บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป
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WWW.TATASTEELTHAILAND.COM

เหล็กระดับโลก เพื่อคนไทย

วิสัยทัศน

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุงมั่นในการสรางความปติยินดี
ใหกับลูกคาดวยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ
และการบริการที่เหนือระดับ สำหรับเหล็กกอสราง
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนของบริษัท
เราจะทำใหวิสัยทัศนของเราบรรลุผลสำเร็จ ดวยการเพาะบม
วัฒนธรรมแหงความนาเชื่อถือไววางใจ และการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่องควบคูไปกับการรักษาไวซึ่งการทำงาน
อยางมีความสุขของพนักงานและการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด
ของการดำเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ

การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

รายการระหว่างกัน
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28

40
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ผลการดำ�เนินงาน
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ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สารบัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติและพัฒนาการที่สำ�คัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

(ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงิน

2558

2557

2556

งบกำ�ไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย
21,355.09
25,362.71
25,014.52
รายได้รวม
21,410.46
25,440.10
25,252.19
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
566.31
1,125.98
289.96
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
373.93
1,006.29
641.56
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
(385.69)
83.80
(4,219.49)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
**(611.04)
30.79
*(4,545.47)
งบแสดงฐานะการเงิน			
รวมสินทรัพย์
13,639.52
16,195.04
18,101.05
รวมหนี้สิน
5,240.83
7,178.57
9,129.30
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
8,398.69
9,016.47
8,971.75
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
8,421.54
8,421.54
8,421.54

อัตราส่ วนทางการเงิน

2558

2557

2556

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)   
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

1.00
1.00
(0.07)
1.01
0.62
1.64
(2.85)
(4.09)
(7.00)

1.00
1.07
0.00
1.17
0.80
3.07
0.12
0.18
0.34

1.00
1.07
(0.56)
1.34
1.02
1.73
(18.00)
(22.14)
(40.41)

2

TATA STEEL (THAILAND)

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายพิเศษ 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 และตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี 286 ล้านบาท เนื่องมาจากคาดว่าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัน
** ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท เนื่องมาจากคาดว่าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัน

3
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

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

ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
สัญลักษณ์หลักทรัพย์
หมายเลขกำ�กับหลักทรัพย์
		
		

8,421,540,848 บาท
1.00 บาท
TSTH
ในประเทศ
ต่างด้าว
NVDR

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224

เว็บไซต์

http://www.tatasteelthailand.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1460
อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร

นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420
อีเมล์ arisaran@tatasteelthailand.com

TH0692010000
TH0692010018
TH0692010R12

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
ทุนชำ�ระแล้ว
4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 1.20 บาท
ถือโดย TSTH
99.76 %
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

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

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด

0105532094348
ผลิตเหล็กเส้น
4 ตุลาคม 2532
แปลงที่ ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969
ทุนชำ�ระแล้ว
1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท
ถือโดย TSTH
99.99 %
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

5

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำ�บลบางโขมด
อำ�เภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
ทุนชำ�ระแล้ว
120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท
ถือโดย TSTH
99.99 %
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
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6

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท บริษัทมีคว�มยินดียิ่งที่จะขอร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�นของปีบัญชี 2558 ให้ทุกท่�นทร�บ ในปี 2557 เร�
ได้เห็นอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 ในขณะที่เศรษฐกิจของหล�ยประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
สหรัฐอเมริก�มีสัญญ�ณฟื้นตัวดีขึ้น แต่อีกหล�ยประเทศส่วนใหญ่ยังคง
เผชิญกับปัญห�เชิงโครงสร้�งอยู่
อัตร�ก�รบริโภคเหล็กทั่วโลกเติบโตขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.6 ในปี
2557 โดยในกลุ่มประเทศที่พัฒน�แล้วมีอัตร�ก�รเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.2
ในขณะที่กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�และด้อยพัฒน� ยกเว้นจีน มีอัตร�
ก�รเติบโตต่ำ�อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ส่วนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กร�ยใหญ่ที่สุด
ของโลกมีก�รเติบโตลดลงร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2538
เป็นต้นม� เพร�ะจีนได้ปรับตัวเพื่อมุ่งไปสู่รูปแบบของก�รพัฒน�ท�ง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนม�กขึ้น
ตัวเลขก�รส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำ�เร็จรูปของจีนอยู่ที่ 93.78 ล้�นตัน
ในปี 2557 หรือโดยประม�ณเท่�กับเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
ปริม�ณก�รส่งออกในปี 2556 ในจำ�นวนนี้ประม�ณว่�มีผลิตภัณฑ์ 24
ล้�นตัน ที่ส่งออกม�ยังประเทศในกลุ่มอ�เซียน ดังนั้นจึงทำ�ให้ประเทศ
ในกลุ่มอ�เซียนกล�ยเป็นปล�ยท�งก�รส่งออกเหล็กที่ม�กที่สุดของจีน
ในปี 2557 สินค้�ส่งออกดังกล่�วส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงย�ว
แม้ว่�ท�งรัฐบ�ลจีนได้ดำ�เนินก�รยกเลิกสิทธิประโยชน์ท�งด้�นภ�ษีส่ง
ออก สำ�หรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้�บ�งประเภทที่ผสมโบรอน มีผลตั้งแต่
1 มกร�คม 2558 แต่ก�รขนส่งสินค้�ผลิตภัณฑ์เหล็กสำ�เร็จรูปยังคง
มีอยู่ต่อไปเช่นเดิม ผลกระทบจ�กเรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเรื่อง
ปริม�ณ แต่ยงั ทำ�ให้ร�ค�ผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทตกต่�ำ ลง นอกจ�กนี้
ร�ค� iron ore ยังได้ปรับตัวลงอย่�งรุนแรงจ�ก 111 เหรียญดอลล่�ร์
สหรัฐต่อตันในเดือนมีน�คม 2557 เป็น 58 เหรียญดอลล่�ร์สหรัฐต่อตัน
ในเดือนมีน�คม 2558 ทั้งนี้เป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขี้นของอุปท�นอย่�ง
ม�กจ�กประเทศออสเตรเลียและบร�ซิล ส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อ
ร�ค�ของเหล็กสำ�เร็จรูปทั่วโลก ทำ�ให้ร�ค�ลดลงเป็นส่วนใหญ่อย่�งต่อ
เนื่องตลอดทั้งปี สำ�หรับธุรกิจเหล็กที่มิได้ทำ�ก�รผลิตจ�ก Iron ore ต้อง
อ�ศัยวัตถุดบิ ประเภทอืน่ ต่�งได้รบั ผลกระทบต่อผลกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้
ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน ค่�เสื่อมร�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย (EBITDA) อัน
เนื่องจ�กต้นทุนวัตถุดิบคงค้�งในคลังที่มีนั้น อยู่ในช่วงที่แนวโน้มร�ค�
ได้ลดลง ในท�งกลับกัน ช่องว่�งในก�รทำ�กำ�ไรของสินค้�เหล็กเส้นจ�ก
เศษเหล็กในภูมิภ�คเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงได้รับแรงกดดันใน
ครึ่งแรกของปี เนื่องจ�กร�ค�เหล็กเส้นที่ลดลงในสัดส่วนที่ม�กกว่�
โดยจะพบว่�ค่�เฉลี่ยของผลต่�งระหว่�งร�ค�เหล็กเส้นต่อเศษเหล็กได้
ลดลงจ�ก 144 เหรียญดอลล่�ร์สหรัฐในปี 2557 ลง เหลือเพียง 98
เหรียญดอลล่�ร์สหรัฐในปี 2558
เนื่องจ�กคว�มไม่มั่นคงท�งก�รเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ใน
ประเทศไทย ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งปีจึง
เติบโตเพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งนับว่�ต่ำ�ที่สุดในภูมิภ�คนี้ ขณะที่ช่วงครึ่ง
หลังของปีเสถียรภ�พท�งก�รเมืองกลับคืนสู่ประเทศไทย และมีก�รปรับ
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ให้ดีขึ้นในระหว่�งช่วงเดือนตุล�คม
ถึงธันว�คม แต่บรรย�ก�ศท�งธุรกิจยังคงไม่กระเตื้องขึ้น โดยยังคงมี
ผลกระทบต่อภ�คอุตส�หกรรมที่บริโภคเหล็กเป็นสำ�คัญ ในภ�คก�ร
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ก่อสร้�งมีอัตร�ก�รเติบโตติดลบติดต่อกัน 5 ไตรม�สระหว่�งปี 2556
และ 2557ส่วนอัตร�ก�รผลิตในภ�คย�นยนต์ลดลงร้อยละ 22 ในขณะ
ที่ตัวเลขยอดข�ยรถในประเทศปี 2557 ลดลงร้อยละ 33 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 ผลลัพธ์จ�กปัจจัยดังกล่�วทำ�ให้อัตร�ก�รบริโภคเหล็กใน
ประเทศลดลง ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� กอปรกับก�รนำ�เข้�
เหล็กโดยเฉพ�ะจ�กประเทศจีนที่ไม่ได้ลดน้อยลง ทำ�ให้ยังคงเป็นปัญห�
ที่ท้�ท�ยสำ�หรับกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
ปีที่เพิ่งผ่�นพ้นไปนับว่�เป็นปีที่ท้�ท�ยบริษัทเป็นอย่�งยิ่ง อุปสงค์และ
อุปท�นในธุรกิจเหล็กได้รับผลกระทบจ�กคว�มต้องก�รบริโภคเหล็กที่
ลดลง spread ที่ลดน้อยลง ประกอบกับก�รนำ�เข้�สินค้�เหล็กที่เพิ่ม
ขึ้นจ�กกำ�ลังก�รผลิตที่เหลือจ�กประเทศจีน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลกระ
ทบต่อยอดข�ยและก�รทำ�กำ�ไรของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม ผลกระทบ
ดังกล่�วได้ถูกจัดก�รให้มีผลกระทบที่ลดน้อยลงได้ จ�กก�รที่บริษัทได้
มุ่งเน้นในด้�นก�รส่งออก บริห�รก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ตลอดจนใช้ม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญระหว่างปี

ยุทธศ�สตร์ของบริษัทมุ่งเน้นในก�รสร้�งสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่ม เพื่อเสนอให้กับลูกค้� ในขณะเดียวกันทุกฝ่�ยจะต้องปฏิบัติง�น
ด้วยคว�มเป็นเลิศ โดยฝ่�ยบริห�รมุ่งเน้นที่ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ที่แตก
ต่�งจนส่งผลให้ยอดข�ยมีปริม�ณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้นชั้นคุณภ�พ SD50 และเหล็กเส้นขึ้นรูป (เหล็กตัดและดัด)
ก�รส่งเสริมก�รข�ยอย่�งต่อเนื่องของเหล็กต้�นแรงสั่นสะเทือนแผ่นดิน
ไหว ท�ท� ทิสคอน ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ในภ�คเหนือและภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ ของประเทศไทยส่งผลให้ยอดข�ยเติบโตม�กกว่�ร้อยละ
150 ตลอดปีบัญชี 2557 เนื่องจ�กยังไม่มีผู้ผลิตร�ยอื่นที่ส�ม�รถผลิต
เหล็กชนิดนี้ได้ จ�กผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่�ว เหล็กเส้น ท�ท� ทิสคอน
จึงยังคงรักษ�สถ�นะคว�มเป็นผู้นำ�และเป็นแบรนด์สินค้�เหล็กเส้นที่
ข�ยดีทส่ี ดุ ในประเทศ บริษทั ได้เปิดตัวสินค้�เหล็กปลอกสำ�เร็จรูปสำ�หรับ
ลูกค้�ปลีก ส่วนสินค้�เหล็กรูปพรรณขน�ดเล็ก ซึ่งเป็นสินค้�กลุ่มที่ได้
รับผลกระทบน้อยจ�กเหล็กนำ�เข้� มียอดข�ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จ�ก
ปีก่อน จำ�นวนข้อร้องเรียนจ�กลูกค้�ลดลงม�กกว่�ร้อยละ 25 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน
ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยต้�นในตล�ด บริษัทว�งเป้�หม�ยเพื่อมุ่งสูค่ วาม
เป็นเลิศในก�รป¯ิบตั กิ �ร โรงง�นทัง้ ส�มแห่งต่�งมีสว่ นร่วมอย่�งแข็งขัน
กับฝ่�ยจัดห� โดยส�ม�รถบริห�รง�นสินค้�คงคลังในระดับต่ำ�ภ�ยใต้

ระบบสินค้�คงคลังที่เข้มงวด แต่ยังรักษ�ผลด้�นก�รปฏิบัติก�รได้เป็น
อย่�งดี ในช่วงปีที่ผ่�นม�ส�ม�รถลดปริม�ณสินค้�คงคลังได้ม�กกว่�
1,000 ล้�นบ�ท ซึ่งส่งผลให้บริษัทส�ม�รถชำ�ระคืนภ�ระเงินกู้ระยะย�ว
จ�กสถ�บันก�รเงินได้ในปีที่ผ่�นม� ทั้งนี้ภ�ยใต้โครงก�ร ‘SAVE’ ค่�
ดัชนีก�รใช้พลังง�นจำ�เพ�ะ (Specific Energy Consumption) ลด
ลงม�ร้อยละ 4 แม้ว่�จะมีก�รผลิตที่ลดลง บริษัทส�ม�รถผลิตเหล็ก
แท่ง โดยมีต้นทุนก�รแปรสภ�พซึ่งต่ำ�ที่สุดตลอดช่วงสี่ปีที่ผ่�นม�
ภ�ยใต้โครงก�รสร้�งความเป็นเลิศด้านการจัดหา ซึง่ ได้เริม่ ต้นขึน้ ระหว่�ง
ครึง่ หลังของปีทผ่ี �่ นม� ทำ�ให้มกี �รทบทวนกระบวนก�รในก�รจัดซือ้ จัดห�
เนื่องจ�กเศษเหล็กเป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญสำ�หรับก�รผลิต ก�รจัดห�และ
ก�รใช้เศษเหล็กอย่�งมีประสิทธิภ�พจึงเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญสูง
สำ�หรับบริษทั โดยได้น�ำ ระบบบริห�รก�รใช้เศษเหล็กให้เกิดประสิทธิภ�พ
สูงสุดและก�รเลือกใช้เศษเหล็ก ส่งผลให้ต้นทุนก�รใช้เศษเหล็กลดลง
ส่วนหนึง่ ของโครงก�รค�ดว่�จะทำ�ให้ก�ำ ไรก่อนภ�ษีเงินได้ ค่�ใช้จ�่ ยท�ง
ก�รเงิน ค่�เสื่อมร�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย (EBITDA) ดีขึ้นประม�ณ 150
ล้�นบ�ท บริษัทยังคงเน้นก�รจัดห�เศษเหล็กในประเทศเป็นส่วนใหญ่
บริษทั ยังคงเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งและปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นด้�น
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอน
ไดออกไซด์ลดน้อยลงไปอีกในปีที่ผ่�นม� จนถึงระดับ 0.57 ตันต่อตัน
น้ำ�เหล็ก ส่วนที่โรงง�น บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป และ บริษัท
เหล็กก่อสร้�งสย�ม บรรลุเป้�หม�ยที่มีอัตร�ก�รบ�ดเจ็บจนทำ�ให้ต้อง
หยุดง�นเป็นศูนย์ในช่วงปีบัญชี 2558
พนักง�นยังคงเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญของบริษัท ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อม
ที่ยังไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รทำ�ธุรกิจ บริษัทได้มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มผูกพัน
ของพนักง�นที่มีต่อองค์กร ภ�ยใต้โครงก�ร ‘Together’ อัตร�พนักง�น
ที่ออกจ�กง�นในภ�พรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้บริษัทยัง
อ�ศัยคว�มแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทท�ท� สตีล ที่ตั้งอยู่ในภูมิภ�คต่�งๆ
ในก�รช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถและทักษะของพนักง�น
ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�ของกลุ่มบริษัทท�ท� ด้วยคว�มห่วงใย
ชุมชน และก�รดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นับว่�เป็น
ส่วนที่สำ�คัญยิ่งของธุรกิจ โครงก�รหนึ่งที่สำ�คัญของเร�คือ “เสริมปัญญ�
กับท�ท� สตีล” ซึ่งส�ม�รถเข้�ถึงโรงเรียน 200 แห่ง โครงก�รนี้เป็น
โครงก�รริเริ่มที่พิเศษของบริษัทซึ่งมีส่วนช่วยสร้�งเสริมอุปนิสัยรักก�ร
อ่�นให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในชนบท
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แนวโน้มธุรกิจในปีบัญชี 2559

ประเทศจีนยังคงปรับเปลี่ยนโครงสร้�งอุตส�หกรรมเหล็กของตนต่อไป
เพื่อสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งอุปสงค์กับกำ�ลังก�รผลิตที่ล้นตล�ดใน
ประเทศ นอกจ�กนี้ยังค�ดกันว่�อัตร�ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ในจีนจะต่ำ�กว่�ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� ซึ่งอ�จจะ
ส่งผลทำ�ให้มีก�รเพิ่มก�รส่งออกสินค้�เหล็กสำ�เร็จรูปจ�กประเทศจีน
ค�ดกันว่�ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ
ในกลุ่มอ�เซียนจะเติบโตในอัตร�ม�กกว่�ร้อยละ 5 ส่วนตัวเลขอัตร�
ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในประเทศไทย
ค�ดก�รณ์ว่�จะอยู่ที่ร�วร้อยละ 3.5 หลังจ�กที่ก�รเมืองในประเทศมี
เสถียรภ�พ รัฐบ�ลได้พย�ย�มที่จะเร่งรัดก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณใน
โครงก�รเกี่ยวกับโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ได้ประก�ศไว้ในปีงบประม�ณที่
ผ่�นม� เป็นทีค่ �ดกันว่�ในภ�คก�รก่อสร้�งจะมีอตั ร�ก�รเติบโตประม�ณ
ร้อยละ 4 ปัจจัยต่�งๆ ดังกล่�วน่�จะส่งผลดีต่อสภ�พแวดล้อมท�ง
ธุรกิจที่เอื้อต่อภ�คอุตส�หกรรมเหล็ก
จ�กก�รที่ บ ริ ษั ทได้ ข ย�ยก�รดำ � เนิ น ก�รไปในส่ ว นภู มิ ภ �คและใน
ประเทศเพื่อนบ้�น จะส่งผลให้ก�รบริก�รลูกค้�ทำ�ได้ดียิ่งขึ้นและก�ร
ใช้แบรนด์สินค้�ท�ท� ทิสคอนที่มีคว�มแข็งแกร่ง ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ
ประก�รหนึ่งที่จะนำ�ม�ใช้คือก�รมุ่งไปที่ธุรกิจปล�ยน้ำ�ที่ใกล้ชิดลูกค้�
ยิ่งขึ้น ในก�รที่จะลดคว�มเสี่ยงจ�กร�ค�เศษเหล็กที่ยังคงอยู่ในระดับ
สูง บริษัทจึงได้ว�งแผนเริ่มก�รเลือกใช้เศษเหล็กในปีนี้ มีก�รนำ�เอ�
หลักก�รบริห�รคุณภ�พโดยรวม (Total Quality Management) ม�
ใช้ ทุกโรงง�นต่�งมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุคว�มเป็นเลิศด้�นก�รดำ�เนินง�น
ให้มีประสิทธิภ�พ และมุ่งสู่ก�รเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม
ในขณะที่ปีนี้นับเป็นปีที่ท้�ท�ยซึ่งฝ่�ยบริห�รยังคงมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้น
สถ�นะของบริษัทให้สำ�เร็จหลังจ�กที่ได้เริ่มเมื่อสี่ปีก่อน และกลับคืน
ม�สร้�งผลกำ�ไรได้ บริษัทยังคงมีพื้นฐ�นที่แข็งแกร่งมีคว�มพร้อมที่จะ
สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะย�ว เร�ขอย้ำ�อีกครั้งหนึ่ง
ถึงค่�นิยมของกลุ่มบริษัทท�ท�ยังคงยึดมั่นและจะทำ�ง�นอย่�งมีคว�ม
รับผิดชอบในฐ�นะที่เป็นบรรษัทพลเมืองร�ยหนึ่งของประเทศไทย
ในท้�ยที่สุดนี้ ขอขอบคุณท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้� ผู้จัดจำ�หน่�ย และสถ�บัน
ก�รเงิ น ที่ ใ ห้ ก �รสนั บ สนุ น บริ ษั ท ม�โดยตลอดผ่ � นช่ ว งปี ที่ มี ค ว�ม
ท้�ท�ยม�กม�ย รวมทั้งขอขอบคุณพนักง�นทุกท่�น และสหภ�พ
แรงง�นในคว�มมุ่งมั่นอย่�งไม่หยุดยั้งที่จะช่วยปรับปรุงก�รทำ�ง�นของ
บริษัทให้ดีขึ้น
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ในระหว่�งปีที่ผ่�นม� บริษัทได้รับร�งวัลหล�ยร�งวัล ที่สำ�คัญคือ
ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่นประเภทก�รบริห�รง�นคุณภ�พ (Quality
Management) จ�ก ฯพณฯ น�ยกรัฐมนตรี ที่บมจ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
ร�งวัลบริษัทจดทะเบียนประเภทคว�มรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
(Outstanding CSR Awards) จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นปีที่สองติดต่อกัน และร�งวัลสถ�นประกอบก�รที่ปฏิบัติต�ม
ม�ตรฐ�นในร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีก�ร
จัดก�รสภ�พแวดล้อม ประเภทดีเด่น (Excellent Environment
Management) ที่บจ. เหล็กก่อสร้�งสย�ม

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายคูชิค ชั ทเทอจี

อ�ยุ : 72

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�รอิสระ
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 27 เมษายน 2549
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
*เป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทต�มที่กำ�หนดในหนังสือรับรอง

TATA STEEL (THAILAND)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศ�สตร์ (เกียรตินิยม),
University of Calcutta อินเดีย
• FCA (Fellow Member of the Institute of Chartered
Accountants of India),
Institute of Chartered Accountants of India
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นายมาริษ สมารัมภ์

อ�ยุ : 46

ประสบการณ์ทำางาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Tata Steel Special Economic Zone
Limited, India
2556 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ท�ท�สตีล (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Tata Incorporated, USA
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�รคณะจัดก�ร (Finance & Corporate)
Tata Steel Limited, India
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Tata Steel Odisha Limited, India
2553 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�ร Tata Steel
Global Procurement Company Limited,
Singapore
2552 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร Tata Metaliks Limited, India
2552 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Tata Steel Global Minerals
Holdings Pte Limited, Singapore
2551 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Tata Steel Global Holdings Pte
Limited, Singapore
2551 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร NatSteel Holdings Pte
Limited, Singapore
2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Tata Steel Europe Limited, UK
2547 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร The Tinplate Company of
India Limited, India

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 29 กรกฎ�คม 2545
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี บัญชี, University of the East Philippines และ USA
• Program for Management Development,
Harvard Business School สหรัฐอเมริก�
ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
บมจ. อัคร� รีซอร์สเซส
2553 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�ร
ด้�นคว�มยั่งยืน บมจ. อินโดร�ม� เวนเจอร์ส
2548 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. พีเอซี สย�ม
2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. ม�ร์ช พีบี
2546 - 2558 กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
บมจ. ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์
2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษ�อิสระ บจก. เอ็ม.อี.ดี.
2551 - 2554 กรรมก�ร และรองประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
บจก. อินโดร�ม� โพลีเมอร์ส
2547 - 2553 กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้�
ก�รอบรม
• 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)
• Handing Conﬂicts of Interest: What the Board Should Do?
(2008)

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Michigan State University USA
• ปริญญ�ตรี บัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประสบการณ์ทำางาน
2551 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
บมจ. ซ�บีน่�
2543 - 2556 กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อ�ห�ร
ก�รอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP:4/2003)
• Audit Committee Program (ACP:4/2005)

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 28 มีน�คม 2556
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�โท กฎหม�ยระหว่�งประเทศ (ธุรกิจ)
New York University, School of Law, USA
• ปริญญ�โท กฎหม�ยเปรียบเทียบ
University of Miami, School of Law, USA
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ (เกียรตินิยม), มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประสบการณ์ทำางาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบนั กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ หอก�รค้�ไทย
2549 - 2552 กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และ
ประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
บมจ. สุรพล ฟู้ดส์
ก�รอบรม
• Corporate Secretary (CSP:4/2003)
• Director Certification Program (DCP:33/2003)
• Audit Committee Program (ACP:13/2006)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA:1/2007)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR:6/2008)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR:2/2008)
• Role of the Compensation Committee Program (RCC:6/2008)
• Role of Chairman Program (RCP:20/2008)
• Director Certification Program Refresher Course
• Successful Formulation and Execution Strategy (SFE:1/2008)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM:1/2009)
• Chartered Director Class (CDC:7/2013)
• Successful Formulation & Execution Strategy (SFE:18/2013)
• How to Measure the Success of Corporate Strategy
(HMS:2/2013)
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 29 กรกฏ�คม 2545
สัดส่วนก�รถือหุ้น : 0% (22,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายหัตถศั กดิ์ ณ ปอมเพ็ ชร์

อ�ยุ : 58
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ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

อ�ยุ : 67

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายธราธร เปรมสุนทร

นายปิยุช กุปต้า

อ�ยุ : 52

อ�ยุ : 46

กรรมก�รบริษัท
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

กรรมก�รบริษัท
กรรมการคณะจัดการ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 29 กรกฎ�คม 2545
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 23 ตุล�คม 2554
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

*เป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทต�มที่กำ�หนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ
Oklahoma City University USA
• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประสบการณ์ทำางาน
2539 - ปัจจุบัน รองผู้จัดก�รอ�วุโส บมจ. ธน�ค�รกรุงเทพ
2546 - 2552 กรรมก�ร บมจ. ประสิทธิ์พัฒน�
2544 - 2557 กรรมก�ร บมจ. ศรีร�ช�ฮ�ร์เบอร์
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TATA STEEL (THAILAND)

