสม่�ำ เสมอ โดยเล็งเห็นว่าการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำ�มาซึ่งการเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ยึดมั่นในค่านิยมของทาทา 5 ประการ
อันประกอบไปด้วย
1. การตั้งมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(Integrity)

การดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ทุกๆ
สิ่งที่ดำ�เนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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2. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Understanding)

3.

4.

ความบันเทิงใดๆ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับพนักงาน” และ “บริษทั ทาทา
การให้ความใส่ใจ ความเคารพในคุณค่าของปัจเจกบุคคลต่อพนักงาน และพนักงานจะไม่เสนอหรือให้เงิน หรือทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั เพือ่ บริจาคให้
และลูกค้าของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงการดำ�เนินการเพื่อผลประโยชน์ แก่หน่วยงานราชการใดๆ หรือตัวแทนหน่วยงานราชการนัน้ ๆ ไม่วา่ จะโดยตรง
หรือผ่านคนกลาง เพือ่ ให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าทีท่ าง
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
ราชการ บริษทั ทาทาจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของทางราชการ และติดต่อกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ อย่างโปร่งใสในทุกๆ กิจกรรมบริษทั ”
ความเป็นเลิศ (Excellence)
การมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสำ�เร็จในมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
อย่างแน่วแน่ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานที่พนักงานแต่ละบุคคลรับผิด หลังจากทีไ่ ด้น�ำ “จรรยาบรรณของทาทา” ซึง่ ได้วางหลักการและมาตรฐานที่
กำ�หนดกรอบความประพฤติปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ มาใช้ในการบริหารงาน และ
ชอบ และการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท
กำ�กับดูแลพนักงานของบริษทั แล้ว การกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน หรือสงสัย
ว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งทีส่ ำ�คัญหรือ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)
การปฏิบัติงานโดยการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเพื่อนร่วมงาน ไม่กต็ าม ให้ถอื ว่าเป็นเรือ่ งร้ายแรงสำ�หรับบริษทั บริษทั จึงได้ก�ำ หนดนโยบาย
ของทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ลูกค้าและหุ้นส่วนในการดำ�เนินธุรกิจของ และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร้องเรียนการกระทำ�ผิดหลักจรรยาบรรณ (Whistle
บริษัทในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างเหนียวแน่น Blower Policy and Practices) เพือ่ เป็นช่องทางสำ�หรับพนักงานทุกคน รวมถึงผู้
บนพื้นฐานของความอดทน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความร่วมแรง มีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานพฤติกรรมทีฝ่ า่ ฝืน หรือสงสัยว่าฝ่าฝืนหลัก
จรรยาบรรณของทาทา โดยมีหลักการทีส่ �ำ คัญในการรายงานการฝ่าฝืนไว้ดงั นี้
ร่วมใจ

5. ความสำ�นึกรับผิดชอบ (Responsibility)

“พนักงานบริษทั ทาทาทุกคนจะต้องรายงานต่อผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานรับเรือ่ ง
การแสดงความรั บผิ ด ชอบ และให้ค วามสำ� คัญ ต่อ ประเทศ ชุม ชน ร้องเรียนโดยทันทีถึงการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนซึ่งจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้ด�ำ เนินธุรกิจอยู่ รวมถึงการสร้างให้เกิดความ ใดๆ ซึง่ ตนจะต้องตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชือ่ เสียงของบริษทั
มัน่ ใจว่าบริษทั จะดูแลและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ ชุมชน และสังคม หรือของบริษัททาทาอื่นใด ทั้งนี้ ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัท และคู่ค้า
สามารถรายงานเรือ่ งดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน
ที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจอยู่เสมอ

นำ� “หลักจรรยาบรรณของทาทา” สูก่ ารประพฤติปฏิบตั ิ
ของพนักงาน

พนักงานทุกคนสามารถเลือกทีจ่ ะรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างปลอดภัย
ภายใต้นโยบายการร้องเรียนการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งเป็นการ
รายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอืน่ ใด โดยการรายงานดังกล่าวจะได้รบั การ
ส่งต่อด้วยจดหมายทีป่ กปิดตัวผูร้ ายงาน เมือ่ มีหลักฐานอันเป็นทีน่ า่ เชือถือได้วา่
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนัน้ ๆ ได้เกิดขึน้ จริง

บริษัทจึงได้นำ� “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct :
TCoC)” ซึ่งมุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมือ
อาชีพ ความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม และจริยธรรม มาใช้ในการกำ�กับดูแลการ
ประพฤติปฏิบตั ขิ องพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยได้จดั พิมพ์เป็นหนังสือ “คูม่ อื
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ” มอบให้กับคณะกรรมการ คณะจัดการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทาง บริษัทจะให้การปกป้องผู้รายงาน และความพยายามใดๆ ที่จะคุกคามตัว
ปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องในแต่ละเรือ่ งอย่างละเอียดพร้อมทำ�การทดสอบ นอกจากนัน้ ยัง ผูร้ ายงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณนีเ้ ช่นเดียวกัน”
ได้สง่ มอบ “คูม่ อื จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ” ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
นอกจากการเผยแพร่ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct)”
ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
ผ่านหนังสือ “คูม่ อื จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ” แล้ว ยังมีการฝึกอบรมแก่
สำ�หรับนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ประโยชน์ พนักงานใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกรอบ
ทางธุรกิจของบริษทั ก็เช่นเดียวกัน “หลักจรรยาบรรณของทาทา” ได้มขี อ้ กำ�หนด ความประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนยังมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานปัจจุบัน
เป็นระยะๆอีกด้วย โดยในปี 2555 - 2556 พนักงานในกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล
ทีร่ ะบุไว้วา่
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ทุกคนได้รบั การฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ
“บริษทั ทาทา และพนักงานจะไม่รบั หรือเสนอ หรือให้ทง้ั ทางตรงหรือทางอ้อม ความรูท้ ง้ั หมดแล้ว
ซึง่ การจ่ายเงินใดๆ ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎหมาย ตลอดจนค่าตอบแทน ของขวัญ
เงินบริจาค หรือผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีเ่ ทียบเท่าอันเป็นการแสดงเจตนาหรือรับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
รูไ้ ด้วา่ เป็นการกระทำ�เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดๆ หรือเพือ่ มิให้ บริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึง่ ประกอบ
ต้องมีการแข่งขันในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ นีบ้ ริษทั จะร่วมมือกับหน่วย ด้วยหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ ทัง้ ในส่วนของ
งานภาครัฐในการทีจ่ ะกำ�จัดการให้สนิ บน การคดโกง และความไม่ซอ่ื สัตย์ใดๆ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิด
อย่างไรก็ตาม บริษัททาทาและพนักงานอาจจะรับหรือเสนอของขวัญที่มี ชอบของคณะกรรมการ
มูลค่าเล็กน้อยซึ่งให้กันอย่างเปิดเผย โดยที่ของขวัญนั้นๆ ต้องเป็นการมอบ
ตามประเพณีนิยม และมีลักษณะเป็นของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งนี้
แต่ละบริษัทจะมีนโยบายสร้างความชัดเจนในกฎระเบียบการรับของขวัญและ

