รายงานประจำป
รายงานประจำป 2559-2560

กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ)

โทรศัพท:
โทรสาร:
โรงงานสระบุร�
โทรศัพท:
โทรสาร:
โรงงานระยอง
โทรศัพท:
โทรสาร:
โรงงานชลบุร�
โทรศัพท:
โทรสาร:
www.tatasteelthailand.com

2559 - 2560

บร�ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั�นใจ

บร�ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

+66 2937 1000
+66 2937 1224
+66 3628 8000
+66 3628 8002
+66 3868 3968
+66 3868 3969
+66 3834 5355
+66 3834 5350
เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั�นใจ

ธ ทรงเป็นภูมิพลังแผ่นดินไทย สถิตในดวงใจชนทั่วทั้งหล้า
น้อมสืบสานราชปณิธานองค์ราชา ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุง่ มัน่ ในการสร้างความปิตยิ นิ ดีให้กบั ลูกค้าด้วยนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับส�ำหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
เราจะท�ำให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลส�ำเร็จด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้
ซึ่งการท�ำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน และการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
“ทาทา สตีล ผู้น�ำแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ”

เป้าหมายในปีการเงิน 2561

ผลด�ำเนินงานของบริษัท
EBITDA = 5%
ความปลอดภัย
ความถี่การเกิดอุบัติเหตุที่ถึงขั้นสูญเสียเวลาท�ำงาน (LTIF) = 0

สารบัญ
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
สารจากคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ
รายนามผู้บริหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงของธุรกิจ
ประวัติและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ

2
4
6
8
12
15
24
26
28
29

การก�ำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน		
และผลการด�ำเนินงาน
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

39
54
55
57
61
62
63
64
70

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
*ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
หมายเหตุ * ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เ ป็นของผู ้ ถื อ หุ ้ นบริ ษั ท ใหญ่

** ก)
			
ข)
			
ค)

2560

2559

2558

2557

2556

19,701
1,956

16,733
948

21,355
566

25,363
1,126

25,015
290

1,734
441
**214

877
223
154

374
(386)
***(610)

1,006
84
31

642
(4,219)
(4,545)

12,937
4,172
8,765
8,422

12,897
4,343
8,554
8,422

13,640
5,241
8,399
8,422

16,195
7,179
9,016
8,422

18,101
9,129
8,972
8,422

การด้ อ ยค่ า สิ นทรั พ ย์ โ ครงการเตาถลุ ง MBF 528 ล้ านบาท
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบ
คงคลั ง เก่ า 90 ล้ า นบาท
ตั ดจ� ำ หน่ า ยภาษี เ งิ นได้ ข อคื น 100 ล้ านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน
7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%)
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
9. อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระต้นทุนทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
10. ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
11. อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

*** ตั ด จ� ำ หน่ ายสิ น ทรั พย์ ภ าษี เงิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี 200 ล้ า นบาท
			 ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2558)

2560

2559

2558

2557

2556

1.40

1.07

1.01

1.17

1.34

4.60
1.53
24.83
14.50
6.56

3.34
1.27
25.82
13.94
5.72

3.99
1.44
31.57
11.40
5.33

4.41
1.48
31.92
11.28
5.08

3.22
1.23
29.37
12.26
4.15

32.25
0.48
17.15

33.67
0.51
6.59

38.42
0.62
1.64

44.33
0.80
3.07

50.44
1.02
1.73

0.03
1.09
1.66
2.47

0.02
0.91
1.16
1.82

(0.07)
(2.85)
(4.09)
(6.99)

0.00
0.12
0.18
0.34

(0.54)
(18.00)
(22.14)
(40.38)

1. อั ต ราส่ วนสภาพคล่อง : สินทรัพ ย์ห มุ นเวี ย น / หนี้ สิ นหมุ นเวี ย น
2. อั ต ราการหมุนเวียนของสินทรัพ ย์ถาวร : รายได้ ร วม / ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ สุ ท ธิ (เฉลี่ ย )
(รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ + สินทรัพ ย์ไม่มีตัวตน)
3. อั ต ราการหมุนเวียนของสินทรัพ ย์ร วม : รายได้ ร วม / รวมสิ นทรั พ ย์ (เฉลี่ ย )
4. อั ต ราส่ วนหมุนเวียนลูก หนี้ก ารค้า : รายได้ จากการขาย / ลู ก หนี้ ก ารค้ า (เฉลี่ ย )
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เ ฉลี่ย : 360 วัน / อั ต ราส่ วนหมุ นเวี ย นลู ก หนี้ ก ารค้ า
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หน่วย : ล้านบาท

6. อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นสิ น ค้ าคงเหลื อ : ต้ น ทุ น ขาย / สิ น ค้ าคงเหลื อ (เฉลี่ ย ) 11. อั ต ราก� ำ ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ ต ่ อ รายได้ ร วม : ก� ำ ไร
7. อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น รวมต่ อ สิ น ทรั พย์ รวม : รวมหนี้ สิ น / รวมสิ น ทรั พย์
(ขาดทุ น ) สุ ท ธิ / รายได้ รวม
8. อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น : รวมหนี้ สิ น / รวมส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น 12. อั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พย์ ร วม : ก� ำ ไร (ขาดทุ น )
ของบริ ษั ท ใหญ่
สุ ท ธิ / รวมสิ น ทรั พย์ (เฉลี่ ย )
9. อั ต ราส่ ว นความสามารถในการช� ำ ระต้ น ทุ น ทางการเงิ น :
13. อั ต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น : ก� ำ ไร
ก� ำ ไรก่ อ นต้ น ทุ น ทางการเงิ น ภาษี เงิ น ได้ ค่ าเสื่ อ มราคา ค่ าตั ด จ� ำ หน่ ายและ
(ขาดทุ น ) สุ ท ธิ / ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ใหญ่
รายการปรั บ ปรุ ง อื่ น / ต้ น ทุ น ทางการเงิ น
(เฉลี่ ย )
10. ก� ำ ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ ต ่ อ หุ ้ น : ก� ำ ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ / จ� ำ นวนหุ ้ น สามั ญ ถั ว
เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก

ปี 2556
ปี 2558

0.48

0.51

0.62
8,972

4,343

4,172 8,765

0

5,241

4,000

1,734
10.4%

10.0%

1.0

6.0%
4.0%

7,179

(4,545)

2556 2557 2558 2559 2560

8,000

12.0%

8.0%

9,129

-5,000

รวมผลกระทบรานการค่าใช้จา่ ยพิเศษ
ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง
MBF 528 ลบ.
ข) ประมาณการค่าเผือ่ สินทรัพย์ลา่ สมัย
และตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดบิ
คงคลังเก่า 90 ลบ.
ค) ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ลบ.

12,000

เท่า
1.5

ล้านบาท

16,000
-2,000

หนีส้ นิ : ส่วนของผูถ้ อื หุน้

8,554

20,000

2556 2557 2558 2559 2560

อัตราผลตอบแทน
ต่อเงินลงทุน(%)

0.80

(610)

24,000

หนีส้ นิ

9,016

154

31

214

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

0

-3,000

0

2556 2557 2558 2559 2560

8,399

ล้านบาท

-1,000

200

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1,000

877

400

0

2556 2557 2558 2559 2560

1,006

16,733

600

5,000

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

-4,000

800

10,000

1,050
1,000

1,000

374

1,145

1,128

1,100

1,200

642

20,000

1,400

15,000

1,175

1,150

ล้านบาท

1,600

21,355

1,200

1,800

25,015

1,262

1,250

ล้านบาท

25,000

1,298

1,300

30,000

19,701

พันตัน

1.02

1,350

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย

รายได้การขาย

25,363

ปริมาณการขาย

2556

2557

2558

2559

2560

0.5

2.0%
0.0%

0.0

3.2%

2.8%

-2.0%

-1.2%

-1.2%

2556 2557 2558 2559 2560

ก) ขาดทุนจากการด้อยค่า 3,600 ลบ.
ข) ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี 286 ลบ.
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี 200 ลบ.
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

0107545000136
ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กทรงยาว
12 กรกฎาคม 2545
29 พฤศจิกายน 2545
18 ธันวาคม 2545

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
		
		

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000
โทรสาร 0 2937 1224
เว็บไซต์ http://www.tatasteelthailand.com

ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
สัญลักษณ์ของหลักทรัพย์
หมายเลขก�ำกับหลักทรัพย์
		
		

8,421,540,848 บาท
หุ้นละ 1.00 บาท
TSTH
ในประเทศ TH0692010000
ต่างด้าว TH0692010018
NVDR TH0692010R12

นายทะเบียนหลักทรัพย์
		
		
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
SET Contact Center 0 2009 9999
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
		
		
		

นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440)
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 22-27 11/1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2034 0000
โทรสาร : 0 2034 0100

ร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ:
		
		
		
		

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริษ สมารัมภ์ (สิน้ สุด 7 กรกฎาคม 2560)
อีเมล msamaram@gmail.com
นางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล (เริม่ 8 กรกฎาคม 2560)
อีเมล veepee365@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
		
		

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
โทรศัพท์ 02 937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์
		
		

นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร
		
		

นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล jittis@tatasteelthailand.com
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บริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
		
		
		
ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
ถือโดย TSTH

0107536001273
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
4 ตุลาคม 2531
เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต�ำบลบ่อวิน
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
4,627,965,356.40 บาท
1.20 บาท
99.76 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
		
		
ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

0105532094348
ผลิตเหล็กเส้น
4 ตุลาคม 2532
เลขที่ 1 ถนน I-7 ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969
1,750,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
		
ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบางโขมด อ�ำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานได้ชว่ ยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ การบริโภคเหล็กในประเทศไทย
ระหว่างปี 2552-2556 มีการเติบโตทีน่ า่ พอใจมากกว่า 5% แต่ในปี 2557–2558 มีการ
ปรับตัวลง ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 จากโครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีด่ ำ� เนินการโดยภาครัฐ ซึง่ มีแผนทีจ่ ะใช้เงินมากกว่า 3 ล้านล้านบาท จนถึงปี
2564 แผนการใช้เงินดังกล่าวจะส่งผลดีตอ่ ธุรกิจวัสดุกอ่ สร้างและเหล็กทีใ่ ช้สำ� หรับการก่อสร้าง
ในปีทผี่ า่ นมา รัฐบาลได้ทบทวนการทุม่ ตลาดทีไ่ ม่เป็นธรรมของเหล็กลวดจากประเทศจีน และ
ทบทวนโครงสร้างอากรของเหล็กลวดคาร์บอนสูง และให้ทำ� การศึกษาเพือ่ แก้ไขโครงสร้าง
อากรส�ำหรับเหล็กลวดคาร์บอนต�ำ่ ซึง่ บริษทั ขอขอบคุณรัฐบาลทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนผูผ้ ลิต
ภายในประเทศอย่างต่อเนือ่ ง

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้

ในช่วงครึง่ หลังของปีการเงิน 2559-2560 จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลจีน
มีผลท�ำให้การบริโภคเหล็กภายในประเทศจีนสูงขึน้ และท�ำให้ปริมาณการส่งออกลดลง
ซึ่งส่งผลให้ราคาเหล็กทั่วโลกสูงขึ้น เมื่อประเทศจีนส่งออกเหล็กมาที่อาเซี่ยนลดลง
ก็มีเหล็กจากประเทศตุรกีและประเทศอินเดียส่งออกมาแทน

ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ

ในระหว่างปีการเงิน 2559-2560 บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ได้มกี ารคาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทัว่ โลก จะปรับตัวดีขนึ้ ในปีตอ่ ๆ ไป มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี น้ึ ในทุกด้านเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา
อีกหลายปี และคาดว่าทวีปเอเชียจะเติบโตขึน้ อย่างมาก โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซีย่ นและ
ประเทศอินเดีย ส่วนของประเทศจีนจะชะลอตัวลง และของประเทศไทยจะอยูใ่ นสภาวะทรงตัว กล่าวคือ ในการด�ำเนินงาน บริษทั ประสบความส�ำเร็จในการลดต้นทุนแปลงสภาพ ทัง้ ที่
โรงเหล็กแท่งและเหล็กรีด การบริหารสินค้าคงคลังในช่วงเวลาทีผ่ นั ผวน ยังคงเป็นเรือ่ งที่
ตามข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก ในปี 2559 ความต้องการเหล็กทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ 0.2% และ บริษทั ให้ความส�ำคัญ ในปีทผี่ า่ นมา การใช้อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลืองลดลงอย่างเห็นได้ชดั
คาดว่าในปี 2560 จะเพิม่ ขึน้ 0.5% อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กยังคงเผชิญกับความ บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งมอบผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม่ มูลค่า และบริการทีห่ ลากหลายให้กบั ลูกค้า
ผันผวน ซึง่ เกิดจากปริมาณเหล็กทีผ่ ลิตมากกว่าความต้องการใช้เหล็ก ประเทศจีนผลิต ซึง่ ส่งผลให้ยอดขายเหล็กแรงดึงสูง เหล็กต้านแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว และเหล็กตัดและ
เหล็กเพิม่ ขึน้ เกือบสามเท่าในช่วงปี 2548 ถึงปี 2558 ส่งผลให้จนี ส่งออกเหล็กปริมาณกว่า ดัดส�ำเร็จรูป อยูใ่ นระดับสูงกว่าทีเ่ คยมีมา ทีโ่ รงงาน NTS บริษทั ได้ลงทุนติดตัง้ เครือ่ งจักรและ
110 ล้านตันต่อปีในปี 2558 และปี 2559 โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือภูมภิ าคอาเซีย่ น อุปกรณ์ตดั และดัดเหล็กส�ำเร็จรูปเฟสที่ 3 ทีท่ นั สมัย การติดตัง้ เสร็จในเดือนมีนาคม 2560
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ คือการลดการใช้กำ� ลังการผลิตลง การใช้กำ� ลังการผลิตเฉลีย่ ในภูมภิ าค ท�ำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ขนึ้ ไปแตะระดับสูงสุดในระหว่างปีการเงิน 2559-2560 ธุรกิจ
อาเซีย่ นต�ำ่ กว่า 50% เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ทัว่ โลกซึง่ อยูท่ ี่ 70% แรงกดดันดังกล่าวส่งผล เหล็กลวดเติบโตขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ระหว่างครึง่ หลังของปีการเงิน 2559-2560 เนือ่ งจากราคา
ท�ำให้กำ� ไรจากการขายลดลง
น�ำเข้าจากประเทศจีนทีส่ งู ขึน้ อากรตอบโต้การทุม่ ตลาดทีป่ ระกาศโดยรัฐบาลไทย และความ
สัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นระหว่างบริษทั และลูกค้า มาตรฐานใหม่สำ� หรับเหล็กเส้นซึง่ ประกาศโดย
ในปี 2559 ประเทศผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยนได้ร้องขอ สมอ.คาดว่าจะสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ ในระหว่างรอบปีการเงิน 2559-2560 นี้
มาตรการ16 ข้อเกีย่ วกับการทุม่ ตลาดเหล็กทีไ่ ม่เป็นธรรม ตัง้ แต่ปี 2558 ประเทศจีนได้มี บริษทั สามารถจัดหาเศษเหล็กภายในประเทศได้มากกว่า 1 ล้านตัน โดยทีมงานจัดหาได้เพิม่
นโยบายลดก�ำลังการผลิตลง150 ล้านตันในอีกห้าปีขา้ งหน้า และในปี 2559 ได้มกี ารประกาศ แหล่งจัดหาเหล็กแท่งจากประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย รวมทัง้ อเมริกาใต้และภูมภิ าคอืน่ ๆ
อย่างเป็นทางการ ในการปิดเตาหลอมแบบเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า (Induction Furnace) ทัง้ หมด ในระหว่างปีการเงินนี้ บริษทั ได้ชำ� ระหนีไ้ ปมากกว่า 400 ล้านบาท
ยกเว้นเตาทีผ่ ลิตเหล็กพิเศษและเหล็กเจืออัลลอย ซึง่ คาดว่าการเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะส่งผลทีด่ ใี น
ระยะยาวต่ออุตสาหกรรมเหล็กโดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซีย่ นและทัว่ โลกโดยรวม
บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพของพนักงาน โดยในปีทผ่ี า่ นมา
บริษทั มีอตั ราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุทถี่ งึ ขัน้ สูญเสียเวลาท�ำงาน ทีเ่ กิดขึน้ กับพนักงานหรือ
ส�ำหรับประเทศไทย จากเสถียรภาพทางการเมืองและโครงการริเริม่ ต่างๆ ทีด่ ำ� เนินการโดย ผูร้ บั เหมาในทุกๆ สถานทีท่ ำ� งานเป็นศูนย์ บริษทั ได้ดำ� เนินการตามแผนการปรับปรุงความ
ภาครัฐ ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึน้ ในอัตราทีม่ ากกว่า 3% ในปี 2559 ความ ปลอดภัยในระยะยาว มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ระหว่างกลุม่ บริษทั
ท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและราคาสินค้าจากภาค ทาทา ซึง่ ช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั กระบวนการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การเกษตร อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเทีย่ วทีโ่ ตขึน้ รวมทัง้ การขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของ และด้านสิง่ แวดล้อมในบริษทั