ก�รอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP:2/2003)
• Finance for Non-Finance Directors Program
(FND:7/2003)
• Directors Certification Program (DCP:40/2004)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ McGil University Montreal Canada
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (เกียรตินิยม)
Engineering College, Kota, Rajasthan India
• Chevening Scholar, Leeds University UK
• Advanced Management Program, CEDEP France
ประสบการณ์ทำางาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Indian Steel & Wire Products Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร
Tata Steel Processing & Distribution Company
2552 - ปัจจุบัน กรรมก�ร
Tata Martrade International Logistics
Company Limited
2555 - 2556 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บมจ. ท�ท� สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2554 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ร่วม
บมจ. ท�ท� สตีล (ประเทศไทย)
2550 - 2554 หัวหน้�ฝ่�ยก�รตล�ดและก�รข�ย - ผลิตภัณฑ์ ทรงแบน
Tata Steel Limited, India

นายราจีฟ มังกัล

อ�ยุ : 47

กรรมก�รบริษัท
กรรมการคณะจัดการ

กรรมก�รบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 1 มิถุน�ยน 2558
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 1 ธันว�คม 2556
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายอาชี ช อนุปัม

อ�ยุ : 46

*เป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทต�มที่กำ�หนดในหนังสือรับรอง

ประสบการณ์ทำางาน
2553 - 2556 ผู้บริห�ร Tubes SBU
Tata Steel Limited, India
2548 - 2553 หัวหน้�ฝ่�ยเหล็กลวด
หัวหน้�ฝ่�ยก�รตล�ดและก�รข�ย
หัวหน้�ฝ่�ยก�รบริก�รเทคนิค
Tata Steel Limited, India

ANNUAL REPORT 2014-2015

ประสบการณ์ทำางาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
NatSteel Holdings Pte. Ltd., Singapore
2556 - 2558 Executive-in Charge Tubes Division
Tata Steel Limited, India
2552 - 2556 Chief of Marketing & Sales, Long Products
Tata Steel Limited, India

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม)
University of Roorkee India
• PGDBM จ�ก XLRI India
• Advanced Management Program, CEDEP (INSEAD, France)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
Birla Institute of Technology Ranchi India
• Advanced Management Program, CEDEP (INSEAD, France)

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายธนะ เรืองศิ ลาสิ งห์

อ�ยุ : 46

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รผลิต

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รเงินและบัญชี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 ตุล�คม 2546
สัดส่วนก�รถือหุ้น : 0% (200,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 มกร�คม 2557
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�โท วิศวกรรมศ�สตร์
Ohio State University USA
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

TATA STEEL (THAILAND)

ประสบการณ์ทำางาน
2557 - ปัจจุบัน รองประธ�นกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก
สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รผลิต
2554 - 2555 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - อำ�นวยก�รผลิต
บมจ. ท�ท� สตีล (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กก่อสร้�งสย�ม
2545 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กสย�ม (2001)
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นายชิ ชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก้า

อ�ยุ : 60

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ
University of Mumbai - India
• Cost & Works Accountants
Institute of Cost & Works Accountants of India
• Post Graduate Diploma in Management,
Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, India
ประสบการณ์ทำางาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กก่อสร้�งสย�ม
2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กสย�ม (2001)
2554 - 2557 ผู้จัดก�รส่วนอ�วุโส - บัญชี
บมจ. ท�ท�สตีล (ประเทศไทย)
2552 - 2554 หัวหน้�หน่วยวิเคร�ะห์ธุรกิจ - ผลิตภัณฑ์ทรงย�ว
Tata Steel Limited, India

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - จัดห�

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 มกร�คม 2553
สัดส่วนก�รถือหุ้น : 0% (220,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กก่อสร้�งสย�ม
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กสย�ม (2001)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (เครื่องกล)
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
ประสบการณ์ทำางาน
2555 - 2556 กรรมก�ร บจก. เหล็กสย�ม (2001)
2554 - 2555 ผู้จัดก�รโรงง�น - สระบุรี
บจก. เหล็กสย�ม (2001)
2553 - 2554 ผู้จัดก�รส่วนอ�วุโส - เหล็กรีด
บจก. เหล็กสย�ม (2001)
2544 - 2553 ผู้จัดก�รส่วน - ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ (เกียรตินิยม)
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ เชื้ อสุข

อ�ยุ : 52
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นายศิ โรโรตม์ เมธมโนศั กดิ์

อ�ยุ : 52

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายบิสวาจิต โกซ

นายทรงศั กดิ์ ปิยะวรรณรัตน์

อ�ยุ : 49

อ�ยุ : 44

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รตล�ดและก�รข�ย

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 กันยายน 2554
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 มกร�คม 2556
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

* ได้รับมอบหม�ยให้ย้�ยกลับไปปฏิบัติง�นที่ Tata Steel Limited, India
มีผลวันที่ 1 มิถุน�ยน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (Metallurgical)
Ranchi University India
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ประสบการณ์ทำางาน
2555 - 2558 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ประกันคุณภ�พและพัฒน�ผลิตภัณฑ์
บมจ. ท�ท� สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2555 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-พัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่
บมจ. ท�ท� สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2554 ที่ปรึกษ�อ�วุโส-กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บมจ. ท�ท� สตีล (ประเทศไทย)
2553 - 2554 Chief Technology (Steel & Mills)
Tata Steel Limited, India

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�โท คณะบริห�รธุรกิจ
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี
ภ�ควิช�สถิติ ส�ข�ประกันภัย และก�รจัดก�รธุรกิจ
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประสบการณ์ทำางาน
2555 - 2555 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โครงก�ร
บริษัท ทีเอสเอ็น ไวร์ จำ�กัด
2547 - 2555 ผู้จัดก�รส่วนก�รข�ยภ�ยในประเทศ
บริษัท สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม จำ�กัด

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นชลบุรี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 1 เมษายน 2558
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้�)
National Institute of Technology Jamshedpur India

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (เครื่องกล)
Bihar Institute of Technology India

ประสบการณ์ทำางาน
2557 - 2558 Head Improvement Initiatives,
Oﬃce of VP Corporate Oﬃce
Tata Steel Limited, India
2553 - 2557 Head IEM - PH and IGD, PH & IGD
Tata Steel Limited, India
2551 - 2553 Head TQM (KM, MIS &BA),
ASPIRE Knowledge Management Group
Tata Steel Limited, India

ประสบการณ์ทำางาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2554 - 2555 ผู้จัดก�รโรงง�น - ชลบุรี
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2552 - 2554 ผู้จัดก�รส่วนอ�วุโส - MD oﬃce (MBF Operation)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
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นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

อ�ยุ : 56
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นายอมิท คันนา

อ�ยุ : 48

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

อ�ยุ : 46

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นระยอง

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นสระบุรี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 31 กรกฎ�คม 2555
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (ไฟฟ้�)
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
• Global Leadership Development Programme
India/United Kingdom

TATA STEEL (THAILAND)

ประสบการณ์ทำางาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บจก. เหล็กก่อสร้�งสย�ม
2554 - 2555 ผู้จัดก�รโรงง�น - ระยอง
บจก. เหล็กก่อสร้�งสย�ม
2553 - 2554 ผู้จัดก�รส่วนอ�วุโส - ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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นายชั ยเฉลิม บุญญานุวัตร

อ�ยุ : 49

ประสบการณ์ทำางาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บจก. เหล็กสย�ม (2001)
2555 - 2555 ผู้จัดก�รโรงง�น, สระบุรี
บจก. เหล็กสย�ม (2001)
2553 - 2555 ผู้จัดก�รส่วนอ�วุโส Steel Plant and Maintenance
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

บริษัทมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำ�หน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการจัดจำ�หน่าย
ภายในประเทศ
ส่งออก
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ

ปี 2557 - 2558

ปี 2556 - 2557

(พันตัน) (ล้านบาท) ร้อยละ

ปี 2555 - 2556

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

744
228
67
5

13,772
4,505
1,403
81

64.49
21.09
6.57
0.38

759
346
52
6

14,610
6,841
1,131
103

57.61
26.97
4.46
0.40

624
415
59
6

12,803
9,167
1,452
121

51.18
36.65
5.81
0.48

1,044

19,761

92.54

1,163

22,685

89.44

1,104

23,543

94.12

79
5
-

1,488
99
7

6.97
0.46
0.03

126
8
1

2,495
164
19

9.84
0.64
0.08

40
30
1

815
641
16

3.26
2.56
0.06

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รวมรายได้จากการส่งออก
84
1,594 7.46
135
2,678 10.56
71
1,472 5.88
											
รวมรายได้จากการจัดจำ�หน่ายทั้งสิ้น 1,128
21,355 100.00
1,298
25,363 100.00
1,175
25,015 100.00
รายได้จากการขาย 2557 - 2558 (ล้านบาท)

1. เหล็กเส้ น

13,772 (64.49%)

2. เหล็กลวด

1,594 (7.46%)

4. เหล็กรุปพรรณขนาดเล็ก

1,403 (6.57%)

5. อื่นๆ

81 (0.38%)
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3. ส่ งออก
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4,505 (21.09%)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เดิมชือ่ บริษทั มิลเลนเนียม
สตีล จำ�กัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ ตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง
บริษัท NTS ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บริษัท SISCO และ SCSC
ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด
ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) มีบริษทั ย่อยคือ NTS SISCO และ SCSC ซึง่ ทัง้ สาม
บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีม
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านธุรกิจเหล็กจาก บริษทั ทาทา สตีล ประเทศ
อินเดีย และทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถจากบริษัท NTS, SISCO
และ SCSC
การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นการดำ�เนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัท
โดยมีบริษัทเป็นผู้กำ�หนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อย
ทั้งสามจะดูแลด้านการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่
บริษทั กำ�หนดไว้ทง้ั ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดบิ
การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

สัดส่วนร้อยละ 100 ดำ�เนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษทั ผลิตเหล็กทีห่ ลากหลายหนึง่ ในสามอันดับ
แรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ใน
ธุรกิจเดียวกันกับบริษทั ทีต่ ง้ั อยูใ่ นประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย
จึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง
อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ในเรื่องการดำ�เนิน
งานทางธุรกิจ ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรูด้ า้ นการเงิน การฝึก
อบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางสำ�นักงานเครือข่าย ด้วย
การบริหารงานทีป่ ระเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลือ่ นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว
ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำ�ลังการผลิตสำ�หรับแต่ละบริษัทย่อย
ด้วยเป้าหมายที่จะทำ�ให้เกิดผลกำ�ไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความ
ชำ�นาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการ
ตัดสินใจอย่างมืออาชีพ สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ Tata Steel Limited (“TSL”) ถือหุ้นอยู่ใน
โครงสร้างการถือหุ้น

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

99.99%
บจก. เหล็กสยาม (2001)
(“SISCO”)

99.99%
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
(“SCSC”)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้ น

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยที่มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางขนาด 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 เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กในงานถนน สะพาน
เสาตอม่อ อาคาร บ้าน และงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย โดยมี
คุณสมบัตสิ ามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหวภายใต้ชอ่ื ทาทา 
ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดั๊กไทล์ ชั้นคุณภาพ SD 40 เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 10-40 มม. มีคณุ สมบัตติ ามมาตรฐานสากลเทียบเท่าเหล็กเส้น
ต้านทานแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหวจากทัว่ โลก มัน่ ใจได้วา่ โครงสร้าง
อาคารในพื้นที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยจะได้รับ
ความคุ้มครองและปลอดภัยมากขึ้น

เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ�ชั้นคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ
SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-16 มม. และผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 และมาตรฐาน
JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) ตามลำ�ดับ เหล็กลวดนี้ใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กลวดต่างๆ เช่น ลวดผูกเหล็ก
ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชื่อม ลวดเบอร์
สกรู และน๊อต เป็นต้น

3. เหล็กลวดคาร์บอนสูง

เหล็กลวดชัน้ คุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5 - 19
มม. และ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349
-2548 เหล็กลวดชนิดนีใ้ ช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตลวดเหล็กทีใ่ ช้ในงาน
คอนกรีตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับ
แรงยึด สปริงรับแรงบิด ลวดสลิง เป็นต้น

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ เช่น เหล็กฉาก และเหล็ก

รางน้�ำ ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
เลขที่ 1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้
ประโยชน์หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทำ�โครงหลังคา 
เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา เป็นต้น
5. เหล็กเพลา

เหล็กเพลาเป็นเหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19 - 40 มม.
สำ�หรับชัน้ คุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
JIS G3101 (1995) สำ�หรับการใช้งานทัว่ ไป และชัน้ คุณภาพ S10C-S50C
ผลิตตามมาตรฐาน JIS G4051 (1979) สำ�หรับการใช้งานพิเศษ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ในภาคยานยนต์และวิศวกรรมทั่วไป
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2. เหล็กลวดคาร์บอนตํ่า

6. เหล็กเส้ น ตัด และ ดัด สำ�เร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดสำ�เร็จรูปนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่มี
คุณภาพของบริษัทเป็นวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะแต่ละราย ซึง่ ช่วยในเรือ่ งการประหยัดเวลา แรงงาน และ
ลดต้นทุนการขนส่งนอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถประหยัดการใช้
เหล็กได้ เนื่องจากไม่มีเศษเหลือจากการตัด ที่บริเวณงานก่อสร้าง

รายละเอียดนโยบายและกำ�ลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

			 ผลิตภัณฑ์

NTS

SISCO

SCSC

รวม

กำ�ลังผลิต
- เหล็กเส้น
- เหล็กลวด
- เหล็กรูปพรรณ

450,000
350,000
-

300,000
100,000

500,000
-

950,000
650,000
100,000

กำ�ลังผลิตรวม (ตันต่อปี)

800,000

400,000

500,000

1,700,000

บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัท ซึ่งประกอบด้วย SISCO SCSC และ
NTS มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพ และ
มาตรฐานในระดับสากลโดย SISCO SCSC และ NTS ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 (มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงาน
คุณภาพ) นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแล
สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
SCSC NTS และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004
(มาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

บริษัทให้ความสำ�คัญต่อมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน โดย SISCO
SCSC และ NTS ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001:2554 และ
OHSAS18001:2007 (มาตรฐานสากลสำ�หรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
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ที่มา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2558 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของกำ�ลังการผลิตจากจำ�นวนผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปรวม 1,107,900 ตัน คิดเป็น 65 %
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หน่วยงานจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

รับผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก เหล็กแท่ง วัตถุดิบ วัสดุเพื่อใช้ในการ
ซ่อมบำ�รุงรักษาเครื่องจักรวัสดุใช้ในการผลิต งานบริการ งานขนส่ง และ
งานพิธีการนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งดำ�เนินงานด้วยทีมงานมือ
อาชีพจำ�นวนประมาณ 50 คน ประจำ�อยู่ที่สำ�นักงานใหญ่ และกระจาย
อยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสระบุรี (เหล็กสยาม (2001))
โรงงานระยอง (เหล็กก่อสร้างสยาม) และโรงงานชลบุรี (เอ็น.ที.เอส.
สตีลกรุ๊ป)
โดยหน่วยงานจัดหาได้มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า 
และส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทหน่วยงานจัดหามีการปรึกษาหารือ
กับหน่วยงานบริหาร Supply chain เพื่อประมาณการความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม
กับนโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรักษาระดับต้นทุนทางด้าน
สินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง
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การดำ�เนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการดำ�เนินงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดหาของกลุ่มบริษัททาทา สตีล โดยมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหาของทุกบริษัทในกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการจัดหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้กลยุทธ์การจัดหาตาม
ประเภทสินค้า  การเพิ่มจำ�นวนการทำ�สัญญาจัดหาเชิงกลยุทธ์ การใช้
ระบบจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้เหมาะสมกับคู่ค้าและประเภท
สินค้า และการสัง่ ซือ้ สินค้าทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ อยูส่ ม่�ำ เสมอเป็นประจำ� โดยระบบ
จัดหาอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหา รวมถึงมีนโยบาย
การจัดหาที่ชัดเจนเพื่อรองรับรูปแบบการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
ต่างๆ อย่างเหมาะสมซึง่ กระบวนการดังกล่าวนีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งจากการที่
บริษัทมีการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ วิธีการเทคนิค อย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) ได้มีการบริหารจัดการกระบวนการจัดหาตามมาตรฐาน
อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากมีการกำ�หนดกลยุทธ์สำ�หรับการจัดหาที่
สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัททาทา สตีล แล้ว บริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ�ระดับโลก
เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำ�งานในปัจจุบันอย่างละเอียด เพื่อนำ�ไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดหาเพื่อเพิ่มผลประกอบการใน
ระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำ�หน่ายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
การบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำ�หน่ายที่ครอบคลุมค่าใช้
จ่ายหลักของทางจัดหาผ่านการสร้างโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จัดหาร่วมกันทั้งทางผู้จัดจำ�หน่าย ฝ่ายจัดหา รวมถึงผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เพื่อได้ประโยชน์ทั้งในแง่การปรับปรุงกระบวนการ การแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้จัดจำ�หน่ายและฝ่ายจัดหา (Best

practice) รวมถึงการลดต้นทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของกระบวนการจัดหามากขึ้น
ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการดำ�เนินงานจัดหา
จากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ โดยเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักในระดับต้นทุนที่สมเหตุ
สมผล สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและภายนอกประเทศคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ การจัดหา
ส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศเนื่องจากสามารถลดต้นทุนในแง่ค่าใช้
จ่ายของการขนส่ง รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินได้
นอกจากนี้ บริษัททาทาสตีล (ประเทศไทย) ได้ถือเรื่องความปลอดภัย
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาสินค้าและบริการ ทั้งนี้บริษัทไม่เพียงแต่ให้
ความสำ�คัญในเรื่องความปลอดภัยกับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวม
ไปถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาขนส่งอีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่
ทำ�งานในโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด
โครงสร้างการดำ�เนินงาน

หน่วยงานจัดหา บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จดั ระบบการทำ�
งานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้า และหมวดหมูใ่ นการใช้จา่ ย
ออกเป็น 5 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดหาเศษเหล็ก

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทมากกว่า 75% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดมา
จากการจัดหาเศษเหล็ก โดยแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ ดังนี้ คือ เศษเหล็ก
ในประเทศ เศษเหล็กต่างประเทศ และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทั้งนี้
กลยุทธ์พื้นฐานคือการจัดหาเศษเหล็กภายในประเทศให้ได้ปริมาณ
ที่บริษัทต้องการมากที่สุด และจะนำ�เข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ
ในส่วนที่เหลือ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานจัดหาใน
แต่ละประเทศของกลุ่มบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการ
จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศเป็นสัดส่วนถึง 80% ของค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาเศษเหล็ก ซึง่ จัดหาจากผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายหลักโดยถือเป็น
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายระดับกลยุทธ์ โดยสัดส่วนปริมาณเศษเหล็กในประเทศ
ที่ทางบริษัทจัดหาจากผูจ้ ัดจำ�หน่ายดังกล่าวรวมกันประมาณร้อยละ
50 นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มีการแบ่งตลาดเศษเหล็กในประเทศ
แยกตามกลุม่ ของผูจ้ ดั จำ�หน่ายเศษเหล็ก และตามประเภทของเศษเหล็ก
โดยทีมจัดหาเศษเหล็กได้พฒั นาและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
ผู้จัดจำ�หน่ายแต่ละราย และประเภทของเศษเหล็ก โดยมีเป้าหมาย
ของกลุ่มเพื่อให้เกิดมูลค่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานสูงสุด

2. การจัดหาวัสดุเพื่ อการซ่ อมแซม
บำ�รุงรักษาการผลิต

ส่วนจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาเครื่องจักร เช่น ตลับ
ลูกปืน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย,
เครื่องกรอง, สายพานลำ�เลียง และอื่นๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น

4. การจัดหาที่โรงงาน

เนือ่ งจากมีกจิ กรรมงานบริการ งานจัดหาแรงงาน และงานจัดหาวัสดุ
สิ้นเปลืองที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง บริษัท จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน
จัดหาของแต่ละโรงงานเป็นผูใ้ ห้บริการ กับผูใ้ ช้งานภายในโรงงาน เพือ่
เป็นการอำ�นวยความสะดวก เพิม่ ความคล่องตัวและความยืดหยุน่ ใน
กระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ�อยู่ที่โรงงานทำ�งาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับการบริการ
ตรงตามความต้องการ

5. การพั ฒนาและสนับสนุนงานจัดหา

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับนโยบาย
ให้ดำ�เนินการจัดหาภายใต้รูปแบบการดำ�เนินการจัดหา ซึ่งได้มีการ
พัฒนากรอบการทำ�งาน ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล
และรายงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งจากหน่วย
งานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเป็นแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่ม
บริษัททาทา สตีล

ปัจจัยความเสี่ ยง
1. ปัจจัยความเสี่ ยงทางด้านความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักสำ�คัญสำ�หรับกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัทคือ
เศษเหล็ก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปตามอุปสงค์และอุปทาน
ของเศษเหล็กจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในปีทผ่ี า่ นมาตลาด
เศษเหล็กมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากการ

นอกจากนี้ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มีนโยบายการตั้ง
ราคาขายของผลิตภัณฑ์โดยจะพิจารณาจากต้นทุนขายควบคู่กับ
ราคาตลาด ณ ขณะนั้น รวมถึงมีการลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว
โดยการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์
แนวโน้มของราคาวัตถุดิบเพื่อนำ�มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ มีการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำ�หน่ายเพื่อสามารถจัดหาวัตถุดิบที่
มีคณุ ภาพและปริมาณทีเ่ หมาะสมกับแผนการผลิตของบริษทั เพือ่ เป็น
การลดปัจจัยความเสีย่ งทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ลงได้
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ทีมจัดหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟ
และวัสดุปรุงแต่งทีใ่ ช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF)
โดยดำ�เนินงานจัดหาภายใต้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ฝ่ายจัดหาของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) กับหน่วยงานจัดหา
ของบริษทั ในกลุม่ ทาทา สตีล โดยเป้าหมายหลักคือการหาแหล่งวัตถุ
ดิบทีด่ เี หมาะสมกับมูลค่าและราคาทีเ่ หมาะสมในการผลิตของบริษทั
งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้าสินค้ามีการ
ประสานงานและทำ�งานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างหน่วยงานจัดหาโลจิสติกส์
และบริษัทในกลุ่มทาทาสตีล เป้าหมายหลักคือการจัดการขั้นตอน
กระบวนการขนส่งตามแต่ละวิธที จ่ี ะทำ�ให้สนิ ค้าขนส่งได้ตรงตามเวลา
ทีต่ อ้ งการ ด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม การประสานกับนโยบายของบริษทั
ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการกำ�จัดความ
เสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

2. ปัจจัยความเสี่ ยงทางด้านการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนจากการนำ�เข้าวัตถุดิบหลัก

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัท ทาทา  สตีล
(ประเทศไทย) ยอดการนำ�เข้าประมาณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ การจัดหาจาก
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายต่างประเทศจะต้องมีการชำ�ระด้วยเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสภาวะ
เศรษฐกิจโลก ทางฝ่ายจัดหาของบริษัทมีการลดความเสี่ยงดังกล่าว
โดยมีการติดตามสถานการณ์รวมถึงมีการสือ่ สารกับฝ่ายการเงินเพือ่
สามารถทราบสถานะการเงินของบริษัทและนโยบายการเงินที่ทาง
ฝ่ายการเงินใช้เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้น ทั้งนี้
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การนำ�เข้าวัตถุดิบต่างๆได้

3. ปัจจัยความเสี่ ยงทางด้านความสมํ่าเสมอ
ของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบหลัก

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มีการประเมินปัจจัยความ
เสี่ยงสำ�หรับการจัดหาวัตถุดิบ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญคือ
วัตถุดิบจำ�พวกเฟอร์โร อัลลอยส์ เนื่องจากไม่สามารถหาสินค้า
ทดแทนของสินค้าประเภทดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสัน้ รวมถึงการ
ควบคุมระดับราคาเป็นไปได้ยากเนื่องจากระดับราคาแปรผันตาม
อุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก จึงทำ�ให้การจัดหาวัตถุดบิ มีปจั จัย
เสีย่ งดังกล่าวข้างต้น ทางบริษทั ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งโดยทำ�งาน
ร่วมกับ Lead buyer ใช้กลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกัน รวมถึงมีการ
รวบรวมปริมาณการซือ้ ระหว่างกลุม่ บริษทั ทาทา สตีลเพือ่ เพิม่ อำ�นาจ