105

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน

บริษัทถือมั่นว่า “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” เป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติงานและการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของพนักงานทุกคนโดยถือเป็น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ นักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
และตลอดเวลา โดยได้มีการระบุในคู่มือจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ
ทาทา ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทได้กำ�หนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน สำ�หรับพนักงาน พนักงานผู้รับเหมา และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับดังต่อไปนี้

• จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน (OHSAS 18001) ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
“ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัททาทามุ่งมั่นที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขอนามัยสำ�หรับพนักงาน โดยจะดำ�เนิน • ให้ความสำ�คัญกับการระบุค้นหาอันตรายและความเสี่ยงในการทำ�งาน
พร้อมทั้งการกำ�หนดมาตรการควบคุม เพื่อลดและป้องกันการบาดเจ็บ
การให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรักษาสภาพแวดล้อมของ
การเจ็บป่วย และการสูญเสียจากการทำ�งาน
บริเวณสถานประกอบการที่บริษัทดำ�เนินกิจการ บริษัททาทามีพันธะในการ
ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้ • ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและการฝึกอบรมทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับพนักงาน
ทุกระดับและพนักงานผู้รับเหมา เพื่อส่งเสริมให้มีขีดความสามารถ
จะมีการปกป้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและจะปรับปรุง
ความตระหนัก และมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และ สภาพแวดล้อมในการทำ�งานมากขึ้น
ซึง่ จะได้พยายามชดเชยผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของลักษณะภูมอิ ากาศ
• สื่อสารนโยบาย และผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในทุกๆ แง่มุมของกิจกรรมบริษัท
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ให้เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กรรวมทั้ง
เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ
บริษัททาทาจะดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายสินค้า ตลอดจนการให้บริการ
ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเอาไว้อย่างยั่งยืน” • จัดให้มีการติดตาม ทบทวนผลการดำ�เนินงานเพื่อดำ�เนินการปรับปรุง
แก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ได้มงุ่ เน้น ทีจ่ ะป้องกันและควบคุมการสูญเสียในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม “เส้นทาง นอกจากมีการกำ�หนดนโยบายแล้ว บริษทั และบริษทั ย่อยยังได้ด�ำ เนินกิจกรรม
สู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย” (Safety Excellence Journey) ตาม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยดำ�เนินตามนโยบาย
นโยบายและมาตรฐานการทำ�งานของบริษทั ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย ด้วย และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานในการทำ�งานด้านความปลอดภัย
การจัดตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ควบคุมดูแล การ
ทำ�งานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ การรณรงค์และส่ง มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการในด้านต่างๆ และ
เสริมกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำ�นึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ อนุกรรมการความปลอดภัยด้านต่างๆ การตรวจความปลอดภัยประจำ�สัปดาห์
การประชาสัมพันธ์ และการกำ�หนดเป้าหมายรณรงค์ การทำ�งานโดยปลอด การจัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำ�ให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของความ
อุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการจัดทำ�มาตรฐานในการ ปลอดภัยในการทำ�งานการฝึกซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน การเตรียมการรับมือ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนการทำ�งานตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์ กับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานการณ์สารเคมีรั่วไหล การอบรมการ
ป้องกันภัยส่วนบุคคลทีค่ รบถ้วนและเพียงพอ รวมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพ ดับเพลิง การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ การตรวจสอบระบบสายฉีด
ของพนักงาน ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�งานและทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง น้้ำ�ดับเพลิง การอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำ�งาน การรณรงค์
ด้านความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สถาน
กับการทำ�งานเป็นประจำ�ทุกปีอีกด้วย
ที่ปฏิบัติงานของพนักงานและบริเวณภายนอกรอบๆ บริษัท เพื่อสร้างสภาพ
ทั้งนี้ บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องกระทำ�ตนให้เป็นแบบอย่าง แวดล้อมในการทำ�งานที่ดียิ่งๆ ขึ้น ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้
ที่ดี เป็นผู้นำ� อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยแก่พนักงานของบริษัทผู้รับ
อยู่เสมอ โดยพนักงานทุกคนจำ�เป็นต้องคำ�นึงความปลอดภัยของตนเองและ เหมาทีป่ ฏิบตั งิ านภายในบริษทั และบริษทั ย่อยรวมทัง้ มีการสรรหาและแต่งตัง้
ตัวแทนพนักงานผูร้ บั เหมาเพือ่ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยภายใต้แนวคิด
เพื่อนร่วมงานเป็นสำ�คัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน
สำ�คัญทีว่ า่ พนักงานผูร้ บั เหมาของบริษทั จะต้องปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัย
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปอย่าง และมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดีเช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัท
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงสภาพการทำ�งานและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การดูแลและพัฒนา จากการดำ�เนินกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พบว่าอัตราการเกิด
คุณภาพชีวิต โดยจัดให้มี “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของพนักงานและคู่ธุรกิจปี 2555 - 2556 อยู่ที่
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน” ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งนับเป็น 0.47 โดยลดลงจากปีที่แล้วถึง 60% และยังเป็นอัตราที่ต่ำ�ที่สุดนับตั้งแต่
กลไกสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันกำ�หนดนโยบาย เป้า ปี 2549 อีกด้วย และในปีที่ผ่านมา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังได้รับรางวัล
หมาย แผนงานตลอดจนมาตรการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ “บริษัทที่มีพัฒนาการดีเลิศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาค
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Best Company in Significant Improvement
ได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพิ่ม in Safety at South East Asia) โดยได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มบริษัท ทาทา
สตีล ทั่วโลก
ประสิทธิภาพของการดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกด้วย
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุม และจัดทำ�แผนงานกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ อาทิเช่น
การจัดทำ�มุมความรูแ้ ละข่าวสารด้านความปลอดภัย การส่งเสริมและประกาศ
วัฒนธรรมในการทำ�งานด้วยความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้รับ
ทราบและปฏิบัติทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน โดย
มีการปิดประกาศบอร์ดของบริษัท และเวบไซต์ภายในบริษัท (Intranet)
การจัดทำ�คู่มือขั้นตอนการทำ�งานที่ปลอดภัย การจัดทำ�รายงานอุบัติเหตุ
การสอบสวน การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ และการป้องกันแก้ไข ทัง้ นี้
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในบริษัท

“กลุ่มบริษัทในเครือทาทา จะเป็นผู้นำ�ในด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิ
อากาศอันเนือ่ งมาจากภาวะโลกร้อน โดยการศึกษาให้มคี วามเข้าใจอย่างลึกซึง้
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้อื่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำ�หนดแนวในการปฏิบัติงานและ
ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการเติบโตของ
บริษัทและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทในเครือทาทาจะดำ�เนินการดูแลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ รวมทั้ง