6

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

ในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา โรงงานเหล็กแท่งท�ำการผลิตเฉพาะในเวลากลางคืนซึง่ เป็นเวลาที่
ค่าไฟฟ้าถูกทีส่ ดุ โดยการน�ำเข้าเหล็กแท่งราคาถูกจากตลาดระหว่างประเทศมาใช้ผลิตด้วย
แต่จากสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไปในช่วงหกเดือนทีผ่ า่ นมา โรงงานเหล็กแท่งได้เปลีย่ นแผนมา
ท�ำการผลิตตลอด 24 ชัว่ โมงและคาดว่าจะเป็นเช่นนีเ้ ป็นส่วนใหญ่ของปี ดังนัน้ การบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์และการซ่อมบ�ำรุงตลอดจนการวางแผนเกีย่ วกับบุคลากรจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ แผน
งานสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหา (Procurement Excellence Program (PEP)) เริม่
ต้นขึน้ ในปี 2558 และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งด้วยความมุง่ มัน่ เช่นเดิม บริษทั ได้วา่ จ้าง
ทีป่ รึกษาภายนอกเพือ่ ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดและการขาย นอกจาก
นี้ โรงงานซึง่ ผลิตเหล็กเส้นได้รบั การรับรองด้านมาตรฐานจากออสเตรเลีย (ACRS) บริษทั
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการตอบสนองความต้องการภายในประเทศทีย่ งั คงมีความต้องการ
สูง และในขณะเดียวกัน บริษทั ก็ได้พจิ ารณาถึงโอกาสใหม่ๆ ในประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย

ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์
จะเติบโตมากกว่า 6% การก่อสร้างทัง้ หมดยังคงมีบทบาทส�ำคัญอย่างชัดเจนต่อการเติบโต
ของภูมภิ าคนี้ บริษทั ได้พฒ
ั นาฐานทีแ่ ข็งแกร่งในภูมภิ าคนี้ เพือ่ ให้ได้ประโยชน์จากโอกาส
การเติบโตทีจ่ ะเกิดขึน้
เนือ่ งจากประเทศจีนยังคงอยูใ่ นสภาวะของการปรับสมดุลการผลิตและการบริโภคเหล็กใน
ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ราคาเหล็กในภูมภิ าคนี้ จึงยังคงมีแนวโน้มทีจ่ ะผันผวน ในขณะทีก่ าร
คาดการณ์วา่ การลดการผลิตในประเทศจีนจะยังคงเดินตามแผน บริษทั มีแผนทีจ่ ะเพิม่ การ
ผลิตเมือ่ ราคามีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ อุตสาหกรรมเหล็กอาจจ�ำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะ
หนึง่ ในการเข้าสูส่ ถานการณ์ทมี่ คี วามสมดุลมากขึน้

โครงการริเริม่ ทีด่ ำ� เนินการโดยบริษทั เพือ่ กระตุน้ การใช้เหล็กเส้นรับแรงสูง และการเพิม่
ความพยายามทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้บริษทั ได้รบั รางวัลมากมาย รางวัลทีม่ คี วามโดดเด่นคือ รางวัล การใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูป ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทดี่ ี คาดการณ์วา่ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ซึง่ มอบให้แก่ บริษทั เหล็กก่อสร้าง เหล็กลวดจะก้าวเติบโตขึน้ อย่างแข็งแกร่ง บริษทั มุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพ
สยาม จ�ำกัด และรางวัล Thailand ICT Excellence Award ประจ�ำปี 2560 จากกระทรวง ผลิตภัณฑ์และการบริการ เพือ่ รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด ในระหว่างปี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในประเภท “Core Process Improvement Project” บริษทั มีแผนทีจ่ ะขายเตาถลุงขนาดเล็ก (Mini Blast Furnace) ซึง่ ไม่ได้ทำ� การผลิตเป็นระยะ
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ สนับสนุนบริษทั ทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เวลากว่า 5 ปีแล้ว ซึง่ ถือเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญในการตัดสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้งานและล้าสมัยออกไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด ยังได้รบั รางวัล โครงการ
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่ ว่ มกับชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน ท้ายทีส่ ดุ นี้ บริษทั ขอถือโอกาสนีข้ อบคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ตัวแทนจ�ำหน่าย และเจ้าหนี้
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ทุกท่าน ในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีต่ อ่ บริษทั ตลอดรอบปีทผี่ า่ นมา พร้อมกับ
ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน รวมทัง้ สหภาพแรงงาน ทุกบริษทั ในกลุม่ ทาทา สตีล ส�ำหรับ
เพือ่ ให้เป็นไปตามปรัชญาของกลุม่ บริษทั ทาทา ในการให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานตามหลัก การท�ำงานหนัก ความเพียรพยายามและความมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน และการพัฒนาทรัพยากร บริษทั มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบริษทั จะได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
บุคคล ยังคงเป็นประเด็นทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ ในระหว่างปี มีการริเริม่
โครงการเพือ่ ปรับปรุงความรูท้ างเทคนิคด้านการผลิตเหล็ก การรีดเหล็กและการบ�ำรุงรักษา
ด้วยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก มีการแลกเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ เป็นประจ�ำ
กับบริษทั อืน่ ๆ ในกลุม่ ทาทา ท�ำให้การขยายผลไปสูก่ ระบวนการอืน่ มีความง่ายยิง่ ขึน้ ความ
สามารถในการให้คำ� ปรึกษา สอนงาน และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั พนักงานของทีมผูน้ ำ� ได้รบั การ
ยกระดับให้แข็งแกร่งขึน้ บริษทั ได้ดำ� เนินการโครงการริเริม่ มากมายทางด้านเทคโนโลยี
ดิจติ อลเพือ่ ให้การท�ำงานง่ายและเพิม่ คุณภาพของงาน ในปีนี้ พนักงานและคูค่ า้ ได้รบั การ
ทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
อบรมเกีย่ วกับจรรยาบรรณของทาทา ฉบับปี 2558 และโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา
สตีล” ได้สง่ มอบมุมหนังสือให้กบั โรงเรียน 248 แห่งใน 52 จังหวัด รวมทัง้ พนักงานและ
บริษทั ได้ให้การสนับสนุนโครงการบริจาคร่วมกับรัฐบาล ในช่วงทีภ่ าคใต้ของประเทศไทย
ประสบภัยน�ำ้ ท่วมทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่

การคาดการณ์สำ� หรับปีการเงิน 2560–2561

อุตสาหกรรมเหล็กในปี 2560 มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการขยายตัวของการก่อสร้าง
ทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน รัฐบาลได้ประกาศโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานมากมาย รวมถึง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor) รวมถึงโครงการ
ต่างๆ ทีไ่ ด้มกี ารประกาศไปก่อนหน้านี้ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 และการขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดนิ ก็ยงั ด�ำเนินไปด้วยดี โครงการริเริม่ ต่างๆ ทีป่ ระกาศโดยรัฐบาลเพือ่
สนับสนุนรายได้ภายในครัวเรือนซึง่ คาดว่าจะช่วยเพิม่ รายจ่ายภาคเอกชน มีการคาดการณ์
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการ
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

นายมาริษ สมารัมภ์

อายุ 52
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 74
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, Indian Institute of Management, Calcutta
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินยิ ม), National Institute of Technology, Trichy
• Advanced Management Programme, CEDEP, France
• Chevening Scholar

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี University of the East, Philippines
• Program for Management Development, Harvard Business School, USA

ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และ พิจารณาผลตอบแทน

ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
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กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และ พิจารณาผลตอบแทน

การอบรม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Institute for Steel
• Director Certificate Program (DCP : 33/2003)
Development & Growth (INSDAG)
• Audit Committee Program (ACP : 3/2004)
ประธานกรรมการ Confederation of Indian Industry, • Monitoring the Internal Audit Function (MIA : 3/2008)
Eastern Region
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาชิก Steering Committee of Mining & Metals (MIR : 4/2008)
Governors Council of World Economic Forum
• The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under
สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการ Steel Research & new SEC act (May 2008)
Technology Mission of India (SRTMI)
• Handling Conflicts of Interest: What the Board should do? (2008)
ประธานกรรมการ NatSteel Holding Pte. Ltd.
ประธานกรรมการ WSA Economics Committee ประสบการณ์ท�ำงาน
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการด้าน
(ECON)
ความยั่งยืน บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
ประธานกรรมการ Tata Steel SEZ Limited
กรรมการ บจก. พีเอซี สยาม
ประธานกรรมการ คณะกรรมการผู้ว่าการ XLRI, India 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. มาร์ช พีบี
สมาชิก Advisory Board of BML Munjal University 2547 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บจก. เอ็ม.อี.ดี.
ประธานกรรมการ Indian Iron and Steel Sector Skill 2544 – ปัจจุบัน
2556 – 2558
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Council (IISSSC)
บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
สมาชิก Governing Body of Apex Committee Indian
2546 – 2558
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Steel Association (ISA)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ
Tata Steel Limited, India
กรรมการ Tata Steel Europe Limited
กรรมการ CEDEP, France
สมาชิก World Steel Association, Belgium

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

อายุ 69
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น 0% (22,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 60
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University, USA
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) New York University, School of
Law, USA
• ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, School of Law, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003)
• Audit Committee Program (ACP : 4/2005)

การอบรม
• 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)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และ พิจารณาผลตอบแทน

ประสบการณ์ท�ำงาน
2551 – ปัจจุบัน
2542 – 2559
2543 – 2556

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

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ท�ำงาน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

นายธราธร เปรมสุนทร*

นายปิยุช กุปต้า

อายุ 54
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
*เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 48
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 23 ตุลาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University Montreal, Canada
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินยิ ม) Engineering College, Kota, Rajasthan
• Chevening Scholar, Leeds University, UK
• Advanced Management Program, CEDEP, France

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

ประสบการณ์ท�ำงาน
2558 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษทั
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และ พิจารณาผลตอบแทน

ประสบการณ์ท�ำงาน
2539 – ปัจจุบัน
2544 – 2557
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รองผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

กรรมการบริษทั
กรรมการคณะจัดการ

2556 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2555 – 2556

กรรมการ Indian Steel & Wire Products Limited
กรรมการ Tata Steel Processing & Distribution
Company
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด
Tata Steel Ltd.
กรรมการ Tata Martrade International Logistics
Company Limited
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

นายราจีฟ มังกัล*

อายุ 57
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
*เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Commerce
• Chartered Accountant, Institute of Chartered of Accountants of India

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม)
University of Roorkee, India
• PGDBM, XLRI Jamshedpur, India

กรรมการบริษทั
กรรมการคณะจัดการ

ประสบการณ์ท�ำงาน
2558 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2553 – 2556

กรรมการ Jamshedpur Utilities and
Services Company Ltd.
กรรมการ Tata Steel Holdings Pte. Ltd.
กรรมการ T S Global Holdings Pte. Ltd.
กรรมการ T S Global Procurement Company Pte.Ltd.
กรรมการ T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd.
กรรมการ ProCo Issuer Pte. Ltd.
กรรมการ TSIL Energy Limited
กรรมการ Tata Sponge Iron Ltd
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- การเงิน
Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)
กรรมการด้านการเงิน Cairn India Ltd.

กรรมการบริษทั
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

การอบรม
• Advance Management Program CEDEP, France
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016), IOD Thailand
ประสบการณ์ท�ำงาน
2553 – 2556
2548 – 2553

ผู้บริหาร Tubes SBU, Tata Steel Limited, India
หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
Tata Steel Limited, India
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายนามผู้บริหาร
นายราจีฟ มังกัล

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – การผลิต

อายุ 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม)
University of Roorkee, India
• PGDBM, XLRI Jamshedpur, India
การอบรม
• Advance Management Program CEDEP, France
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016), IOD Thailand
ประสบการณ์ท�ำงาน
2553 – 2556
2548 – 2553

ผู้บริหาร Tubes SBU, Tata Steel Limited, India
หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค Tata Steel Limited, India

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – การเงิน
อายุ 51
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Commerce, Calcutta University
• Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
การอบรม
• General Management Programme, CEDEP, France
• Global Leadership Development Programme, India/UK
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน
2556 – 2559
2556 – 2559
2551 – 2556
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อายุ 51
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
การอบรม
• Global Leadership Development Programme, at India/UK
ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2555

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

อายุ 54
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้น 0% (220,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ, SCSC และ SISCO
Chief Financial Controller (Business Analysis and 2555 – ปัจจุบัน
Group Reporting), Tata Steel Limited
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ, TM International Logistics Limited,
TS Alloys Limited, Tata Steel Processing &
Distribution Limited และ International Shipping
& Logistics FZE
Chief (Corporate Accounts and Financial Reporting),
Tata Steel Limited

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

อายุ 54
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 48
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – จัดหา

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
การตลาดและการขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พระนครเหนือ
การอบรม
การอบรม
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Global Leadership Development Programme, India/UK
ประสบการณ์ท�ำงาน
ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 – 2559
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2555 – 2556
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 – 2555
ผู้จัดการโรงงาน สระบุรี บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 – 2555
ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2555
ผู้จัดการส่วนอาวุโส•ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบ�ำรุง
2553 – 2554
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส – เหล็กรีด บจก. เหล็กสยาม (2001)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2544 – 2553
ผูจ้ ดั การส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป๊

นายอมิท คันนา

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

อายุ 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 58
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) National Institute of Technology
Jamshedpur, India

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology, India

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงาน
2557 – 2558
2553 – 2557
2551 – 2553

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

Head Improvement Initiatives,
ประสบการณ์ท�ำงาน
Tata Steel Limited, India
Head Integrated Electrical Maintenance – Power 2555 – ปัจจุบนั
House & Industrial Gases Department, Tata Steel 2554 – 2555
Limited, India
Head TQM–Knowledge Management,
Management Information Group & Business
Assessment, Tata Steel Limited, India

กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจ�ำหน่ายตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จาก
การจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศ

ปี 2559 – 2560
(พันตัน)

(ล้านบาท)