ANNUAL REPORT 2014-2015

3. การจัดหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และการบริการ

เปลี่ยนแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่เกิดจากบริโภคสินค้าเหล็กของจีนที่ลดปริม าณลง
ทั้งๆที่ยังคงปริมาณการผลิตเท่าเดิม ทำ�ให้ส่วนเกินจากการบริโภค
ในประเทศจี น เองถู ก ส่ ง ออกยั ง ต่ า งประเทศในราคาที่ ถู ก หรื อ
ใกล้เคียงกับที่บริษัทผลิตเอง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็ก
ในวงกว้าง ทำ�ให้ปริมาณการผลิตเหล็กเส้นของแต่ประเทศลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งทำ�ให้ความต้องการเศษเหล็กลด
ลงด้วย อย่างไรก็ตาม บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มีนโยบาย
การตั้งราคาขายเหล็กเส้นและราคาเศษเหล็กให้สอดคล้องกัน เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนดังกล่าว
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แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊าซทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม, น้�ำ มันเชือ้ เพลิง, ลูกกลิง้
สำ�หรับรีดเหล็ก สินค้า ในหมวดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดำ�เนินงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา โดยในปีที่ผ่านมา
ได้ให้ความสำ�คัญกับการรวมปริมาณวัสดุอะไหล่ ในแต่ละประเภท
ของแต่โรงงานเพื่อให้เกิดอำ�นาจการต่อรองในเรื่องจำ�นวนสั่งซื้อที่
มากขึ้นเป็นเรื่องสำ�คัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในการต่อรองมากขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มความมั่นใจจากการจัดหา
จากแหล่งจำ�หน่ายที่น่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงทางด้านความสม่ำ�เสมอของคุณภาพและปริมาณ
ของวัตถุดิบที่สำ�คัญต่อกระบวนการผลิต
สำ�หรับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักใน
กระบวนการผลิต ทางบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  มกี ารป้องกัน
ความเสีย่ งโดยมีการจัดทำ�สัญญาระยะยาวกับผูผ้ ลิต อายุสญั ญามาก
กว่ายี่สิบปีขึ้นไป และเป็นบริษัทชั้นนำ�ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาและ
มั่นใจได้ว่าจะสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
4. ปัจจัยความเสี่ ยงทางด้านการขาดแคลน
แรงงาน

ลักษณะแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมือ และ
แรงงานทัว่ ไป สำ�หรับแรงงานฝีมอื บริษทั มีนโยบายด้านแรงงานต่างๆ
เช่น การฝึกอบรมพนักงาน สวัสดิการ และเน้นถึงความปลอดภัย
ในสถานที่ทำ�งาน นอกจากนี้มีนโยบายการจ่ายค่าแรงล่วงเวลา รวม
ถึงมีการจ่ายชดเชยเพิ่มเติม เนื่องจากการทำ�งานในสภาพแวดล้อม
ที่มีความเสี่ยง เช่น การทำ�งานท่ามกลางฝุ่นควันหรือ ความร้อน
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้แก่บริษัท
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ส่วนแรงงานทั่วไป บริษัทใช้ผู้รับเหมาในการดำ�เนินงาน และมีการ
จัดหาการประกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการทำ�งานให้ อย่างไรก็
ตามแรงงานในกลุม่ นีม้ แี นวโน้มขาดแคลน เนือ่ งจากอุปสงค์แรงงาน
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั จึงได้จดั หาแรงงานถูกกฎหมาย
จากประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดจากการ
ขาดแคลนแรงงาน

จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจัดหา

ประเด็นสำ�คัญอีกประเด็นหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความสำ�คัญนอกเหนือ
จากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ โดยทาง
บริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจซึ่งรับนโยบายหลักมา
จากบริษัทแม่ หรือ Tata Code of Conduct : TCOC อย่างเคร่งครัด
และมุ่งเน้นการทำ�งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของการจัดหาทั่วทั้ง
กลุ่มบริษัททาทา สตีล ดังนี้
• สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเอกภาพที่ปรากฎต่อธุรกิจ
• มอบคุณค่าและนวัตกรรมที่สูงสุดต่อสัมพันธภาพของคู่ค้าและผู้ใช้
บริการ
• ยึดมั่นต่อพันธสัญญาที่ทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
• ปรับปรุงระบบการทำ�งานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การจัดหา
• ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั้งหน่วยงานจัดหาใน
แต่ละประเทศ
• สนับสนุนให้การทำ�งานสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัททาทา สตีล
• รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ

การตลาด

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้ น

บริษัทจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โดยดำ�เนินการผ่านเครือข่ายของผู้
จำ�หน่ายสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ ทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ายขายของ
บริษัทนั้น จะจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ดังนั้นจึงทำ�ให้แบรนด์ TATA
TISCON มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนทำ�ยอดขายได้มากที่สุดใน
ประเทศไทย โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ในระดับใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา การใช้แนวทางการขายแบ่งออกตามภาคต่างๆ นั้น
แตกต่างไปจากวิธีการที่คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่การ
ขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า  ยอดขายในพื้นที่ต่างๆ
ดังกล่าวไม่มีความผันผวนมากนัก และมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผล
กำ�ไรให้บริษัทสูงกว่าคู่แข่งในลำ�ดับถัดไปมาก ในส่วนของความ
พยายามทีจ่ ะปรับปรุงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ นัน้ ในปีทผี่ า่ นมา
บริษัทยังคงให้ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเหล็กต้านแรงสั่น
สะเทือนแผ่นดินไหวในชื่อ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดั๊กไทล์
โดยได้ทำ�การตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้า
มีทางเลือกใหม่ในการเสริมความมั่งคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างของ
อาคารในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อภัยจากแผ่นดินไหว ผลิตภัณฑ์ใหม่นไ้ี ด้รบั
การตอบรับเป็นอย่างดี และกำ�ลังอยู่ระหว่างที่จะขยายตลาดไปยัง
เขตพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติมอีก

2. เหล็กลวด

LCWR เป็นเหล็กลวดทีบ่ ริษทั จัดจำ�หน่ายไปยังผูผ้ ลิตสินค้าสำ�เร็จรูป
เช่น ตะปู รั้ว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็นต้น สำ�หรับเหล็กลวด
พิเศษ เช่น HCWR  Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้กับผู้ผลิตลวดเหล็ก
แรงดึงสูง สำ�หรับงานคอนกรีตอัดแรง (PC wires และ PC strands)

ปัจจุบนั ช่องทางการจัดจำ�หน่ายสำ�หรับผลิตภัณฑ์ประเภทนีค้ อื ผ่าน
ทางตัวแทนจำ�หน่ายซึ่งจะกระจายสินค้าต่อไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง
และผู้ผลิตแปรรูป

4. เหล็กเพลา

บริษัทจัดจำ�หน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทั่วไป
รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลวดเชื่อมในอุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ขั้วไฟฟ้า ลวดเหล็กสำ�หรับลวด
ขอบยางรถยนต์ (Tire bead wires) และ ลวดเหล็กสำ�หรับงานขึ้น
รูปสปริง เป็นต้น ซึง่ เป็นการขายไปยังลูกค้ากลุม่ ผูผ้ ลิตโดยตรงเป็นหลัก

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

5. เหล็กเส้ น ตัด และ ดัด สำ�เร็จรูป

เป็นบริการพิเศษทีใ่ ห้แก่ผรู้ บั เหมา โดยเหล็กทีถ่ กู ดัดเป็นรูปทรงต่างๆ
ถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสัง่ ตัดทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าเพือ่
เป็นการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่เหลือเศษจากการ ตัดและดัดที่
หน้างาน อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และ
ลดการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำ�หรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน

บริษัทยังคงมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
สม่ำ�เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในกลุ่มเหล็กลวดพิเศษ
สำ�หรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่น เหล็กลวด ER70S-6 สำ�หรับ
การใช้งานเป็นลวดเชื่อม CO2 wire เหล็กลวด SWRH77B สำ�หรับงาน
สปริงโช้คอัพในรถจักรยานยนต์ (Shock Absorber) และเหล็กลวด 10B21
10B22 สำ�หรับงานน๊อต สกรู ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานก่อสร้าง
เป็นต้น
ตลาดส่ งออก

บริษัทส่งออกทั้งเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบ
ประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลปิ ปินส์ โดยผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินค้าทีเ่ ป็นระบบ นอกจากนี้
บริษทั ยังได้สง่ ออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า TATA TISCON
ไปยังประเทศอินเดีย โดยได้รบั การสนับสนุน จากเครือข่ายกระจายสินค้า
ของ ทาทา สตีล อินเดีย

ขายตรง
ตัวแทนจำ�หน่ายส่วนภูมิภาค
ตัวแทนจำ�หน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวม

ปีงบประมาณ		
ปี 2556-2557

ปี 2555-2556

ปี 2554-2555

34%
17%
49%

38%
16%
46%

46%
13%
41%

48%
14%
38%

100%

100%

100%

100%

23

					
ช่องทางจำ�หน่าย
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สั ดส่ วนของช่ องทางจัดจำ�หน่าย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายรับสูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีเครือข่ายการจัดจำ�หน่ายที่ดีและมี
ระบบ จึงส่งผลให้เหล็กเส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายที่ดี และ
จากการทีบ่ ริษทั สร้างความต่อเนีอ่ งในการทำ�ธุรกิจ จึงได้รบั คำ�สัง่ ซือ้ จาก
ลูกค้าในอาเซียนอย่างสม่ำ�เสมอ การแข่งขันส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบ
การในประเทศ และจากประเทศจีน โดยบริษัทมีสัดส่วนการขายใน
ตลาดต่างประเทศในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 7

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ผู้ผลิตที่มี
เตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF)
ผูผ้ ลิตทีม่ เี ตาหลอมแบบไฟฟ้า  จัดหาเศษเหล็กทัง้ จากภายในประเทศและ
นำ�เข้าจากต่างประเทศ เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์กง่ึ สำ�เร็จ
รูปทีเ่ รียกว่า เหล็กแท่ง ซึง่ จะถูกนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูปเช่น เหล็กเส้น
เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที่ไม่มีเตา
หลอมไฟฟ้าจะซื้อเหล็กแท่งในตลาดเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป

ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2557 World Steel Association ประมาณการความต้องการใช้เหล็ก
ทั่วโลกอยู่ที่ 1,562 ล้านตัน (มกราคม 2558) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ที่ร้อยละ 2 โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากในเขตเศรษฐกิจอเมริกา และทวีปยุโรป
ตามลำ�ดับ

เมื่อพิจารณากำ�ลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว กับความ
ต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศ จะเห็นว่ายังคงมีกำ�ลังการผลิต
เหลื อ เพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ กั บ ความต้ อ งการใช้ ใ นอนาคตได้ อี ก มาก  
และหากพิจารณารายละเอียดการบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศ
ระหว่างปี 2555 - 2557 จะพบว่าผลผลิตในปี 2557 นั้นลดลงร้อยละ
1 จากปี 2556 แต่การนำ�เข้ากลับสูงขึ้นถึงร้อยละ 9 จากปี 2556 โดย
มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา  และหากพิจารณาถึง
รายละเอียดการนำ�เข้าสินค้าเหล็กของประเทศไทยจะพบว่าในปี 2557
ประเทศไทยนำ�เข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นกว่า  550,000 ตัน หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2556 อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศจีน ทำ�ให้อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ภายในประเทศ ดังนั้นผู้
ผลิตของประเทศจีนจึงพยายามระบายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ
โดยวิธีการหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบในการสนับสนุน
การส่งออกของรัฐบาล จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งกำ�ลังการผลิตภายใน
ประเทศที่มีเหลืออย่างมาก และการนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ใน
ราคาที่ไม่ยุติธรรมต่อการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศ ทำ�ให้ตลาดเกิด
ภาวะการแข่งขันสูงและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ สินค้าเหล็กลวด

ด้านภูมิภาคเอเซีย และกลุ่มประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกความ
ต้องการใช้เหล็กยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี
2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปี 2556 แต่ก็ยังคงเผชิญภาวะอุปทาน
ที่มากกว่าอุปสงค์ เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กลำ�ดับต้นๆ ของโลกตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเซียไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และที่มากที่สุดคือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จึงต้องมีการผลักดันอุปทานส่วนเกินไปยังประเทศต่างๆ
โดยใช้ราคาต่ำ�เป็นปัจจัยสำ�คัญ อีกทั้งการเติมธาตุบางชนิดเพื่อเลี่ยง
พิกัดอากรขาออกของประเทศตนเพื่อไม่ต้องเสียภาษีอากรขาออก แถม
ยังได้รับการชดเชยภาษีเพิ่มเติมอีก พร้อมด้วยการไม่ต้องเสียภาษีอากร
ขาเข้าของประเทศที่นำ�เข้านั้นๆ อีกทางหนึ่ง
ด้านประเทศไทยในปี 2557 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7
จากปี 2556 เนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ชะลอ
ออกไป และปัญหาทางด้านการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความไม่มั่นใจต่อ
การใช้จ่ายของภาคประชาชน และการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายใน
ประเทศ และจากต่างประเทศ ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวในปี
2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2556 เนื่องจากการนำ�เข้าสินค้าที่มี
ราคาถูกโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนในกลุ่มสินค้าเหล็กลวดเพื่อ
เก็บสต็อคสินค้า

ตลาดต่างประเทศ - การส่ งออก

บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การส่ ง ออกไปยั ง ตลาดต่ า งประเทศในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนิเซีย รวมทั้ง
ยังมีการส่งสินค้าเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดียอีกด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
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การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2555 - 2557

		
ปริมาณ
		
การผลิต
		 (ล้านตัน)
2557
2556
2555

3.94
3.96
4.05

อัตรา		
การเติบโต
นำ�เข้า
(%)
(ล้านตัน)
-1
-2.2
11

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

3.18
2.93
2.48

อัตรา		
การเติบโต ส่งออก
(%)
(ล้านตัน)
9
18.1
25.9

0.95
0.96
0.89

อัตรา
การเติบโต
(%)

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)

อัตรา
การเติบโต
(%)

-1
7.0
3.5

6.17
5.93
5.64

3
5.1
18.5

ด้านความต้องการใช้สินค้าเหล็กในประเทศไทยของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทยในปี 2558 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จาก
ปี 2557 (กุมภาพันธ์ 2558) อย่างไรก็ตาม การนำ�เข้าสินค้าเหล็ก
จากต่างประเทศจะยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดที่จะกดดันผู้ผลิตภายใน
ประเทศต่อไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ด้านภูมิภาคเอเซียและกลุ่มประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกความ
ต้องการใช้เหล็กยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี
2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปี 2557 แต่ก็ยังคงเผชิญภาวะอุปทานที่
มากกว่าอุปสงค์ เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กลำ�ดับต้นๆ ของโลกตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเซียโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงต้องมีการผลักดัน
อุปทานส่วนเกินไปยังประเทศต่างๆ

ด้านประเทศไทยจากประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ปี 2558 จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5-4.5 จากปี 2557 (กุมภาพันธ์ 2558)
เนือ่ งจากการเร่งรัดการลงทุนในด้านต่างๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนน การลงทุนพัฒนาระบบราง และรถไฟฟ้า  พร้อม
ด้วยภาคการส่งออกทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ จากการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจในกลุม่
ประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา  และญีป่ นุ่ อีกทัง้ ราคาพลังงานทีป่ รับลดลง
มาอย่างมาก

ANNUAL REPORT 2014-2015

ปี 2558 World Steel Association ประมาณการความต้องการใช้เหล็ก
ทั่วโลกอยู่ที่ 1,594 ล้านตัน (มกราคม 2558) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557
ที่ร้อยละ 2 โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากในทวีปแอฟริกา และภูมิภาคตะวัน
ออกกลางตามลำ�ดับ
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2558 - 2559

การบริหารความเสี่ ยง

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้น�ำ ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง
(Enterprise Risk management - ERM) และโครงสร้างบรรษัทภิบาล
มาใช้โดยสอดคล้องกับแนวของกลุ่มบริษัททาทาสตีล การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ERM ดังกล่าวมีพื้นฐานตามแนวปฏิบัติของ COSO และ
มาตรฐาน ISO:31000 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำ�คัญใน
กระบวนการวางแผนระยะยาวและระยะกลางเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ขององค์กร ซึ่งช่วยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทำ�ให้บริษัทสามารถ
บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความ
เสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้บริษัทสามารถแสวง
หาโอกาสที่มีอยู่ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป
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การที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า
บริษทั จะต้องเผชิญกับความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจในหลายด้าน ทัง้ ด้าน
การค้า การปฏิบตั กิ าร ด้านเทคโนโลยีส่ ารสนเทศ และด้านทรัพยากรมนุษย์
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดทำ�และรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจ
ทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์
ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กำ�หนดแผนรับมือกับความเสี่ยงโดย
มีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ สำ�หรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี
และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ และผลกระทบทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ โดย
ความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง รายละเอียดความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ และการประเมินพร้อมแนวทางในการบริหารจัดการ
ปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้
ปี 2557 ผ่านพ้นไปโดยมีด้านบวกหลายประการ รัฐบาลไทยได้ประกาศ
การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ
สร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศอื่น โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ใน
กรุงเทพ ในช่วงก่อนสิ้นปีการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ซึง่ เป็นดัชนีชว้ี ดั การเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวทัง้ ปีเพียงร้อยละ
0.7 เท่านัน้ โดยในภาคของของการบริโภคเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนตร์
และด้านการก่อสร้างมีอัตราการเติบโตเป็นลบ อัตราการบริโภคเหล็ก
โดยรวมในปี 2557 ลดลงเกือบร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 ราคา
สินค้าเหล็กโดยรวมลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของ
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทัว่ โลก นับว่าเป็นปีทผ่ี ผู้ ลิตเหล็กทีใ่ ช้เศษเหล็ก
เป็นวัตถุดิบประสบปัญหาเนื่องจากราคาเศษเหล็กยังคงทรงตัวจนถึง
เดือนกันยายน 2557 และเริ่มปรับตัวตามราคาสินค้าสำ�เร็จรูปที่ลดลง
ในช่วงปลายของครึง่ ปีหลัง จากปัจจัยพืน้ ฐานทีอ่ ตั ราการเติบโตของจีดพี ตี �ำ่
ส่งผลต่อความต้องการในการบริภาคลดลงต่ำ�ลงด้วย ในขณะที่การนำ�เข้า
เหล็กกลับเพิ่มขึ้น จึงมีผลต่อการสร้างผลกำ�ไร บริษทั ยังคงมุง่ เน้นทีก่ าร
เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะลดต้นทุนแปร
สภาพ ต้นทุนคงที่ และเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำ�ให้
มีผลงานในด้านดังกล่าวดีกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางด้านการเงินแม้จะผ่านช่วงทีย่ ากลำ�บาก ในปีทผ่ี า่ นมาบริษทั สามารถ
ลดยอดหนี้สินระยะยาวลงได้จำ�นวน 1,610 ล้านบาท
ความเสี่ยงที่สำ�คัญของกิจการมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ ยงด้านการตลาด

อุปสงค์ของเหล็กมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ แต่ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราต่ำ�ผนวกกับมีการนำ�เข้าเหล็ก
จากจีนเพิ่มมากขึ้นทำ�ให้ปริมาณการผลิตและการขายเหล็กของผู้
ผลิตเหล็กในประเทศได้รับผลกระทบ นอกจากนี้การนำ�เข้าเหล็ก
ยังส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กลวด
ในช่วงปีท่ผี ่านมาบริษัทได้เสริมความเข้มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้น
คุณภาพสูงชั้นคุณภาพ SD50 และเหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว และผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นตัดและดัดสำ�เร็จรูป ทุกกลุม่
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีอตั ราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับปีก่อนหน้า  ส่วนกลุ่มเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมียอดขาย
มากกว่าปีก่อน
ทีมงานบริการลูกค้าได้ชว่ ยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหา
เฉพาะของลูกค้า และดำ�เนินงานในเชิงรุกด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จากฝ่าย
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังใช้
ทรัพยากรจากระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และจากกลุ่มบริษัท
ทาทาสตีล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคดังกล่าวยังได้ให้คำ�แนะนำ�
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินงานอย่างครบถ้วน

2. ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบ

เนื่องจากการที่ต้องพึ่งวัตถุดิบจากตลาด บริษัทมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ และต้องรักษา
ระดับวัตถุดิบคงคลังให้เหมาะสมที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงาน ดังนั้นแนวทางในการลดความเสี่ยงคือการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายผู้ขายวัตถุดิบในประเทศ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าการรวบรวมเศษเหล็กในประเทศจะเป็นไปอย่างต่อ
เนือ่ งและสม่�ำ เสมอ โดยบริษทั ได้เริม่ ดำ�เนินการเปิดคลังซือ้ เศษเหล็ก
เพิ่มกับคู่ค้าหลัก นอกจากนี้การนำ�เข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศก็
เป็นอีกส่วนหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ  เนื่องจาก
บริษทั ได้มกี ารจัดทำ�สัญญาและหาเศษเหล็กให้ได้ตามเวลา ซึง่ สามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ทั้งนี้บริษัทได้ริเริ่ม
ในการเลือกใช้เกรดเศษเหล็กเพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ ในช่วงปีที่
ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในด้านนี้และได้รับการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างดีจากระดับกลุ่มบริษัท
ทาทาสตีลด้วยกัน

3. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็ก
หลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF)

จากการที่ถ่านโค้กและสินแร่เหล็กมีราคาสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจหยุดการผลิตเตาถลุงดังกล่าวนับตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2554 แต่บริษัทยังทำ�การบำ�รุงรักษาเครื่องจักรอย่าง
เหมาะสม และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายวัตถุดิบทุกรายใน
ช่วงที่หยุดเครื่องจักร บริษัทยังคงพิจารณาประเมินทางเลือกในการ
จำ�หน่ายเตาถลุงดังกล่าว

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญเพื่อให้การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ด้วยการกำ�หนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนใน
เรือ่ งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบเกียรติบตั ร
รับรองความทุ่มเทในความพยายามของบริษัท เอ็น.ที.เอส จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด ในด้านการรักษา
สภาพแวดล้อม วัตถุดบิ หลักทีน่ �ำ มาใช้ในการผลิตของทัง้ สามโรงงาน
ได้แก่ เศษเหล็กซึง่ มีการนำ�กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทง้ั หมด บริษทั
ได้กำ�หนดกรอบการบำ�รุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และ
ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับความสูญเสีย ได้
กำ�หนดให้พนักงานต้องดำ�เนินการชี้บ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดที่
ก่อเกิดของเสีย ตลอดจนต้องดำ�เนินโครงการเพื่อลดการใช้พลังงาน
ด้วย ซึง่ บริษทั ได้ด�ำ เนินการตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นประจำ�ทุกปี
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัททาทาสตีล การดำ�เนินการดังที่
ได้กล่าวมานี้ได้ช่วยให้เกิดระบบการแจ้งเตือนที่เหมาะสมเมื่อมี
ความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ ยง

การประกอบการอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมและในพื้นที่ซึ่งมีอัตรา
ตัวเลขผูว้ า่ งงานอยูใ่ นระดับต่�ำ ทำ�ให้บริษทั ต้องประสบกับความเสีย่ ง
อย่างเห็นได้ชดั จากอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในระดับปฏิบัติการและระดับผู้บังคับบัญชา บริษัทได้จ้างที่ปรึกษา
ภายนอกด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทำ�การสำ�รวจความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจาก
การสำ�รวจได้รับการนำ�เสนอเพื่อหารือในที่ประชุมเรื่องทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัท และมีการประชุมกับทุกสายงาน หลังจากนั้นได้มี
การจัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อนำ�สิ่งที่พนักงานหยิบยกขึ้นไปแก้ไข โครงการดังกล่าว
เรียกว่า “TOGETHER“ ข้อเสนอแนะหลายประการจากทีมงานดังกล่าว
ได้รับการพิจารณาในที่ประชุมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และมีการ
นำ�ข้อเสนอแนะดังกล่าวจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทัง้ ในด้านการปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่งานโดยตรง และด้านการจัดการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานและทำ�ให้พนักงาน
ทำ�งานกับบริษัทต่อไป บริษัทได้ทำ�โครงการพัฒนาผู้นำ�เพื่ออนาคต
รุ่นที่สอง เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่าง
รวดเร็วยิง่ ขึน้   ในแต่ละโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมสร้างทีมเพือ่ ให้เกิด
ทีมงานทีเ่ ข้มแข็ง และบริษทั ได้เริม่ ดำ�เนินโครงการแลกเปลีย่ นระดับ
ภูมิภาคขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีภายใน
กลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์

6. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัท
มีตอ่ โลกภายนอก กลุม่ บริษทั ถือว่าการปฏิบตั ติ ามสัญญาเป็นเรือ่ งทีม่ ี
ความสำ�คัญอย่างยิ่ง ซึ่งในปีทีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ส่วนความเสีย่ งเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราระหว่างประเทศนั้นมีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไป
ตามกลยุทธ์ทก่ี �ำ หนดขึน้ ได้มกี ารติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และ
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำ�เสมอ