• เป็นบริษัทแบบอย่างสำ�หรับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
สำ�หรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ
นอกจากนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในโรงงานและการดำ�เนินการด้านต่างๆ
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบริษัทนั้น ยังได้เชิญบริษัทผู้รับเหมาที่
ส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อรับทราบ • มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิ
อากาศและร่วมวางหลักเกณฑ์กับภาคธุรกิจอื่นๆ
และร่วมพิจารณาหามาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการทำ�งานอย่างปลอดภัย
อันจะนำ�มาซึ่งการทำ�งานที่ปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของทุกคนภายในบริษัท • นำ�แนวคิดคืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว) มาใช้ในทุกขั้นตอนการดำ�เนินธุรกิจ
หลักขององค์กร”
ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�งานภายในบริษัทให้
ดียิ่งๆ ขึ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในกลุ่ม
ในด้านสุขอนามัย ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแล ดำ�เนินกิจการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทแม่ ซึ่งให้ความสำ�คัญ
สุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งในด้านของการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีการ
ในช่วงเทศกาลที่สำ�คัญๆ หรือในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจในรอบปีที่ผ่านมา บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อาทิเช่น การรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันไข้หวัด โดยรวมน้อยที่สุด และดำ�เนินการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ใหญ่ ซึง่ บริษทั ได้แจกหน้ากากป้องกัน และจัดให้มเี จลฆ่าเชือ้ ในสถานทีท่ �ำ งาน ทุกขั้นตอนการทำ�งานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายสิ่ง
การรณรงค์ให้พนักงานงดเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลล์ในเทศกาลเข้าพรรษา และ แวดล้อมของประเทศไทยรวมถึงข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั นำ�มาปฏิบตั ิ อันได้แก่
เทศกาลอื่นๆ การส่งเสริมด้านโภชนาการที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพ ข้อกำ�หนดการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
ของพนักงาน การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐเข้ามา
ตรวจสอบ และให้ค�ำ แนะนำ�ด้านสุขอนามัยแก่ร้านค้า และร้านอาหารภายใน จากความตั้งใจและการดำ�เนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นผลให้
บริษัท อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้กับผู้ประกอบการร้านค้า บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสวนสวยใน
นิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท
ร้านอาหาร และพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาอีกด้วย
เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีด้านการ
จั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ในการทำ � งานจากกรม
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัล
CSR IN PROCESS
กระแสการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญ “ธงขาวดาวเขียว”ตามโครงการธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมจากการนิคม
ต่อการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สังคมในหลากหลายด้าน ประเด็นสำ�คัญประการหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่าง
มาก และได้รบั การผลักดันให้เป็นความรับผิดชอบอันดับต้นๆ ของการดำ�เนิน นอกจากรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ธุรกิจคือความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ในการดำ�เนินกิจกรรม ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานของสำ � นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นในกระบวนการผลิต หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสถาน อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
ที่ทำ�งาน องค์กรต้องตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันความเสียหาย
การหยุดทำ�ลายสิง่ แวดล้อม และป้องกันการเกิดมลภาวะในทุกด้าน นอกจากนี้ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
ยังต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ เพือ่ ทำ�ร้ายสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ • ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
ทั้งยังต้องสร้างระบบการทำ�งานและระบบการบำ�บัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน TIS / OHSAS 18001
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
• กำ � ลั ง ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง แนวทางการดำ � เนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อขอเข้ารับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
กลุ่มบริษัทในเครือทาทาเอง ได้ให้ความสำ�คัญต่อสภาพแวดล้อม และ
ISO 14001
มีการกำ�หนดนโยบายอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
เพื่อให้บริษัทในเครือได้ดำ�เนินตามแนวปฏิบัติเพื่อที่จะลดผลกระทบจาก บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
ปรากฏการณ์นี้ กล่าวคือ
• ได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน TIS / ISO 14001
• การรั บ รองระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐาน TIS / OHSAS 18001
107

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

• ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

• กำ � ลั ง ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง แนวทางการดำ � เนิ น การด้ า นอาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัยเพือ่ ขอเข้ารับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS / OHSAS 18001
ทั้งยังมีการดำ�เนินการอันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
หรือทีเ่ รียกว่า CSR-In process โดยควบคุมและจัดการมลภาวะโดยจัดให้มกี าร
กำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำ�เนินการแผนการดำ�เนินงานและการ
พิจารณาประเมินผลการดำ�เนินงาน โดยเน้นการดำ�เนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารจัดการทรัพยากร
การอนุรักษ์พลังงาน
•
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
•
		
		

แต่งตั้งคณะทำ�งานการจัดการพลังงาน และออกประกาศนโยบาย
ทางด้านพลังงานพร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำ หนด โดยเคร่งครัด
ผนวกการจัดการด้านพลังงานตามกฎหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การทำ� TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็นหลักการ
ดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ในระดับ
สูงสุด โดยปราศจากความสูญเสีย โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องกำ�จัดจุดรั่วไหลลดการ
เปิดทิ้ง ไม่ใช้เกินความจำ�เป็น และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
อย่างสมำ�เสมอ
ปรับเวลาการทำ�งานของมอเตอร์ระบบกำ�จัดฝุ่นให้สอดคล้องกับ
ปริมาณของฝุ่น เพื่อไม่ให้มอเตอร์ต้องทำ�งานเต็มที่ตลอดเวลา
โดยควบคุมและกำ�หนดโปรแกรมการทำ�งานที่ PLC (Programmable
Logic Controller) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประหยัด ค่าไฟฟ้าได้ถึง
1.8 ล้านบาทต่อปี
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เตาหลอม Electric Arc Furnace (EAF)
และเตาปรุงน้ ำ�เหล็ก Ladle Furnace (LF) โดยปรับ Heating
Profile ให้เหมาะสมกับการผลิตโดยในส่วนของเตาหลอม สามารถ
ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 4.41 kWh/ton และส่วนของเตาปรุงน้ ำ�เหล็ก
ลดไปได้ 9.63 kWh/ton
ลดการใช้น�ำ้ มันเชื้อเพลิงที่เตาอบเหล็กแท่ง Reheating Furnace
(RHF) โดยการจัดแผนการผลิตเหล็กและการรีดเหล็กให้สอดคล้อง
กันมากที่สุด เพื่อให้สามารถนำ�เหล็กแท่งที่ออกจากกระบวนการ
หล่อเข้าเตาอบเพื่อทำ�การรีดได้อย่างต่อเนื่อง
ติดตั้ง Recuperator ซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนจาก
ไอเสียของเตาอบเหล็กแท่ง (RHF) ก่อนถูกปล่อยทิ้งให้กับอากาศดี
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ อ ากาศดี มี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ลดการใช้ นำ้� มั น ลงได้
ประมาณ 1.1 ลิตร/ตัน ทำ�ให้ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและไฟฟ้า
ได้มากกว่า 4.23 ล้านบาท/ปี
ปรับปรุง Nozzle ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กับภาชนะรับน้ ำ�เหล็ก (Tundish)
เพื่อใช้เป็นช่องทางสำ�หรับการไหลของน้�ำ เหล็กลงสู่ Mould ทำ�ให้
ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงสำ�หรับอุ่นภาชนะก่อนรับน้�ำ เหล็ก
สร้างระบบควบคุมการเปิดใช้แอร์ตามห้องควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการโดยอัตโนมัติ
ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยติดตั้งช่องรับแสงบริเวณ
หลังคาของอาคารส่วนผลิตเหล็กรีด เพื่อใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
แทนพลังงานไฟฟ้า