ปี 2558 – 2559

ร้อยละ

(พันตัน)

(ล้านบาท)

ปี 2557 – 2558

ร้อยละ

(พันตัน)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

844
256
69
8
1,177

12,929
4,263
1,106
95
18,393

65.6
21.6
5.6
0.5
93.3

751
195
77
5
1,028

10,545
3,115
1,295
53
15,008

63.0
18.6
7.8
0.3
89.7

744
228
67
5
1,044

13,772
4,505
1,403
81
19,761

64.5
21.1
6.5
0.4
92.5

เหล็กเส้น

84

1,295

6.6

116

1,705

10.2

79

1,488

7.0

เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการส่งออก

1
85

13
1,308

0.1
6.7

1
117

20
1,725

0.1
10.3

5
84

99
7
1,594

0.5
0.0
7.5

1,262

19,701

100.0

1,145

16,733

100.0

1,128

21,355

100.0

ส่งออก

รวมรายได้จาก
การจัดจ�ำหน่ายทัง้ สิน้

รายได้จากการขาย
ปี 2559-2560
(ล้านบาท)

เหล็กเส้น (ในประเทศ)
12,929
65.6%
เหล็กลวด (ในประเทศ)
4,263
21.6%
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
1,106
5.6%
อื่นๆ
95
0.5%
ส่งออก
1,308
6.7%
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย

ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท คื อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชือ่ บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ
(มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ ตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง NTS ซึง่ ถือหุน้ โดยกลุม่ เป็นบริษัทลงทุน มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัท
หอรุง่ เรือง และ SISCO และ SCSC ซึง่ ถือหุน้ โดย บริษทั ซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ�ำกัด
จดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลาก
หลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ท�ำการผลิตในประเทศ
ปัจจุบนั บริษทั ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) อินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ที่
มีบริษทั ย่อยคือ NTS, SISCO และ SCSC ซึง่ ทัง้ สามบริษทั เป็นผูผ้ ลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า
เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีมผูบ้ ริหารทีม่ คี วาม จึ ง สามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท อย่ า งเต็ ม ที่ ใ นเรื่ อ งการด� ำ เนิ น งาน
เชีย่ วชาญด้านธุรกิจเหล็ก
ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ทางด้ า นเทคโนโลยี knowhow ความรู ้ ด ้ า นการเงิ น การฝึ ก
อบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางส�ำนักงาน
การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นการด�ำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัท เครือข่ายด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะดูแลด้านการ ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทก�ำหนดไว้ทั้งด้านการตลาด
การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การบริหารงานด้านอื่นๆ
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรก�ำลังการผลิตส�ำหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมาย
ที่จะท�ำให้เกิดผลก�ำไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความช�ำนาญเฉพาะและความ
สามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิต
สินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้
อย่างเต็มที่

นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของ
บริษัทในกลุ่ม

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”)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

ประกอบด้วย
1.1 เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24
1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50
เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ผ่านตัวแทน
จ�ำหน่ายและผู้ค้าปลีกในประเทศไทย โดยใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

เช่น คาน เสา และพื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติ
สามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหวภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ทาทา ทิสคอน
เอส ซุปเปอร์ดั๊กไทล์ ชั้นคุณภาพ SD 40 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษสามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวได้ระยะเวลายาวนานขึน้
(เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ) ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากขึ้น บริษัทก�ำลัง
พัฒนาเหล็กรุ่นต่อไปเทียบเท่าเกรด SD60 และทาทา ทิสคอน เอส ในเกรด SD50

4. เหล็กเพลา

2. เหล็กลวด

เหล็กเพลาชั้นคุณภาพ SS330-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-70 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) ส�ำหรับการใช้งานทั่วไป และชั้นคุณภาพ
S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-70 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS
G4051 (1979) ส�ำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย
2.1 เหล็กลวดคาร์บอนต�ำ่ ชัน้ คุณภาพ SWRM6-22 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17
มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 ส�ำหรับ
ใช้เป็นวัตถุดบิ ผลิต เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม
ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น
2.2 เหล็กลวดคาร์บอนส�ำหรับงานย�ำ้ หัว และงานทุบขึน้ รูปเย็น SWRCH6A-22A มี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) เลขที่ 2243-2548 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดขอบยางรถยนต์
น๊อต สลัก และสกรู เป็นต้น
2.3 เหล็กลวดส�ำหรับท�ำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
2244-2548 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชื่อม เป็นต้น
2.4 เหล็กลวดคาร์บอนสูงชัน้ คุณภาพ SWRH27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17
มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2548 ส�ำหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว สปริงรับแรงกด
สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และลวดสลิง เป็นต้น

5. เหล็กตัด และดัดส�ำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์นป้ี ระกอบด้วยสินค้าส�ำเร็จรูปพร้อมใช้งานส�ำหรับพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง โดยใช้เหล็ก
เส้นที่เป็นเส้นตรงหรือเป็นแบบม้วน น�ำมาตัดและดัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ
ส่งผลให้เกิดเศษเหล็กลดลง เกิดการประหยัดพื้นที่ในการกองเก็บ และไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้ผทู้ มี่ ที กั ษะในการตัดและดัดมาท�ำการตัดและดัดในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง บริษทั ท�ำการผลิต
เหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูปด้วยเครือ่ งจักรอันทันสมัยพร้อมการจัดส่งไปยังพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
ได้ตามเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องพื้นที่กองเก็บและความต้องการใช้
แรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กตัดและดัดมีเพิ่มขึ้น
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป (Stirrups) ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ ที่ใช้ในภาคการก่อสร้างบ้าน และอาคาร
ชุดพร้อมด้วยเหล็กเดือยส�ำเร็จรูป (Dowel) ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ทาทา ทิสคอน
ใช้ในภาคการก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางน�้ำชั้นคุณภาพ SM400-570 และ
SS400-540 โดยผลิตตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1227-2539
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า บกส โดยใช้ในภาคการก่อสร้างด้านวิศวกรรมทัว่ ไป ป้าย
โฆษณา โครงหลังคา และเสาไฟฟ้า เป็นต้น

ก�ำลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

เหล็กเส้น

เหล็กลวด

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

SCSC
500,000

SISCO
100,000

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

300,000

350,000

NTS
450,000

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

ตันต่อปี

เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
เหล็กเส้น
ขนาดเล็ก
รวมเหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูป ที่ NTS= 84,000 ตัน SCSC= 36,000 ตัน

ข้อมูลสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีอตั ราการใช้ประโยชน์ของก�ำลังการผลิตจากจ�ำนวนผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปรวม 1,295,100 ตัน คิดเป็น 76%
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ ความ
ยัง่ ยืน ซึง่ บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืนไว้ดว้ ย อีกทัง้ บริษทั ยัง
ก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นส่วนหนึง่ ของวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน และกระบวนการในการด�ำเนินงาน เพือ่ เป็นการรักษาสมดุลระหว่าง
การด�ำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไป นอกจากนี้
บริษทั ได้สอื่ สารนโยบายไปยังห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้คคู่ า้ สามารถพัฒนาไป
นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการ พร้อมกับบริษทั ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ และมีมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ เช่น การก�ำกับดูแลกิจการด้วย
รับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ SISCO และ NTS ได้ การมีจริยธรรมและความซือ่ สัตย์ การปฎิบตั ติ ามนโยบายเรือ่ งความปลอดภัย
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001-2015 SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
หน่วยงานจัดหามีพนักงานจ�ำนวนประมาณ 80 คน ประจ�ำอยูท่ สี่ ำ� นักงานใหญ่ และ
14001:2004
กระจายอยูใ่ นอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานชลบุรี (เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุป๊ ) โรงงานสระบุรี
(เหล็กสยาม (2001)) และโรงงานระยอง(เหล็กก่อสร้างสยาม) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ตลอดจน บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
จัดหาเศษเหล็ก เหล็กแท่ง วัตถุดบิ วัสดุเพือ่ ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร วัสดุสนิ้
ท�ำงานเพือ่ สุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดยได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลส�ำหรับ
เปลืองทีใ่ ช้ในการผลิต งานบริการ งานขนส่ง งานพิธกี ารน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้ SISCO SCSC และ NTS ได้รบั
และ การจัดการพัสดุ โดยหน่วยงานจัดหาได้มงุ่ เน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามคุม้ ค่า
การรับรองมาตรฐาน มอก/TIS.18001-2554 และ BS OHSAS 18001:2007
ต่อการใช้งาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ในปริมาณทีต่ อ้ งการ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในภาพ
ที่ TSTH ฝ่ายจัดหา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ส�ำหรับขอบข่าย รวมของทัง้ กลุม่ บริษทั หน่วยงานจัดหามีการประชุมทุกสัปดาห์กบั หน่วยงานบริหารห่วง
การจัดซื้อจัดจ้างบริการและวัสดุ และฝ่ายการตลาดและการขาย ได้รับการรับรอง โซ่อปุ ทานและหน่วยงานผลิต เพือ่ ทบทวน และจัดสรรปริมาณวัตถุดบิ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ เพือ่ รองรับความต้องการของลูกค้า และรักษาระดับสินค้า
คงคลังให้เหมาะสมกับนโยบายจัดเก็บสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุน
ในปี ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท NTS และ SCSC ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน The กระบวนการผลิตให้ดำ� เนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
Australasian Certification Authority for Reinforcing and Structural Steels,
“ACRS” จากออสเตรเลีย อีกทั้ง NTS และ SCSC อยู่ระหว่างการขอการรับรอง การด�ำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการด�ำเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบ ISO/IEC 17025 : ความสามารถของห้องปฏิบัติการในการด�ำเนินการทดสอบ กลยุทธ์การจัดหาของกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล โดยมีความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
และสอบเทียบอีกด้วย
ด้านการจัดหาระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์หลัก
ทีใ่ ช้ในกิจการของบริษทั เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย NTS SISCO และ SCSC มีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมระบบการบริหารงานสูค่ ณ
ุ ภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยได้
รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ดังนี้ SISCO และ NTS
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008

บริษทั ด�ำเนินงานจัดหาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์จากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยเน้นทีค่ วามคุม้ ค่าในการใช้งานเป็นหลัก สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและ
ต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ บริษทั เน้นไป
ทีก่ ารจัดหาจากผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เพือ่ ให้ได้ประโยชน์จาก ระยะเวลารอคอย
ผลิตภัณฑ์ทนี่ อ้ ยกว่าการน�ำเข้า มีตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยของการขนส่งน้อยกว่า รวมถึง
ลดความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินได้
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความปลอดภัยและถือเป็นเป็นส่วนหนึง่ ของ
กลยุทธ์การจัดหาสินค้าและบริการด้วย บริษทั ไม่เพียงแต่ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความ
ปลอดภัยกับพนักงานเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง และผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งอีกด้วย โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการขึน้ ทะเบียนผูร้ บั เหมา การน�ำเสนอแผนงาน
ด้านความปลอดภัยก่อนคัดเลือกผูร้ บั เหมา การตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั งิ าน และ
การประเมินผลผูร้ บั เหมา ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่าผูร้ บั เหมาทุกคนทีท่ ำ� งานในโรงงานปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทีจ่ ำ� เป็น
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ในรอบระยะเวลา 2 ปีทผี่ า่ นมา มีการจัดประชุมประจ�ำปีเพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ได้มกี ารพบปะกับคูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ำ� สัญ เพือ่ แสดงวิสยั ทัศน์ของ
บริษทั และแผนงานทีส่ ำ� คัญ รวมถึงเป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อมูลด้าน
ต่างๆจากคูค่ า้ อีกด้วย

แวดล้อมทีเ่ ข้มงวดของรัฐบาลในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิม่ โอกาสในการแข่งขัน
ส�ำหรับวัตถุดบิ ทีม่ ผี ขู้ ายรายเดียว หรือน้อยรายอีกด้วยเพือ่ ลดความเสีย่ งและผลกระทบ
จากภาวะผันผวนของตลาดจีน บริษทั ใช้กลยุทธ์การจัดหาตรงจากผูผ้ ลิตด้วยการตกลง
ยืนราคา เช่น วัสดุในกลุม่ สารปรุงแต่งน�ำ้ เหล็ก