7. ความเสี่ ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

จากการที่สำ�นักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ใน 4 พื้นที่ที่แตกต่างกัน
ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจึงอยู่ในระดับปานกลาง
โรงงานผลิตเหล็กของบริษทั ทีจ่ งั หวัดสระบุรซี ง่ึ เคยถูกน้�ำ ท่วมมาก่อน
ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมในปีที่แล้ว ส่วนอีกสองโรงงานทาง
ภาคตะวันออกของไทยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งในการดำ�เนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
และด้วยเหตุนี้จึงได้ทำ�ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนได้กำ�หนดให้มี
ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำ�หรับทุกโรงงาน
และจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้ม่นั ใจว่าจะสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการหยุด
ชะงักของธุรกิจบริษทั ก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยืดหยุน่ เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ น
และโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว
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การผลิตเหล็กมีความเสีย่ งด้านการทำ�งานและความเสีย่ งของสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานอยู่ในตัวเอง แม้ว่าการผลิตเหล็กจะไม่มีการ
ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบอันตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กต้องใช้
อุณหภูมสิ งู และมีการเคลือ่ นย้ายหรือบรรทุกสิง่ ของทีม่ นี �ำ้ หนัก ดังนัน้
ทุกโรงงานซึง่ มีทง้ั พนักงานประจำ�และผูร้ บั เหมาจึงจำ�เป็นต้องมีแผน
จัดการเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ บริษัท
ได้ดำ�เนินโครงการเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยเป็นเวลา
หลายปี โดยเมื่อสองปีก่อนได้มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทำ�งานตามแนวทางของ ฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม (SHE) ของกลุ่มบริษัท หลังจากผ่านไปหนึ่งปีเราจึงได้มี
การติดตามตัวชี้วัดที่สำ�คัญต่อเรื่องความปลอดภัย พนักงานมีแรง
จูงใจที่จะรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ และรายงานทุกกรณี
ที่มีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยง
และกำ�หนดกิจกรรมแก้ไขทีเ่ กีย่ วข้อง ในระดับกลุม่ บริษทั ทาทาสตีล
ได้มกี ารปรับปรุงหน่วยงาน SHE โดยมีการแต่งตัง้ รองประธานด้าน SHE
ของกลุ่มบริษัททาทา  เพื่อเป็นการยกระดับความสำ�คัญของเรื่องนี้
โครงการริเริ่มที่สำ�คัญที่ดำ�เนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา ได้แก่:
ก) นอกเหนือจากความปลอดภัยของพนักงานยังครอบคลุมถึงผู้รับ
เหมา  ทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีลกำ�หนดให้เรื่องความปลอดภัยของ
ผูร้ บั เหมาได้รบั ความสำ�คัญเท่าเทียมกับความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัท บริษัทได้กำ�หนดกระบวนการบริหารความปลอดภัย 6 ขั้น
ตอนสำ�หรับผู้รับเหมา ซึ่งได้มีการนำ�มาใช้ในประเทศไทยแล้ว ข) มี
การเปิดตัวการรณรงค์เรื่อง “ค้นหา - รับผิดชอบ - แก้ไข” ค) ใช้
แนวทางไม่ยอมปล่อยให้มีขั้นตอนปฏิบัติงานใดที่ไม่ปลอดภัย  และ
ข้อ ง) เปิดตัวเครือข่ายแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัย (Safety
Competency Networks) เพื่อแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างกลุม่ บริษทั ทาทาสตีล

5. ความเสี่ ยงด้านทรัพยากรบุคคล
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4. ความเสี่ ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

ประวัติและพั ฒนาการที่สำ�คัญ
TATA STEEL (THAILAND)
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2545

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

2547

• ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กลับสู่หมวด “CONMAT”

2548

• CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมด ให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2549

• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจจากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
• ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”
• บริษทั เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำ�กัด (มหาชน)” เป็น
“บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)”
• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

2550

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ 15 พฤษภาคมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
(38% ของกำ�ไรสุทธิ)

2551

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

2552

• โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2554

• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• เตาถลุงเหล็กหลอมเหลว (Mini Blast Furnace) หยุดดำ�เนินการชั่วคราว เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูง
• บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA Tiscon”

2555

• บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย
• บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย
สำ�หรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

2556

• บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัท NTS ได้รับรางวัลการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำ�งาน

2557

• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัท NTS ได้รับรางวัล ”อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจำ�ปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,422 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

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

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

TATA STEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD.
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
EAST FOURTEEN LIMITED (ก)
J.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUTOMER REG. ACCOUNT
นายธีระชัย กีรติเตชากร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด (ข)
กลุ่มหอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจำ�นวน 8 ราย)
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

5,718,472,083
417,237,600
296,050,796
230,000,201
109,081,000
100,772,455
79,216,200
53,978,260
43,009,240
28,568,036

67.90
4.95
3.52
2.73
1.30
1.20
0.94
0.64
0.51
0.34

7,076,385,871

84.03

1,345,154,977

15.97

8,421,540,848

100.00

		รวม
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
		รวมทั้งสิ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ :
(ก) ประกอบด้วย (1) EAST FOURTEEN LIMITED - OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND (2)  EAST FOURTEEN LIMITED - JOHN HANCOCK FUNDS
(3) EAST FOURTEEN LIMITED - EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES (4) EAST FOURTEEN LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
(5) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA - TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG (6) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT and
(7) East FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
(ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40
ของกำ�ไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำ�รองตามกฎหมายของงบการเงินรวม
ซึง่ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะไม่ท�ำ ให้มผี ลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
ปกติของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำ�เนิน
งานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่
ที่ต้องชำ�ระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้

และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของบริษัท โดยการคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
เป็นหลักสำ�คัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทั ย่อย จะขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงานของแต่ละบริษทั ย่อย
นั้น ซึ่งจะต้องมีกำ�ไรพอสมควร ที่จะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม
ทั้งนี้จะพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
และบริษัทย่อย
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ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 7,286 ราย คิดเป็นจำ�นวนหุ้นสามัญ 2,702,842,739 หุ้น จากจำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น
หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของหุ้นสามัญที่ชำ�ระแล้ว

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ
(คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ
คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานชลบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดและการขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานสระบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ส่วนบริหาร Supply Chain
ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

ตามข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 14 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำ�นวน 8 คน เป็น
กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทและจำ�นวนครัง
้ เข้าที่รว
่ มประชุม

		รายชื่อ		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายคูชิค
นายมาริษ
ผศ. รวีวัลย์
นายหัตถศักดิ์
นายธราธร
นายวิเวก
นายปิยุช
นายราจีฟ

ชัทเทอจี
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้อมเพ็ชร์
เปรมสุนทร
มาดาน คามรา
กุปต้า
มังกัล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำ�นวนครั้งการประชุม

จำ�นวนครั้งเข้าร่วมประชุม

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

7 (ก)
7
7
7
7
5 (ข)
7 (ค)
7

7
7
7
7
7
6
7
7

หมายเหตุ :
1. คำ�อธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
(ก) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำ�นวน 5 ครั้ง
(ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำ�นวน 3 ครั้ง ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
(ค) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำ�นวน 4 ครั้ง
2. นายมาริษ สมารัมภ์ และ ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบ

สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้อมเพ็ชร์

หมายเหตุ :
คำ�อธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
(ก) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งเข้าร่วมประชุม
4
4
4

4
4
3 (ก)
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1. นายมาริษ
2. ผศ. รวีวลั ย์
3. นายหัตถศักดิ์

ตำ�แหน่ง
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		รายชื่อ		

โครงสร้างการจัดการ

รายชื่ อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิ จารณาผลตอบแทน

ร�ยชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. น�ยคูชิค

ชัทเทอจี

2. น�ยม�ริษ

สม�รัมภ์

3. ผศ. รวีวัลย์

ภิยโยพน�กุล

4. น�ยธร�ธร

เปรมสุนทร

ประธ�นคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห�
และพิจ�รณ�ผลตอบแทน
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห�
และพิจ�รณ�ผลตอบแทน
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห�
และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม
4

4 (ก)

4

4

4

4

4

4

จำานวนครั้งการประชุม

จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

หม�ยเหตุ :
คำ�อธิบ�ยก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�ร
(ก) ประชุมผ่�นระบบวีดีโอ จำ�นวน 3 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำาปี 2557

ร�ยชื่อ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น�ยคูชิค
น�ยม�ริษ
ผศ. รวีวัลย์
น�ยหัตถศักดิ์
น�ยธร�ธร
น�ยวิเวก
น�ยปิยุช
น�ยร�จีฟ

ตำ�แหน่ง
ชัทเทอจี
สม�รัมภ์
ภิยโยพน�กุล
ณ ป้อมเพ็ชร์
เปรมสุนทร
ม�ด�น ค�มร�
กุปต้�
มังกัล

ประธ�นกรรมก�ร
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รจัดก�รบริษัทให้เป็นไป
ต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะ
กรรมก�รไม่ส�ม�รถอนุมตั หิ รือพิจ�รณ�กำ�หนดเป็นประก�รใดๆ เว้นแต่
ได้รับคว�มเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของกรรมก�รที่เข้�ร่วม
ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ก�รกู้ยืมในวงเงินเกินห้�สิบล้�นบ�ทที่ไม่ได้อยู่ในงบประม�ณ
ประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
2. ก�รให้กหู้ รือให้หลักประกัน ก�รชดใช้ค�่ เสียห�ย ก�รค้�ำ ประกัน หนังสือ
รับรองก�รให้ก�รสนับสนุน หรือคำ�มั่นในลักษณะที่คล้�ยคลึงกันแก่
บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประม�ณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่
ต�มที่อนุญ�ตในสัญญ�หลักในก�รปรับโครงสร้�งหนี้ หรือต�มที่
กำ�หนดในแผนฟื้นฟูกิจก�ร ของ NTS
3. ก�รลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้�สิบล้�นบ�ททีไ่ ม่ได้อยูใ่ นงบประม�ณ
ประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
4. ก�รข�ย โอน ให้เช่� หรือให้อนุญ�ตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
สินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่�ท�งบัญชีเกินห้�สิบล้�นบ�ท ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
งบประม�ณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
5. ก�รให้คว�มเห็นชอบและก�รแก้ไขงบประม�ณประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มิได้เป็นก�รประกอบกิจก�ร
ต�มปกติ
7. ก�รเปลีย่ นแปลงนโยบ�ยท�งก�รบัญชี ก�รอนุมตั งิ บก�รเงินประจำ�ปี
รวมงบก�รเงินประจำ�ปีเดีย่ ว และงบก�รเงินร�ยไตรม�สของกลุม่ บริษทั
8. ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบ
ธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. กำ � กั บ ดู แ ลสอบท�นให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบร�ยง�นท�งก�รเงิ น ต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีต�มที่กฏหม�ยกำ�หนดอย่�งโปร่งใส ถูกต้อง
และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�ระบบร�ยง�นท�งก�รเงินให้ทัดเทียมกับ
ม�ตรฐ�นบัญชีส�กล
3. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบ
ภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กร
5. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ด
หลักทรัพย์ และกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

• คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้องครบถ้วน และคว�มน่�เชื่อถือ
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
• คว�มเห็นเกีย่ วกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษทั
• คว�มเห็นเกีย่ วกับก�รปฏิบตั ติ �มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
• คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
• จำ�นวนครัง้ ของก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�
ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละร�ย
• คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับ
จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร
• ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ ภ�ยใต้
ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ
กรรมก�รบริษัท
10. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่�ตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ย หรือเลิกจ้�งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
ตรวจสอบภ�ยใน (ถ้�มี) หรือ ก�รว่�จ้�ง ก�รเปลี่ยนแปลงก�รว่�จ้�ง
สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในอื่นๆ
12. พิจ�รณ�งบประม�ณและกำ�ลังพลของสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน
(ถ้�มี) หรืองบประม�ณก�รว่�จ้�งสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในอื่น
13. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือคณะกรรมก�รของ
บริษัทจะมอบหม�ย
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น�ยคูชิค ชัทเทอจี ประธ�นคณะจัดก�ร และน�ยร�จีฟ มังกัล
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญของ
บริษัท หรือ น�ยคูชิค ชัทเทอจี ประธ�นคณะจัดก�ร หรือ น�ยร�จีฟ
มังกัล กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ลงล�ยมือชื่อ ร่วมกับ หรือ น�ยธร�ธร
เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

6. สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน แผนง�น และแนวท�งตรวจสอบ
รวมทัง้ ก�รประเมินผลก�รตรวจสอบ ก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ของ
บริษัทต�มหลักวิธีก�รและม�ตรฐ�นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดร�ยก�รทีเ่ กีย่ วโยง
กันหรือร�ยก�รทีอ่ �จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้มคี ว�มถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปต�มกฏหม�ยของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้
มัน่ ใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
8. สอบท�นและให้คว�มเห็นในก�รปฏิบตั งิ �นของสำ�นักง�นตรวจสอบ
ภ�ยในและประส�นง�นกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำ�ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ ร�ยง�นดังกล่�วต้อง
ลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้
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กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพั นบริษัทและ
วิธีการลงนามผูกพั นบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะจัดการ

1. กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำ�นาจการ
บริหาร ต่างๆของบริษทั ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำ�เนินธุรกิจ และการจัดสรรงบ
ประมาณประจำ�ปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป
3. กำ�กับ ดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การ
บริหารกิจการและดำ�เนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้
4. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้คณะจัดการอาจมอบอำ�นาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของ
บริษัทมีอำ�นาจกระทำ�การในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะ
จัดการ พิจารณาเห็นสมควรได้
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิ จารณาผลตอบแทน
ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

34

TATA STEEL (THAILAND)

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติ
งานเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลตามที่กำ�หนด
3. นำ�เสนอหลักเกณฑ์ และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท้ เ่ี หมาะสมในการ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการทีห่ มดวาระหรือกรณี
อื่นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผูท้ เ่ี หมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
โดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำ�กับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการบริษัท
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิ จารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรือ่ งค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำ�หนดแนวทาง วิธกี าร และการกำ�หนดค่าตอบแทนดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ
และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
4. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง
เงินรางวัลประจำ�ปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษทั และบริษทั ย่อย
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัล
ประจำ�ปีสำ�หรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัล
ประจำ�ปีสำ�หรับผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของ
บริษัทย่อย ตามคำ�เสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

นายราจีฟ
นายธนะ
นายชิชิร์ วีเจย์
นายศิโรโรตม์
นายไพฑูรย์
นายบิสวาจิต
นายทรงศักดิ์
นายอรุน คูมาร์
นายวันเลิศ
นายชัยเฉลิม
นายอมิท

มังกัล
เรืองศิลาสิงห์
ปิมปลิการ์
เมธมโนศักดิ์
เชื้อสุข
โกช
ปิยะวรรณรัตน์
ชอว์ดารี
การวิวัฒน์
บุญญานุวัตร
คันนา

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

โครงสร้างการจัดการ

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุ :
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี
1. นายบิสวาจิต โกช ได้รับมอบหมายให้ย้ายกลับไปปฏิบัติงานที่ Tata Steel Limited, India มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. นายอมิท คันนา ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ แทนนายจันดรา โมฮาน เวอร์มา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว ปรารถนา สิงหะเนติ
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551
เลขานุการบริษทั เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ
ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ
Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะ
อนุกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำ�รายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้คำ�ปรึกษาเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัท
6. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และ
ผู้ถือหุ้น
7. ติดตามให้มีการดำ�เนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และสมเหตุสมผล สามารถรักษากรรมการ
และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้และไม่เป็นการจ่ายที่เกินสมควร
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอการกำ�หนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะ
กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมและผลการดำ�เนินงานของบริษัท ซึ่ง
เป็นค่าตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นระดับเหมาะสม เมือ่ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
ลักษณะเดียวกัน
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1. ดูแล บริหาร ดำ�เนินงาน และปฏิบัติงานประจำ�ตามปกติธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท
ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำ�หนด
และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอำ�นาจที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
2. จัดทำ�แผนการดำ�เนินธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อคณะจัดการ
(คณะกรรมการบริหาร)และคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
และคณะกรรมการบริษัท
4. มีอ�ำ นาจในการอนุมตั กิ ารดำ�เนินธุรกิจปกติในเรือ่ งต่างๆ อาทิเช่น การ
จัดซื้อวัตถุดบิ ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน ค่าใช้จา่ ยในการขาย และบริหาร
และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
5. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่มนี โยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผบู้ ริหาร
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทย่อย
สำ�หรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรม
การบรรษัทภิบาล สรรหา  และพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณา
จากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรง
จูงใจในการกำ�กับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้า
หมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีกำ�หนด
จ่ายทุกไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ� ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งหรือเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ บริษัทจะ
คำ�นวณจ่ายตามสัดส่วนจำ�นวนวันที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในไตรมาส
นั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

(จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

			
			

ค่าตอบแทน
(บาทต่อปี)

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)

		

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

630,000
525,000
472,500

42,000
21,000
21,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
		

ประธาน
กรรมการ

168,000
115,500

15,750
10,500

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
		

ประธาน
กรรมการ

0
0

15,750
10,500

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

150,000
75,000

15,750
10,500
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TATA STEEL (THAILAND)

คณะกรรมการบริษัท

1. นายคูชิค ชัทเทอจี (ก)
ประธานกรรมการ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล จำ�นวนรวม
สรรหา
คณะจัดการ
ทั้งหมด
และพิจารณาผล
ตอบแทน

0.00

-

-

-

0.00

2. นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

691,500.00

231,000.00

-

117,000.00

967,500.00

3. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

619,500.00

157,500.00

-

117,000.00

894,000.00

4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

619,500.00

147,000.00

-

-

766,500.00

5. นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

619,500.00

-

-

117,000.00

736,500.00

6. นายปิยุช กุปต้า
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ  

535,500.00

-

-

-

535,500.00

0.00

-

-

-

0.00

8. นายราจีฟ มังกัล (ค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

160,125.00

-

-

-

160,125.00

9. นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก์ (ง)
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ  

32,452.00

-

-

-

32,452.00

3,206,077.00

535,500.00

-

351,000.00

4,092,577.00

7. นายวิเวก มาดาน คามรา (ข)
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ

		รวม

หมายเหตุ
(ก) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
(ข) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
(ค) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
(ง) พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557

โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ - นามสกุล
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ค่าตอบแทน (บาท)
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2557-2558

โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนรวมและจำ�นวนรายของกรรมการ
บริหาร และผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำ�ปี
ในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) รวม 13 คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47.32 ล้านบาท
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทไม่มีการกำ�หนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร

• เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของ
บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตรา
ประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงิน
สมทบสำ�หรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2557 - 2558
(1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) รวม 13 คนรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3.49 ล้านบาท
• รถประจำ�ตำ�แหน่ง
บริษัทได้มีการจัดหารถประจำ�ตำ�แหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัท
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของ
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำ�ปี ในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557
- 31 มีนาคม 2558) จำ�นวน 3 คน ได้รวมไว้ในจำ�นวนและค่าตอบแทน
ของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้ผลตอบแทนแก่ผบู้ ริหาร โดยให้สทิ ธิ
ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee
Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment
Program (EJIP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่น
โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

ค่าตอบแทนอื่น

บุคลากร

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่มีกำ�หนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง
หรือเอกสิทธิ์พิเศษอื่น ๆ แก่กรรมการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมี
พนักงานทั้งหมด 1,245 คน โดยในปี 2557 - 2558 บริษัทได้จ่ายผล
ตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 797.28 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น

จำ�นวนพนักงานและผลตอบแทน
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ปี 2557-2558
(31 มีนาคม 2558)

บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

บมจ. เอ็น.ที.เอส
สตีลกรุ๊ป

บจก. เหล็กสยาม
(2001)

47
161
68

10
65
307

7
58
217

7
50
248

รวม (คน)		276

382

282

305

153
219.46

234.58

166.73

176.51

พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานบังคับบัญชา (คน)
พนักงานปฏิบัติการ/ บริการ (คน)

พนักงานในสำ�นักงานใหญ่ (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)		

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญ แต่อย่างใด

บจก. เหล็ก
ก่อสร้างสยาม

บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน
4 ส่วนด้วยกันคือ
(1) ความรูพ้ น้ื ฐานสำ�หรับการปฏิบตั งิ านของพนักงานในทุกสายงาน เช่น
ความปลอดภัยในการทำ�งาน จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ค่านิยม
ของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
การบำ�รุงรักษาทวีผล
(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในแต่ละ
สายงาน (Functional Development)
(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
(4) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้นำ�
(Leadership Development)
ในแต่ละปีบริษทั ได้จดั ทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) ให้กับพนักงานทุกคน โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่ง
ประกอบด้วยการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนงาน
และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self
Learning) และการพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ทม่ี คี ณุ ค่า 
(Powerful Experiences) ให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานที่สำ�คัญให้
พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment) การมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในคณะทำ�งานหรือคณะกรรมการที่สำ�คัญ (Task Force or
Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing)
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) นอกจาก
นั้นพนักงานสามารถขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทั้งในสาขา
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาทางด้านการบริหารธุรกิจในสถาบัน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล
โดยมีการกำ�หนดเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของ
พนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ
“ผู้นำ�ในอนาคต” (Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทในอนาคต พร้อมกับกำ�หนดแผนระยะยาวเพื่อพัฒนา
พนักงานในกลุ่มนี้ให้มีความพร้อมมากที่สุด ตลอดจนการดูแลเกี่ยวกับ

บริษทั มุง่ เน้นกำ�หนดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงาน
ทั้งในส่วนของความเป็นธรรมภายในองค์กร (Internal Equity) ความเป็น
ธรรมภายนอกองค์กร (External Equity) และความเป็นธรรมระหว่าง
บุคคล (Individual Equity) โดยใช้ระบบและเครื่องมือการบริหารงาน
บุคคลด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น บริษัทให้
ความสำ�คัญต่อการดูแลพนักงานและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่
พนักงาน ครอบครัว และบิดามารดาของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและ
วันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล ทั้งในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และ
การรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำ�ต่างจังหวัด
เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงาน
และครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
และวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียน
พรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรม
กีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน
กิจกรรมวันสำ�คัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ
วันแม่ วันเกิดบริษัท วันผู้ก่อตั้งกลุ่มทาทา เป็นต้น ในทุกๆ ปีบริษัทจะ
มีการสำ�รวจความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน (Employee
Engagement and Satisfaction Survey) ในปี 2557 บริษัทได้ริเริ่ม
โครงการ TOGETHER โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกส่วนงานและแต่งตั้ง
เป็น “Engagement Champions” ซึ่งตัวแทนของแต่ละส่วนงานพร้อม
ทีมงานของตนเองได้ร่วมกันกำ�หนดแผนการปรับปรุงเพื่อสร้างความ
พึงพอใจและความผูกพันของพนักงานในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการนี้
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแรง
ร่วมใจกันยกระดับความผูกพันต่อองค์กร
บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท โดย
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ มีการจัดกิจกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ร่วมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงพบพนักงานทัง้ 3 โรงงาน
รวมทั้งที่สำ�นักงานใหญ่ทุกไตรมาส มีการพูดคุยและตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ตลอดจนเพิม่ ช่องการสือ่ สารผ่านทางสือ่ ประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ
คำ�สั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น

โครงสร้างการจัดการ

ผลตอบแทนและการเติบโตในวิชาชีพให้เหมาะสมเพื่อรักษาพนักงาน
กลุ่มนี้ให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ANNUAL REPORT 2014-2015

บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ใน
แบบกำ�หนดหน้าที่งาน (Job Description) ทั้งในส่วนของ ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำ�เนินธุรกิจและวัฒนธรรม
องค์กรของบริษัท ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ต่อสิ่งแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี  
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นโยบายในการพั ฒนาพนักงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยเล็งเห็นว่าการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำ�มาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว
ดังนั้น นอกเหนือจากการดำ�เนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูง
ของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม “หลักจรรยาบรรณ
ของทาทา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว
บริษัทยังได้กำ�หนดนโยบายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และ
ได้ทำ�การทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยในปี
2557 บรรษัทภิบาลของบริษทั ได้ถกู ปรับปรุงเป็นครัง้ ทีส่ อง สำ�หรับเนือ้ หา
นั้นครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้าง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ การควบคุมภายในและระบบ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ
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ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 8 คน ถือเป็นจำ�นวนที่เหมาะสม
กับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำ�นวน 3 คน ร่วมกับ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ จำ�นวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงิน
และธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิด
ความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน ผูท้ ด่ี �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
ในฐานะผู้นำ�ด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำ�ด้าน
บริหารงานประจำ�ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ
ทำ�หน้าทีก่ ลัน่ กรองงานเฉพาะเรือ่ ง และเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ
(คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
			
สำ � หรั บ รายชื่ อ กรรมการในแต่ ค ณะพร้ อ มทั้ ง ขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่
ปรากฎอยู่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 2 คนจากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือก
ตั้ง หรือแต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ใน
การสรรหากรรมการบริษัทรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดของสำ�นัก
งานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ให้กรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้
คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท
และข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
ประวัตกิ ารทำ�งานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผูท้ ส่ี ามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อติดตามการดำ�เนินงานของบริษัท โดยดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำ�นวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วน ในสัดส่วน
ที่มีนัยสำ�คัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำ�หรับกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  และผลการประเมินศักยภาพ
ประกอบด้วย
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
• ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและต้องไม่มี
ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
• ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

• ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กรรมการ
ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือ นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มผี ลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 
24 เดือน
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย และต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  24 เดือน
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
• ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ ว
กับการดำ�เนินงานของบริษัท
• สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกำ�กับดูแลกิจการ

อายุเกษียณ
• กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่มีอายุครบ 70 ปี อาจดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการได้จนอายุครบ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ
• อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนน
เสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ และหากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีก
หนึ่งเสียงทั้งนี้ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน
อาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลาย
คนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียง
ใดไม่ได้
กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำ�หนด
ออกจากตำ�แหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้น
จากตำ�แหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3/4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลือ
อยู่
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
สำ�หรับการสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาเบือ้ งต้นในการกลัน่ กรอง
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ได้
เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  และพิจารณาผล
ตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติต่อไป
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1. รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ เช่น การ
ขายสินค้า ซือ้ วัตถุดบิ หรือให้บริการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
2. รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ
ให้กู้ยืมค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อน่ื ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้มภี าระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใด
จะต่ำ�กว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
• เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท
และข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้

การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลการดำ�เนิน
งานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้
• ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
• คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำ�นาญพร้อมประสบการณ์เป็น
ตัวแทนของบริษทั ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เข้าไป
เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
• กำ�กับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่
กำ�หนดโดยบริษัทแม่
• พิจารณาเรื่องที่มีความสำ�คัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน
หรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งนโยบายที่สำ�คัญต่างๆ
• ติดตามผลการดำ�เนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท
• ดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมปฏิบตั ติ ตามกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ของหน่วยงานกำ�กับดูแล ได้แก่ การทำ�รายการระหว่างกัน การได้มา
และจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทัน
เวลา  รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้อง
ตามทีค่ วร ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
โดยทั่วไป
• ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามีการควบคุม
ภายในที่กำ�หนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล
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TATA STEEL (THAILAND)