•
		
		
		
		
		

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำ�นักงาน โดยลดจำ�นวนหลอดไฟ
ในพื้นที่ทำ�งานที่มีแสงสว่างเกินค่ามาตรฐานติดตั้งโคมไฟสะท้อน
แสงแก่หลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อเพิ่มความสว่างแยกสวิทช์หลอดไฟ
ออกสำ�หรับ แต่ละพื้นที่ และรณรงค์ทุกหน่วยงานร่ วมกั น ปิ ดไฟ
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ตลอดจนอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ สำ � นั ก งานต่ า งๆ
ในช่วงพักกลางวัน

การจัดการทรัพยากรน้ ำ�และการบำ�บัดน้ ำ�
จากกระบวนการผลิต

• บำ�บัดน้ �ำ ผ่าน Water Treatment Plant โดยใช้กระบวนการ Oxidation
Pond ทำ�ให้ไม่มกี ารปล่อยน้�ำ ทิง้ ออกสูภ่ ายนอกโรงงาน โดยน้�ำ ทัง้ หมด
จะถูกนำ�มาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิต และใช้ประโยชน์อนื่ ๆ เช่น
ใช้รดน้�ำ ต้นไม้ และสนามหญ้าในโรงงาน ฉีดพรมกองวัสดุ และฉีดถนน
เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้ง ซึ่งจะไม่มีการปล่อยออกสู่นอกโรงงานเลยไม่ว่า
กรณีใดๆ (Zero Discharge)

การจัดการมลภาวะทางอากาศ

•
		
•
		
		
•
		
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
		

ติดตั้ง Canopy Hood เพื่อกำ�จัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ
รวบรวมไปบำ�บัดโดย Baghouse Filter ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ
ติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบอัตโนมัติ (CEMS) เพือ่ ตรวจสอบและใช้
เป็นข้อมูลในการควบคุมอัตราการระบายมวลสารจากปล่องของ
โรงกำ�จัดฝุ่นให้มีค่าความเข้มข้นน้อยที่สุด
ติดตัง้ กล้องวงจรปิดบริเวณปล่อง RHF เพือ่ สังเกตปริมาณฝุน่ และควัน
ที่ ร ะบายจากปล่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ทั น ที ที่ สั ง เกตเห็ น
ความผิดปกติ
จัดทำ�กำ�แพงตาข่ายกัน้ ฝุน่ ในด้านทีต่ ดิ กับโรงงานข้างเคียงและชุมชน
สร้างทางเดินเท้าบนไหล่ถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายฝุ่นจาก
ขอบถนน
จัดทำ�แผ่นสแลนด์ลอ้ มรอบกองเศษเหล็ก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการฟุง้
กระจายของฝุ่น
ปลูกต้นไม้ล้อมรอบกองเศษเหล็กและรอบบริเวณโรงงาน เพื่อให้เกิด
ความสวยงามร่มรื่น และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ในปี 2555 ริเริ่มการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำ�มันเตา เพื่อลด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเขม่าดำ�อันเกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้
น้�ำ มันเตา

การกำ�จัดก๊าซเรือนกระจก

•
		
		
		
		
		
•
		
		
		

ตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยกำ�หนดเป้าหมายในการควบคุมปริมาณ		
การปล่อยก๊าซ CO2 ของกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไม่ให้เกิน
1.0 ตันต่อตันน้�ำ เหล็ก ภายในปี 2558 โดยในปี 2555 - 2556 ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) สามารถจำ�กัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย โดยมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตถูกปล่อยออกสู่ชั้น
บรรยากาศเพียง 0.614 ตัน ต่อตันน้ำ�เหล็กเท่านั้น
นำ�ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ ำ�มันเตา
ที่เตา อบเหล็กแท่ง (RHF) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) และนำ� Low NOx Burner มาใช้แทน Burner เดิมที่เตาอบ
เหล็กแท่ง (RHF) เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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การจัดการมลภาวะทางเสียง

•
		
		
		
•
		
•
		
		
		

จัดให้มี Control Room ซึง่ มีการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ อยูบ่ ริเวณต่างๆ
ที่มีการสัมผัสกับความร้อนสูงและเสียงดัง เช่น บริเวณเตาหลอมและ
โรงรีด เป็นต้น เพือ่ ให้พนักงานหลีเลีย่ งการสัมผัสความร้อนและเสียงดัง
จากภายนอก
ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังพร้อมทั้งกำ�หนดให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ เพื่อรับผิดชอบในการตรวจและซ่อมบำ�รุง
เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตามแผนที่กำ�หนดอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอรวมทั้งกำ�หนดมาตรการในการควบคุมเสียงจากอุปกรณ์
ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณเครื่องตัดเหล็กและอาคารหลอมเหล็ก

การจัดการวัสดุเหลือใช้

•
		
•
		
•
		
		
		
		
		

2.

3.
		