โครงสร้างของฝ่ายจัดหา

4. บริการโลจิสติกส์

หน่วยงานจัดหา บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จดั โครงสร้างการท�ำงานโดยการ งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าวัสดุ มีการประสานงานและ
ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างหน่วยงานจัดหาโลจิสติกส์และผูใ้ ห้บริการ เป้าหมายหลักคือ
แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น 7 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
การจัดการขัน้ ตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวิธที จี่ ะท�ำให้สนิ ค้าขนส่งได้ตรงตามเวลา
ทีต่ อ้ งการ ด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย
1. การจัดหาเศษเหล็ก
เศษเหล็กถือเป็นวัตถุดบิ หลักส�ำหรับการผลิตเหล็กโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า บริษทั ได้มี
การศึกษาและพัฒนาการใช้เศษเหล็กทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ประเภทต่างๆ เพือ่ เป็นการเพิม่ แหล่ง ช่วงรอบปีทผี่ า่ นมามีแนวทางพัฒนากระบวนการวางแผนการน�ำเข้าและโลจิสติกส์ โดยมี
วัตถุดบิ ให้หลากหลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ทดแทนเศษเหล็กทีม่ รี าคาแพงเป็นการ การศึกษาหาวิธกี ารขนถ่ายสินค้าวิธใี หม่ซงึ่ จะช่วยท�ำให้มคี วามปลอดภัยในการปฏิบตั กิ าร
ลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของบริษทั บริษทั ได้จดั ตัง้ ศูนย์รบั ซือ้ เศษเหล็กในประเทศขึน้ มากขึน้ และมีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ ลง เช่น การเปลีย่ นวิธขี นถ่าย Pig Iron โดยใช้รถ Tipping trailer
เพือ่ เปิดโอกาสในการรับซือ้ เศษเหล็กในประเทศให้ได้ปริมาณมากขึน้ เนือ่ งจากการใช้เศษ
5. การจัดหางานบริการ
เหล็กในประเทศในสัดส่วนทีม่ ากทีส่ ดุ สามารถรักษาระดับต้นทุนให้ตำ�่ ทีส่ ดุ ได้
หน้าทีห่ ลักของหน่วยงานนี้ คือ การจัดหางานบริการส�ำหรับโรงงานทัง้ 3 โรงงาน จึง
2. การจัดหาวัสดุเพือ่ การซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาการผลิต ต้องร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดหางานบริการและผูใ้ ช้งานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
วัสดุหลักทีจ่ ดั หาโดยหน่วยงานนีเ้ ป็นวัสดุพวกเทคนิค เช่น ตลับลูกปืน อุปกรณ์ไฟฟ้า ขับเคลือ่ นให้บริษทั มีตน้ ทุนด้านงานบริการมีในระดับทีเ่ หมาะสม หน่วยงานจัดหางาน
ระบบไฮดรอลิค ระบบหล่อลืน่ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ก๊าซธรรมชาติ เครือ่ งกรอง สายพาน บริการกระจายอยูท่ งั้ 3 โรงงานเพือ่ จะได้ทำ� งานร่วมกับผูใ้ ช้งานได้อย่างใกล้ชดิ และเพือ่
ล�ำเลียง และอืน่ ๆ วัสดุในหมวดนีจ้ ะอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างวิศวกร สะท้อนมุมมองทีแ่ ตกต่างกันของจ�ำนวนผูร้ บั เหมาเมือ่ เทียบกับปริมาณงานทัง้ หมด บริษทั
ในโรงงาน หน่วยงานพัสดุและหน่วยงานจัดหา โดยการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาได้ให้ความ ได้มกี ารทบทวนอัตราการว่าจ้าง และปรับปรุงโครงสร้างราคาการจ้างงานให้สอดคล้องกับอัตรา
ส�ำคัญกับการรวมปริมาณวัสดุอะไหล่ ในทุกโรงงาน เทาทีจ่ ะท�ำได้ เพือ่ ให้เกิดอ�ำนาจการ ค่าจ้างแรงงานตามทีร่ ฐั บาลก�ำหนด เพือ่ สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริงละเป็นธรรมในการจ้างงาน
ต่อรองจากการสัง่ ซือ้ ในปริมาณทีม่ าก
อนึง่ ส�ำหรับงานบริการ บริษทั ยังคงด�ำเนินงานภายใต้หลักการทีส่ ำ� คัญ 2 ประการ ได้แก่
นอกจากนี้ กลยุทธ์ทใี่ ช้ในการลดต้นทุนของวัสดุในหมวดนี้ คือ การเทียบเคียงรุน่ ของวัสดุ การคัดเลือกผูร้ บั เหมาทีต่ ระหนักและปฏิบตั งิ านตามหลักความปลอดภัยในการท�ำงาน
อะไหล่หมวดต่างๆ หาแหล่งส�ำรอง หาแหล่งทางเลือกจากแหล่งขายใหม่ๆ โดยเฉพาะใน รวมถึงต้องด�ำเนินตามนโยบายความปลอดภัยของผูร้ บั เหมาของบริษทั ส่วนอีกประการ
หนึง่ คือ การท�ำสัญญาภายใต้โครงสร้างราคาทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน
ประเทศทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น
ส�ำหรับการจัดหาแท่งถ่านอิเลคโทรด ซึง่ เป็นวัสดุสำ� คัญในกระบวนการผลิต ใช้กลยุทธ์ 6. การสนับสนุนงานจัดหา และรายงาน
การรวมปริมาณซือ้ ร่วมกับบริษทั ในกลุม่ ทาทา สตีล เพือ่ เพิม่ อ�ำนาจการต่อรองทัง้ ใน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดหาของบริษทั ทาทา สตีล หน่วยงานจัดหา บริษทั
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รบั นโยบายให้ดำ� เนินการจัดหาภายใต้รปู แบบการด�ำเนิน
เรือ่ งราคาและเงือ่ นไขด้านการค้าอืน่ ๆ
การจัดหา ซึง่ ได้มกี ารพัฒนากรอบการท�ำงาน ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานให้มคี วามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทงั้ จากหน่วยงานภายในและ
3. การจัดหาวัตถุดบิ
ทีมจัดหาวัตถุดบิ รับผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์ วัสดุทนไฟและวัสดุปรุงแต่งที่ ภายนอกบริษทั
ใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า โดยด�ำเนินงานจัดหาภายใต้ความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชดิ ระหว่างฝ่ายจัดหาของบริษทั กับหน่วยงานจัดหาของบริษทั ในกลุม่ ทาทา สตี ในเรือ่ ง องค์กรแห่งดิจติ อล (Digital Organization) บริษทั ได้มแี ผนการทีจ่ ะพัฒนาเพือ่
ลในอินเดีย และสิงคโปร์ โดยเป้าหมายหลักคือการหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสม ยกระดับระบบงานจัดหาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการเริม่ ใช้ระบบ SAP ARIBA
ภายในปีการเงิน 2561 ซึง่ จะช่วยให้ระบบงานจัดหามีความโปร่งใส การจัดเก็บเอกสาร
กับคุณค่า และราคาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับกลุม่ บริษทั
และข้อมูลแบบรวมศุนย์อย่างเป็นระบบ และ การบริหารสัญญา การด�ำเนินโครงการ
มีการร่วมมือประสานงานกับผูใ้ ช้งานอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับโครงการความเป็นเลิศด้าน นีห้ น่วยงานสารสนเทศกลางของ ทาทา สตีลอินเดียจะเป็นทีป่ รึกษาและช่วยสนับสนุน
จัดหา (Procurement Excellence Project : PEP) และการใช้กลยุทธ์การจัดหาไป
ยังผูผ้ ลิตโดยตรงในแหล่งทีเ่ ป็นประเทศทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ได้แก่ จีน อินเดีย ไต้หวัน รัสเซีย
มาเลเซีย ปากีสถาน เนือ่ งจากผูผ้ ลิตบางรายในจีนได้รบั ผลกระทบจากนโยบายเรือ่ งสิง่
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7. การจัดการพัสดุ

หน่วยงานมีหน้าทีบ่ ริหารและจัดการพัสดุสำ� หรับการผลิตของโรงงาน โดยรับผิดชอบ
การจัดเก็บวัสดุอะไหล่ วัสดุสนิ้ เปลืองเพือ่ บริการให้กบั หน่วยงานการผลิตและซ่อมบ�ำรุง
ได้ในเวลาทีต่ อ้ งการ ในขณะเดียวกันยังต้องควบคุมมูลค่าของวัสดุคงคลังให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน จึงได้มกี ารไปศึกษาและแลก
เปลีย่ นข้อมูลด้านการบริหารและจัดการพัสดุกบั บริษทั ทาทา สตีล อินเดีย เพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการจัดหาและการจัดเก็บของวัสดุกลุม่ ทีม่ กี ารเบิกใช้งานประจ�ำ และกลุม่ ทีเ่ บิก
ใช้นานๆครัง้ เพือ่ จะใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวัสดุในแต่ละกลุม่ ได้อย่างเหมาะสมยิง่
ขึน้ ในปีการเงิน 2560 ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จากการลดปริมาณการจัด
เก็บวัสดุคงคลังทีล่ งถึง 100 ล้านบาท
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดมาตรฐานวัสดุของทัง้ 3 โรงงานเพือ่ รวมปริมาณการสัง่ ซือ้
รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการการวางแผนสั่งซื้อวัสดุอะไหล่ต่างๆ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงปริมาณวัสดุคงคลังให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคล้อง
กับแผนซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยงในการจัดหา

1. ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดบิ หลัก

ให้ผใู้ ช้งานทดลองใช้วสั ดุใหม่ๆ แหล่งใหม่ๆเพือ่ เพิม่ แหล่งจ�ำหน่ายให้เป็นทางเลือกให้มี
มากขึน้ กรณีทยี่ งั มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้สนิ ค้านัน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จะต้องมีการ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและพัฒนาเป็นแผนงานปรับปรุงร่วมกับผูข้ ายในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ผ่านโครงการปรับปรุงต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง มีการทบทวนประจ�ำปีรว่ มกับผูใ้ ช้
งาน และขออนุมตั เิ ลือกแหล่งขายนัน้ จากผูม้ อี ำ� นาจต่อไป

3. ปัจจัยความเสีย่ งทางด้านความสมาํ่ เสมอของคุณภาพ
และปริมาณของวัตถุดบิ หลัก

ทางบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มกี ารประเมินปัจจัยความเสีย่ งส�ำหรับการจัดหา
วัตถุดบิ โดยปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ คือ วัตถุดบิ จ�ำพวกเฟอร์โร อัลลอยส์ เนือ่ งจากไม่
สามารถหาสินค้าทดแทนของสินค้าประเภทดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสัน้ รวมถึงการ
ควบคุมระดับราคาเป็นไปได้ยากเนือ่ งจากระดับราคาแปรผันตามอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโลก จึงท�ำให้การจัดหาวัตถุดบิ มีปจั จัยเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น ทางบริษทั ได้มี
การป้องกันความเสีย่ งโดยท�ำงานร่วมกับ Lead buyer ใช้กลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกัน
รวมถึงมีการรวบรวมปริมาณการซือ้ ระหว่างกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล ทัง้ ในประเทศไทย
อินเดีย สิงคโปร์ และยุโรป เพือ่ เพิม่ อ�ำนาจในการต่อรองมากขึน้ อีกทัง้ สามารถเพิม่
ความมั่นใจจากการจัดหาจากแหล่งจ�ำหน่ายที่น่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการลดความเสีย่ งทางด้านความสม�ำ่ เสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิ ที่
ส�ำคัญต่อกระบวนการผลิต

วัตถุดิบหลักส�ำคัญส�ำหรับกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัท คือ เศษเหล็ก ซึ่งจะมี
การเปลีย่ นแปลงราคาไปตามอุปสงค์และอุปทานของเศษเหล็กจากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปีทผี่ า่ นมาตลาดเศษเหล็กมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง อันเนือ่ งมา ส�ำหรับวัตถุดบิ อืน่ ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงหลักในกระบวนการผลิต
จากการเปลีย่ นแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบที่ ทางบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการป้องกันความเสีย่ งโดยมีการจัดท�ำสัญญา
เกิดจากบริโภคสินค้าเหล็กของจีนทีล่ ดปริมาณลง
ระยะยาวกับผู้ผลิตที่เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของราคาและมัน่ ใจได้วา่ จะสามารถมีผลิตภัณฑ์เพือ่
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้พฒ
ั นาให้มกี ระบวนการ การวางแผนผลิตแบบ ใช้ในกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
บูรณาการ ซึง่ มีการประสานการท�ำงานระหว่างหน่วยงานจัดหาวัตถุดบิ และหน่วยงาน
ขายสินค้าส�ำเร็จรูปเพือ่ ตอบสนองต่อตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการ 4. ปัจจัยความเสีย
่ งทางด้านการขาดแคลนแรงงาน
ลดปัจจัยความเสีย่ งดังกล่าวโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดบิ อย่างใกล้ชดิ และ ลักษณะแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมอื และแรงงานทัว่ ไป ส�ำหรับ
วิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดบิ เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสัง่ ซือ้ แรงงานฝีมอื บริษทั มีนโยบายในการ จัดฝึกอบรมทีจ่ ำ� เป็นให้ การปรับปรุงสวัสดิการ
และบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เพือ่ ลดผลกระทบจากความผันผวนของ และการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้มีนโยบายการจ่ายค่าแรงล่วงเวลา
ราคาวัตถุดบิ นอกจากนี้ มีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเพือ่ สามารถจัดหา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพิม่ เติม กรณีทตี่ อ้ งท�ำงานในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ ง เช่น
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณทีเ่ หมาะสมกับแผนการผลิตของบริษทั เพือ่ เป็นการลด การท�ำงานท่ามกลางฝุน่ ควันหรือ ความร้อน เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นแรงจูงใจและพัฒนา
ปัจจัยความเสีย่ งทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ลงได้
ฝีมอื แรงงานเพือ่ เพิม่ ผลผลิตให้แก่บริษทั

2. การจัดหาจากผูข้ าย/ผูผ้ ลิตรายเดียว

จากแนวทางด�ำเนินงานจัดหาทีก่ ำ� หนดไว้ บริษทั พยายามทีจ่ ะให้มผี จู้ ำ� หน่ายอย่างน้อย 3
รายในแต่ละวัสดุทจี่ ดั หา อย่างไรก็ดยี งั มีวสั ดุบางประเภททีย่ งั มีผขู้ ายน้อยราย อันเนือ่ งมา
จากลักษณะเฉพาะของวัสดุนนั้ ซึง่ หน่วยงานจัดหาได้จดั ท�ำวิธกี ารลดความเสีย่ งจากการมี
ผูข้ ายน้อยรายในหลายระดับ เช่น การท�ำงานร่วมกับผูใ้ ช้งานผ่านคณะท�ำงาน Strategic
Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผูข้ าย และกระตุน้
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ส่วนแรงงานทัว่ ไป บริษทั ใช้ผรู้ บั เหมาในการด�ำเนินงาน และมีการจัดหาการประกัน
อุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการท�ำงานให้ อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุ่มนี้มีแนวโน้ม
ขาดแคลน เนือ่ งจากอุปสงค์แรงงานมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั จึงได้จดั หาแรงงานถูกกฎหมาย
จากประเทศใกล้เคียง เช่น เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงาน
ของบริษทั เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งไม่สะดุดจากการขาดแคลนแรงงาน

จริยธรรมและวิสัยทัศน์ ในการจัดหา

ประเด็นส�ำคัญอีกประเด็นหนึง่ ทีท่ างบริษทั ให้ความส�ำคัญนอกเหนือจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ คือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยทางบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจซึง่ รับนโยบายหลักมาจากบริษทั แม่ หรือ Tata Code of Conduct :
TCoC อย่างเคร่งครัดและมุง่ เน้นการท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของการจัดหาทัว่
ทัง้ กลุม่ บริษทั ทาทา สตีล ดังนี้
• สร้างความเชือ่ มัน่ ในความเป็นเอกภาพทีป่ รากฏต่อธุรกิจ
• มอบคุณค่าและนวัตกรรมทีส่ งู สุดต่อสัมพันธภาพของคูค่ า้ และผูใ้ ช้บริการ
• ยึดมัน่ ต่อพันธสัญญาทีท่ ำ� ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
และเหมาะสม
• ปรับปรุงระบบการท�ำงานร่วมกับผูใ้ ช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพือ่ การพัฒนา
กลยุทธ์การจัดหา
• สนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั งิ านโดยใช้เครือ่ งมือและมาตรฐานเดียวกันในหน่วยงาน
จัดหา
• สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามสัญญาเพือ่ ให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
• รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ

ภาวะอุตสาหกรรม
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

2. เหล็กลวด

บริษทั จ�ำหน่ายแก่ผผู้ ลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก และมีบางส่วนผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
อีกทัง้ บริษทั มีการปรับปรุง และพัฒนาสินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนือ่ งผ่านทีมงาน
บริการลูกค้า ซึง่ ประกอบไปด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และการขาย ฝ่ายรับประกัน
คุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และส่วนวางแผนการผลิต โดยจะเข้าประชุมกับ
ลูกค้าเป็นประจ�ำ และท�ำงานเชิงรุกกับลูกค้าในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ใน
ปีทผี่ า่ นมา บริษทั มุง่ เน้นในการพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับกระบวนการผลิต
และสินค้าส�ำเร็จรูปของลูกค้า อาทิเช่น บริษทั ได้เริม่ ทดลองเหล็กลวดส�ำหรับน�ำไปผลิต
ลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึง่ เป็นลวดเหล็กคุณภาพสูง เป็นต้น

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษทั จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมภิ าค และในปีที่
ผ่านมาบริษทั มีการเพิม่ ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดตามภูมภิ าคต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ
อีกทัง้ จัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มากขึน้ อีกทัง้ บริษทั ยังมีการเข้าพบผูใ้ ช้งานปลายทาง อาทิเช่น กลุม่ โรงงานผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน
งานการไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพือ่ รับฟังความต้องการสินค้า
ในอนาคต และ ความคาดหวังของสินค้า และบริการในอนาคต เพือ่ ได้นำ� มาวางแผนเพือ่
ปรับปรุงและสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว

4. เหล็กเพลา

บริษทั จ�ำหน่ายแก่ผผู้ ลิตส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผูผ้ ลิตเหล็กเพลาขาวโดยตรง