การดูแลเรือ
่ งการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี โดยได้
กำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัท
รวมทั้งมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในโดยกรรมการ
และผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้แก่กรรมการ
และผู้บริหารเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว
ตามประกาศของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำ�หนดโทษที่ระบุไว้
กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำ�หน้าที่สรุปและรวบรวม
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีอีกด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้
ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักบรรษัทที่ดีของบริษัท ด้วยการกำ�หนด
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูล
ภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมทั้ง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

• ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน
2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำ�ปีของบริษทั และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
• กรณีท่เี ป็นข้อมูลที่สำ�คัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำ�หนดห้ามมิให้ทำ�
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ข้าง
ต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำ�การซื้อ-ขาย
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำ�นวนรวม 4,208,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย
มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตาม
มาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำ�นวน 3,178,935
บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในเรือ
่ งอื่นๆ

บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบี ย นของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยอย่ า งจริ ง จั ง มา
โดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วย
หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด
ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และ (5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ  และเพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานและการปฏิ บั ติ ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท
ให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำ�หนดหลักการสำ�คัญในแต่ละหมวดไว้ใน
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำ�มาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ข องบริ ษั ทให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
รวมทั้งทำ�การทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกำ�กับ
ดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด สำ�หรับรอบปี 2557-2558
รายงานการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ทในแต่ ล ะหมวดมี ร าย
ละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สำ�นักงานเลขานุการบริษัท ทำ�หน้าที่ดูแล
และอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462
ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกว่า  การประชุม
สามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
(ภายในเดือนกรกฎาคม) โดยการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า 
การประชุมวิสามัญ
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
โดยบริษัทได้ใช้วิธีกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 2
มิถุนายน 2557 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และทำ�การรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้
ในปี 2557 บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การกำ�กับดูแลกิจการ

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือ
โอนหุน้ การได้รบั ส่วนแบ่งในกำ�ไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้
รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเงินทุนการเปลีย่ นแปลงอำ�นาจควบคุม และการซือ้ ขาย
สินทรัพย์ท่สี ำ�คัญของบริษัทรวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติท่เี ท่า
เทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทเป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและ
กำ�หนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผล การ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำ�คัญซึ่งมีผลต่อทิศทางในการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำ�หนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริม
การใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดี
ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลาสถานที่ วาระการ
ประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่
ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำ�การ
ใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุมที่กำ�หนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณา  ระบุ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด ทั้งแบบ ก
ซึ่งเป็นแบบทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือ
หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรือ่ งได้วา 
่ “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออก
เสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
3. ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระ ทีบ่ ริษทั กำ�หนดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจำ�ปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ของ CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำ�ปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้น
ที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำ�อธิบายเกีย่ วกับเอกสารหลักฐาน เพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษา
ไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรือ่ งเผย
แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่อง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถส่งคำ�ถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่มีคำ�บอกกล่าวนัดประชุม โดยให้
ส่ ง คำ � ถามเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
กรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อส่งต่อ
ไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน ซึ่งคำ�ถามใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดส่งคำ�ถามล่วงหน้ามายังบริษัท
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บริษัทให้ความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่
เป็นเจ้าของเงินทุน โดยกำ�หนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวม
ของบริษัท และไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่
ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ดังนี้
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หมวด 1
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

การกำากับดูแลกิจการ

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้�ที่ในก�รดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทั้ง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริห�รและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
นักลงทุน สถ�บันผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยก�ร
ถือปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้
การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นเข้�ร่วมประชุม ร�ยละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. มีขน้ั ตอนก�รเข้�ร่วมประชุมทีไ่ ม่ยงุ่ ย�ก และไม่มคี �่ ใช้จ�่ ยม�กเกินไป
2. จัดสถ�นที่ประชุมที่มีก�รคมน�คมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชน
เข้�ถึง
3. จัดทำ�คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�นเพื่อแสดงสิทธิในก�รเข้�
ร่วมประชุม
4. จัดให้มีเจ้�หน้�ที่ผู้ที่มีคว�มชำ�น�ญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อ
รองรับผู้ถือหุ้นทั้งในด้�นก�รตรวจสอบเอกส�รและก�รลงทะเบียน
5. เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
ส�ม�รถมอบฉันทะก�รเข้�ร่วมประชุม โดยก�รส่งผู้แทนของตนเอง
หรือเสนอชื่อกรรมก�รอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก�รเข้�
ร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งย�กแต่ประก�รใด
รวมถึงเปิดโอก�สให้จัดส่งเอกส�รลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมล่วง
หน้�ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวล�ในก�รตรวจสอบเอกส�รใน
วันประชุม
6. จัดให้มีบริก�รติดอ�กรแสตมปŠในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
กรณีที่ไม่ได้ติดอ�กรแสตมปŠไว้
7. ใช้ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ในก�รลงทะเบียน ทำ�ให้ขั้นตอนก�ร
ดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งสะดวกและรวดเร็ว
8. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมได้ล่วงหน้� 2 ชั่วโมง ก่อน
เริ่มประชุม
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นอกจ�กนี้ ภ�ยหลังจ�กก�รประชุมได้เริม่ แล้ว ผูถ้ อื หุน้ ส�ม�รถลงทะเบียน
เข้�ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบว�ระที่อยู่ระหว่�งก�ร
พิจ�รณ�และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย
ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 มีผู้ถือหุ้นม�ประชุมทั้งที่
ม�ด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำ�นวน 678 คน นับรวมจำ�นวนหุ้น
ได้ทั้งสิ้น 6,269,645,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 74.99 ของจำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำ�นวน 8,421,540,848 หุ้น โดย
ประธ�นกรรมก�รบริษัทในฐ�นะตัวแทนของคณะกรรมก�รทั้งคณะได้
เข้�ร่วมประชุมพร้อมทั้งประธ�นกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ ประธ�นคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ และ ประธ�นคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห�
และพิจ�รณ�ผลตอบแทน และกรรมก�รทุกคนได้เข้�ร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน นอกจ�กนี้ ยังมีผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่�ย
กฎหม�ย ได้เข้�ร่วมประชุม เพื่อทำ�หน้�ที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถ�ม
ในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ก่อนเริม
่ การประชุม

เลข�นุก�รบริษทั ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทร�บถึงข้อบังคับของบริษทั ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รประชุมได้แก่ ก�ร
ออกเสียงลงคะแนนก�รนับคะแนนเสียง และก�รประก�ศผลคะแนน
ระหว่างการประชุม

ประธ�นในที่ประชุมได้ดำ�เนินก�รประชุมอย่�งโปร่งใสต�มลำ�ดับว�ระ
โดยไม่มีก�รเพิ่มว�ระเพื่อพิจ�รณ�เรื่องอื่นนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ใน
หนังสือนัดประชุมแต่อย่�งใด นอกจ�กนี้ ยังได้จดั สรรเวล�ในก�รพิจ�รณ�
แต่ละว�ระอย่�งเหม�ะสมและเพียงพอก่อนทำ�ก�รลงคะแนนเสียง เปิด
โอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลใน
ว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอก�สในก�ร
แสดงคว�มคิดเห็นตัง้ คำ�ถ�มต่อทีป่ ระชุม รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่�ง
เต็มที่
สำ�หรับก�รออกเสียงลงคะเเนน บริษทั ได้อ�ำ นวยคว�มสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
ด้วยก�รใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบก�รลงคะแนนเสียง
และก�รนับคะแนนเสียง (Inspector) ทำ�หน้�ที่ดูแลก�รนับคะแนนและ
ก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่�งโปร่งใส ถูกต้องต�มกฎหม�ยและข้อ
บังคับของบริษัท
สำ�หรับก�รนับคะแนนเสียงจะคำ�นวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธี
เก็บบัตรยืนยันก�รลงคะแนนเฉพ�ะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” /
“งดออกเสียง” และแนะนำ�ม�คำ�นวณหักออกจ�กผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด โดยสิทธิในก�รออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
สำ � หรั บ ผลก�รลงคะแนนเสี ย งจะถู ก ประก�ศหลั ง จ�กเสร็ จ สิ้ น ก�ร
พิจ�รณ�ในแต่ละว�ระโดยก�รฉ�ยสไลด์นอกจ�กนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี �ร
บันทึกภ�พก�รประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย
หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง) ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
โดยทันทีภ�ยหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุม และจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม
แล้วเสร็จภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด ซึ่งร�ยง�นก�รประชุมดัง
กล่�วได้บันทึกร�ยละเอียดไว้อย่�งชัดเจน ดังนี้
1. ร�ยชื่อพร้อมตำ�แหน่ง ของกรรมก�รและผู้บริห�รรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ที่เข้�ร่วมประชุม
2. วิธีก�รแจ้งก�รลงคะแนนเสียง และก�รนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นคำ�ถ�ม - คำ�ตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ ต�มที่ได้ระบุ
ไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

การรายงานการมีส่วนได้เสี ย

บริษทั ได้ก�ำ หนดให้กรรมก�รและผูบ้ ริห�รของบริษทั รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ ว
ข้องต้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต�มแบบ
ร�ยง�นที่คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดไว้ เมื่อได้รับก�รแต่งตั้งให้
เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�ร และมีก�รเปลี่ยนแปลงร�ยก�ร โดยมอบ
หม�ยให้เลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่รวบรวม และเสนอต่อประธ�นคณะ
กรรมก�รตรวจสอบและประธ�นคณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บร�ยง�น
ดังกล่�ว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่�วในก�รติดต�ม ดูแลก�รทำ�
ร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เช่น ร�ยก�รที่
เกี่ยวโยงกันเป็นต้น
การทำารายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รและขั้นตอนในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันไว้
อย่�งชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ

สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นใหม่จะคำ�นึงถึงขน�ดของร�ยก�ร
โดยจะนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�และเสนอต่อคณะ
กรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

การกำากับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่�นม�ไม่เคยปร�กฏว่�มีกรรมก�รและผู้บริห�รร�ยใดทำ�
ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทโดยก�รใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด

ตล�ดทุน และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
อย่�งเคร่งครัด ในกรณีที่อ�จมีก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคล
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง กรรมก�รและผู้บริห�รที่อ�จมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจ�รณ�จะไม่เข้�ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้ก�รตัดสินใจของ
คณะกรรมก�รและผู้บริห�รเป็นไปอย่�งอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่�งแท้จริง

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบท�นก�รทำ�
ร�ยก�รระหว่�งกันในทุกไตรม�ส เพือ่ ดูแลและป้องกันก�รเกิดคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ย
เหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีอีกด้วย
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่�นม�บริษัทไม่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในลักษณะที่เป็น
ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท
รวมทั้งไม่เคยฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ด
หลักทรัพย์ ในเรื่องก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันหรือก�รซื้อข�ยสินทรัพย์
แต่ประก�รใด
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บริษัทมีนโยบ�ยและวิธีก�รป้องกันก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในโดยกรรมก�ร
และผู้บริห�รไปใช้ประโยชน์อย่�งเคร่งครัด ร�ยละเอียดปร�กฎอยู่ใน
หัวข้อ “ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน” หน้� 42
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การใช้ ข้อมูลภายใน
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นายธนะ
นายชิชิร์ วีเจย์
นายศิโรโรตม์
นายไพฑูรย์
นายบริชวาล์จิด
นายทรงศักดิ์
นายจันดรา โมฮาน
นายอรุณ คูมาร์
นายวันเลิศ
นายชัยเฉลิม

เรืองศิลาสิงห์
ปิมปลิก้า
เมธมโนศักดิ์
เชื้อสุข
โกด
ปิยะวรรณรัตน์
เวอร์มา
ชอว์ดารี
การวิวัฒน์
บุญญานุวัตร

สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้อมเพ็ขร์
เปรมสุนทร
คามรา
กุปต้า
มังกัล

ชัทเทอจี

กรรมการ/
ผู้บริหาร

-

-

3. คำ�ว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
และผูซ้ ง่ึ ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายทีส่ ท่ี กุ ราย รวมถึงตำ�แหน่งในสายบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำ�นักงาน กลต ที่ “กจ 17/2551”
4. (ก) คู่สมรส
(ข) 1,320 หุ้น ของบริษัท Tata Steel Limited หุ้นละ Rs.10
(ค) 1,000 หุ้น ของบริษัท The Tinplate Company of India Limited หุ้นละ Rs.10
(ง) 376 หุ้น ของบริษัท Tata Steel Limited หุ้นละ Rs.10
(จ) 182 หุ้น ของบริษัท Tata Steel Limited หุ้นละ Rs.10

200,000
					
220,000 (ก)
182 (จ)
-

-

-

บริษัทในเครือ
คู่สมรส/บุตรที่ยัง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างรอบปีบัญชี
ไม่บรรลุนิติภาวะ
(1 เม.ย. 57-1 มี.ค. 58)
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1,320 (ข)
				
1,000 (ค)		
22,000
376 (ง)
					

หมายเหตุ :
1. บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน จำ�นวน 8,421,540,848 หุ้น คิดเป็นทุนชำ�ระแล้ว จำ�นวน
8,421,540,848 บาท
2. ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำ�กัด คำ�ว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัมหาชนจำ�กัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์
กับบริษัทเอกเชนหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ :
- บริษทั หนึง่ มีอ�ำ นาจควบคุมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ ซึง่ มีอ�ำ นาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่
ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผู้บริหาร

1 นายคูชิค
		
2 นายมาริษ
3 ผศ. รวีวัลย์
4 นายหัตถศักดิ์
5 นายธราธร
6 นายวิเวก มาดาน
7 นายปิยุช
8 นายราจีฟ

คณะกรรมการ

ลำ�ดับ รายชื่อ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
กรรมการ/ คู่สมรส/บุตรที่ยัง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างรอบปีบัญชี
ผู้บริหาร ไม่บรรลุนิติภาวะ
(1 เม.ย. 57-1 มี.ค. 58)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

TATA STEEL (THAILAND)

พนักงานทุกคนได้ถอื ปฏิบตั ติ าม “คูม่ อื จรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)”
ซึ่งถือเป็นประมวลหลักการสำ�คัญที่ใช้เป็นแนวทางในการกำ�กับดูแลการ
บริหารงานและการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ต่างๆ ในกลุม่ ทาทา โดยได้ระบุ
ข้อกำ�หนดและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างมีจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนจำ�นวน 25 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในหมวด 5
หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” รวมถึงมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทำ�ผิดหลักจรรยาบรรณ
กระบวนการดำ�เนินการภายหลังจากได้รบั แจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทำ�ผิดหลัก
จรรยาบรรณ” (Whistle Blower)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรม ด้วยการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสยั ทัศน์
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอืน่ ๆ อย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิม่ มูลค่า
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยบริษทั จะแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
ของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน

ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้องเรียน เกีย่ วกับการ
ประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วยตนเอง/จดหมาย/
E-mail/โทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

บริษทั ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณุ ค่าอย่างยิง่ จึงปฏิบตั อิ ย่างเป็น
ธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่ค�ำ นึง
ถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส
เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโต
ในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบคุณธรรม และความ
รู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของ
พนักงานและครอบครัว รวมทั้งกำ�หนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ�ทั่วไป
รวมถึงมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้
นอกจากนี้ยังให้ความสำ�คัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั่นฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
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ผู้ถือหุ้น

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุก
ด้าน โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
รับประกันสินค้าและบริการ เพือ่ ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ ใน
ด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาทีเ่ ป็นธรรม พัฒนาสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและควบคุมมาตรฐาน
การผลิต รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษาความลับ
ของลูกค้า รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์  นอกจากนี้
ยังมีนโยบายการคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำ�
กว่ามาตรฐาน
คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลัก
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท TATA ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อ
คู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือ
เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกันสำ�หรับกลุ่มบริษัทในเครือ TATA
รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติง านร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า 

ANNUAL REPORT 2014-2015

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นกลไกที่จะ
ช่วยสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่กำ�หนดตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่ทำ�ร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็น
ธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างสม่ำ�เสมอ

สำ�หรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้
(รายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน”)
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หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ย

การกำ�กับดูแลกิจการ

เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้า
ที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ�
คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โดยผ่านแหล่งและสือ่ กลางทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือ
บิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและ
เคร่งครัด ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้ ทัง้ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื อย่างเคร่งครัด
และชำ�ระหนี้ตามระยะเวลาที่กำ�หนด รวมถึงปฏิบัติตามคำ�รับรองที่ให้
ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนให้ข้อมูล
แก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดย
กำ�หนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคำ�นึงถึงหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่า
การดำ�เนินการตามนโยบายที่กำ�หนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ
หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มงวด
และต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพ
ที่ดีตลอดไป ด้วยการดำ�เนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุก
กระบวนการผลิต และทุกขัน้ ตอนการทำ�งาน รวมถึงปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาทา
ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำ�คัญและเป็นผู้นำ� ในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ยังได้กำ�หนดให้มีการนำ�แนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)”
มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้วย
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หน่วยงานราชการ

บริษัทดำ�เนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
สื่ อมวลชน

บริ ษั ทให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท แก่
สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวาง
บนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำ�คัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการ
เงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อ
ให้ เ กิ ดความสำ � คั ญผิ ดรวมทั้ ง มี ค วามเป็ น ปั จจุ บัน และทั น เวลาตาม
ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้ คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อ
สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะ
เวลาบัญชี (PeriodicReports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) และการรายงาน
ตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports)เช่น การได้มา/จำ�หน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์รายการ ที่เกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน
การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “สำ�นักงานเลขานุการบริษัท” ทำ�หน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง
และเท่าเทียมกัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ (www.set.or.th))
2. ข้อมูลคำ�อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนิน
งานทุกไตรมาส(ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)/หนังสือพิมพ์)
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียด
โครงสร้างทีแ่ สดงถึงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ไม่มโี ครงสร้างการถือหุน้ แบบปิรามิด ตลอดจนไม่มกี ารถือหุน้ ไขว้ใน
กลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial
Owner) ได้อย่างชัดเจน (รายงานประจำ�ปี/เว็บไซต์บริษัท (www.
tatasteelthailand.com))
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุน้ โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไว้ด้วย ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกันไม่เกินร้อยละ 1
ของหุ้นที่ออกแล้ว
4. ข้อมูลในรายงานประจำ�ปีมกี ารเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็น
ประโยชน์สำ�หรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำ�อธิบาย
เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน การ
วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสีย่ งต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจประวัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำ�เนินงานของบริษัท
สู่สาธารณชนโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่, รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การตลาด
และการขายเป็นผู้ให้สัมภาษณ์
ในรอบปี 2557-2558 ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการ
ดำ � เนิ น งานประจำ �ไตรมาสและประจำ � ปี ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับ นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อชี้แจงผลประกอบ
การของบริษัทรวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็กเป็น
ประจำ�อีกด้วย โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ
10-20 คน
หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
กรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิด
ชอบของกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ”
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้น
กับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงาน

บริษทั คำ�นึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิง่
(Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้กำ�หนดความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้ง
ในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงมี
ภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้จัด
ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การกำ�กับดูแลกิจการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ รายละเอียดปรากฎ
อยู่ในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท” หน้า 35
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผน
กลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัท โดย
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้นำ�เสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้
ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินงานตามนโยบาย และ
แผนงานที่กำ�หนดไว้ด้วย เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
พิจารณาทบทวนแผนการดำ�เนินงาน เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและ
พัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการ
แข่งขันของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนกำ�กับดูแล
และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับ
สากล อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้าน
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นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำ�หนดไว้แล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำ�หน้าที่ “โฆษก” ของ
บริษทั ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั สูส่ าธารณชน และจัดให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำ�หน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไปนักวิเคราะห์ และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสาร
แถลงผลการดำ�เนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้
กำ�หนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำ�กับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้
เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง  
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5. ข้อมูลการเงินที่มีรูปแบบรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป และได้รบั การรับรองจากผูส้ อบซึง่ เป็นผูม้ คี วามเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัตที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก
สำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการ
เงินทั้งรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงาน
ก.ล.ต. ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.
set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้อมูลการทำ�รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

การกำ�กับดูแลกิจการ

ผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมาย
สูงสุดคือการดำ�เนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อ
เนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ของบริษัทเป็นประจำ� โดยวิสัยทัศน์สำ�หรับปี 2558 ปรากฏตามด้านใน
ของปกหน้า
อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำ�ปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำ�ปี แผน
ระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมตั ใิ ห้มกี ารกูย้ มื เงินในวงเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาวจากธนาคาร
/สถาบันการเงิน การให้จ�ำ นองหรือจำ�นำ�สินทรัพย์เพือ่ ค้�ำ ประกันเงินกู้
การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ
การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมตั กิ ารใช้หลักการบัญชี หรือเปลีย่ นแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง
/เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อม
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำ�ไรสะสม
6. อนุมัติการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่รวมเรือ่ งทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ทีม่ มี ลู ค่าวงเงินเกินอำ�นาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำ�นอง รับจำ�นอง ขายฝาก รับซื้อฝาก
เช่า ให้เช่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8. อนุมตั กิ ารดำ�เนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรือ่ ง โครงสร้างองค์กร
การวางแผนกำ�ลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และ
งบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำ�ปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องนำ�เสนอต่อผู้ถือหุ้น
หน้าที่ของประธานกรรมการ
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หน้าที่หลักของประธานกรรมการบริษัทคือการบริหารจัดการและการ
เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการจะต้องรับ
ผิดชอบต่อคณะกรรมการ และดำ�เนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงาน
โดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทโดย
ผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ประธานยังทำ�หน้าที่เป็นผู้
ถ่ายทอดมติของกรรมการต่อไปตามความเหมาะสม
และด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะ
ผูน้ �ำ ด้านนโยบาย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ �ำ ด้านการบริหาร
งานประจำ� บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการควรมีความ
อิสระออกจากฝ่ายบริหารและไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และไม่มีธุรกิจหรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น
อิสระของประธานกรรมการ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ �ำ คัญของประธานกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผล
2. ให้ค�ำ แนะนำ�และคำ�ปรึกษาอย่างเป็นอิสระต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. หารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุการบริษทั เพือ่ กำ�หนด
วาระการประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
สอบถามและแสดงความเห็น
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและ
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. ทำ�ให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน กรรมการตรวจสอบ
จำ � นวนสองในสามเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจหรื อ มี ป ระสบการณ์
ด้านบัญชี หรือการเงิน เป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้อีกด้วย โดยทำ�หน้าที่สอบทานการดำ�เนินงานให้ถูกต้องตาม
นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดของหน่วย งานกำ�กับดูแล ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวม
ทัง้ สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบ
บริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริษัทให้อำ�นาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระ โดยคณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำ�เนินงานของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำ�เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอคำ�ปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้
อย่างเต็มที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2545
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 คน ทำ�หน้าที่ควบคุม
ดูแลกิจการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย ทัง้ ในด้านการพิจารณา
นโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอำ�นาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ
การจัดสรรงบประมาณ และการกำ�กับดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิ จารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น  2 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผล
ตอบแทน แต่เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมติของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้คราวละ 3 ปี ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวนหนึ่งใน
สามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำ�แหน่ง โดยลำ�ดับในการพ้นจาก
ตำ�แหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้ โดยมิได้กำ�หนด
ระยะเวลา วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการ
เป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทยังไม่มีนโยบายจำ�กัดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่าง
ชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิลำ�เนา
อยู่ในต่างประเทศทำ�ให้ไม่มีการรับตำ�แหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
อื่นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปี
ย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียน
อื่นเกิน 5 บริษัท ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ
สำ�หรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะ
ต้องอุทิศเวลาในการทำ�งานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้าง
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ
บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำ�หนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และ
แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อม
ทั้ ง ได้ กำ � หนดวาระการพิ จ ารณาที่ สำ � คั ญ สำ � หรั บ การประชุ ม คณะ
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ในรอบปี 2557-2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 7 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และมีสัดส่วนการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
การประชุมทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งคณะผู้
บริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่
จะประชุมเฉพาะ คณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็ม
ที่ ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเอง
เพิ่มเติมเป็นประจำ�ทุกไตรมาสด้วย
สรุปภาพรวมจำ�นวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการในปี 2557-2558 รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” หน้า 31-32
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำ�หนด
ให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยตนเองเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย สำ�หรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการเป็นรายบุคคล  ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผล
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ
งาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำ�ผล
การประเมิ น มาวิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อ สรุ ป เพื่ อ กำ � หนดมาตรการและ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
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วาระการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตาม
ผลการดำ�เนินงานไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มี
เรื่องสำ�คัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
ได้ศึกษาล่วงหน้า  7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการซี่งทำ�
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น
อย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำ�หรับการอภิปราย และแสดง
ความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติ
เสียงข้างมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์
และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม และ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
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ให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน ซึ่งมีผลตั้งแต่วัน
ที่ 31 มกราคม 2556 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำ�นวน 4
คน โดยมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่ด้านบรรษัท
ภิบาล คือ เสนอทบทวนและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำ�หนดแนวทางและสรรหาผู้ที่เหมาะสมใน
การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ
ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำ�หน้าที่
ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยน
แปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