นอกจากนี้แล้ว ทุกโรงงานภายใต้การบริห ารงานของกลุ่ม ทาทา สตี ล
(ประเทศไทย) ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั โรงงาน
และชุมชนโดยรอบ อาทิเช่น กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาระบบงาน
และระบบคุณภาพอื่นๆ รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และบรรยากาศ
ทีด่ ใี นสถานทีท่ �ำ งาน ทัง้ ยังจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยนื ต้นรอบพืน้ ทีโ่ รงงาน และ
บริเวณชุมชนรอบโรงงานพร้อมทั้งปลูกไม้ประดับบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าภายใน
โรงงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดภาวะโลกร้อน
จากความร่ ว มมื อ ของทุ ก ส่ ว นงาน ที่ ต ระหนั ก ในความสำ � คั ญ และให้
ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ทำ�ให้ในปี 2555 บริษัท
เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำ�ปี 2554” หรือ “EIA Monitoring Awards 2011”
จากสำ�นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” หรือ “Green & Gold
Star Awards 2012” จากสำ�นักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จัดทำ�บัญชีรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และนำ�ไปกำ�จัดอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในทุกรายการที่เกิดขึ้น
ตรวจและติดตามการทำ�งานของผู้รับกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับบริษัทอย่างใกล้ชิด
รณรงค์ เ รื่ อ งการคั ดแยกขยะและการสร้างจิต สำ�นึก เรื่องทิ้งขยะ
มูลฝอยให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการจัดวางถังขยะแยกประเภทพร้อมฝาปิด
มิดชิดทั่วทั้งโรงงานและอาคารสำ�นักงาน ดังนี้ สีแดงสำ�หรับทิ้งขยะ จากแนวทางการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ ดังกล่าวข้าวต้น สะท้อนให้
มูลฝอยที่เป็นอันตราย สีเหลืองสำ�หรับทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไป และสี เห็นว่ากลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่
เขียวสำ�หรับทิ้งขยะที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ไปกับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน สังคมและโลก
การนำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
ของเราโดยรวม
• การนำ�ฝุ่นจากโรงกำ�จัดฝุ่นบริเวณลานกองเก็บแร่ โรงงานผลิต
		 แร่เหล็กอัดก้อนมาคัดแยกส่วนที่เป็นเหล็กออก และนำ�กลับไปใช้ การดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
		 เป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่เหล็กอัดก้อน โดยใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำ�หน่ายเหล็ก
		 แร่เหล็กจากธรรมชาติ ซึ่งนอกจากเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ทรงยาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักของการเป็น
		 แล้ว ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้ฝุ่นเหล็กฟุ้งกระจาย บรรษัทพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานของการมีความสำ�นึกและตระหนักถึงหน้าที่
		 ออกสู่ภายนอกอีกด้วย
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความ
• การนำ�ฝุ่นที่เกิดจากการผลิตซึ่งจะมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบอยู่ สำ�คัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ซึง่ ถือเป็นกลไกสำ�คัญ
		 ประมาณ 28-30% ไปสกัดสังกะสี แทนการส่งกำ�จัดด้วยการฝังกลบแบบ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เจริญเติบโตควบคูไ่ ปพร้อมกับการ
		 ปลอดภัยซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำ�จัด
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยมีคำ�กล่าวของ Mr. Jamsetji
• การนำ�ตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากเตาหลอมเหล็กกลับมาคัดแยก Nusserwanji Tata ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ว่า “In a free enterprise, the community
		 เหล็กที่เจือปนอยู่ออก เพื่อนำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมเหล็ก is not just another stakeholder, but is, in fact, the very purpose of its
		 ต่อไป โดยตะกรันส่วนที่เหลือจะนำ�ไปจำ�หน่ายเพื่อใช้ประโยชน์ existence.
		 ในด้านต่างๆ ต่อไป
ในองค์กรการค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นแต่เพียงผู้มีส่วนได้เสียอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น
การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายด้าน
หากแต่วา่ โดยแท้ทจี่ ริงแล้ว ชุมชนเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักแห่งการ
สิ่งแวดล้อม
ดำ�รงอยู่ขององค์กรนั้นๆ”
• ปฏิบัติตามมาตรการ EIA (Environmental Impact Assessment)
		 ที่กำ�หนดไว้อย่างครบถ้วน โดยผลการดำ�เนินงานสอดคล้องกับ คำ�กล่าวนี้เป็นเสมือนแนวทางที่กลุ่มบริษัททาทา ยึดถือ และให้ความสำ�คัญ
		 มาตรการทุกประการ รวมถึงได้น�ำ เสนอรายงานต่อหน่วยงานราชการที่ เพื่อสานต่อการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
		 รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำ�หนดอย่างสม่ำ�เสมอ
ทั้งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยควบคู่ไป
• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านมลพิษโดยจัดทำ�รายงานมลพิษที่ระบาย กับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาคุณภาพ
		 ออกจากโรงงานทั้งชนิดและปริมาณ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
		 กำ�หนดทุกประการ
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านกากของเสียโดยได้ดำ�เนินการจัดการของ
		 เสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานตามที่กฎหมายกำ�หนดทุกประการ
ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เด่นชัดและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน บริษัทจึงได้กำ�หนดแนวทาง
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
รอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการดำ�รงอยู่ของบริษัทพร้อม
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สูงขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่ง
ความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิดเอง
ทำ�เอง และบริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนและร่วมดำ�เนินการ
โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในส่วนของการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การพัฒนา
ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน การ
สนับสนุนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนและหน่วยงานรัฐ
ของในท้องถิ่น การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
บริษัทได้สนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่ โดยการเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ทอดกฐิน
ทอดผ้าป่า หล่อเทียนพรรษา เวียนเทียนเนือ่ งในวันสำ�คัญทางศาสนา
การนำ�พนักงานอาสาสมัครไปร่วมกิจกรรมเพือ่ บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ใน
ชุมชนและการทาสีพร้อมทำ�ความสะอาดวัดในชุมชน ฯลฯ
1.2 การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชน โดย
การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพและให้การรักษา
พยาบาลกับคนในชุมชน โดยร่วมกับโรงพยาบาลของภาครัฐ รณรงค์
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโทษของ
ยาเสพติดการจัดอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ฯลฯ
1.3 การพัฒนาชุมชน เช่น ร่วมพบปะคนในชุมชน ผู้นำ�ท้องถิ่น หรือ
ศึกษาความต้องการในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ และได้รว่ ม
บริจาควัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์สำ�นักงานให้แก่วัด โรงเรียน และ
ส่วนราชการในท้องถิน่ และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและราชการ
ในท้องถิ่น
1.4 การส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจัดอบรมเพื่อฝึกอาชีพด้าน
ต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนพร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการรับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนมาจำ�หน่ายในโรงงาน ฯลฯ
1.5 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กฬี า สร้างห้องน้�ำ ปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนในชุมชน การร่วมจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กให้แก่โรงเรียนในชุมชน อาสาสมัครจากพนักงานร่วมเป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษ และอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กบั เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆในชุมชน รวมทัง้ สนับสนุนการปรับปรุงสนามฟุตบอล
สนับสนุนค่ายลูกเสือ และค่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กบั โรงเรียนในชุมชน การส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ไปเป็นครู
เพือ่ อบรมความรูพ้ น้ื ฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กบั เยาวชนในชุมชน ฯลฯ
1.6 การสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน เช่น การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้�ำ
ท่วมในชุมชน การปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละระบบไฟฟ้าแก่โรงเรียนทีป่ ระสบ
ภัยน้�ำ ท่วม จัดกิจกรรม 5 ส. พร้อมมอบเก้าอี้ให้กับวัดที่ได้รับความ
สูญเสียในด้านทรัพย์สินจากภัยน้�ำ ท่วม การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ

1.7 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมของชุมชน โดยการเสริมสร้างจิตสำ�นึกให้กบั
คนในชุมชนในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม เช่น จัดค่ายอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนตลอดจนปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานและ
บริเวณรอบชุมชน ฟืน้ ฟูปา่ ชุมชน รวมทัง้ จัดกิจกรรมรณรงค์เนือ่ งใน
วันต้นไม้แห่งชาติ ฯลฯ

2. การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

บริษทั ตระหนักดีวา่ เด็กและเยาวชนเป็นวัยทีจ่ ะเติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำ�พาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้า
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนัน้ การดูแลและส่งเสริมพัฒนาทางด้านการเรียน
รูแ้ ละการศึกษาของเด็กและเยาวชนจึงควรดำ�เนินการอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง และห้องสมุดก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญในการสร้างปัญญา ให้
โอกาสและความก้าวหน้าแก่เด็ก ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
หากแต่ในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำ�นวนมากในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งยังขาด
การสนับสนุนในด้านหนังสือ และขาดแคลนห้องสมุด รวมทัง้ งบประมาณ
ภาครัฐยังมีนอ้ ยเป็นเหตุให้เด็กเหล่านัน้ ขาดโอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเอง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการ
“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิ่น
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปในระยะยาว โดยจัดทำ�
มุมหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ เริ่มต้นที่โรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนรอบโรงงาน และขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย โดยได้กำ�หนดเป้าหมายที่จะมอบมุมหนังสือจำ�นวนรวม
ถึง 400 โรงเรียน โดยมีแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน :

1. จำ�นวนนักเรียน ระหว่าง 70-120 คน (จัดอยูใ่ นระดับโรงเรียนขนาดเล็ก)
2. เปิดการเรียนการสอนระดับ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
3. มีห้องสมุดเป็นเอกเทศ ไม่อยู่ร่วมกับห้องเรียน
4. สัดส่วน ผูบ้ ริหาร-ครูผสู้ อนอยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ หมาะสมกับจำ�นวนนักเรียน
		 (สัดส่วน 1/30)
5. วิสัยทัศน์ผู้บริหารและการบริหารจัดการ
6. มีครูบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายดูแลห้องสมุด
7. สภาพห้องสมุด การดูแล ความสะอาด
8. การใช้งานห้องสมุดของเด็กนักเรียน
9. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมการอ่านทีโ่ รงเรียนดำ�เนินการให้กบั
		 เด็กนักเรียน
10. การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานราชการ
		 โดยรอบ
11. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนัน้ ๆ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
		 (ผล O-Net / NT)
12. เส้นทางเดินทางเข้าโรงเรียนสามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือ

1. คัดเลือกหนังสือเสริมการอ่าน พิจารณาจากกลุ่มสาระการเรียน โดย
เน้นหนังสือที่มีรูปภาพ 4 สี โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 7 หมวดหมู่
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมทางด้านวิชาการให้เป็นคนเก่ง และส่งเสริม
จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม มีเลขรหัส และแถบสี เพื่อให้ง่ายต่อ
การจดจำ�และการจัดเก็บติดไว้ที่หนังสือทุกเล่ม
1. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สีแดง)
2. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (สีเหลือง)
3. สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ (สีชมพู)
4. ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (สีเขียว)
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สีส้ม)
6. คุณธรรมและจริยธรรม (สีฟ้า)
7. เสริมสร้างประสบการณ์ (สีม่วง)
โดยหนังสือที่ทำ�การมอบให้ในรอบแรก พร้อมกับการติดตั้งมุมหนังสือมี
จำ�นวน ประมาณ 200 เล่ม และหลังจากนั้นจะมีการส่งหนังสือเพิ่มเติมทุก
เดือน มกราคม และ มิถุนายนของทุกปี เป็นเวลา 5 ปี โดยโรงเรียนจะต้อง
ส่งรายงานการใช้หอ้ งสมุดตามแบบฟอร์มของบริษทั ทุกวันที่ 7 ของเดือน เพือ่
ใช้ประกอบการพิจารณา คัดเลือกหนังสือเพิ่มเติมในครั้งต่อๆ ไป
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว บริษัทยังได้มอบ ”แนวทางการบริหาร
ห้องสมุด” ให้กับทุกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งจัดส่งหนังสือเพิ่มเติมให้แต่ละโรงเรียนเป็นประจำ�
ทุก 6 เดือน และไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุนตามความ
เหมาะสมอีกด้วย
ในปี 2555 ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) ได้ ทำ �การส่ ง มอบมุ ม หนั ง สื อ
“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม 20 โรงเรียน โดย
ปัจจุบนั มีโรงเรียนทีไ่ ด้รบั มอบมุมหนังสือ ทัง้ สิน้ 158 โรงเรียนทัว่ ประเทศไทย

3. การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร

บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ทั้งในส่วนของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ กิจกรรมค่ายอาสาสมัครของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ
3.1 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
		 • การสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในการจัดทำ�กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา
		 • การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือการ์ตนู เฉลิมพระเกียรติชดุ “ตาม
			 รอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เพื่อ
			 มอบให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ ฯลฯ
3.2 การสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา
		 • การสนับสนุนเหล็กเส้นก่อสร้างแก่โครงการค่ายอาสาพัฒนา ของ
			 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้าง
			 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ชมุ ชน เป็นการพัฒนาความเป็น
			 อยูข่ องสังคมไทยในชนบท ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยบริษทั
			 ได้ใ ห้ก ารสนุ บสนุนผลิต ภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง ภายใต้ชื่อ
			 โครงการ “สะพานยุววิศวกรบพิธ”
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3.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
		 • การมอบถุงยังชีพ และน้ำ�ดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
		 • การมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่นกั เรียนของโรงเรียนบ้านสะเป่ใต้
			 จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ “ร่วมสร้างไออุ่นต้านภัยหนาว”
		 • การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาคเหนือให้แก่
			 กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่ ในส่วนของการช่วยเหลือ
			 ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3.4 การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสาธารณประโยชน์
		 • การเลีย้ งอาหาร และบริจาคเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่สถานรับเลีย้ ง
			 เด็กอ่อนต่างๆ
		 • การร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดหาอุปกรณ์
			 สำ�นักงานของอาคารฝึกอาชีพคนตาบอด และที่พักอาศัยคน
			 ตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะ
		 • การเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และการ
			 จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชรา
			 บ้านบางแค 2
		 • การจัดกิจกรรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง เพือ่ มอบให้แก่มลู นิธิ
			 คนตาบอดแห่งประเทศไทย
		 • การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมมือกับศูนย์บริจาคโลหิต
			 โรงพยาบาลศิรริ าช และสภากาชาดไทย เพือ่ ใช้เป็นสาธารณกุศล

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความสำ�คัญต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม ดังต่อไปนี้
4.1 การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละปกปั ก รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
		 การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยูใ่ นอัตราทีก่ �ำ หนด
		 การลดใช้พลังงาน การนำ�ก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทน
		 น้�ำ มันเตา การนำ�น้�ำ จากกระบวนกาผลิตหมุนเวียนมาใช้ใหม่การนำ�
		 ก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้
		 ในโรงงาน
4.2 โครงการ Save Our Earth บริษัทได้ริเริ่มจัดทำ�โครงการ “Save Our
		 Earth” เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้
		 กับพนักงาน การรณรงค์ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำ�คัญและร่วม
		 ลดภาวะโลกร้อน เช่น
		 • การมอบถุงผ้าแก่พนักงานทุกคน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
		 • การมอบแนวทางการลดภาวะโลกร้อนแก่พนักงานทุกคน
		 • การจั ด ทำ � สื่ อ รณรงค์ เพื่ อ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
			 สิ่งแวดล้อมในลักษณะของการลดการใช้น้ำ� การลดการใช้ไฟฟ้า
			 ลดการใช้น�ำ้ มัน ลดการใช้กระดาษ และลดการใช้ถงุ พลาสติก ฯลฯ
4.3 ร่วมมือกับองค์กรสาธารณะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการ
		 อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม อาทิเช่น
		 • ร่วมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำ�เหล็ก
			 ของบริษทั ไปประกอบเป็นโครงเหล็กเพือ่ สร้างแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
			 ปะการังและสัตว์น�ำ้ บริเวณเกาะล้าน เมืองพัทยา รวมถึงร่วมปล่อย
			 ม้าน้�ำ คืนสูท่ ะเล เพือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุม์ า้ น้ำ�ในทะเลไทย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
		 •
			