บริษทั จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมภิ าค อีกทัง้
จ�ำหน่ายโดยตรงแก่ผรู้ บั เหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการภายใต้เครือ่ งหมายการค้า 5. เหล็กตัด และดัดส�ำเร็จรูป
ทาทา ทิสคอนทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพือ่ นบ้าน โดย บริษทั จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมภิ าค อีกทัง้
บริษทั ท�ำการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สังคมออนไลน์ วิทยุ สิง่ พิมพ์ และรถสาธารณะทัง้ จ�ำหน่ายโดยตรงแก่ผรู้ บั เหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั มี
การลงทุนขยายการผลิตในเฟส 3 ทีโ่ รงงาน เอ็น.ที. เอส.ชลบุรี ท�ำให้มกี ำ� ลังการผลิต
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
รวมถึง 10,000 ตันต่อเดือน และมีการลงทุนเครือ่ งจักรใหม่สำ� หรับเหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
บริ ษั ท มี ก ารเพิ่ ม ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยรายใหม่ ต ามจั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของ ทีโ่ รงงานเหล็กสยาม (2001) สระบุรี เพือ่ รองรับความต้องการทีส่ งู ขึน้ ในภาคเหนือ และ
ประเทศไทยโดยการประเมินตามศักยภาพ และความต้องการของแต่ละพืน้ ที่ อีกทัง้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย และบริษทั ได้จดั ตัง้ ทีมบริหารงานโครงการเพือ่ จะได้
จัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แก่ลกู ค้าทุกกลุม่ อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยในช่วง ประสานงานกับผูจ้ ดั การโครงการของลูกค้าในเรือ่ งการวางแผนผลิต และจัดส่งสินค้าให้
2 ปีทผี่ า่ นมา มีการกระจายสินค้าไปยังคลังตามภูมภิ าคต่างๆ ได้แก่ เชียงราย สงขลา สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ และทันเวลา
สุราษฏร์ธานี และอุดรธานี เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการรับสินค้าของลูกค้าตามภูมภิ าค
ต่างๆ และกระจายสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยได้

อีกทัง้ บริษทั มีทมี พัฒนาตลาด ท�ำหน้าทีใ่ นการประชาสัมพันธ์ และให้ความรูท้ างด้าน
เทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กต้านแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว เหล็กเส้นรับแรง
สูง SD50 เหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูป เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป และเหล็กเดือยส�ำเร็จรูป ไป
ยังผูอ้ อกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง และผูร้ บั เหมา
ก่อสร้าง อีกทัง้ สอนตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษทั ให้มคี วามรูท้ างด้านเทคนิค และจุดขาย
ของผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ตลาดส่งออก

บริษทั ส่งออกเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพือ่ นบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ โดยผ่านทางเครือข่ายของผูแ้ ทน
จ�ำหน่ายและขายตรงถึงลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ยังได้สง่ ออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดีย โดยได้รบั การสนับสนุน จากเครือข่าย
กระจายสินค้าของ ทาทา สตีล อินเดีย ในระว่างปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้การรับรองมาตรฐาน เพือ่ ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และบริษทั มีสดั ส่วนการขายส่ง
ออก ประมาณร้อยละ 7 ของยอดขายรวมของปีทผ่ี า่ นมา

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย
ปี
2559
2558
2557
2556
2555

ปริมาณ
การผลิต
(ล้านตัน)
8.00
6.50
6.80
7.12
7.02

การเติบโต
(ร้อยละ)

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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-4
-4
1
1

น�ำเข้า
(ล้านตัน)
12.61
11.44
11.90
12.25
11.29

การเติบโต
(ร้อยละ)
10
-4
-3
9
25

ส่งออก
(ล้านตัน)
1.29
1.20
1.35
1.40
1.40

การเติบโต
(ร้อยละ)
8
-11
-4
0
4

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)
19.30
16.74
17.35
17.97
16.91

การเติบโต
(ร้อยละ)
15
-4
-3
6
15

น�ำเข้า
(ร้อยละของ
ความต้องการใช้)
65
68
69
68
67

ความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยูท่ ี่ 7.57 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23
ในปี 2559 ความต้องการใช้เหล็กของโลกจากสถาบันเหล็กโลกอยูท่ ปี่ ระมาณ 1,501 เนือ่ งจากการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นส่วนส�ำคัญ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค
ล้านตันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา (ทีม่ า:สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า เช่น รถไฟฟ้า ถนน เขือ่ น และสะพาน เป็นต้น แต่ดา้ นการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอ
แห่งประเทศไทย) และความต้องการใช้เหล็กของไทยอยูท่ ี่ 19.30 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ตัว และในปีทผี่ า่ นมาราคาเหล็กในตลาดโลกมีความผันผวนสูง เนือ่ งจากความต้องการใน
ร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับปี 2558โดยมีปริมาณการน�ำเข้าอยูท่ ี่ 12.61 ล้านตัน คิดเป็น ประเทศจีนสูงขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง การเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดบิ โดยเฉพาะ แร่เหล็ก
ร้อยละ 65 ของความต้องการ และเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น และถ่านหิน และประเทศจีนมีนโยบายลดก�ำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็ก
ประมาณ 150 ล้านตันตัง้ แต่ปี 2558-64 ซึง่ มีผลต่อความรูส้ กึ ของตลาด ท�ำให้ตวั แทน
ดังตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย
จ�ำหน่ายมีการสัง่ ซือ้ เพือ่ เก็งก�ำไร ท�ำให้มกี ารเก็บสต็อคสินค้าสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนถึง
เดือนมีนาคม 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

ภาวะการแข่งขัน

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2560

ตลาดภายในประเทศ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้
ทีร่ ะดับร้อยละ 3.4 ซึง่ สูงขึน้ เนือ่ งจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และญีป่ นุ่ เป็นหลัก เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวลงทีร่ ะดับร้อยละ 6.5 เศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงเติบโตในอัตราที่สูง ส่วนเศรษฐกิจของไทยจะเติบโต
ทีร่ ะดับร้อยละ 3.3 โดยได้แรงส่งจากการลงทุนภาครัฐเป็นส�ำคัญ อาทิเช่น โครงการ
รถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ โครงการขยายสนามบิน โครงการขยายท่าเรือ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น และอีกปัจจัยหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ คือภาคการท่องเทีย่ ว การส่งออก และการใช้จา่ ยของเกษตรกร สูงขึน้ กว่าปี
ทีผ่ า่ นมา การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเพือ่ นบ้าน ลาว กัมพูชา และ เมียนมาร์
เมือ่ พิจารณาก�ำลังการผลิตโดยรวม กับความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศ จะเห็นว่า ยังคงสูงกว่าร้อยละ 6 ซึง่ เป็นโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะผูผ้ ลิตเหล็กของภูมภิ าค
ยังคงมีกำ� ลังการผลิตเหลือเพียงพอทีจ่ ะรองรับกับความต้องการใช้ในอนาคตได้อกี มาก อาเซียน และไทย
ในปีทผี่ า่ นมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูงทัง้ ผูผ้ ลิตภายในประเทศ และผูน้ ำ� เข้าเหล็กโดย
เฉพาะจากประเทศจีน ซึง่ พบว่าไทยมีการน�ำเข้าเหล็กจากประเทศจีนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 อย่างไรก็ตาม บริษทั มีความกังวลเกีย่ วกับมาตรการปกป้องทางการค้า ทัง้ ในรูปแบบ
เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา จะเห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นตลาดส่งออกทีส่ ำ� คัญของ มาตรการทางด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของประเทศต่างๆ ที่ประกาศออกมามากขึ้น
จีน ดังนัน้ บริษทั ยังคงติดตามสถานการณ์การน�ำเข้าเหล็กจากประเทศจีนอย่างใกล้ชดิ ในช่วง 1-2 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ อาจส่งผลด้านลบกับระบบการค้าเสรีของโลก
และร่วมมือสมาคมเหล็กต่างๆ ของไทย ในการให้ขอ้ มูลความเสียหายของอุตสาหกรรม
เหล็กทีเ่ กิดจากการทุม่ ตลาดกับกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนือ่ งและทันกาล ในปีทผี่ า่ น ด้านความต้องการใช้เหล็กโลกทางสถาบันเหล็กโลกประมาณการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ในปี
มา รัฐบาลไทยประกาศอัตราภาษีใหม่ตอบโต้การทุม่ ตลาดจากประเทศจีน ในกลุม่ เหล็ก 2560 และในประเทศจีนประมาณการใช้เหล็กลดลง ในส่วนของความต้องการใช้เหล็ก
ลวดคาร์บอนสูง (HCWR) และก�ำลังพิจารณาปรับมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดในกลุม่ ของประเทศไทยทางสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยประมาณการเพิม่ ขึน้
เหล็กลวดคาร์บอนต�ำ่ (LCWR) ท�ำให้การน�ำเข้าเหล็กจากประเทศจีนลดลงในช่วงครึง่ ปี เล็กน้อยอยูท่ รี่ ะดับ 19.51 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวทางบริษทั ประมาณ
หลัง แต่การแข่งขันภายในประเทศสูงขึน้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตบางรายในประเทศมีการลงทุน การไว้ทรี่ ะดับ 7.80 ล้านตันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ตามภาคการก่อสร้าง โดยความต้องการ
และร่วมลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตเหล็ก
เหล็ก ส่วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างภาครัฐเป็นหลัก ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชน
คาดว่าน่าจะเติบโตขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมาไม่มากนัก ในส่วนการน�ำเข้าเหล็กก็ยงั เป็นปัจจัยที่
ตลาดส่งออก
กดดันส�ำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กไทย อีกทั้งการที่ประเทศจีนได้ปรับลดก�ำลังการ
บริษทั มุง่ เน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา ผลิต ท�ำให้เครือ่ งจักรเก่าซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเตาหลอมแบบเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า (Induction
เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมทัง้ ยังมีการส่งสินค้าเหล็กเส้นไปยังประเทศ furnace) ได้ยา้ ยฐานการผลิตมาในอาเซียน และประเทศไทย ในปีทผี่ า่ นมา มาตรฐาน
อินเดียอีกด้วย เพือ่ ให้ได้มาซึง่ รายรับสูงสุด
มอก. ใหม่ของเหล็กเส้นได้ประกาศใช้ โดยมาตรฐานใหม่ ได้อนุญาตให้เหล็กเส้นทีผ่ ลิต
จาก เตาหลอมแบบเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า (Induction furnace) สามารถขอมาตรฐาน มอก.
คูแ่ ข่งหลักในประเทศลาว และกัมพูชา คือ ผูผ้ ลิตเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ ได้ในขณะเดียวกันจะท�ำให้การน�ำเข้าเหล็กเส้นยากขึน้ และช่วยส่งเสริมให้มกี ารผลิต
คือ ผู้ผลิตจีน แต่สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย (Made in Thailand) โดยเฉพาะ และการขายเหล็กเส้นจากภายในประเทศเท่านัน้
ทาทา ทิสคอน ได้รบั ความนิยม ในประเทศเพือ่ นบ้าน เนือ่ งจากบริษทั มีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายของผูแ้ ทนจ�ำหน่ายอย่างแข็งแกร่งในกลุม่ ประเทศเหล่านี้
คูแ่ ข่งของบริษทั สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ
1. ผูผ้ ลิตทีม่ เี ตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF หรือ Induction Furnace) จัดหาเศษเหล็กทัง้
ภายในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์
กึง่ ส�ำเร็จรูปทีเ่ รียกว่า เหล็กแท่ง ซึง่ จะถูกน�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป เช่น เหล็ก
เส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป
2. ผูผ้ ลิตทีไ่ ม่มเี ตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จะซือ้ เหล็กแท่งในตลาด เพือ่ การผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงของธุรกิจ
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้นำ� ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง (Enterprise
Risk Management – ERM) และโครงสร้างการบริหารมาใช้โดยมีพนื้ ฐานตามแนว
ปฏิบตั ขิ อง COSO และมาตรฐาน ISO:31000 และยังสอดคล้องกับแนวทางของกลุม่
บริษทั ทาทา สตีล การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการวางแผน
ระยะยาวเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนขององค์กร ซึง่ ช่วยให้มกี ารคาดการณ์ไปข้างหน้า ท�ำให้
บริษทั สามารถบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ เป็นการบรรเทาผลกระทบจากความ
เสีย่ งต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้บริษทั สามารถแสวงหาโอกาสทีม่ ี
อยู่ เพือ่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป รายการความเสีย่ งทีบ่ นั ทึกไว้จะได้
รับการพิจารณาทบทวนในการประชุมประจ�ำเดือนของคณะกรรมการบริหารของ TSTH
โดยหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งแต่ละรายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบตั กิ ารลด
ความเสีย่ งและแนวโน้มของข้อบ่งชีเ้ ตือนภัยความเสีย่ ง ขัน้ ตอนทีค่ ล้ายคลึงกันนีจ้ ะถูก
น�ำไปปฏิบตั ใิ นแต่ละระดับส่วนและระดับฝ่าย ความเคลือ่ นไหวของรายการความเสีย่ ง
จะเป็นทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ กันผ่านแผนทีเ่ ตือนความเสีย่ งของบริษทั

และผูใ้ ช้งาน ด้วยปัจจัยเหล่านีบ้ ริษทั ได้เปิดคลังสินค้าเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย เพือ่ ปรับปรุงระดับการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้

การทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก บริษทั จะต้องเผชิญกับความเสีย่ งในการ
ด�ำเนินธุรกิจในหลายด้าน ทัง้ ด้านการค้า การปฏิบตั กิ าร ด้านเทคโนโลยีส่ ารสนเทศ และ
ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงได้จดั ท�ำและรวบรวมความเสีย่ งของ
ธุรกิจทัง้ หมด ตลอดจนได้วเิ คราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ดา้ นการ
ตลาดโดยละเอียด และได้กำ� หนดแผนรับมือกับความเสีย่ งโดยมีผรู้ บั ผิดชอบในด้านต่างๆ
ส�ำหรับความเสีย่ งจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
และผลกระทบทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ โดยความเสีย่ งประเภทเอ ถือว่ามีความเสีย่ งสูง

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ถูกประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสีย่ งโดยผูต้ รวจ
ประเมินภายนอก และได้คะแนนจากการประเมินที่ “ระดับบูรณาการ” (3.97 จาก
คะแนนเต็ม 5) โดยข้อแนะน�ำจะช่วยให้บริษทั สามารถเปลีย่ นแปลงไปสูอ่ งค์กรความ
เป็นเลิศในเรือ่ งการจัดการความเสีย่ ง

ทีมงานบริการลูกค้าได้ชว่ ยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหาเฉพาะของลูกค้า
และด�ำเนินงานในเชิงรุกด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคนิค
จากฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ บริษทั ยังใช้ทรัพยากรจาก
ระดับภูมภิ าคอาเซียนและจากกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคดังกล่าว
ยังได้ให้คำ� แนะน�ำรวมทัง้ การแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงานอย่างครบถ้วน
บริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อความพยายามการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กลุม่ ประเทศในอาเซียนและอินเดีย เพือ่ เป็นอีกหนึง่ มาตรการในการลดความผันผวนของ
ความต้องการเหล็กภายในประเทศ ในขณะเดียวกันยังสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้าง
แบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นทีน่ ยิ มในตลาดใหม่ในภูมภิ าคอาเซียน
บริษทั มีความเสีย่ งจากความต้องการวัตถุดบิ (เศษเหล็กในประเทศ) ทีม่ ปี ริมาณความ
ต้องใช้สงู กว่าปริมาณทีส่ ามารถตอบสนองได้ อีกทัง้ ยังมีความผันผวนทางด้านราคาทีค่ อ่ น
ข้างสูง ซึง่ ความผันผวนนีไ้ ด้รบั ผลมาจากการเปลีย่ นแปลงจากตลาดต่างประเทศ ในส่วน
ของความเสีย่ งด้านความไม่แน่นอนของราคา บริษทั ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งนี้ ด้วยการ
รักษาระดับสมดุลระหว่างวัตถุดบิ คงคลังและปริมาณยอดขายทีม่ อี ยู่ ในขณะทีค่ วาม
เสีย่ งของเรือ่ งการแข่งขันในตลาด บริษทั ได้ใช้กลยุทธ์การใช้งานวัตถุดบิ ทางเลือก และ
เศษเหล็กต้นทุนต�ำ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึง่ ได้กลายมาเป็นตัวแปรส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ในเรือ่ งการบริหารต้นทุนของบริษทั