การกำ�กับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุมคณะกรรมการ  
4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความ
พร้อมของกรรมการ 2) การกำ�หนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ  
3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการ
เงินและผลการดำ�เนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  และพิจารณาผลตอบแทน
ทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
และทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว
มาทำ�การสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท นำ�ผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำ�เนินงานต่อไป
ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
สำ�หรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557-2558 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ
อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการ
ประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
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บริษัทมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพ
ความซื่อสัตย์มีศีลธรรม และมีจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ภายใต้
“จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of Conduct
: TCoC)” ซึ่งได้มีการจัดทำ�ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดพิมพ์เป็น
หนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบับภาษาไทย พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้กำ�กับ
ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืน
จรรยาบรรณของบริษัทแล้ว จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับ
ชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

ปัจจุบัน จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีทั้งหมด 25 ข้อ
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ รายงาน
และบันทึกข้อมูลทางการเงินการแข่งขัน โอกาสว่าจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมกัน
ของขวัญและการบริจาคหน่วยงานราชการ การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สุขอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม คุณภาพของสินค้า และบริการ
ความเป็นบรรษัทพลเมือง ความร่วมมือในกลุ่มบริษัททาทา ตัวแทนของ
บริษัทและกลุ่มต่อสาธารณะ การเป็นตัวแทนบริษัทโดยบุคคลที่สาม
การใช้เครื่องหมายการค้าทาทา  นโยบายของกลุ่ม ผู้ถือหุ้น ข้อพึง
ประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทำ�งานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการ
เกี่ยวกับหลักทรัพย์และข้อมูลที่เป็นความลับ การปกป้องทรัพย์สินของ
บริษัท ความเป็นพลเมือง ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งมอบ
และการรายงานเรื่องราว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร้องเรียนการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy
and Practices”) เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืน
หรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษ
อื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ
การต่อต้านการติดสิ นบนและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รป
ั ชั่ น

บริษัทมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึด
พันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้งและตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบน
และการกระทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง บริษัทจะให้ความร่วมมือกับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาด ซึง่ นอกเหนือจากการเข้าร่วมลงนามใน “คำ�ประกาศเจตนารมณ์”
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อปี 2557 แล้ว บริษัทยังได้กำ�หนด
นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานสัญญา
จ้างพิเศษและพนักงานชั่วคราว) บริษัทย่อย/บริษัทร่วม บุคคลที่สาม
และบุคคลหรือหน่วยงานตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว   โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั การกระทำ�
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำ�เนินการใดๆ
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สาม
เพื่อการเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ
การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่
มีมูลค่า  หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่
ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน
บริษัท ตั้งแต่ปี 2552 และได้มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ อำ�นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน (กฎบัตร)
โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลงาน
ตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีหน้าทีก่ �ำ กับดูแลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ
เป็นประจำ�ทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอำ�นาจ
หน้าที่และกฏระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในให้ เ กิ ด ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และ
สามารถรับรองได้ว่าการดำ�เนินงานที่สำ�คัญและการทำ�ธุรกรรมทางการ
เงินที่สำ�คัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำ�หนด
รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” และ “การบริหาร
ความเสี่ยง” หน้า 54 และ หน้า 26
การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำ�คัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผล
ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทจะดำ�เนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระ
และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงาน
และเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำ�หนดต่างๆ ไว้
อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำ�ข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำ�ไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้
เสี ย กั บ ผลประโยชน์ ข องเรื่ องที่ กำ �ลั ง มี ก ารพิ จารณาก็ จะไม่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมหรืองดการออกเสียง
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชัน้
โดยเคร่งครัดอีกด้วย

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยนำ�ระบบที่เป็น
มาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแต่งตั้ง
คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายจัดการของแต่ละ
หน่วยงานหลักของบริษัท และบริษัทย่อยทำ�หน้าที่กำ�หนด และทบทวน
นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจทั่วทั้ง
องค์กร รวมถึงกำ�หนดและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนกำ�หนดแผนและกระบวนการที่เหมาะสม
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น และติ ด ตามผลจากการดำ � เนิ น การลด
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบเป็นประจำ�เพือ่ เป็นสัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้าในการป้องกัน
หรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

การกำ�กับดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ ยง

การฝึกอบรมและพั ฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้
บริหาร โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจำ� ตั้งแต่เริ่มเข้าตำ�แหน่งในบริษัท เช่น สำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบัน
การศึกษาของรัฐและเอกชน เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูแ้ ละความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้กรรมการ
ชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ANNUAL REPORT 2014-2015

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบ
การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและ
กำ � หนดขั้ น ตอนการปฏิบัติที่มีป ระสิท ธิภาพในการควบคุมและการ
ติดตามทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านการจัดทำ�รายงานทางการเงินและการ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่น
ให้พนักงานสามารถควบคุมกำ�กับประเมินผลและทบทวนการทำ�งาน
ของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำ�ทุจริตและการใช้อำ�นาจ
ในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำ�ผิดกฏหมาย
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การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้กำ�หนดนโยบายและกรอบการควบคุมภายให้
ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดความเสี่ยง ออกแบบ
กิจกรรมในการควบคุมและการปฏิบตั กิ าร กำ�กับดูแลและปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน   บริษัทยังจัดทำ�นโยบายและคู่มือการ
ปฏิบัติงานรวมถึงระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิงานของพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิต
สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรม
คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ให้ดูแลประสิทธิภาพของกระบวน
การทีเ่ กีย่ วข้องกับ ความเป็นอิสระ การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จริยธรรม การรายงานและการเปิดข้อมูลทางการเงิน และ
ยังทำ�หน้าที่สอบทานการดำ�เนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดีรวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและงานอื่นๆที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุม
ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งต่างซึ่งรวมถึง
• การปรึกษากับผู้บริหารถึงผลการดำ�เนินงานและเหตุการณ์ที่สำ�คัญ
• การแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อการจัดทำ�งบการเงิน
ของบริษัท และประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
• แผนการตรวจสอบประจำ�ปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี)
ทีจ่ ดั ทำ�โดยผูต้ รวจสอบภายในและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
และรายงานผลการตรวจสอบเกีย่ วกับความเพียงพอและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน
• การร้องเรียนการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ที่รายงานโดยที่
ปรึกษาด้านจรรยาบรรณ
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จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่ง
มีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษทั
โดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของ
บริษัทในแต่ละด้านสำ�หรับรอบปี 2557-2558 ดังนี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอย่างเพียงพอและสามารถ
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะฝ่ า ยได้ อ ย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทัง้
สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และยังจัดให้มี
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจำ�ปี

2557-2558 โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะยาว
แผนงานประจำ�ปีนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยคำ�นึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และความมุ่งมั่นของ
บริษัทที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
การบริหารจัดการความเสี่ ยง

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผล
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญของความเสี่ยงตามความถี่และผลกระทบที่มีต่อ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมาย แผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกถ่ายทอด
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆกำ�หนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ผู้บริหารได้มีการประชุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ประจำ�ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้
การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระที่ประธานบริษัทต้องรายงานในที่
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่
และอำ�นาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตาม
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำ�และสม่ำ�เสมอ
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรือ่ งการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลเกี่ยวข้องที่เพียงพอและรัดกุม
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล

บริษัทนำ�เสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเนื้อหาที่จำ�เป็นและสำ�คัญต่อ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างละเอียดทุกครั้ง นอกจากนี้ มีการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญและเอกสาร
บัญชีตามที่กฎหมายกำ�หนด พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บและช่องทาง
การสื่อสารที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ
ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อติดตามผล
การดำ�เนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ และได้น�ำ เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�
ทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุ และกำ�หนดมาตรการแก้ไข และ
การเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ กำ � หนดต่ อ ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษั ท อย่ า ง
สม่ำ�เสมอ

รายการบัญชีที่สำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม
2556 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

ประเภทของรายการระหว่างกัน
ขายสินค้า
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น *
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินระยะยาว
การค้ำ�ประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

2558

2557

2556

910,270
8,703
1,125,724
20,039
812
71,220
290,265
3,213
99,658
270,596

1,177,231
8,149
2,375,933
25,101
55,062
1,142
71,220
725,875
8,926
270,596

2,084,418
8,096
1,302,411
27,525
101,125
3,107
71,220
493,716
15,648
270,596

รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุ
* ในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จาก Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจ
ปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บนเงื่อนไข
การค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ
ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม่ำ�เสมอใน
การจัดหาวัตถุดิบ สำ�หรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการ
จำ�หน่ายให้แก่บริษัท และในส่วนของตั๋วเงินสามารถเพิ่มความคล่องตัว
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท  

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการ
ระหว่างกัน

ในการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันนัน้ ในแต่ละบริษทั ได้มกี ารกำ�หนด
อำ�นาจในการดำ�เนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับ
อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการ
ของบริษัทตามวงเงินที่กำ�หนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ทีว่ างไว้ การกำ�หนดอำ�นาจดังกล่าวได้มกี ารพิจารณาทบทวนอย่าง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำ�เนินงาน
และการควบคุมภายในที่ดี
ในกรณีที่อาจมีการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการ
และขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
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รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืม
ซึง่ ต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบีย้
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตรา
เทียบเคียง บริษัทจะทำ�การเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไข
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อนำ�
มาใช้เปรียบเทียบราคาสำ�หรับรายการระหว่างกันที่สำ�คัญ
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เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกัน
TATA STEEL (THAILAND)
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การดำ�เนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดใน
กรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการได้ ม าหรื อ จำ � หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ สำ � คั ญ ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำ�
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำ�ไปบนพื้นฐานของความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน
ในอนาคต

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต แนวโน้ม
ธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยว
ข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำ�เนินธุรกิจปกติและตามเงือ่ นไข
การค้าทั่วไป  
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ
ตามประกาศและข้ อ กำ � หนดของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

สำ�หรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำ�หน่าย 21,355.09 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จาก
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
และอื่นๆภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65, ร้อยละ 21
และร้อยละ 7 ตามลำ�ดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายได้เป็น
การจัดจำ�หน่ายต่างประเทศ

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เป็นเงิน
21,355.09 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,128,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนซึ่งมียอดขายสุทธิ 25,362.71 ล้านบาท จากปริมาณขาย    
1,298,000 ตัน ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากการอ่อนตัว
ของตลาดส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าต่ำ� การนำ�เข้าสินค้าเพิ่ม
ขึ้น และแนวโน้มราคาขายที่ลดลง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่จากการจำ�หน่ายสินค้า  จำ�นวน
55.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.26 ของรายได้รวม
ที่สำ�คัญได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 16.80 ล้านบาท,
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 15.20 ล้านบาท, ดอกเบี้ยรับ 8.57
ล้านบาท, กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 6.20 ล้านบาท,
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.88 ล้านบาท, และรายได้อื่น 5.71 ล้านบาท

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) เป็นเงิน
25,362.71 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนซึ่งมียอดขายสุทธิ 25,014.52 ล้านบาท จากปริมาณขาย
1,175,000 ตัน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
มาจากความต้องการในงานโครงการที่ยังทำ�ต่อเนื่อง การขายในตลาด
ต่างจังหวัดและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำ�หน่าย 25,362.71 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จาก
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
และอื่นๆภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58, ร้อยละ
27 และร้อยละ 5 ตามลำ�ดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 10 ของรายได้
เป็นการจัดจำ�หน่ายต่างประเทศ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้ทมี่ ใิ ช่จากการจำ�หน่ายสินค้า จ�ำ นวน 77.38
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.30 ของรายได้รวม ที่สำ�คัญ
ได้แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 33.33 ล้านบาท,
ดอกเบี้ยรับ 20.59 ล้านบาท, กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้
10.00 ล้านบาท, กำ�ไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี้ชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้า
จากการปรับโครงสร้างหนี้ 2.89 ล้านบาท, และรายได้อื่น 10.57 ล้านบาท
สำ�หรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำ�หน่าย 25,014.52 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จาก
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
และอื่นๆภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51, ร้อยละ 37
และร้อยละ 6 ตามลำ�ดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 6 ของรายได้เป็น
การจัดจำ�หน่ายต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่จากการจำ�หน่ายสินค้า  จำ�นวน
237.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.94 ของรายได้รวม
ที่สำ�คัญได้แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 101.46
ล้านบาท, กำ�ไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี้ชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้าจาก

ต้นทุนในการขายและอัตรากำ�ไรขั้นต้น
สำ�หรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 20,788.78  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
97.35 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 2.65  
ของรายได้จากการขาย
สำ�หรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 24,236.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
95.56 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 4.43  
ของรายได้จากการขาย
สำ�หรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 24,724.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
98.84 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 1.16  
ของรายได้จากการขาย

ANNUAL REPORT 2014-2015

สำ�หรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) เป็นเงิน
25,014.52 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,175,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนซึ่งมียอดขายสุทธิ 26,223 ล้านบาท จากปริมาณขาย
1,139,000 ตัน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 แต่มียอดขายลดลง
ร้อยละ 5 เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าเหล็กทั่วโลกในปี 2555
เทียบกับปี 2554 และแรงกดดันจากการนำ�เข้าสินค้าเหล็กลวดราคาต่ำ�
จำ�นวนมากจากจีน

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน

รายได้

การปรับโครงสร้างหนี้ 65.79 ล้านบาท, กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ
42.04 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 14.55 ล้านบาท และรายได้อื่น 13.83
ล้านบาท
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ผลการดำ�เนินงาน

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการขาย
และอัตรากำ�ไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นงวด เมษายน 2557 - มีนาคม
2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.65 ซึ่งต่ำ�กว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปีนี้
ลดลงจากปีก่อนตันละ 600 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงตันละ
300 บาท เป็นผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้ลดลงจากปีก่อน ตันละ 300
บาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นงวด เมษายน 2556 - มีนาคม
2557 อยู่ที่ร้อยละ 4.43 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปี
นี้ลดลงจากปีก่อนตันละ 1,800 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงตัน
ละ 2,300 บาท เป็นผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตันละ
500 บาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นงวด เมษายน 2555 - มีนาคม
2556 อยู่ที่ร้อยละ 1.16 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปี
นี้ลดลงจากปีก่อนตันละ 1,700 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงตัน
ละ 2,400 บาท เป็นผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตันละ
700 บาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำ�หรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (611.04) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่มีกำ�ไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท
สำ�หรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่
มีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท
สำ�หรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท ซึ่งได้รวมค่า
ใช้จ่ายพิเศษจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (3,600) ล้านบาทและการ
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (286) ล้านบาท และถ้าไม่รวม
ค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยจะมีขาดทุนสุทธิ (659.47)
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ (893.59) ล้านบาท
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วิเคราะห์การเปลีย
่ นแปลงของกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

งวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ
(611.04) ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2556 - มีนาคม 2557
ซึง่ มีผลกำ�ไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท เกิดจากปริมาณขายทีล่ ดลงเนือ่ งจาก
ความล่าช้าในการดำ�เนินงานโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน, การจำ�กัดปริมาณ
การซื้อของลูกค้าซึ่งจะสั่งเมื่อมีคำ�สั่งซื้อแล้วเท่านั้น รวมถึงแรงกดดัน
อย่างต่อเนื่องของผลต่างราคาขายและวัตถุดิบ เนื่องจากราคาเศษเหล็ก
ที่ไม่ลดลงในขณะที่ราคาขายสินค้าสำ�เร็จรูปอ่อนตัวลง และการปรับปรุง
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (200) ล้านบาท ที่คาดว่าไม่สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ทัน

งวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไร
สุทธิ 30.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2555 - มีนาคม
2556 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการที่
ดีขึ้นเกิดจากการควบคุมการใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด เน้นการ
ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
การบริการ
งวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุน
สุทธิ (4,545.47) ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2554 - มีนาคม
2555 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ (1,580.59) ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น
(2,964.88) ล้านบาท เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายพิเศษ (3,600) ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการ บริษัทได้ทำ�การทดสอบการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 มีการด้อยค่าของอาคาร
และอุปกรณ์ที่บริษัทย่อย เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำ�กัด(มหาชน) และ
การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (286) ล้านบาท ที่คาดว่าไม่
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัน
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
13,639.52 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพย์อื่น 4,651.26 ล้านบาท 5,203.66 ล้าน
บาท และ 3,784.60 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งสินทรัพย์อื่นแบ่งเป็นค่า
ความนิยม 3,456.01 ล้านบาท ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจำ�นวน 33.42
ล้านบาท ภาษีเงินได้รอขอคืนจำ�นวน 216.13 ล้านบาท และอื่นๆ
คุณภาพของสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้า
สุทธิหลังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 660.08 ล้านบาท โดยร้อยละ 100.00
เป็นลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น หากพิจารณาคุณภาพลูกหนี้การค้าของ
บริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อยละ 97.15 ของยอดลูกหนี้
การค้าดังกล่าวมีอายุหนี้ต่ำ�กว่า 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาการชำ�ระหนี้
เฉลี่ยที่บริษัทให้กับลูกค้า 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำ�นวนหนี้
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ประมาณขึ้นจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่
กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 21.88 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 3.31 ของยอดลูกหนี้การค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวม
กิจการในปี 2549

แหล่งที่มาของเงินทุน

สภาพคล่อง

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2555 1,664.03 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนิน
งาน 1,175.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินงาน 641.56 ล้านบาท
และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานลด
ลง 533.80 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ
และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 199.43 ล้านบาท  
เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร  และมีกระแสเงินสดสุทธิได้
มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 688.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการได้รับ
เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,501.51 ล้านบาท, การจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว
750.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน, การจ่ายชำ�ระคืนเจ้าหนี้การ
ค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 63.40 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
8,398.69 ล้านบาท เป็นทุนชำ�ระแล้วของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม
11,810.36 ล้านบาท โดยมีกำ�ไร/(ขาดทุน)สะสม (3,734.18) ล้านบาท,
สำ�รองตามกฎหมาย 334.60 ล้านบาท, กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0.50 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม (12.59) ล้านบาท
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น
5,240.83 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 4,612.35 ล้านบาท
และหนี้สินไม่หมุนเวียน 628.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ
88 และร้อยละ 12 ของหนี้สินรวม ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียน
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,298.95 ล้านบาท,
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 865.00 ล้านบาท, เจ้าหนี้การ
ค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,381.60 ล้านบาทและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 66.80  
ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วยหนี้สินระยะยาวจากเงินกู้ยืม
กลุ่มสถาบันการเงิน 200.00 ล้านบาท, เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 270.60 ล้านบาท และหนี้สินอื่น 157.88 ล้านบาท  
เงินกู้จากสถาบันการเงิน :
1. เงินกู้ยืมระยะสั้ น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินสองแห่งจำ�นวน 1,343 ล้านบาท และ 1,163 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการ
ทำ�สัญญาระยะสัน้ สำ�หรับวงเงินสินเชือ่ เดิมรวมจำ�นวน 1,500 ล้านบาท
เพื่อซื้อเศษเหล็ก ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้
เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,998 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 724 ล้านบาท และ 922 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการ
ทำ�สัญญาระยะสัน้ สำ�หรับวงเงินสินเชือ่ เดิมรวมจำ�นวน 968 ล้านบาท
พื่อค่าสาธารณูปโภค ต่อมาในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กลุ่มบริษัท
ได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,068 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 112 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาระยะสั้นสำ�หรับวงเงินสินเชื่อ
รวมจำ�นวน 150 ล้านบาท เพื่อค่าวัตถุดิบอื่นๆ (2557 : ไม่มี)
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2556 797.65 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
1,192.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินงาน 1,006.28 ล้านบาท และ
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานลดลง
185.84 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และ
บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 41.12 ล้านบาท  เป็นผล
จากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร  และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 1,945.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายชำ�ระคืน
กู้ยืมระยะสั้น 247.15 ล้านบาท, การจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว
1,650.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน, การจ่ายชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้า
จากการปรับโครงสร้างหนี้ 48.49 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.62 เท่า ปี 2557 ที่ 0.80 เท่า    
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2557 631.50 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนิน
งาน 888.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินงาน 373.93 ล้านบาท
และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานลด
ลง 515.00 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ
และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 124.35 ล้านบาท
เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,396.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่าย
ชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,610.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน และ
การได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 213.91 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า 
36.28 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง
สินค้าคงเหลือซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจำ�
ทุกปี

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
TATA STEEL (THAILAND)
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งจำ�นวน 120 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.81
- 4.82 ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (2557 : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญากับ
สถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวม
จำ�นวน 6,723 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย
ของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้
วงเงิน 		 อัตราดอกเบี้ย
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ�สำ�หรับเงินเบิก
เกินบัญชี (MOR)
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด  
					(MMR)
3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด
					(MMR)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้ทำ�การเบิก
ใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทแล้ว
จำ�นวน 824 ล้านบาท และ 1,120 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
2. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และฉบับที่ 2 ลงวันที่  
9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวที่ MLR - 2 ต่อปี และข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา 
โดยบริษัทใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง
เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8 เงินกู้ยืมมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วน
ทางการเงินและโครงสร้างการถือหุน้ ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขในสัญญา
เงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
กลุ่มบริษัทได้เจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำ�ระหนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ได้ประมาณไว้
โดยอิงจากกลยุทธการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของผูใ้ ห้กู้ ในช่วงทีก่ ารพิจารณาเปลีย่ นแปลงงวดการชำ�ระ
หนี้ดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชำ�ระเงินกู้ตาม
เงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถใน
การชำ�ระหนี้ต่ำ�กว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว
กับสถาบันการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติ
ผ่อนผันในการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวจากผู้ให้กู้แล้ว

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อ
การดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ภาระหนี้และภาระคํ้าประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผล
ต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ดังนี้
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้า
เงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 36 ล้านบาท
2. หนังสือค้ำ�ประกันธนาคารออกให้ราชการ 386 ล้านบาท
3. บริ ษัทย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญญาเกี่ ยวกั บการซื้ อ และติ ด ตั้ง
เครื่องจักร 13.21 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ)
99 ล้านบาท
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต

ปรากฏตามความเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อปัจจัยความเสีย่ ง และตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 25 เครื่องมือทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวนสามท่าน และกรรมการแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของบริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ในรอบปี 2557-2558 ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำ�คัญ ได้แก่ การกำ�กับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้ง
สิ้นสี่ครั้ง ซึ่งก่อนการประชุมตามระเบียบวาระในแต่ละครั้ง ได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามดูแลและหารือถึงประเด็นด้านผลการดำ�เนินงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและตรวจสอบภายใน และการบริหารทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทด้วย สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. การกำ�กับดูแลและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2557-2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบทานให้การจัดทำ�งบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เพียงพอ
และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีของไทยที่รับรองทั่วไปที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประกาศของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเชิญผู้สอบบัญชีมาให้ข้อมูลพร้อมกับฝ่ายบริหาร
และได้ซักถามข้อมูลทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับคำ�ชี้แจงจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี จนเป็นที่พอใจ จึงให้ความ
เห็นชอบต่องบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีรับรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. การกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักการสากล รวมทั้งได้ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนได้ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจำ�ทุกรายไตรมาส ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

3. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  กำ�กับดูแลรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย และข้อบังคับทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบว่ามีรายงานที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นสาระสำ�คัญ

4. การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมถึงสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งข้อ
บกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำ�คัญจะถูกรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆได้ถูกนำ�มาปฏิบัติตามอย่างเป็นที่
น่าพอใจ และจะได้รับการเฝ้าติดตามโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�

5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557-2558 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นที่พอใจ
และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและ   ได้มาตรฐานตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มี
มติให้ความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้ง นางสาวธนาวรรณ
อนุรัตน์บดี หรือ นายมนูญ มนูสุข หรือ นายชูพงษ์ สุรชูติกาล แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558-2559 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

61

6. การพิ จารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ANNUAL REPORT 2014-2015

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแล สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้วทุกไตรมาส ซึ่งข้อ
สังเกตจากการตรวจสอบส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการควบคุมภายใน ในด้านของกระบวนการจัดหาและเจ้าหนี้ การขาย
และการรับชำ�ระหนี้ การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด การบริหารสินค้าคงเหลือ การบัญชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP Post Implementation)
เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลและให้มีการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนั้นผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ
สอบภายในยังได้รับการประเมินโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำ�คัญ โดยมีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้กำ�หนดไว้ ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท  มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ สำ�หรับรายการ
ที่เกี่ยวโยงที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดตามนโยบายของบริษัท มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำ�หนด กฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การจัดทำ�งบการเงิน
ประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งกำ�หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงินอย่างเป็นสาระสำ�คัญแต่อย่างใด
กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 เมษายน 2558
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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มาริษ สมารัมภ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน 2558

นายคูชิค ชัทเทอจี
ประธานกรรมการ

นายราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัท ทาทา สตีล(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว
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คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำ�กับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี
2557-2558 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
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คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี 2557-2558 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิด
เผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

รายงานของผู้สอบบัญชี รบ
ั อนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจ
สอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการ
เงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และ
การนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 เมษายน 2558

ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ลูกหนี้อื่นบริษัทอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

4.1

708,600,118

1,340,103,987

478,515,960

1,140,924,373

22
5
22

660,084,040
811,810
29,828,426
-

55,062,113
637,674,394
1,142,225
43,404,741
-

35,389,475
6,841,646
1,612,506,835

39,885,573
15,514,318
382,189,830

3,222,678,173
10,667
29,246,150

4,575,827,652
613
40,491,558

865,000,000
2,799,472

1,610,000,000
2,677,606

22
22
6

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

8,988,259,518

9,501,337,028

12,452,930,634

13,330,000,885

รวมสินทรัพย์		

13,639,518,902

16,195,044,311

15,453,984,022

16,521,192,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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			รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
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			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 4,651,259,384 6,693,707,283 3,001,053,388 3,191,191,700
								