			
		 •
			
		 •
		 •
			
			
			
		 •
			
			

สร้างฝายถาวร ฝายชั่วคราว โป่งดินเทียม ปลูกกล้วยไม้และ
กล้วยป่า ณ บริเวณเขตรักษาพันธ์สตั ว์ปา่ เขาอ่างฤาไน จังหวัดชลบุรี
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้�ำ และแหล่งอาหารให้แก่สตั ว์ปา่ 			
การปล่อยปลา จำ�นวน 10,000 ตัว สูแ่ หล่งน้�ำ ธรรมชาติ ณ บริเวณ
ท่าน้�ำ ของสำ�นักงานเขตตลิ่งชัน
การเก็บขยะในคลองสาธารณะ ณ คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
ร่วมมือกับกลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนตำ�บลคลองตำ�หรุ จ. ชลบุรี ใน
การปลูกป่าโกงกางพร้อมปล่อยปูแสม เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ร่วมกิจกรรมกับอำ�เภอบ้านฉาง จ.ระยอง ในการสร้างฝาย 85 ฝาย
เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ ง
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษาในปี 2555

การดูแลพนักงาน

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ยึดมัน่ ตลอดมาว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณุ ค่ามากทีส่ ดุ และมีสว่ นสำ�คัญอย่างยิง่ ในการนำ�พาองค์กร
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะคัดเลือกพนักงานที่มีความ
สามารถและมีพฤติกรรมการทำ�งานที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรเข้ามาร่วมงาน พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องดูแลการเติบโต
ในวิชาชีพของพนักงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานตลอดจนเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว

กรณีทไ่ี ม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้บริษทั จะดำ�เนินการสรรหาจาก
ภายนอกผ่านทางหลากหลายช่องทางเพือ่ ให้ได้ผสู้ มัครทีม่ คี ณุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม
มากทีส่ ดุ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงจะเข้าร่วมในการคัดเลือกพนักงานด้วยตนเอง
และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
จากคนในทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดหรือเขตทีต่ ง้ั โรงงาน เมือ่ ผ่านการคัดเลือกเข้าทำ�งาน
แล้วบริษัทจะมีระบบการประเมินพนักงานใหม่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังเพื่อคัดเลือกผู้ท่มี ีความสามารถสูง และมีพฤติกรรมการทำ�งานที่
สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเข้าบรรจุเป็นพนักงาน
ประจำ� บริษทั ได้จดั พีเ่ ลีย้ ง (Mentor) ให้กบั พนักงานใหม่ทกุ คนเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�
และช่วยเหลือในการปรับตัว นอกจากนัน้ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการมอบหมาย
งานทีท่ า้ ทาย การจัดอุปกรณ์และเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กบั พนักงานใหม่อย่างครบถ้วนตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่
ปฏิบตั งิ านตลอดจนการจัดปฐมนิเทศ การนำ�ชมกระบวนการผลิต และการจัด
อบรมความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทำ�งาน

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทกำ�หนดนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานในทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน โดยมุง่ เน้นการพัฒนาทัง้ ในด้าน
ความรูแ้ ละทักษะตามสายงาน (Functional Development) ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ดำ�เนินธุรกิจ (Business Development) และความรูแ้ ละทักษะการจัดการและ
ความเป็นผูน้ �ำ (Leadership Development) โดยบริษทั ได้ก�ำ หนดโครงสร้าง
การพัฒนาพนักงานในทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของ
พนักงาน นอกจากการเข้ารับการอบรมในประเทศแล้ว พนักงานระดับจัดการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงยังเข้ารับการอบรมในต่างประเทศร่วมกับผูบ้ ริหารของกลุม่
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นลำ�ดับแรกเมื่อมีตำ�แหน่งงาน ทาทาทีป่ ฏิบตั งิ านในทุกภูมภิ าคของโลก
ว่างเกิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีคุณสมบัติท่เี หมาะสมสามารถที่จะ
เติบโตในวิชาชีพได้ นอกจากนัน้ บริษทั ได้จดั ทำ� Career Expectation Survey นอกจากนั้นบริษัทได้มุ่งพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้และความเข้าใจ
เพือ่ สำ�รวจความคาดหวังของพนักงานเกีย่ วกับสายงานหรือลักษณะงานทีส่ นใจ ในเรื่องที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณในการดำ�เนิน
รวมถึงจังหวัดทีพ่ นักงานต้องการทีจ่ ะไปปฏิบตั งิ านข้อมูลจากการสำ�รวจบริษทั ใช้ ธุรกิจ(Tata Code of Conduct), คุณค่าของทาทา ( Tata Value), วัฒนธรรม
ประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจากภายในรวมถึงการดูแลเกีย่ วกับการพัฒนา องค์กร (People FIRST Culture), การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Tata Business
Excellence Model), การบำ�รุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance) ,
สายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
ความปลอดภัยในการทำ�งาน (Safety Management), กระบวนการผลิต (TSTH
Production Process), ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั (TSTH Product
Knowledge), หลักการ ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (TSTH HR Concept, Rules and Regulations) ฯลฯ

รายงานประจำ�ปี 2555-2556
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โครงสร้างการพัฒนาพนักงานตามการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน
ระดับตำ�แหน่ง

การพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามสายงาน

การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจ

การพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดการ
และความเป็นผู้นำ�
• LDP I : Leadership
Development
Program I

พนักงานระดับปฏิบัติการ

• TRM /IDP

• ABP :
Abridge Business
Program

พนักงานระดับบังคับบัญชา
และพนักงานวิชาชีพ

• TRM /IDP

• BCP :
Business
Capability
Enhancement
Program

• LDP II : Leadership
Development
Program II

พนักงานระดับจัดการ

• TRM /IDP

• MDP : Management
Development
Program
• TGeLS : Tata Group
Emerging Leader
Seminar