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงขนาดเล็ก
(MBF)

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้อมแนวทางในการบริหาร ราคาถ่านโค้กและแร่เหล็กที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ
เศษเหล็ก บังคับให้บริษทั ต้องหยุดการผลิตเตาถลุงต่อไป ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ก�ำลัง
จัดการปรากฏอยูใ่ นรายงานต่อไปนี้
เร่งมองหาทางเลือกในการจ�ำหน่ายเตาถลุงดังกล่าว

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

ความต้องการใช้เหล็กของไทยมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ของประเทศ โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาและปี 2560 จะขึน้ อยูก่ บั การลงทุนของภาครัฐเป็นหลัก ถ้า
การลงทุนภาครัฐไม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ จะกระทบกับการลงทุนภาคเอกชน และต่อ
เนือ่ งไปยังความต้องการใช้เหล็กของไทย อีกทัง้ ยังคงมีการน�ำเข้าเหล็กจากจีนเพิม่ มาก
ขึน้ ท�ำให้ปริมาณการผลิตและการขายเหล็กของผูผ้ ลิตเหล็กในประเทศได้รบั ผลกระทบ
มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดทีป่ ระกาศโดยรัฐบาลและการประกาศมาตรฐาน มอก.ใหม่
ช่วยให้สภาพตลาดกลับมามีเสถียรภาพขึน้ บ้าง ในช่วงปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้เสริมความเข้ม
แข็งในการจัดส่งเหล็กเส้นคุณภาพสูง เพิม่ ก�ำลังผลิตเหล็กเส้นตัดและเหล็กดัดส�ำเร็จรูป
พร้อมใช้งานซึง่ มีแนวโน้มเติบโตเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา และมีการสร้างแบรนด์ ทาทา
ทิสคอน ผ่านทางสังคมออนไลน์ กิจกรรมทางการตลาดช่วยสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

การผลิตเหล็กมีความเสีย่ งด้านการท�ำงานและความเสีย่ งของสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อยูใ่ นตัวเอง แม้วา่ การผลิตเหล็กจะไม่มกี ารใช้วสั ดุหรือวัตถุดบิ อันตราย แต่ในกระบวนการ
ผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูงและมีการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ำหนัก
ดังนัน้ ทุกโรงงานซึง่ มีทงั้ พนักงานประจ�ำและผูร้ บั เหมาจึงจ�ำเป็นต้องมีแผนจัดการเพือ่
ความปลอดภัยทีค่ รอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ บริษทั ได้นำ� ระบบบริหารเพือ่ ความ
เป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey - SEJ) ตามแนวปฏิบตั ิ
ของบริษทั ทาทา สตีล รวมทัง้ ระบบการบริหารด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 และระบบ
การบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริษทั ให้ความ
ส�ำคัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIF)

รวมถึงกรณีทมี่ กี ารบาดเจ็บและปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สนิ เสียหาย (Property
Damage) ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญต่อเรือ่ งความปลอดภัย มีการสร้างแรง
จูงใจให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบตั เิ หตุ (Near Miss) การสังเกตุการณ์
ด้านความปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขัน้ เสียชิวติ (Fatal Risk
Control Program - FRCP) ส่งผลให้มคี วามใส่ใจในจุดเสีย่ งและก�ำหนดกิจกรรมแก้ไข
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในระดับกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล มีการก�ำหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย
โดยคณะความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นประธานและมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทงั้ หมดเป็นสมาชิก โดยได้กำ� หนดคณะ
อนุกรรมการด้านความปลอดภัย (Apex Sub Safety Committee - ASSC) จ�ำนวน 6
คณะ คณะกรรมการด�ำเนินงานในระดับโรงงานและระดับส่วน (PIC & DIC) และคณะ
กรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) ในการด�ำเนินงาน เพือ่
เป็นการยกระดับความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ โครงการริเริม่ ทีส่ ำ� คัญทีด่ ำ� เนินการในระหว่างปีที่
ผ่านมา เช่น ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส�ำหรับผูร้ บั เหมา (Contractor Safety
Management - CSM) เพือ่ ให้เรือ่ งความปลอดภัยของผูร้ บั เหมาได้รบั ความส�ำคัญเท่า
เทียมกับความปลอดภัย ของพนักงานบริษทั รวมถึงการรณรงค์เรือ่ ง “ค้นหา รับผิดชอบ
แก้ไข” (Find it – Own it –Fix it) เพือ่ ค้นหาอันตรายและแก้ไข

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

บริษทั และบริษทั ย่อยได้ให้ความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม โดยใช้ดชั นีชวี้ ดั เรือ่ งการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการวัดผลเพือ่ ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และยังมีการติดตามตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) โดยมีการ
ตรวจวัดการปล่อยก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SOX), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุน่ ทุกโรงงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้หลักการปล่อยน�ำ้ ทิง้ เป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการจัดการน�ำ้
ส�ำหรับการจัดการขยะและกากของเสีย ได้ใช้หลัก 3 R ในการรีไซเคิลขยะให้มากทีส่ ดุ
โดยมีเป้าหมายให้นำ� กากของเสีย 99% มาใช้ใหม่ได้

6. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและในพื้นที่ซึ่งมีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ใน
ระดับต�ำ่ การแข่งขันและความท้าทายทางธุรกิจ ประกอบกับโอกาสทีบ่ ริษทั จัดหางาน
อืน่ ๆ จะยืน่ ข้อเสนอทีส่ งู กว่าให้กบั พนักงาน อาจท�ำให้บริษทั ประสบกับความเสีย่ งในด้าน
การรักษาบุคลากรให้อยูก่ บั องค์กรในระยะยาว ถึงแม้วา่ อัตราการลาออกของพนักงาน
จะอยูใ่ นระดับทีด่ ี โดยปรับลดต�ำ่ ลงจาก 8.1% เป็น 5.2% ในปีปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม
บริษทั ยังมีความเสีย่ งในการสูญเสียพนักงานในต�ำแหน่งส�ำคัญ ทางบริษทั จึงได้เตรียม
แผนสืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารและต�ำแหน่งงานส�ำคัญเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ปัจจัยเสี่ยงนี้ มีการก�ำหนดก�ำลังพลส�ำรองเพื่อรองรับความต้องการก�ำลังพลวิศวกร
ในขณะเดียวกันก็มกี ารพัฒนาหลายด้านเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าอัตราการลาออกอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่
บริษทั ได้จา้ งทีป่ รึกษาภายนอกด้านทรัพยากรบุคคลให้ทำ� การส�ำรวจความผูกพันของ
พนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจากการส�ำรวจได้นำ�
เสนอเพื่อหารือในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อมาก�ำหนด
แผนการปรับปรุง นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน บริษทั สนับสนุนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึง่ ถือเป็น
โอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทัง้ ใน
ด้านการปฏิบตั งิ านในหน้าทีง่ านโดยตรง ด้านความรูท้ างธุรกิจ การจัดการ และภาวะผูน้ ำ�
บริษทั ยังให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานทีท่ ำ� งานมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีการ
ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษทั ได้
ตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานต่างๆ เช่น ฝุน่ เสียง สารเคมี ความร้อน อยู่
ท�ำโครงการพัฒนาผูน้ ำ� เพือ่ อนาคต เพือ่ ให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าทีก่ ารงานได้
เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทัง้ ติดตามและให้การรักษาหากมีผลผิดปกติ
อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้สามารถแข่งขันได้โดย
จากปัจจัยในการท�ำงาน โดยได้นำ� ระบบดัชนีดา้ นสุขภาพ (Health Index) มาใช้ในการ
เทียบเคียงกับตลาดและบริษทั ชัน้ น�ำอืน่ ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ในแต่ละโรงงานยังมีการจัด
วัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน
กิจกรรมสร้างทีมเพือ่ ให้เกิดทีมงานทีเ่ ข้มแข็งและมีความผูกพัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยการก�ำหนดกฎ
ระเบียบในการจัดการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม เพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบต่อ
ชุมชนทีน่ ำ� มาใช้ในการผลิตของทัง้ สามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก ซึง่ มีการน�ำกลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทงั้ หมด บริษทั ได้กำ� หนดกรอบการบ�ำรุงรักษาทวีผลทีท่ กุ คนมีสว่ น
ร่วม และภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับความสูญเสีย ได้กำ� หนดให้
พนักงานต้องด�ำเนินการชีบ้ ง่ และระบุถงึ บริเวณหรือจุดทีก่ อ่ เกิดของเสีย ตลอดจนต้อง
ด�ำเนินโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานด้วย ซึ่งบริษัทได้ดำ� เนินการตรวจสอบการใช้
พลังงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล การด�ำเนินการ
ดังทีไ่ ด้กล่าวมานี้ ได้ชว่ ยให้เกิดระบบการแจ้งเตือนทีเ่ หมาะสมเมือ่ มีความเสีย่ งใดๆ เกิดขึน้

ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อบุคคล
ภายนอก กลุม่ บริษทั ถือว่าการปฏิบตั ติ ามสัญญาเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ซึง่ ใน
ปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ส่วนความเสีย่ งเรือ่ ง
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศนัน้ มีกลไกการประกันความเสีย่ งซึง่ เป็นไปตาม
กลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดขึน้ มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมภิ าค
(Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ท�ำกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ และธุรกิจของบริษทั อีกด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

จากการทีส่ ำ� นักงานใหญ่และโรงงานตัง้ อยูใ่ น 4 พืน้ ทีท่ แี่ ตกต่างกันความเสีย่ งของบริษทั
ต่อภัยทางธรรมชาติจงึ อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งใน
การด�ำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและด้วยเหตุนจี้ งึ ได้ทำ� ประกันภัยให้ครอบคลุม
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ตลอดจนได้กำ� หนดให้มขี นั้
ตอนปฏิบตั ใิ นการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึน้ ส�ำหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือ
เป็นระยะเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีทมี่ กี ารหยุดชะงักของธุรกิจบริษทั ก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยืดหยุน่ เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นและโยกการ
ผลิตระหว่างโรงงานทัง้ สามแห่งได้อย่างคล่องตัว
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติและพัฒนาการที่สำ�คัญ
2545 		 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน)” (MS)
					 • บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISCO และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด (CHC)

2548			 • CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel
2549			 • กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
					 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”
					 • บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)”
					 • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชือ่ ย่อหลักทรัพย์ของบริษทั ในระบบการซือ้ ขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

2550			 • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของก�ำไรสุทธิ)
2551			 • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของก�ำไรสุทธิ)
2552			 • โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึง่ เป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดบิ ได้กอ่ สร้างเสร็จสมบูรณ์
						 ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2554			 • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
					 • โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และคาดว่าจะกลับมาด�ำเนินการผลิต
						 เมื่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ที่เหมาะสม
						 • บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสิงหาคม 2554

2555			 • บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย
					 • บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย ส�ำหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว
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2556			 • บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					 • NTS ได้รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน

2557			 • บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					 • NTS ได้รบั รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจ�ำปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2558			 • บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
					 • บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�ำร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability Forum
						 เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงสิทธิเด็ก
					 • SCSC ได้รบั รางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่

2559

• บริษทั ได้รบั รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
• SCSC ได้รบั รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย
• SCSC ได้รบั รางวัล Gold Award จากการแข่งขัน ICQCC 2016
(International Convention on Quality Control Circle 2016) จัดขึน้ ในประเทศไทย
• SISCO ได้รบั รางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่ ว่ มกับชุมชน
ได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จัดขึน้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รบั รางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม” ประจ�ำปี 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,177 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 25 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

5,718,472,083

67.90

2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

448,906,500

5.33

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

296,050,796

3.52

4. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์

273,002,901

3.24

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (ข)

103,405,637

1.20

6. PERSHING LLC

100,772,455

1.20

7. นายธีระชัย กีรติเตชากร

95,048,700

1.13

8. EAST FOURTEEN LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD

48,610,300

0.58

9. กลุ่มหอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจ�ำนวน 7 ราย)

40,009,240

0.48

10. นายอ�ำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์

36,200,000

0.43

7,160,478,612

85.03

1,261,062,236

14.97

8,421,540,848

100.00

1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. (ก)

รวม
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (7,161 ราย)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

(ก) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ด�ำเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551
ในประเทศสิงคโปร์ และเนื่องด้วย TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท�ำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น
(ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ
ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยทัง้ สิน้ 7,008 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุน้ สามัญ 2,254,136,233 หุน้ จากจ�ำนวนหุน้ สามัญทัง้ หมด 8,421,540,848 หุน้ หรืออัตราร้อยละ 26.77 ของหุ้น
สามัญที่ช�ำระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
และบริษัทย่อย

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของก�ำไร
สุทธิ หลังจากหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อการด�ำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของ
บริษัท การขยายธุรกิจภาระหน้าที่ที่ต้องช�ำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
การปรับโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารของบริษัท โดยการค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็น
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หลักส�ำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการ
และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของ
แต่ละบริษทั ย่อยนัน้ ซึง่ จะต้องมีกำ� ไรพอสมควร ทีจ่ ะจ่ายได้และไม่มผี ลขาดทุนสะสม
ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นด้วย

โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงานของบริษัท
คณะกรรมการ
คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การผลิต
ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่- ผูจ้ ัดการใหญ่- ผูจ้ ัดการใหญ่โรงงานชลบุรี โรงงานระยอง โรงงานสระบุรี

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่การเงิน

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่การตลาดและ
การขาย

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการ
ใหญ่-ประกัน
คุณภาพ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จัดหา

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทรัพยากร
บุคคลและ
บริหาร

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริหารการ
ลงทุนและ
ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ

ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัทและการวางแผน

ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์

ส่วนพัฒนาธุรกิจใหม่
และขายผลิตผลพลอยได้อุตสาหกรรม
ส่วน SCM-บริหารอุปสงค์

ส่วน SCM-บริหารการกระจายสินค้า
ส่วนบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมกลาง
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คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คนโดยมีกรรมการที่เป็น
อิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม

1. นายทะชาร์ต

วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ

5

5(ก)

2. นายมาริษ

สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

5

5

3. นางสาวรวีวัลย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ

5

5

4. นายหัตถศักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ

5

5

5. นายธราธร

เปรมสุนทร

กรรมการ

5

5

6. นายปิยุช

กุปต้า

กรรมการ

5

4(ข)

7. นายรังกะนาร์ท

รากุปะติ เราว์

กรรมการ

5

5(ค)

8. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการ

5

5

9. นายอาชีช

อนุปัม

กรรมการ

5

1(ง)

หมายเหตุ :
		
		

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี
1.1 นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน นายอาชีช อนุปัม เนื่องจากลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559
2. ค�ำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
(ก) – (ง) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จ�ำนวน 1 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม