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
500,000
600,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
7
- 12,013,047,275 12,013,047,275
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6
1,241
1,241
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
200,000,000 1,065,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8
5,114,275,689 5,419,662,135
8,930,903
11,166,059
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
9
89,383,983
112,713,795
87,675,805
110,501,257
ค่าความนิยม
10
3,456,014,092 3,456,014,092
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
11
33,417,623
228,031,827
10,313,908
8,951,528
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
12
294,666,890
284,313,938
132,962,743
121,334,766

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
13.1
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
22
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
เจ้าหนี้อื่นบริษัทอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนีก้ ารค้าจากการปรับโครงสร้างหนีข้ องบริษทั ย่อย 14
เงินกู้ยืมระยะยาว
13.2
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

2,298,948,887

2,085,035,889

120,000,000

-

290,264,706
510,732,125
3,212,989
24,830,401
134,483,969
418,078,010

725,875,565
688,720,909
8,926,225
18,776,296
29,333,795
477,089,580

3,640,070
12,746,351
39,563,937

10,112,469
7,432,726
49,092,866

6,326,827
865,000,000
4,695,671
55,777,846

6,326,827
1,610,000,000
19,932,274
49,010,723

865,000,000
1,231,360,439
8,643,062

1,610,000,000
819,282,082
9,755,667

			รวมหนี้สินหมุนเวียน		 4,612,351,431 5,719,028,083 2,280,953,859 2,505,675,810
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
13.2
200,000,000 1,065,000,000
200,000,000 1,065,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22
270,596,275
270,596,275
270,596,275
270,596,275
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
16
157,881,429
123,948,166
47,850,053
40,920,033
628,477,704

1,459,544,441

518,446,328

1,376,516,308

รวมหนี้สิน		

5,240,829,135

7,178,572,524

2,799,400,187

3,882,192,118
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			รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

17

8,411,281,831
(12,592,064)

9,027,785,346
(11,313,559)

12,654,583,835
-

12,639,000,467
-

		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		

8,398,689,767

9,016,471,787

12,654,583,835

12,639,000,467

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 13,639,518,902

16,195,044,311

15,453,984,022

16,521,192,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว						
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำ�ระครบแล้ว  		 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848
8,421,540,848
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นสามัญ
3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766
3,258,624,766
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ		
130,201,936
130,201,936
130,201,936
130,201,936
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
17
334,595,571
333,845,739
334,595,571
333,845,739
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
(3,734,180,090) (3,117,026,503)
509,620,714
494,787,178
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
498,800
598,560
-

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

21,355,093,362 25,362,713,299
(20,788,779,105) (24,236,734,885)
-

2558

2557

344,945,292
(396,338,790)

310,606,104
(364,131,983)

กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น		
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
7
อื่นๆ
19
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน		

566,314,257

1,125,978,414

(51,393,498)

(53,525,879)

8,575,935
15,199,901
31,588,397
(206,621,504)
(568,811,609)
(3,977,077)
(227,961,794)

20,591,968
56,794,810
(219,881,051)
(557,842,322)
(5,117,507)
(9,184,190)
(327,536,061)

114,804,089
104,999,964
1,200,499
(15,103,431)
(3,977,077)
(13,013)
(137,029,957)

219,821,066
132,307
209,999,928
690,637
(12,213,935)
(5,117,507)
(231,069,217)

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
11

(385,693,494)
(225,349,008)

83,804,061
(53,020,009)

13,487,576
1,509,062

128,717,400
1,093,488

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี		

(611,042,502)

30,784,052

14,996,638

129,810,888
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กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
(100,000)
(700,000)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
16
(7,746,264)
16,809,498
733,412
3,386,156
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
1,106,746
(2,170,440)
(146,682)
(677,231)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี		

(6,739,518)

13,939,058

586,730

2,708,925

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		

(617,782,020)

44,723,110

15,583,368

132,519,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
					
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
			 		
21 บาท
21 บาท

2557

2558

2557

(609,764,237)
(1,278,265)

30,791,827
(7,775)

14,996,638
-

129,810,888
-

(611,042,502)

30,784,052

14,996,638

129,810,888

(616,503,515)
(1,278,505)

44,732,565
(9,455)

15,583,368
-

132,519,813
-

(617,782,020)

44,723,110

15,583,368

132,519,813

(0.07)
(0.07)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.02
0.02

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

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

70

หุ้นสามัญ

หุ้น
บุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น
สิ้นสภาพ

จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รอง
ตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้
จัดสรร
(ขาดทุน)

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

8,983,052,781 (11,304,104) 8,971,748,677
44,732,565
(9,455) 44,723,110

- 8,421,540,848

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 31 มีนาคม 2558

- 3,258,624,766 130,201,936 334,595,571 (3,734,180,090)

498,800

8,411,281,831 (12,592,064) 8,398,689,767

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 31 มีนาคม 2557
- 8,421,540,848
- 3,258,624,766 130,201,936 333,845,739 (3,117,026,503)
598,560 9,027,785,346 (11,313,559) 9,016,471,787
																
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 1 เมษายน 2557
- 8,421,540,848
- 3,258,624,766 130,201,936 333,845,739 (3,117,026,503)
598,560 9,027,785,346 (11,313,559) 9,016,471,787
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 17
749,832
(749,832)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
- (616,403,755)
(99,760) (616,503,515) (1,278,505) (617,782,020)

1,296,880
(698,320)

ผลกำ�ไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วน ส่วนได้เสีย
ของ
ที่ไม่มี รวมส่วน
ผู้ถือหุ้น
อำ�นาจ ของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น บริษัทใหญ่ ควบคุม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 1 เมษายน 2556		 252,773,225 8,168,767,623 127,849,137 3,130,775,629 130,201,936 327,219,749 (3,155,831,398)
หุ้นบุริมสิทธิสิ้นสภาพ 17 (252,773,225) 252,773,225 (127,849,137) 127,849,137
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 17
6,625,990
(6,625,990)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
45,430,885

หุ้น
บุริมสิทธิ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

TATA STEEL (THAILAND)

หมายเหตุ
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-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 1 เมษายน 2557
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 17
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 31 มีนาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

252,773,225
(252,773,225)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 1 เมษายน 2556		
หุ้นบุริมสิทธิสิ้นสภาพ 17
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 17
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		 31 มีนาคม 2557

หุ้น
บุริมสิทธิ

8,421,540,848

8,421,540,848
-

8,421,540,848

8,168,767,623
252,773,225
-

หุ้นสามัญ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

-

-

-

127,849,137
(127,849,137)
-

หุ้น
บุริมสิทธิ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุ
130,201,936

130,201,936
-

130,201,936

130,201,936
-

ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น
สิ้นสภาพ

334,595,571

333,845,739
749,832
-

333,845,739

327,219,749
6,625,990
-

จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รอง
ตาม
กฎหมาย

509,620,714

494,787,178
(749,832)
15,583,368

494,787,178

368,893,355
(6,625,990)
132,519,813

ยังไม่ได้
จัดสรร

กำ�ไรสะสม

12,654,583,835

12,639,000,467
15,583,368

12,639,000,467

12,506,480,654
132,519,813

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

3,258,624,766

3,258,624,766
-

3,258,624,766

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

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		 (385,693,494)
83,804,061
13,487,576
128,717,400
รายการปรับปรุง :
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
- (104,999,964)
(209,999,928)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(16,800,000)
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(2,990,405)
4,377,819
27
(1,130)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ 6,398,859
1,932,536
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
482,431,825
535,541,417
28,381,620
28,935,889
ค่าตัดจำ�หน่ายลูกกลิ้ง
38,732,676
53,301,915
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฏหมาย
34,831,259
14,466,435
11,591,432
3,905,336
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ
482,146
11,092,514
213,878
3,837,607
ดอกเบี้ยรับ
(8,575,935)
(20,591,968) (114,804,089)
(219,821,066)
ดอกเบี้ยจ่าย
227,961,794
327,536,061
137,029,958
231,069,217
กำ�ไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
(2,887,609)
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์					
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2,885,750)
(4,889,982)
2,345
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
38,280
40,553
10
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(168,561)
ประมาณการเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนปีก่อน
2,733,100
-
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373,931,255

1,006,288,291

(29,099,552)

(33,354,330)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

55,062,113
(22,409,646)
330,415
13,576,315
1,308,017,944

46,062,554
157,313,341
1,964,430
(25,062,742)
338,524,178

-

4,677,864
8,672,672
-

(7,662,481)
(10,156,920)
-

23,826,391
(432,882,043)
(177,266,802)
(5,713,236)
5,704,811
105,150,174

70,367,628
222,116,969
(178,956,686)
(6,721,398)
(1,289,011)
(951,657)

(919,233)
(6,703,716)
5,690,885
-

17,346,779
4,305,123
(1,300,938)
-

(60,414,890)
(10,719,260)

(11,877,883)
(12,371,860)

(6,466,892)
(4,260,000)

12,778,492
(2,275,500)

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน		

1,176,193,541

1,605,406,154

(28,407,972)

(20,319,775)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้อื่นบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินค้าคงเหลือลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นลดลง
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่นบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
จ่ายดอกเบี้ย
		 จ่ายภาษีเงินได้		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

(230,538,988)
(56,724,420)

(326,897,554)
(86,386,194)

(140,855,188)
(11,626,478)

(231,576,216)
(11,506,298)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน		
888,930,133 1,192,122,406 (180,889,638)
(263,402,289)
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
104,999,964
209,999,928
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
16,800,000
รับดอกเบี้ย
9,371,803
22,300,711
115,418,191
221,893,628
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,903,754
6,404,969
9,439
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(152,408,652)
(68,253,383)
(2,684,377)
(5,653,097)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1,013,905)
(1,580,400)
(1,013,905)
(1,540,400)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
- (1,230,317,005)
(45,803,478)
เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 1,610,000,000 1,650,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(124,347,000)
(41,128,103)
596,402,868 2,028,906,020
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
213,912,998
(247,144,793)
120,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
412,078,357 (1,016,011,744)
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(48,497,962)
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		 (1,610,000,000) (1,650,000,000) (1,610,000,000) (1,650,000,000)
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เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(1,396,087,002) (1,945,642,755) (1,077,921,643) (2,666,011,744)
								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		 (631,503,869)
(794,648,452) (662,408,413)
(900,508,013)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		 1,340,103,987 2,134,752,439 1,140,924,373 2,041,432,386
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.1

708,600,118

1,340,103,987

478,515,960

1,140,924,373

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทใหญ่”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีที่อยู่จดทะเบียนตั้ง
อยู่ที่อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นและให้บริการด้าน
บริหาร และเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้น
ร้อยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์โดยเป็นบริษัทในเครือของ Tata Steel Limited ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอินเดีย ซึ่งมีฐาน
ลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก
บริษัทมีบริษัทย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ทำ�การผลิต รับจ้างผลิต จำ�หน่ายและซื้อมาขายไป สินค้า
เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก การขายสินค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจำ�นวนร้อยละ 93 และร้อย
ละ 89 ของยอดขายทั้งหมดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ตามลำ�ดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ลักษณะธุรกิจ

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

ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผลิต รับจ้างผลิต จำ�หน่ายและซื้อมาขายไป
  สินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวดและ
  เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
ณ วันที่
31 มีนาคม
2558

ณ วันที่
31 มีนาคม
2557

99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

2. เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินและการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท เอ็น.ที.เอส.”) มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำ�นวน 3,021 ล้านบาท และ 2,129 ล้านบาท ตามลำ�ดับ แต่อย่างไรก็ตาม จำ�นวนหนี้สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืม
จากบริษัทใหญ่ เป็นจำ�นวน 2,478 ล้านบาท และ 1,833 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยบริษัทใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับ บริษัท
เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท เอ็น.ที.เอส. สามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้จัดทำ�แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว
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บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่
อาจมีอยู่หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทได้ดำ�เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน” และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง “กำ�หนดรายการ
ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”  
2.3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำ�หนด
ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
ดังต่อไปนี้
			มาตรฐานการบัญชี 			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำ�เสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

2
3
5
8

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2555)
2555)
2555)
2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน

			 การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15
27
29
32

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

			 แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

			

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

2.4 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้แทนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้นำ�กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวด
ที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้ว เห็นว่ากรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

1 (ปรับปรุง 2557)
2 (ปรับปรุง 2557)
7 (ปรับปรุง 2557)
8 (ปรับปรุง 2557)
10 (ปรับปรุง 2557)
11 (ปรับปรุง 2557)
12 (ปรับปรุง 2557)
16 (ปรับปรุง 2557)
17 (ปรับปรุง 2557)
18 (ปรับปรุง 2557)
19 (ปรับปรุง 2557)
20 (ปรับปรุง 2557)
21 (ปรับปรุง 2557)
23 (ปรับปรุง 2557)
24 (ปรับปรุง 2557)
26 (ปรับปรุง 2557)
27 (ปรับปรุง 2557)
28 (ปรับปรุง 2557)
29 (ปรับปรุง 2557)
33 (ปรับปรุง 2557)
34 (ปรับปรุง 2557)
36 (ปรับปรุง 2557)
37 (ปรับปรุง 2557)
38 (ปรับปรุง 2557)
40 (ปรับปรุง 2557)

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง  
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ต้นทุนการกู้ยืม  
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน  
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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2.5 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

2 (ปรับปรุง
3 (ปรับปรุง
5 (ปรับปรุง
6 (ปรับปรุง
8 (ปรับปรุง
10
11
12
13

2557)
2557)
2557)
2557)
2557)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

			 การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15
25
27
29
31
32

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2557)
2557)
2557)
2557)
2557)
2557)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

1
4
5
7

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2557)
2557)
2557)
2557)

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

10 (ปรับปรุง 2557)
12 (ปรับปรุง 2557)
13 (ปรับปรุง 2557)
14

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15 (ปรับปรุง 2557)
17 (ปรับปรุง 2557)
18 (ปรับปรุง 2557)
20

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทาง
  การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และ
  ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัทเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวที่มีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
2.6 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาประกันภัย

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่สอดคล้องกับธุรกรรมของกลุ่มบริษัท
งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนใน บริษัท 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
2.7 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการที่มีนัยสำ�คัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำ�งบการเงินรวม
			 บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำ�นาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำ�หนด
นโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

			 การรวมธุรกิจ
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การรวมธุรกิจบันทึกโดยวิธีซื้อธุรกิจ ต้นทุนการซื้อธุรกิจบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ตราสารทุนและหนี้สินที่ได้รับ ณ วันที่มีการ
แลกเปลี่ยน รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. นโยบายการบัญชี ที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ทุกประเภททีถ่ งึ กำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือน
หรือน้อยกว่าตั้งแต่วันที่ได้มาโดยไม่รวม เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทกำ�หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้ข้อสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาและประมาณจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้
ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้และรายงานอายุลูกหนี้ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ
กลุ่มบริษัทตัดรายการลูกหนี้การค้าหลังจากการขายลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบริษัททำ�การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของอย่างมีนัยสำ�คัญในลูกหนี้การค้าแก่ผู้ซื้อ
3.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้นทุนของสินค้าคำ�นวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุและอื่นๆ

- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และสภาพ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิต
สินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำ�เป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
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3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า จะจัดประเภทเป็น
เงินลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุนและหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้นอาจจะไม่ได้รับคืน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและ
อุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้
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การจำ�หน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักทรัพย์ ที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี
  เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 25 ปี
  ยานพาหนะ
5 - 10 ปี
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน 3 - 25 ปี
			
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการติดตั้ง
3.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี
3.7 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทที่ได้
มาจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า  กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษัทจะทำ�การประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชี กลุม่ บริษทั จะรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมได้ในอนาคต

81

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้
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ค่าตัดจำ�หน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมได้หยุดการตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน
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3.8 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นปีว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำ�หรับค่าความนิยม จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  ซึ่งในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่
ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการ
จำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทได้รับรู้ในงวดก่อนเมื่อข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
3.9 ผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ข้อผูกพันตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ข้อผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน และผลประโยชน์อื่นตามนโยบายของบริษัท คำ�นวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำ�หรับการทำ�งานของ
พนักงานในปัจจุบันและในอดีต ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวได้ปรับลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ผลประโยชน์ดังกล่าวคำ�นวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เข้ากำ�ไรสะสมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวน
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3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าที่เกิด
ขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่จะ
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคำ�นวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา  ดอกเบี้ยหรือ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ค่าบริการจัดการรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จแล้ว
ดอกเบี้ยรับบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงินต้นที่คงค้างและอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.11 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่
รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้ว หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในการได้รับประโยชน์จากรายการ
บัญชีนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำ�นวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า 
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูเ้ มือ่ มีการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าสำ�หรับการขายในประเทศ และเมือ่ ส่งสินค้าให้ผรู้ บั จัดส่งสินค้าสำ�หรับการขาย
ส่งออก ซึ่งได้หักส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อและสินค้ารับคืนแล้ว

3.12 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำ�นองเดียวกันรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้น
ในกรณีที่มีการบันทึกต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา  ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำ�มาใช้เองหรือเพื่อขาย
3.13 ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้คำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
และปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินกับราคาตามฐานภาษี กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสำ�หรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

3.14 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใน
ระหว่างปีและกำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
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ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้หรือกลับรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นกรณีที่ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกรวมหรือหักจาก
รายการดังกล่าวในส่วนของผู้ถือหุ้น

ANNUAL REPORT 2014-2015

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน เมื่อเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่จะต้องนำ�ส่งให้กับหน่วย
จัดเก็บภาษีเดียวกันและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินได้ด้วยยอดสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.15 รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี ยกเว้นรายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กลุ่มบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินบางส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
โดยการทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร กลุ่มบริษัทรับรู้กำ�ไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.16 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี่ยงของ
สินทรัพย์ และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง
มือทางการเงินไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 25 และข้อ 26
กำ�ไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สิน รับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายและจำ�นวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์
หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือเพื่อการค้า
3.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจในการกำ�หนดนโยบายการ
บัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานรวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ ริหาร ได้พจิ ารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้
การใช้ดุลยพินิจที่สำ�คัญในการใช้ประมาณการทางบัญชีมีดังต่อไปนี้
การด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการ
ขายสุทธิและมูลค่าจากการใช้
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มูลค่าจากการใช้คำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจใน
ปัจจุบันโดยใช้ประมาณการทางตลาดที่สมเหตุสมผล
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสที่
กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�ธนาคารที่ถึงกำ�หนด
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
			รวม		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

1
130,337
578,212

1
37,277
802,066

421
478,045

377
639,787

50

500,760

50

500,760

708,600

1,340,104

478,516

1,140,924

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้
• การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัท
บันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวจำ�นวน 0.1 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
• รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

2557

2558

2557

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา
บวก ซื้อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี

11,868
153,825
(153,422)

27,299
54,403
(69,834)

525
3,374
(3,698)

625
7,093
(7,193)

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป

12,271

11,868

201

525

• ในระหว่างปี 2557 บริษัท เอ็น.ที.เอส.ได้ทำ�การตัดจำ�หน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำ�นวน 17 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเต็มมูลค่าแล้ว (2558 : ไม่มี)
• ในเดือนธันวาคม 2556 หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทได้สิ้นสภาพ ส่งผลให้ทุนที่ออกและชำ�ระแล้วของหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้นดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

8,421,541
(8,421,541)

8,421,541
(8,421,541)

-

-

127,849
(127,849)

127,849
(127,849)

-

-

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิยกมา
หัก หุ้นบุริมสิทธิสิ้นสภาพ
หุ้นบุริมสิทธิยกไป
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิยกมา
หัก หุ้นบุริมสิทธิสิ้นสภาพ
หุ้นบุริมสิทธิยกไป
5. ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
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2557

2558

2557

ภายในวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

612,748

626,845

-

-

28,532
9,634
7,960
23,085

10,338
13
22,658

-

-

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

681,959
(21,875)

659,854
(22,180)

-

-

660,084

637,674

-

-

รวม
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ในปี 2551 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญา “Receivable Purchase Agreement” กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเฉพาะจำ�นวนที่ผู้ซื้อยอมรับไปยังผู้ซื้อแล้ว
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้ขายลูกหนี้การค้าให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นจำ�นวน 9,137 ล้านบาท
และจำ�นวน 10,236 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและ
มูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

858,642
464,587
526,728
718,513
471,599
218,888

1,339,040
703,348
1,042,343
748,958
574,994
215,985

-

-

3,258,957

4,624,668

-

-

(36,279)

(48,840)

-

-

3,222,678

4,575,828

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6. สิ นค้าคงเหลือ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทบันทึกโอนกลับค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพที่เคยปรับลดลง
ในปีก่อนจำ�นวน 19 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายมีจำ�นวน 6
ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทบันทึกโอนกลับค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพที่เคยปรับลดลง
ในปีก่อนจำ�นวน 29 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายมีจำ�นวน 2
ล้านบาท
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มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีจำ�นวน 20,801 ล้านบาท และ
24,263 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2558

2557

ทุนชำ�ระแล้ว
2558

2557

วิธีราคาทุน
2558

เงินปันผล

2557

2558

2557

เงินลงทุนในหุ้นทุน									
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
99.99
99.99 120,000 120,000 2,554,386 2,554,386
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
99.99
99.99 1,750,000 1,750,000 3,656,874 3,656,874 105,000 210,000
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
   จำ�กัด (มหาชน)
99.76
99.76 4,627,965 4,627,965 9,181,787 9,181,787
				รวม			 6,497,965 6,497,965 15,393,047 15,393,047 105,000 210,000
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
- (3,380,000) (3,380,000)
				รวม			 6,497,965 6,497,965 12,013,047 12,013,047 105,000 210,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) “การด้อยค่าของสินทรัพย์”กลุ่มบริษัทได้ทำ�การประเมินการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอส. และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า  เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำ�นวน 3,380 ล้านบาท ในงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี และใช้
อัตราการเติบโตคงที่ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต และใช้อัตราร้อยละ 9.00 ในการคิดลดกระแสเงินสด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

660
2,720

3,380
-

					
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

3,380
220

3,380
-

		รวม		

3,600

3,380
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ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้ทำ�การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและพบว่าไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

714,611
4,453,392
14,859,212
3,461
186,233

เพิ่มขึ้น

12,534
48,993
6,134

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

จำ�หน่าย

โอน

(41,633)
(134)
(1,515)

15,365
36,076
1,976

รวมราคาทุน
20,216,909
67,661
(43,282)
53,417
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(2,507,697)
(81,356)
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(9,224,204)
(362,139)
19,306
ยานพาหนะ
(3,418)
(43)
134
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
(143,725)
(14,550)
1,406
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
					
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
					
งานระหว่างก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(11,879,044)

(458,088)

20,846

-

714,611
4,481,291
14,902,648
3,327
192,828
20,294,705
(2,589,053)
(9,567,037)
(3,327)
(156,869)
(12,316,286)

8,337,865				
(2,939,708)
22,327
-

7,978,419
(2,917,381)

5,398,157				

5,061,038

21,505
5,419,662

85,150

-

(53,417)

53,238
5,114,276
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2557
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2556
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

714,611
4,449,176
14,772,421
3,468
176,981

เพิ่มขึ้น

10,143
5,027

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

จำ�หน่าย

โอน

(35,692)
(7)
(1,397)

4,216
112,340
5,622

รวมราคาทุน
20,116,657
15,170
(37,096)
122,178
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(2,426,572)
(81,125)
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(8,843,336)
(415,106)
34,238
ยานพาหนะ
(3,378)
(47)
7
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
(129,940)
(15,081)
1,296
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
					
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
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งานระหว่างก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

(11,403,226)

(511,359)

35,541

-

714,611
4,453,392
14,859,212
3,461
186,233
20,216,909
(2,507,697)
(9,224,204)
(3,418)
(143,725)
(11,879,044)

8,713,431				
(2,939,708)
-

8,337,865
(2,939,708)

5,773,723				

5,398,157

105,990

37,693

-

(122,178)

21,505

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,879,713
									
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		2558						

5,419,662

		2557						

511,359

458,088

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2557

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

77,218
(66,052)

999
(4,542)

(344)
291

1,361
-

79,234
(70,303)

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ระหว่างติดตั้ง

-

1,361

-

(1,361)

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

11,166

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

8,931

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�หน่าย

71,686
(60,803)

5,553
(5,259)

(21)
10

โอน
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557
77,218
(66,052)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
10,883
									
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		2558						

11,166

		2557						

5,259

4,542

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจำ�นวน		5,450,378

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

5,320,456

62,690

51,884

ANNUAL REPORT 2014-2015

เพิ่มขึ้น

91

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รวมอุปกรณ์สำ�นักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษัทดังนี้

งบการเงินรวม
		2558
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

43,838
(43,838)

44,128
(44,124)

43,293
(43,293)

43,582
(43,582)

-

4

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำ�นวน 3,792 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (4,057 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) ได้ใช้เป็นหลัก
ประกันสำ�หรับเงินกู้ยืม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง (ดูหมายเหตุข้อ 13.2)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ได้เกิดเหตุการณ์ถังบรรจุสารเคมีระเบิดภายในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม
จำ�กัด (“บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม”) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยามได้ดำ�เนินการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวและได้รับเงินชดเชย
ความเสียหายสุทธิจากมูลค่าซากและค่าเสียหายตามสัญญา  บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม บันทึกจำ�นวนเงินชดเชยที่ได้รับเป็นรายได้อื่นในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 25 ล้านบาท (2558 : ไม่มี)
ผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) “การด้อยค่าของสินทรัพย์” (ดูหมายเหตุข้อ 7)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทตัดสินใจบันทึกการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัท เอ็น.ที.เอส. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นได้แสดงรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ การด้อย
ค่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูปหรือลดทอนความสามารถของกลุ่มบริษัทในการให้บริการแก่
ตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของบริษัท เอ็น.ที.เอส. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2558 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในเตาถลุง MBF ในตลาดโลกสูงทำ�ให้
เกิดผลเสียต่อการบริหารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเตาถลุง MBF ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหยุด
การผลิตชั่วคราว สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีจำ�นวนรวม  28 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
9. โปรแกรมคอมพิ วเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : พันบาท
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งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2557