• LDP III : Leadership
Development
Program III
• Management Guru

ผู้บริหารระดับสูง

• TMA organized
leadership programs

• TGELS : Tata Group
Executive Leadership
Seminar

• GLDP : Global
Leadership
Development Program
• Management Guru

ความเป็นธรรมภายในจะยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน (Equal Pay for Equal Work) โดย
บริษัทได้มีการจัดทำ�แบบกำ�หนดหน้าที่งาน (Job Description) การ วิเคระห์
งาน (Job Analysis) และการประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพื่อสามารถ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานได้อย่างเป็นธรรมตามระดับความรับผิดชอบ
พนักงานแต่ละบุคคลจะได้รบั การอบรมเฉลีย่ ประมาณ 5-7 วันต่อปี โดยมีการ ของพนักงาน
จัดทำ�แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
สำ�หรับพนักงานทุกคน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาประกอบด้วยหลายแนวทาง ทั้ง ความเป็ น ธรรมภายนอก บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น องค์ ก รแห่ ง ทางเลื อ ก
ในส่วนของการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนงานและฝึก (Employer of Choice) ในระดับ Top Quartile ของบริษัทในทุกอุตสาหกรรม
ปฏิบัติจริง (On the Job Training) การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการสำ�รวจค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation
(External Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การสับเปลี่ยน Survey) เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานที่ส�ำ คัญให้รับผิดชอบเพิ่ม แก่พนักงานเปรียบเทียบกับบริษัทภายนอก โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
เติม (Special Assignment) การเข้าร่วมในคณะทำ�งาน/คณะกรรมการ (Task พิจารณาปรับปรุงอัตราผลตอบแทนของบริษทั ให้อยูใ่ นอัตราทีส่ ามารถแข่งขัน
Force/Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) ได้ ในปีงบประมาณนี้บริษัทได้กำ�หนดให้มีการปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) และการมอบทุน ตลาด (Market Correction Adjustment) ให้แก่พนักงานที่มีความสามารถ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (TSTH Scholarship) และศักยภาพสูง เพื่อจูงใจและรักษาพนักงานกลุ่มนี้ให้เป็นกำ�ลังหลักในการ
พัฒนาองค์กรในระยะยาว

การพัฒนาความรู้และทักษะตามสายงาน บริษัทได้มีการจัดทำ�เส้นทางการ
ฝึกอบรมพนักงาน (Training Roadmap : TRM) ของทุกสายงาน เพื่อใช้เป็น
กรอบในการวางแผนพัฒนาพนักงานในแต่ละสายงานได้อย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ
เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานให้เกิดความเป็นธรรม (Equity) โดยมุง่ เน้นทัง้
ในส่วนของความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) ความเป็นธรรมภายนอก
(External Equity) และความเป็นธรรมระหว่างบุคคล (Individual Equity)
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ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน
ตามระดับผลการปฏิบัติงาน และระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล
ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System) ที่กำ�หนดตัวชี้วัดผลสำ�เร็จ(Key Performance

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Indicator) และเป้าหมาย (Target) ไว้อย่างชัดเจน และมีความเชื่อมโยง
กันในทุกระดับ ทำ�ให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำ�เนิน
งานของหน่ ว ยงานหรื อ ของบริ ษั ท ในภาพรวมในส่ ว นของการประเมิ น
ศั ก ยภาพของพนั ก งาน บริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ มี ก ารประเมิ น และคั ด เลื อ ก
พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป็ น ผู้ นำ � องค์ ก รในอนาคตตามโครงการผู้ นำ �
องค์ ก รในอนาคต (Leader of Tomorrow) โดยพนั ก งานที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น บริ ษั ท จะวางแผนระยะยาวเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา การจ่ า ยผล
ตอบแทน และการเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต และจูงใจให้
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประเมินในเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจต่ำ�กว่าเป้าหมายที่บริษัทกำ�หนด
จะนำ�ไปกำ�หนดเป็นแผนงานประจำ�ปีเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
สวัสดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทจัดให้ประกอบด้วยการลาหยุดในกรณี
ต่างๆ การรักษาพยาบาลทั้งของพนักงาน สามี/ภรรยา บุตร และบิดามารดา
ของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี การจัดเครื่องแบบพนักงาน การช่วย
เหลือค่าเช่าบ้าน การจัดรถรับ-ส่งพนักงาน การประกันอุบัติเหตุหมู่ เงินยืม
ฉุกเฉิน เบีย้ เลีย้ งและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ

นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างหลักประกันใน
ระยะยาวให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานจะเข้าร่วมกองทุนตั้งแต่วันแรกของการ
ทำ�งาน โดยสามารถเลือกอัตราเงินสะสมในส่วนของตนเองได้ และบริษัท
จ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานทุกคนในอัตรา 3-10% ของเงินเดือนพนักงาน
นอกเหนือจากหลักการในเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทนแก่ พนักงานที่ออกจากงานในทุกกรณี (ยกเว้นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง)
พนักงานแล้ว บริษัทได้ยึดหลักการของความสมดุลควบคู่กันไปด้วย โดยมุ่ง จะได้รับเงินทั้งในส่วนของเงินสะสมของพนักงาน เงินสมทบของบริษัท และ
เน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและความสามารถในการ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเต็มจำ�นวน
จ่ายของบริษัทในลักษณะของการจ่ายเงินรางวัลประจำ�ปีที่สอดคล้องกับผล
การดำ�เนินงานของบริษทั ในแต่ละปี นอกจากนัน้ ยังมุง่ เน้นความสมดุลระหว่าง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น บริษัทมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกำ�หนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนที่
จะไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปีบริบูรณ์ทั้งในส่วนของพนักงานบริษัท
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
และพนักงานผู้รับเหมา บริษัทจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งต่อพนักงานและ
ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดทุกคน โดยไม่คำ�นึงถึงสถานะทาง
สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานเพื่อยก ด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สถานะการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ ซึ่งจะ
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานครอบครัว รวมถึงบิดามารดาของพนักงาน พิจารณาจากระบบคุณธรรมและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็น
ให้สูงขึ้น มีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีที่จะปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเท สำ�คัญปัจจุบันพนักงานในระดับผู้จัดการส่วนและผู้จัดการส่วนอาวุโส ซึ่งเป็น
โดยได้กำ�หนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนอง พนักงานระดับจัดการของบริษทั ประกอบด้วยผูห้ ญิงในสัดส่วนทีม่ ากกว่า 20%
ความต้องการของพนักงานอย่างครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้มีการรวบรวมและกลั่น
กรองความต้องการของพนักงานจากหลายช่องทางได้แก่ การรับฟังข้อเสนอ บริษัทส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและเท่าเทียมกันในสถานที่ทำ�งาน
แนะจากคณะกรรมการสวัสดิการ ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนพนักงานทีไ่ ด้รบั การ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยการให้เกียรติในศักดิ์ศรี เคารพ
เลือกตัง้ จากพนักงานด้วยกันเอง การพบปะพูดคุยระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงกับ ในสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่เท่าเทียมกัน และมุ่งที่จะรักษา
พนักงานที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกไตรมาสการจัดประชุมพนักงานร่วมกับหน่วย สภาพแวดล้อมการทำ�งานให้ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศใดๆ ไม่ว่าจะ
งานทรัพยากรบุคคลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จาก เป็นทางกาย วาจา หรือจิตใจ พนักงานที่ได้รับการละเมิดสามารถร้องเรียน
พนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ได้มกี ารสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อ ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้โดยอิสระผ่านทางระบบ Whistle Blower
องค์กรของพนักงาน (Employee Satisfaction and Engagement Survey) ที่ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อสำ�รวจความพึงพอใจของพนักงานในทุกมิติ สำ�หรับผล
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