เพิ่มขึ้น

246,974
(134,260)

990
(24,344)

-

24

112,714

โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

-

24
-

247,988
(158,604)

-

(24)

-

จำ�หน่าย

89,384

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2556

เพิ่มขึ้น

245,434
(110,078)

1,540
(24,182)

จำ�หน่าย
-

โอน
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557
246,974
(134,260)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
135,356
112,714
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี						
		2558						
24,344
		2557						

24,182

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

237,563
(127,062)

990
(23,839)

-

24

110,501

โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

-

24
-

238,577
(150,901)

-

(24)

-

จำ�หน่าย

87,676
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2556

เพิ่มขึ้น

236,023
(103,385)

1,540
(23,677)

จำ�หน่าย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

โอน

-

-

237,563
(127,062)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
132,638
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
		2558						

110,501

		2557						

23,677

23,839

ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งหักค่าตัดจำ�หน่ายทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หัก
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมทั้งจำ�นวน

4,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

4,455

32

-

10. ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
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งบการเงินรวม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551)			

5,607,769
(1,491,432)

						
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

4,116,337
(660,323)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

3,456,014

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

3,456,014

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริษัทหยุดตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน ซึ่งมีผล
ทำ�ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการตัดจำ�หน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัททำ�การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมเป็น
จำ�นวนเงินรวม 3,380 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจำ�นวน 660 ล้านบาท และอาคารและอุปกรณ์จำ�นวน
2,720 ล้านบาท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่ามูลค่า
ตามบัญชี ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอ็น.ที.เอส.) ซึ่งมีการด้อยค่าจำ�นวน 3,380 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 7)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัททำ�การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและพบว่าไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าความนิยมข้างต้นเกิดจากการซื้อบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

11. ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการสำ�หรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

29,628

51,494

-

-

(4,013)
199,734

1,526
-

(1,509)
-

(1,093)
-

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

225,349

53,020

(1,509)

(1,093)

ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ 20 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงที่คำ�นวณจากกำ�ไรก่อนหักภาษีเป็นดังนี้
หน่วย : พันบาท

2557

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 				(385,693)
ขาดทุนจากรายการระหว่างกัน
-

83,804
(139)

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สุทธิจากผลกำ�ไรจากรายการระหว่างกัน			 (385,693)
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
(77,139)

83,665
16,789

95

				 2558
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งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
				 2558
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษี
-  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการตัดรายการระหว่างกัน
-  ผลแตกต่างถาวร
-  ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2557

100,356
2,398
199,734

36,065
166
-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1)				225,349

53,020

(1) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลคำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิทางภาษีของแต่ละกิจการ มิได้คำ�นวณจากงบการเงินรวม

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำ�นวน 100 ล้านบาท เกิดจากขาดทุน
จากการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในโอกาสที่กลุ่มบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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				 2558

2557

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้				13,488

128,717

ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ			
หักเป็นค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปันผลรับ

2,698

25,743

14,137
(18,344)

13,634
(40,470)

รายได้ภาษีเงินได้				

(1,509)

(1,093)

				 อัตราภาษี
				 (ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษีที่แท้จริง

(11)

(1)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 อัตราภาษีที่แท้จริงต่ำ�กว่าอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
ทางภาษีสำ�หรับปี เนื่องจากบริษัทมีเงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ณ วันที่ 31 มีนาคม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษีของ
สินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและ
มูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนสะสมทางภาษี
กำ�ไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รับรู้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ขาดทุน
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

26,019

3,598

1,106

30,723

1,270
199,734
212
797

688
(199,734)
(212)
(61)

-

1,958
736

228,032

(195,721)

1,106

33,417

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและ
มูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนสะสมทางภาษี
กำ�ไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รับรู้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไร
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

26,782

1,407

(2,170)

26,019

4,175
199,734
240
797

(2,905)
(28)
-

-

1,270
199,734
212
797

231,728

(1,526)

(2,170)

228,032

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ บริษัท เอ็น.ที.เอส. จำ�นวน 200 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “ภาษีเงินได้” ย่อหน้า 34 จึงสรุปให้ตัด
จำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 5,818 ล้านบาท และ 4,549 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งไม่ได้
รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เมษายน 2556
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,951

รับรู้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไร
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

(146)

10,314

1,509

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,535

รับรู้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน

1,093

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไร
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
(677)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

8,951

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 139 ล้านบาท และ 68 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งไม่ได้
รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563
		 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ภาษีเงินได้รอขอคืน
ลูกหนี้ระยะยาว - Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
อื่นๆ

216,126
71,220
7,321

204,246
71,220
8,848

57,548
71,220
4,195

45,922
71,220
4,193

		รวม		

294,667

284,314

132,963

121,335

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

12. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้มีข้อโต้แย้งในเรื่องการตีความในการคำ�นวณภาษีและวิธีปฏิบัติสำ�หรับการใช้ผลขาดทุน
สะสมที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมเงินเพิ่มเป็นจำ�นวนเงินรวม 103 ล้านบาท
เพื่อมิให้มีเงินเพิ่มเกิดขึ้นอีก บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มดังกล่าว ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2553 บริษัทย่อยได้ดำ�เนินการยื่น
แบบการชำ�ระภาษีเพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีและยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาษีตามคำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายเพื่อขอทราบคำ�ชี้แจงเกี่ยว
กับขั้นตอนในการปรับปรุงผลขาดทุนสะสม ยกมาที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 บริษัทย่อย
ได้ทำ�หนังสือทวงถามการขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรได้รับเรื่องแล้วและกำ�ลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำ�ร้อง ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ
13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

13.1 เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

2557

2558

2557

2,298,949

2,085,036

120,000

-

2,298,949

2,085,036

120,000

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่งจำ�นวน 1,343 ล้านบาท และ 1,163 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาระยะสั้นสำ�หรับวงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำ�นวน 1,500 ล้านบาท
เพื่อซื้อเศษเหล็ก ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,998 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งจำ�นวน 724 ล้านบาท และ 922 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาระยะสั้นสำ�หรับวงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำ�นวน 968 ล้านบาท
เพื่อค่าสาธารณูปโภค ต่อมาในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,068 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 112 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาระยะสั้นสำ�หรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน 150 ล้านบาท เพื่อค่าวัตถุดิบอื่นๆ (2557 : ไม่มี)
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 120 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.81 - 4.82
ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (2557 : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน
6,723 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท
3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้ทำ�การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทแล้วจำ�นวน
824 ล้านบาท และ 1,120 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
13.2 เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว (มีสกุลเงินเป็นเงินบาท) แยกแสดงตามระยะเวลาครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระ ณ วันที่ 31 มีนาคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี		865,000
ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		200,000
		รวม		

1,065,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

1,610,000
1,065,000

865,000
200,000

1,610,000
1,065,000

2,675,000

1,065,000

2,675,000

เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR-2
ต่อปี และข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา โดยบริษัทใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
ดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เงินกู้ยืมมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือ
หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
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กลุ่มบริษัทได้เจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำ�ระหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ ในการชำ�ระหนี้ที่ได้ประมาณไว้โดย
อิงจากกลยุทธการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารผู้ให้กู้ ในช่วงที่การพิจารณาเปลี่ยนแปลงงวดการชำ�ระ
หนี้ดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชำ�ระเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ต่ำ�กว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับ
สถาบันการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติผ่อนผันในการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวจากผู้ให้กู้แล้ว
14. เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวเป็นหนี้ของบริษัท เอ็น.ที.เอส. ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2545 และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 เจ้าหนี้ดังกล่าวจะได้รับชำ�ระหนี้เงิน
ต้นครบทั้งจำ�นวนภายใน 10 ปี โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทสามารถจะเลือกชำ�ระได้ตั้งแต่ปีที่ 5 ถึงปีที่ 10 นับจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 หนี้
ดังกล่าว ค้ำ�ประกันโดยบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ในระหว่างปี 2557 บริษัท เอ็น.ที.เอส. ได้ชำ�ระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้จำ�นวน 48.5 ล้านบาท และได้รับลดหนี้ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จำ�นวน 2.9 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 19) (2558 : ไม่มี)
15. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชี พ

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัคร
ใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษัท
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 เงินสมทบของกลุ่มบริษัทซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำ�นวน
39.58 ล้านบาท และ 38.62 ล้านบาท ตามลำ�ดับ สำ�หรับงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการมีจำ�นวน 12.69 ล้านบาท และ 12.24 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี จึงได้จัดประเภทภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

16. ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นจำ�นวน 158 ล้านบาท และ
124 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ประมาณการหนี้สินดังกล่าว คำ�นวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
สมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

งบการเงินรวม
		2558
อัตราส่วนลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเดือนถัวเฉลี่ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษียณของพนักงาน (ปี)

3.02 - 3.33
5.05
0 - 27.00
55 - 60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

3.71
5.00
0 - 17.00
55 - 60

3.02
5.05
0 - 27.00
55 - 60

3.71
5.00
0 - 17.00
55 - 60

ต้นทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

		2558
ต้นทุนบริการอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
		รวม		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

2557

15,769
14,076
4,986

9,945
4,521

5,464
4,584
1,543

2,448
1,457

34,831

14,466

11,591

3,905
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หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม และความเคลื่อนไหวของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผล
ประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

157,881

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

123,948

47,850

40,920
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น

123,948
2,075

138,663
-

40,920
332

42,676
-

ปรับปรุงประมาณการหนีส้ นิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี (1)
ต้นทุนบริการอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล (กำ�ไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิรบั รูร้ ะหว่างปี
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี

126,023
15,769
14,076
4,986
7,746
(10,719)

138,663
9,945
4,521
(16,809)
(12,372)

41,252
5,464
4,584
1,543
(733)
(4,260)

42,676
2,447
1,458
(3,386)
(2,275)

ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

157,881

123,948

47,850

40,920

(1) ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปีไม่เท่ากับปลายปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการคำ�นวณผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่นตาม
นโยบายกลุ่มบริษัท
17. ทุนเรือนหุ้นและทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 หุ้นบุรม
ิ สิ ทธิ
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สิทธิของบุริมสิทธิมีดังต่อไปนี้
ก) หุ้นบุริมสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการได้รับเงินจากการชำ�ระบัญชีก่อนหุ้นสามัญ โดยได้รับเงินคืนทุนค่าหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อเงินที่เหลือจากการ
ชำ�ระบัญชี ณ วันที่ชำ�ระบัญชีมีจำ�นวนไม่เกินจำ�นวนของผลคูณของจำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่ในเวลานั้นกับ 1.87 บาท บวกด้วย ผลคูณ
ของจำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิที่คงเหลืออยู่ในเวลานั้นกับ 1.30 บาท
ข) บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิให้มีกำ�หนดระยะเวลา 11 ปี ซึ่งได้ครบกำ�หนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชำ�ระค่าหุ้น
บุริมสิทธิให้แก่บริษัทในครั้งแรกเมื่อครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ
ค) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ
ง) หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยมีอัตราการแปลง 1 : 1 โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำ�ขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมทั้ง
เวนคืนใบหุ้น
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำ�นวน 2,604,038,725
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 11,025,579,573 บาท คงเหลือเป็น 8,421,540,848 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 2,604,038,725 หุ้น

		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“ทุนสำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนสำ�รองนี้จะนำ�มาจัดสรรปันผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำ�รองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของ
จำ�นวนผลกำ�ไรซึ่งบริษัทย่อยได้รับจากกิจการของบริษัทนั้น จนกว่าทุนสำ�รองนั้นจะมีจำ�นวนถึงหนึ่งในสิบของจำ�นวนทุนของบริษัทย่อย
ทุนสำ�รองนี้จะนำ�มาจัดสรรปันผลไม่ได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิจำ�นวน 252,773,225 หุ้น ได้สิ้นสภาพลงเนื่องจากไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำ�หนด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 บริษัทจึงดำ�เนินการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้แก่
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิรายสุดท้ายจำ�นวน 252,773,225 หุ้น โดยอัตโนมัติ และบริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นสามัญของบริษัทต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

18. การจัดการส่ วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทเป็นไปเพื่อการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผล
ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ฝ่ายบริหารได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการกำ�หนดนโยบายจ่าย
เงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื่อการดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนหนี้
ตามสัญญา
19. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

		2558
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
กำ�ไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ดูหมายเหตุข้อ 14)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
		รวม		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

16,800
14,788

33,331
2,888
20,576

1,200

691

31,588

56,795

1,200

691

20. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

722,783
14,406,978

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

208,534
17,367,761

2558

2557
-

-
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งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2557
ค่าวัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
711,200
ค่าเชื้อเพลิง
790,042
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและค่าตัดจำ�หน่ายลูกกลิ้ง		 521,164
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
805,032
ค่าสาธารณูปโภค
2,263,599
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา		565,691
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
176,187
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขาย
196,172
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
67,128
ค่าธรรมเนียมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
13,366
ค่าเช่า
48,308
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
และมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ
(12,561)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

859,705
976,947
588,843
786,578
2,701,100
676,495
165,214
206,206
72,226
19,796
45,112

28,382
218,731
1,018
165
81
27,263

28,936
216,363
888
377
87
24,296

(32,734)

-

-

21. กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

104 TATA STEEL (THAILAND)

		2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี		(611,042)
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
1,278

30,784
8

14,997
-

129,811
-

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(609,764)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
หุ้น 8,421,540,848

30,792
8,247,023,443

14,997
8,421,540,848

129,811
8,247,023,443

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
(0.07)
0.00
0.00
0.02
								
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
หุ้น 8,421,540,848 8,247,023,443
8,421,540,848 8,247,023,443
ผลกระทบจากหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
(หมายเหตุข้อ 17)
หุ้น
174,517,405
174,517,405
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักคงเหลือ
ณ วันสิ้นปี (ปรับลด)
		 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

หุ้น 8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

(0.07)

0.00

0.00

0.02

บาท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำ�หนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  
นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังนี้

นโยบายการกำ�หนดราคา
ขาย
ซื้อ
รายได้ค่าบริการจัดการ
ค่าบริการจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำ�คัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้

บริษัท

Tata Steel Limited
บริษัทใหญ่
ในลำ�ดับสูงสุด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่ในลำ�ดับสูงสุด

ผู้ถือหุ้นใหญ่

Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

การลงทุน

ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทย่อย

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด

ผลิตเหล็กลวด
  และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผลิต รับจ้างผลิต จำ�หน่ายและซื้อมา
  ขายไปสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด
  และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ผลิตลวดเหล็ก
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

ค้าขาย
ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ค้าขาย

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

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

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals (Asia) Limited
(เดิมชื่อ Tata Steel International
(Hong Kong) Ltd.)
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.
Tata Steel International
(Singapore) Pte. Ltd.

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
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ประเภท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประเภท
กิจการอื่น

บริษัท
Tata Steel IJmuiden BV
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส   
  (ประเทศไทย) จำ�กัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Limited
Tata Sons Limited
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
Tata Steel International (UK) Ltd.
Tata Steel Nederland Services B.V.
Tata South East Asia Limited
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำ�กัด
Tata International Limited
Tata Steel Processing and Distribution Limited

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตเหล็ก
บริการด้านซอฟต์แวร์

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริการด้านซอฟต์แวร์
บริการด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริการด้านที่ปรึกษา
บริการจัดซื้อจัดจ้าง
ขนส่ง
ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง
รีไซเคิลเศษเหล็ก
ค้าขาย
ขนส่ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ค้าขาย
แปรรูปและจัดจำ�หน่ายเหล็ก

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำ�กัด
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รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

-

47,973
7,089

-

-

-

55,062

-

-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
ภายในวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

-

2558

38,833
16,229

รวม
55,062
							
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
788
710
Tata Steel Limited
24
Tata Steel Nederland Services B.V.
432
		รวม		
812
1,142
							
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รวม

-

-

2557
-

-

-

-

1,482
17,607
16,290
10
-

13,935
20,419
5,100
432

35,389

39,886

1,612,507

159,176
223,014

1,612,507

382,190

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำ�หรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
เพิ่มขึ้น

-

336,386
45,804

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เพิ่มขึ้น

-

382,190
1,230,317

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

-

1,612,507
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หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี)
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี)
   รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

-

-

1,065,000

675,000
2,000,000

-

-

1,065,000

2,675,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันตามสัญญาลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 9 พฤศจิกายน
		2550
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ทำ�ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฉบับเพื่อขยายระยะ
เวลาครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระงวดแรกเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และจะครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้ายวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และ MLR-2.00 ต่อปี
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น และบริษัทได้รับชำ�ระเงิน
ให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำ�นวน 1,610  ล้านบาท และ 1,650 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ระยะเวลาครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระ ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
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ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

-

2558
-

รวม
							
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.*
71,220
71,220

2557

865,000
200,000

1,610,000
1,065,000

1,065,000

2,675,000

71,220

71,220

* บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าสำ�หรับการใช้เครื่องหมายการค้าจำ�นวนรวมประมาณ 71 ล้านบาท ในปี 2551 โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จาก
Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

		2558
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals (Asia) Limited
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata International (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

84,207
179,848
4,370
21,840

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

667,685
36,722
21,468

2558

2557
-

-

รวม
290,265
725,875
							
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
441
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด 1,902
3,087
Tata Steel UK Ltd.
12
12
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
825
317
		 Tata Sons Limited		
33
5,510

-

-

95
1,483
115
1,902
12
33

1,144
359
3,087
12
5,510

			 รวม		

3,640

10,112

-

-

101,455

-

1,129,905

819,282

1,231,360

819,282

270,596

270,596

3,213

8,926

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
99,658
							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี)
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี)
รวม
							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
270,596
270,596

** ตามหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ขอเลื่อนระยะเวลาการชำ�ระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเดิม ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็น
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทได้รับจดหมายยืนยันลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งนั้นแล้ว เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

109 ANNUAL REPORT 2014-2015

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		2558

2557

รายได้
		ขาย
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel Limited
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำ�กัด

925,379
6,403
123,565
121,884

666,717
212,103
31,450

2558

รวม
910,270
1,177,231
							
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เหล็กสยาม (2001) 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

2557

-

-

-

-

7,262
99,449

12,508
186,845

-

-

106,711

199,353

-

-

12,000
170,505
162,440

113,089
185,517
12,000

-

-

344,945

310,606
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*** ในปี 2553 บริษัทใหญ่ทำ�สัญญาเรียกเก็บค่าบริการจัดการโดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิประจำ�ปี ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผลขาดทุนซึ่งไม่รวมค่า
บริการจัดการ บริษัทใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจัดการดังกล่าวในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

2557

รายได้อื่นๆ
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
8,703
							
ค่าใช้จ่าย
ซื้อ
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
273,247
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
404,142
Tata International Metals (Asia)  Limited
181,782
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
1,452
Tata Steel International (Singapore) Pte. Ltd.
24,774
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
221,788
Tata International Limited
18,539

2558

2557

8,149

-

-

677
2,003,125
6,299
177,195
188,637
-

-

-

2,375,933

-

-

-

50
12,703
182

2
11,654
5,584

-

12,935

17,240

5
142

40

142

11,496
5,560
4
7,785
19
90

11,092
757
11

11,496
264
19
90

				รวม		
20,039
							
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
57,797
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
15,803

25,101

11,900

12,011

62,150
12,730

57,797
15,803

62,150
12,730

				รวม		

74,880

73,600

74,880

รวม
1,125,724
							
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รวม

-

ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำ�กัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
80
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด		
11,092
			Tata Sons Limited		
757
Mjunction Services Limited
บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
8,099
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
			Tata Steel Limited		
11

73,600

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

23. สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังต่อไปนี้

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

การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำ�หรับ
กำ�ไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริม
ผลิตเหล็กลวด
ผลิตน้ำ�เหล็ก เหล็กถลุง
  และเหล็กขั้นกลาง

เมษายน 2549 - เมษายน 2557
พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำ�กัดที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
24. รายได้ที่ได้รบ
ั การส่ งเสริมการลงทุน

ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 เรื่องกำ�หนดวิธีการรายงานรายได้
สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริม กำ�หนดให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้
รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม รายการดังกล่าวมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริม

ส่วนที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

39
3

19,721
1,592

19,760
1,595

			รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น

42
-

21,313
55

21,355
55

			รวมรายได้

42

21,368

21,410
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รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่งออก

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริม

ส่วนที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

2,083
21

20,602
2,657

22,685
2,678

			รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น

2,104
-

23,259
77

25,363
77

			รวมรายได้

2,104

23,336

25,440

รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่งออก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

25. เครือ
่ งมือทางการเงิน

		 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าไม่สามารถชำ�ระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัทได้ตามสัญญา  ซึ่งทำ�ให้เกิดความเสียหายทาง
การเงิน กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กำ�หนดวงเงินสินเชื่อ ตรวจสอบวงเงินประกัน ขอการค้ำ�
ประกันจากธนาคาร และหรือการค้ำ�ประกันโดยบุคคล กำ�หนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานการควบคุมการให้สินเชื่อ และมีการติดตาม
การรับชำ�ระเงิน ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณโดยฝ่ายบริหาร
		ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากกลุ่มบริษัทมีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบาย
ที่จะทำ�ธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า
นอกจากนี้ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้สินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี และเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี - มูลค่าตามบัญชีใกล้
เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว - มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
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		มูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังต่อไปนี้
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		ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอโดยฝ่ายจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่ายุติธรรม  ณ วันที่ 31 มีนาคม ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่มีอัตราดอกเบี้ยคำ�นวณโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

251,642

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

239,112

251,642

239,112

26. สั ญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านหนี้สินเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ง
สัมพันธ์กับเจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำ�สัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อเก็งกำ�ไรหรือเพื่อการค้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่กลุ่มบริษัททำ�ไว้มีดังนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สกุลเงิน

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
213,578
ดอลลาร์สหรัฐ
7,119,586
ดอลลาร์สิงคโปร์
1,400,000
ยูโร
130,000

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา
(บาทต่อสกุลเงิน)
32.59
32.65 - 33.10
24.74
41.19

มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม
สัญญา กำ�ไร (ขาดทุน)
(พันบาท)
(พันบาท)

วันครบกำ�หนด

22 พฤษภาคม
30 เมษายน - 30 ตุลาคม
30 กันยายน
31 กรกฎาคม

2558
2558
2558
2558

6,960
233,850
34,636
5,355

6
(610)
(1,411)
(742)
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
สกุลเงิน

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
9,809,000
ดอลลาร์สหรัฐ
9,195,195
ดอลลาร์สิงคโปร์
2,000,000
ยูโร
520,000

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา
(บาทต่อสกุลเงิน)
31.53 - 32.62
32.67 - 33.42
26.42
45.19

มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม
สัญญา กำ�ไร (ขาดทุน)
(พันบาท)
(พันบาท)

วันครบกำ�หนด
21 เมษายน - 13 พฤศจิกายน
28 เมษายน - 24 ตุลาคม
29 สิงหาคม
29 สิงหาคม

2557
2557
2557
2557

315,240
304,074
52,840
23,496

4,492
(4,308)
(1,034)
(151)

หน่วย : พันบาท

				 2558
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ขาดทุนสุทธิ

2557

6
(2,763)
(2,757)

  4,492
(5,493)
(1,001)

27. ภาระผูกพั น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม
				 2558
สกุลเงิน			
เยน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

2557

898
188

5,800
628
576

ข) หนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วันที่
31 มีนาคม 2558 และ 2557 จำ�นวน 386 ล้านบาท และ 378 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นไปตามการดำ�เนินธุรกิจปกติ
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้
หน่วย : พัน

งบการเงินรวม

11,931
36

1,880
911
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สกุลเงิน			
บาท
ยูโร

2557

115

				 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานสำ�หรับที่ดิน อาคารสำ�นักงาน รถยนต์ และอุปกรณ์สำ�นักงาน
(รวมค่าบริการ) ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		2558
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
		รวม		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

39,886
58,816
-

36,836
74,589
4,794

23,915
26,284
-

21,279
33,925
-

98,702

116,219

50,199

55,204

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวของบริษัท ได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับงบการเงินรวมจำ�นวน 48.31 ล้านบาท และ 45.11 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
จำ�นวน 27.26 ล้านบาท และ 24.30 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
28. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเรื่องการประเมินเงินเพิ่มรวม
เป็นเงิน 16.29 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัทย่อยดังกล่าวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดย
บริษัทย่อยประมาณการกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิที่ทำ�ได้จริง โดยบริษัทย่อยเห็นว่ามีเหตุอันควรเกิด
ขึ้นในครึ่งปีหลังที่ทำ�ให้ประมาณการกำ�ไรสุทธิดังกล่าวต่ำ�ไป บริษัทย่อยได้ทำ�การยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากรแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
เรือ่ งดังกล่าวยังไม่มขี อ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มรี ายการเงินเพิม่ ทีจ่ ะต้องจ่ายเพิม่ เติม และไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว
ในงบการเงิน

29. ข้อมูลจำ�แนกตามส่ วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทซึ่งผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รับและสอบ
ทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและเพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน

การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กทรงยาวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย การขาย
ของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นสัดส่วนที่ไม่มีสาระสำ�คัญ ดังนั้น รายได้ กำ�ไรจาก
การดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวข้างต้น
30. การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