1. นายมาริษ

สมารัมภ์

ประธาน

4

4

2. นางสาวรวีวัลย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการ

4

4

3. นายหัตถศักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการ

4

4

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม

รายชื่อคณะจัดการ
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายทะชาร์ต

วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธาน

5

5

2. นายปิยุช

กุปต้า

กรรมการ

5

5

3. นายรังกะนาร์ท

รากุปะติ เราว์

กรรมการ

5

5

4. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการ

5

5
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รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชื่อ
1. นายทะชาร์ต
2. นายมาริษ
3. นางสาวรวีวัลย์
4. นายธราธร

วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
เปรมสุนทร

ต�ำแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม

3
3
3
3

3
3
3
3

จ�ำนวนครั้งการประชุม

จ�ำนวนครั้งเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2559
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายทะชาร์ต

วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ

1

1

2. นายมาริษ

สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

1

1

3. นางสาวรวีวัลย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ

1

1

4. นายหัตถศักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ

1

1

5. นายธราธร

เปรมสุนทร

กรรมการ

1

1

6. นายปิยุช

กุปต้า

กรรมการ

1

1

7. นายรังกะนาร์ท

รากุปะติ เราว์

กรรมการ

1

1

8. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

1

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท หรือ
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการไม่สามารถ
อนุมัติหรือพิจารณาก�ำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ บริษทั
ย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�ำปี ของกลุ่ม
บริษัท
2. การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค�้ำประกันหนังสือรับรอง
การให้การสนับสนุน หรือค�ำมั่น ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้
อยู่ในงบประมาณประจ�ำปี ของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลัก
ในการปรับโครงสร้างหนี้หรือตามที่ก�ำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาททีไ่ ม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจ�ำปี ของ
กลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่
มีมลู ค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาทซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจ�ำปี ของกลุม่
บริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�ำปี ของกลุ่มบริษัท
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมตั งิ บการเงินประจ�ำปี รวมงบการ
เงินประจ�ำปีเดียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ
ของกลุ่มบริษัท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
(ถ้ามี) หรือ การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
1. ก�ำกับดูแลสอบทานให้บริษทั มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
อื่นๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
12.
พิ
จารณางบประมาณและก�ำลังพลของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชี
ประมาณการว่าจ้างส�ำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
สากล
13.
ปฏิ
บตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการของบริษทั จะมอบหมาย
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะ
สมและมีประสิทธิผล
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะจัดการ
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการ
2.
พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการด�ำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจ�ำ
ประเมินผลการตรวจสอบ การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการ
ปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.
ก�ำกับ ดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การบริหารกิจการและด�ำเนิน
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ
งานของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
เป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่น ใจว่ารายการดังกล่าว
บริษัทก�ำหนดไว้
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4.
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ทั้งนี้ คณะจัดการอาจมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอ�ำนาจ
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ กระท�ำการในเรือ่ งใด เรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ งตามทีค่ ณะจัดการ พิจารณาเห็นสมควรได้
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
กับธุรกิจของบริษัท
1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
กรรมการบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้
• จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม
เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลตามที่ก�ำหนด
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
3. น�ำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด�ำรง
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิ
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อคณะ
หน้าที่ตามกฎบัตร
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
• รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอ
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ 5. จัดให้กรรมการบริษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยองค์รวม
บริษทั ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ
และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรื่องค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท 3. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง วิธีการ และการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัท
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
2. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรื่องค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรือ่ งงบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง เงินรางวัลประจ�ำ
และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วย
ปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวันเลิศ

การวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต

3. นายจายันทา

ชาคราบอร์ตี้ (ก)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน

4. นายศิโรโรตม์

เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

5. นายไพฑูรย์

เชื้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา

6. นายชัยเฉลิม

บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

7. นายอมิท

คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

8. นายอรุน

คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

9. นายพรชัย

ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

10. นายรุ่งโรจน์

เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

หมายเหตุ
		

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี
(ก) นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิการ์ เนื่องจากลาออกมีผลวันที่ 15 กันยายน 2559
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

6. ดูแลให้บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏิบตั ดิ า้ นตลาด
ทุนได้อย่างถูกต้อง
1. ดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�ำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์
7.
ดูแลเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทตลอดจนระเบียบ มติ
8.
ติดตามให้มกี ารด�ำเนินการตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั มติทปี่ ระชุม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนด และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะ
ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอ�ำนาจที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด
2. จัดท�ำแผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและแนวทางเกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลัน่ กรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจก่อน อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เพียงพอ ยุตธิ รรม และมีความ
สมเหตุสมผล ไม่จา่ ยเงินทีเ่ กินสมควรและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการและ
ทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษทั
4. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการด�ำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อ ผู้บริหารที่มีคุณภาพได้เนื่องจากการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วัตถุดบิ ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานค่าใช้จา่ ยในการขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุน ผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้น ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษทั นัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะ
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
กรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ จะเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวม
เลขานุการบริษัท
บริษทั ได้จดั มีเลขานุการบริษทั มาตัง้ แต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย ถึงผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีอ่ ยู่
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันเลขานุการบริษัท ชื่อ ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มี
นางอริศรา ณ ระนอง ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผบู้ ริหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ย่อย
2560 แทนนางสาวปรารถณา สิงหะเนติ ซึ่งลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2560 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย
ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for บาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตั งิ านส่วนบุคคล รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
Corporate Secretary เป็นต้น
ยาว ประกอบด้วย ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีใ่ ช้เป็นบรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงไว้รว่ มกัน สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการก�ำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
1. ดูแลและจัดการเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ำรายงานการประชุม
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบที่ ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท มีก�ำหนดจ่ายทุก
ไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ�ำ ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม กรณีที่มีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง
5. ดูแลและให้ขอ้ เสนอเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
หรือเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ บริษัทจะค�ำนวณจ่ายตามสัดส่วนจ�ำนวนวันที่กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
จนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่
คณะกรรมการบริษัท

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
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ค่าตอบแทน(บาท/ปี)
630,000
525,000
472,500

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
42,000
21,000
21,000

168,000
115,500
150,000
75,000

15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2559-2560
ค่าตอบแทน (บาท)
ล�ำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
นายปิยุช กุปต้า
กรรมการ
กรรมการคณะจัดการ
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
กรรมการ
กรรมการคณะจัดการ
นายราจีฟ มังกัล
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รวม

2

3

4
5

6
7
8

หมายเหตุ 		

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหา และ
พิจารณาผล
ตอบแทน
-

577,500

231,000

-

106,500

915,000

577,500

157,500

-

106,500

841,500

577,500

157,500

-

-

735,000

577,500

-

-

106,500

684,000

139,125

-

-

-

139,125

81,779

-

-

-

81,779

-

-

-

-

-

2,530,904

546,000

-

319,500

3,396,404

คณะจัดการ

จ�ำนวนรวม
ทั้งหมด
-

ตามแนวปฏิบัติของกลุ่มทาทา สตีล กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริษัทที่ตนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม กรรมการล�ำดับที่ 1 และ 8 ได้แจ้งความประสงค์ไม่รบั ค่าตอบแทน
กรรมการ ซึง่ มีผลมาตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตามล�ำดับ
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ค่าตอบแทนรวมและจ�ำนวนรายของกรรมการ ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร
บริหารและผู้บริหารของบริษัท
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารสมทบเงิ น กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ แก่ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และ
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท
บริษทั ย่อยในฐานะพนักงานของบริษทั โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอด
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรู ป ของเงิ น เดื อน และเงิ น รางวั ลประจ� ำ ปี ใ นปี เงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบส�ำหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) รวม 12 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ในปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.13
49.66 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่พ้นสภาพระหว่างปี)
ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อย รถประจ�ำต�ำแหน่ง
บริษัทได้มีการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ช่วยกรรมการ
ที่เป็นธุรกิจหลัก
บริษทั ไม่มกี ารก�ำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจหลัก ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริหาร
และเงินรางวัลประจ�ำปี ในปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดย
ได้รวมไว้ในจ�ำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว
รวมของบริษทั ควบคูไ่ ปกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

ค่าตอบแทนอื่น

บุคลากร

เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ�ำ ต่ างจัง หวั ด/ค่าเช่าบ้ าน เงิ นช่วยเหลือ การ
เดินทางในปี 2559 - 2560 จ�ำนวน 6.26 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด
1,228 คน โดยในปี 2559 - 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวน
ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่กรรมการ
ทั้งสิ้น 265.83 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
บริษัทไม่มีก�ำหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง หรือเอกสิทธิ์ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
พิเศษอื่น ๆ แก่กรรมการ
ส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม Tata Steel Limited ได้จัดให้มีการจัดท�ำประกันภัยความรับผิด
ชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยทั่วโลกในวงเงิน
ประกันจ�ำนวน 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ การประกันเรื่มต้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2560
ถึง 31มีนาคม 2561 โดยจะมีการต่ออายุทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 660.39 ล้านบาท

จ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2559-2560
(31 มีนาคม 2560)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานบังคับบัญชา (คน)
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

บมจ. เอ็น. ที. เอส.
สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กสยาม (2001)

51

11

10

9

191

62

51

51

85

274

197

236

327

347

258

296

265.83

262.87

187.39

210.13

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ แต่อย่างใด
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาร่วม
งานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอก จะมุ่ง
เน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดเข้ามาปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Inter-view) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ผู้สมัคร
ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้บรรจุเพื่อทดลองงานกับบริษัท บริษัทจะมีการประเมินผล
ทดลองงานอย่างเข้มงวด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือก เมื่อมีต�ำแหน่งงาน
ว่าง บริษทั จะสนับสนุนการเลือ่ นต�ำแหน่งหรือโอนย้ายโดยพิจารณาผูส้ มัครจากภายใน
ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งการด�ำเนินการจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาคัดเลือกเช่น
เดียวกับการรับสมัครจากภายนอก

บริษัทให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จ�ำกัดอยู่แต่เพียง
การอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอนงาน
และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)
รวมตลอดถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful Experiences)
ให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การมอบหมายงานที่ส�ำคัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment)
การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการที่ส�ำคัญ (Task Force
or Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) การศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) และการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะในสายงานต่างๆ

บริษทั สนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมีการก�ำหนดเส้นทางการ
เติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงานในแต่ละระดับไว้ ทัง้ การก�ำหนดนโยบาย
แต่งตั้งจากภายใน เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจได้ว่าหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และมีระดับศักยภาพในระดับที่เหมาะสมจะมีโอกาสเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปได้
โดยก�ำหนดให้พนักงานสามารถเติบโตได้ทั้งในสายงานบริหารซึ่งต้องมีต�ำแหน่งงาน
ว่างจึงจะเติบโตได้ และสายงานผู้เชี่ยวชาญที่เติบโตได้ตามระดับความเชี่ยวชาญของ
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาพนักงานใหม่ให้อยูร่ ว่ มกับบริษทั ในระยะยาว โดยได้
พนักงานแต่ละบุคคล มีการส�ำรวจความคาดหวังในวิชาชีพของพนักงานเพื่อใช้เป็น
ด�ำเนินการในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการปฐมนิเทศ เพือ่ แสดงการต้อนรับอย่างอบอุน่
ข้อมูลประกอบการพิจารณาโอนย้ายและปรับระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ
จากผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร ผ่านทางพิธบี ายศรีสขู่ วัญ และเสริมสร้างความเข้าใจ
ขององค์กรและพนักงาน
ในการด�ำเนินงานของกลุ่ม แต่ละบริษัทผ่านทางการบรรยายให้ความรู้ การเยี่ยมชม
โรงงาน และการปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท จัดให้มีพี่เลี้ยง
บริษัทมีโครงการ “ผู้น�ำในอนาคต” (Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์
คอยดูแลเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึง่ จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กร
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง
ได้ดแี ละรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ การออกแบบงานให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีท่ า้ ทาย
ของบริษัทในอนาคต โดยเตรียมแผนการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของการ
ส�ำหรับพนักงานใหม่และจัดท�ำแบบก�ำหนดลักษณะงาน เพือ่ ให้พนักงานใหม่ทราบถึง
มอบหมายงานพิเศษให้รบั ผิดชอบ การเข้าร่วมในคณะท�ำงาน/คณะกรรมการทีส่ ำ� คัญ
ขอบเขตความรับผิดชอบ ดัชนีชวี้ ดั ผลงาน และผลงานทีค่ าดหวัง ตลอดจนคุณลักษณะ
การสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นงานทั้ ง ในสายงานเดิ ม และต่ า งสายงานเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
และประสบการณ์รวมถึงจัดท�ำแผนรักษาพนักงานกลุม่ ดังกล่าว ทัง้ ให้เติบโตในวิชาชีพ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนในระดับที่จูงใจ เพื่อให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมในการ
และเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ด�ำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของบริษทั ตลอดจนมีความพร้อมทีจ่ ะปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี
นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและให้ความเป็นธรรมกับความหลากหลาย
ทางความคิดและวัฒนธรรม (Cultural Diversity) โดยจะเห็นได้จากนโยบายในการ
คัดเลือกพนักงานที่เปิดรับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์
พนักงานต่างชาติ พนักงานท้องถิ่น พนักงานหญิง รวมถึงมีโครงการแลกเปลี่ยน
พนักงานระหว่างบริษัทในกลุ่มทาทาอีกด้วย

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและสอดคล้องกับ
การเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ส่วนด้วยกันคือ
1. ความรูพ้ นื้ ฐานส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของพนักงานในทุกสายงาน เช่น ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ค่านิยมของกลุม่ ทาทา วัฒนธรรมองค์กร
การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร การบ�ำรุงรักษาทวีผล เป็นต้น
2. ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน
(Functional Development)
3. การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้น�ำ
(Leadership Development)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงานโดย
ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ
- หลักความเป็นธรรมภายในองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับลักษณะ
งานและความรับผิดชอบ โดยใช้การวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน
- ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับทีส่ ามารถแข่งขัน
ในตลาดงานได้ ผ่านการส�ำรวจค่าจ้าง และการปรับค่าจ้างให้มคี วามเหมาะสมกับ
สภาวะตลาด โดยน�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภคมาเป็นส่วนหนึง่ ของการพิจารณาการขึน้
ค่าจ้างประจ�ำปีด้วย
- ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการขึน้ ค่าจ้างประจ�ำปี การจ่ายเงิน
รางวัลประจ�ำปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยส่งเสริมให้มี
การสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้พนักงานทุกระดับ
ได้รบั ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการจัดกิจกรรมกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ร่วมด้วยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงพบพนักงานทั้ง 3 โรงงาน รวมทั้งที่ส�ำนักงานกรุงเทพทุกไตรมาส มีการ
พูดคุยและตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพิม่ ช่องการสือ่ สารผ่านทางสือ่ ประเภทต่างๆ
เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศค�ำสั่ง วารสาร
ภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น

สิ่งที่ส�ำคัญคือการมุ่งเน้นความสมดุลของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงานและความเหมาะสมทางด้าน
การเงินขององค์กรประกอบกันด้วย นอกจากนั้น บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการดูแล
พนักงานและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดสวัสดิการและ
เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และบิดามารดาของพนักงาน
ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล ทัง้ ในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และ
การรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เครือ่ งแบบพนักงาน
เงินช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านประจ�ำต่างจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น
อีกทัง้ มีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี
ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น กิจกรรมหล่อ
เทียนและแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมด้านอืน่ ๆ เช่น กิจกรรม
กีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรมวัน
ส�ำคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ วันเกิดบริษัท
วันผู้ก่อตั้งกลุ่มทาทา เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับและดูแลกิจการ

บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริม ดูแลกิจการทีด่ คี วบคูไ่ ปกับการเสริมสร้างจิตส�ำนึกต่อผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุม่ เพือ่ เป็นเสมือนกระจกเงาทีส่ ะท้อนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อ
เสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อนื่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้อง หรือบรรลุตามข้อ
ก�ำหนด ทีอ่ ยูภ่ ายใต้แนวทางการก�ำกับและดูแลกิจการทีเ่ ป็นธรรมและโปร่งใส
ดังนั้น นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับ
สูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่าง
เคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ท�ำการ
ทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส�ำหรับเนือ้ หานัน้ ครอบคลุมเกีย่ วกับหลักการ
และแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษทั และข้อก�ำหนด
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการท�ำงานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผูท้ สี่ ามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัท โดยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ
ในจ�ำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มี
นัยส�ำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. ส�ำหรับกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 8 คน ถือเป็นจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของ
บริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหลัก
เกณฑ์ของบริษทั จ�ำนวน 3 คน ร่วมกับกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีเ่ ป็น คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จ�ำนวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษทั เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้
และเพือ่ แบ่งแยกบทบาทหน้าทีใ่ ห้ชดั เจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผูน้ ำ� ด้านนโยบาย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
ในฐานะผูน้ ำ� ด้านบริหารงานประจ�ำไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เงินเดือนประจ�ำ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะท�ำหน้าที่
ลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
กลัน่ กรองงานเฉพาะเรือ่ ง และเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ 3. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการจดทะเบี ย น
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ตามกฎหมายกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้
พิจารณาผลตอบแทน ส�ำหรับรายชือ่ กรรมการในแต่คณะพร้อมทัง้ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
รับการเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อยใน
ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
ระดับบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการอิสระ
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในการสรรหากรรมการอิสระ จะผ่านการกลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate Governance, Nomination and
และต้องไม่มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดัง
Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน จาก
กล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และ / หรือทีป่ ระชุม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

4.1 รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า
ซือ้ วัตถุดบิ หรือให้บริการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
4.2 รายการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม
ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย และต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
มาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ได้โดยอิสระ
12. เป็ น ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และ
ข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อายุเกษียณ

อายุเกษียณของกรรมการอิสระและกรรมการบริษทั คือ 70 ปี โดยกรรมการผูท้ มี่ อี ายุ
ครบ 70 ปีแล้ว สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้จนครบอายุ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามข้อบังคับของบริษทั กล่าวคือผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
ตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุม
มีเสียงชีข้ าดเพิม่ เป็นอีกหนึง่ เสียงทัง้ นีใ้ นการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั วิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคน
ในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�ำนวนหุ้น
ที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบก�ำหนดออกจาก
ต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น ส�ำหรับการ
สรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง คณะจัดการจะเป็น
ผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษทั และเข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ได้เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย

ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยการใช้ขอ้ มูลภายใน
(Insider Trading) ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วย
บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบ
Company) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อ
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน ประจ�ำปีของบริษทั และ
2. คัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษทั
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารใน
ประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
บริษัทย่อย
2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคา
3. ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก�ำหนดโดย
หลักทรัพย์ของบริษทั คณะกรรมการได้กำ� หนดห้ามมิให้ทำ� การซือ้ ขายหลักทรัพย์
บริษัทแม่
ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน
สาธารณะทั้งหมดแล้ว
การลงทุน
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการและคณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง นี้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งแจ้ ง เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข ้ า งต้ น ต่ อ
ของบริษัท
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�ำการ ก่อนการซื้อขาย
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วย
งานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการระหว่างกัน การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการ
จัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีการเงิน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่า
และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่ ตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนรวม 4,208,000 บาท
ก�ำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีการเงิน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่า
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และก�ำหนดไว้เป็น บริการอืน่ ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบายของกลุม่ บริษทั ค่าเดินทาง
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงได้ก�ำหนดนโยบาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จ�ำนวน 2,034,684 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
และวิธีการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงบทก�ำหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี
กรณี ที่ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท มี ก ารถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ มี
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั เลขานุการบริษทั จะท�ำหน้าทีส่ รุป
และรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้
พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
ด้วยการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการ
สากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 5 หมวด
ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดขอบ
ของคณะกรรมการ และเพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญในแต่ละหมวด
ไว้ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น�ำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุดรวมทั้งท�ำการทบทวนและ
ปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้รบั การประเมินผลการก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ น
ระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับรอบปี 2559-2560 รายงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าของเงินทุน
โดยก�ำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้นการ
ได้รบั ส่วนแบ่งในก�ำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข่าวสาร/ข้อมูลของ
บริษทั อย่างเพียงพอ เช่น การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลีย่ นแปลง
อ�ำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทรวมทั้งสิทธิในการ
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทเป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและก�ำหนด
ค่าตอบแทน การจัดสรรเงินก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก�ำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญซึ่งมี
ผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้กำ� หนดนโยบาย
การอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
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มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
จัดท�ำค�ำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความช�ำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือ
หุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ด ้ ว ยตนเองสามารถ
มอบฉั น ทะการเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยการส่ ง ผู ้ แ ทนของตนเองหรื อ เสนอชื่ อ
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบ
ฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสาร
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือ่ ลดระยะเวลาในการตรวจ
สอบเอกสารในวันประชุม
จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้
ติดอากรแสตมป์ไว้
ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท�ำให้ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม
นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ดูแลและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210

หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็น
ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่นกั ลงทุน สถาบันผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญประจ�ำปี
และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่
ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาส
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีก�ำหนดราย
ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรุ จ เป็ น วาระในการ
ชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ประชุมสามัญผูถ้ อื ถือหุน้ เป็นการล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ สรรหาและแต่งตัง้
และท�ำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
เป็นกรรมการ และการส่งค�ำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยให้ส่ง
ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ข้อเสนอหรือค�ำถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่ง
บริษัทพิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี้
ครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และ
- การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน
วิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและ
ทีต่ อ้ งตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระท�ำการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสในการรับรูส้ ารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
- การส่งค�ำถาม 				
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม
บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า 21
วัน ก่อนวันประชุม ดังนี้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุมทีก่ ำ� หนดไว้เป็นเรือ่ งๆ อย่างชัดเจนพร้อมทัง้ ระบุวา่ เป็นวาระเพือ่
ทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความ
เห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็นแบบ
ทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และ
แยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ
3. ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจ�ำปี ทีม่ ที งั้ ข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom
(รวมทัง้ จัดส่งรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรูปเล่มแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้แจ้งความประสงค์มายัง
บริษัท)
5. ค�ำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดใช้สทิ ธิดงั กล่าว ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559
และเนื่องจากบริษัทได้ด�ำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงได้จัดอุปกรณ์หู
ฟังแปลภาษาให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะใช้ เพือ่ ให้การสือ่ สารมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคถุงเท้าใหม่
ให้แก่นักเรียนที่อยู่โรงเรียนห่างไกล บูธรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR และ
บูธแนะน�ำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามล�ำดับวาระโดยไม่มี
การเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสม
และเพียงพอก่อนท�ำการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งค�ำถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ได้อย่างเต็มที่ ส�ำหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษทั ได้อำ� นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื
หุน้ ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน นับคะแนนเสียง (Inspector) ท�ำหน้าทีด่ แู ลการนับคะแนนและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามาก
พอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
จากบริษัท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับการนับคะแนนเสียงจะค�ำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตร การรายงานการมีส่วนได้เสีย
ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” /“งดออกเสียง” และ บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
น�ำมาค�ำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออกเสียง ต้ อ งรายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแบบรายงานที่
ลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
และมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่รวบรวม
ส�ำหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท
วาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมใน รับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการท�ำ
ลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เป็นต้น

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสี ย ง) ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (www.set.or.th) โดยทั น ที
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดท�ำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียด
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. รายชือ่ พร้อมต�ำแหน่ง ของกรรมการและผูบ้ ริหารรวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นค�ำถาม - ค�ำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติ ที่ ป ระชุ ม และผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวาระ ตามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ใ น
บัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง
ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2559 มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น มาประชุ ม ทั้ ง ที่
มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจ�ำนวน 547 คน นับรวมจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
6,217,998,324 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.83 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษทั จ�ำนวน 8,421,540,848 หุน้ โดยประธานกรรมการบริษทั ในฐานะตัวแทน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทน รวมทั้งกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้
ยังมีผบู้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เพือ่ ท�ำหน้าที่
ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารป้องกันการน�ำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผูบ้ ริหารไป
ใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 41
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

การท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนในการท�ำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมีการพิจารณารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นอย่างแท้จริง
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะค�ำนึงถึงขนาดของรายการโดยจะน�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
อนุมัติต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการท�ำรายการระหว่างกัน
ในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในเรื่ อ งการท� ำ รายการ
ระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เชื้อสุข
บุญญานุวัตร
คันนา
คูมาร์ ชอว์ดารี
ตั้งวรกุลชัย
เลิศอารมย์

12
13
14
15
16
17

-

-

22,000
-

กรรมการ/ผูบ้ ริหาร

220,000(ข)
-

-

-

-

-

-

-

-

376(ก)

-

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างรอบปีบญ
ั ชี กรรมการ/ผูบ้ ริหาร
(1 เม.ย.59 - 1 มี.ค.60)

-

-

-

คูส่ มรส/บุตรที่
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

บริษทั ในเครือ

-

-

-

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างรอบปีบญ
ั ชี
(1 เม.ย.59 - 1 มี.ค.60)

1. บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 8,421,540,848 หุ้น คิดเป็นทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 8,421,540,848 บาท
2. ตาม พรบ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด ค�ำว่า “บริษทั ในเครือ” หมายถึง บริษทั มหาชนจ�ำกัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดบริษทั ใดบริษทั หนึง่ หรือหลายบริษทั ในลักษณะดังต่อไปนี้ :
- บริษัทหนึ่งมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
3. ค�ำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึงด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�ำแหน่งในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ สนง. กลต ที่ “กจ 17/2551”
4. (ก) 376 หุ้น ของบริษัท TATA STEEL LIMITED หุ้นละ Rs.10
(ข) คู่สมรส

หมายเหตุ

การวิวัฒน์
ชาคราบอร์ตี้
เมธมโนศักดิ์

ผูบ้ ริหาร
9
นายวันเลิศ
10 นายจายันทา
11 นายศิโรโรตม์

นายไพฑูรย์
นายชัยเฉลิม
นายอมิท
นายอรุณ
นายพรชัย
นายรุ่งโรจน์

วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้อมเพ็ชร์
เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์
กุปต้า
มังกัล

รายชือ่

คณะกรรมการ
1
นายทะชาร์ต
2
นายมาริษ
3
นางสาวรวีวัลย์
4
นายหัตถศักดิ์
5
นายธราธร
6
นายรังกะนาร์ท
7
นายปิยุช
8
นายราจีฟ

ล�ำดับ

คูส่ มรส/บุตรที่
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หมวด 3

ส�ำหรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการค�ำนึง
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่
ก�ำหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีท่ ำ� ร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้
ภายในและภายนอกทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนพั ฒ นากลไกการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า ง
สม�่ำเสมอ พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

ผู้ถือหุ้น

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล (เริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2560)
อีเมล: veepee365@gmail.com

ลูกค้า

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะดู แ ลผลประโยชน์ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เป็นธรรม ด้วยการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ อย่างเคร่งครัด
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั จะแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษทั ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ จึงปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมบนหลัก
สิทธิมนุษยชน ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำ� นึงถึงสถานภาพ เชือ้ ชาติ
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ
แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระท�ำผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการด�ำเนินการ
และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบ
ภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้
คุณธรรม และความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
“นโยบายการร้องเรียนการกระท�ำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower)
ที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว รวมทั้งก�ำหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำทั่วไป รวมถึงมีกองทุน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติ
ส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้
ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร
ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั่นฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างให้องค์กรเกิด
นายมาริษ สมารัมภ์ (ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีเมล: msamaram@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

บริ ษั ท ทุ ่ ม เทความพยายามในการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในทุ ก ด้ า น
โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการ
เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ราคาที่เป็นธรรม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และควบคุมมาตรฐานการผลิต รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษา
ความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยัง
มีนโยบายการคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต�่ำกว่ามาตรฐาน

คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัท ทาทา ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกัน
ส�ำหรับกลุ่มบริษัทในเครือ ทาทา รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
บริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับ
สินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ

คู่แข่ง

หมวด 4

บริษทั มุง่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุตธิ รรมและถือปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ทางการค้าที่สุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัท บริษทั ให้ความส�ำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั
จะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของ
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียม
เจ้าหนี้
ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความส�ำคัญผิดรวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่
บริษทั ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง และเงือ่ นไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ทีม่ ตี อ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”)
เจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและช�ำระหนี้ตามระยะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดไว้
เวลาทีก่ ำ� หนด รวมถึงปฏิบตั ติ ามค�ำรับรองทีใ่ ห้ไว้แก่เจ้าหนีต้ ลอดระยะเวลาทีม่ ภี าระหนี้
กับเจ้าหนี้ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งที่
เท่าเทียมกัน
เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
การรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จ�ำหน่ายไปซึ่ง
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดยก�ำหนดเป็น สินทรัพย์รายการ ที่เกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน
นโยบายอย่างชัดเจนในการค�ำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบ การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
โรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริม
สร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท” ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
บริษัทจะไม่ถือว่าการด�ำเนินการตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทั้ง
ปฏิบัติ หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและ
เท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
ต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป ด้วย
(www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)
การด�ำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอน 2. ข้อมูลค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
การท� ำ งาน รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดและกฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท
เคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความส�ำคัญและเป็นผู้น�ำในเรื่อง
(www.tatasteelthailand.com) /หนังสือพิมพ์)
“การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลก 3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้าง
ร้อน นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดให้มีการน�ำแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ใน
ที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการ
ทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้วย
ถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้
ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูล
หน่วยงานราชการ
การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้นของ
บริษทั ด�ำเนินการและถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
บริษทั รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้ว (รายงานประจ�ำปี/
พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนือ่ ง 4. ข้อมูลในรายงานประจ�ำปีทมี่ กี ารเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์
ส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น ค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สื่อมวลชน
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและ
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั แก่สอื่ มวลชนทัว่ ไป เพือ่
การแข่งขัน ความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจประวัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหาร การจ่าย
การสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วม
ทันเหตุการณ์
ประชุมของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษทั (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลในงบการเงินทีม่ รี ปู แบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
ทัว่ ไป และได้รบั การรับรองจากผูส้ อบซึง่ เป็นผูม้ คี วามเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ด้
รับการยอมรับ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยทีผ่ า่ นมา บริษทั
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ไม่เคยมีประวัตกิ ารส่งงบการเงินทัง้ รายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลา่ ช้าแต่อย่าง
ใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษทั (www.
tatasteelthailand.com))
6. ข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริ ษั ท ค� ำ นึ ง ถึ ง การถ่ ว งดุ ล ในการบริ ห ารงานของคณะกรรมการเป็ น อย่ า งยิ่ ง
(Check and Balance) และได้ก�ำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มี
การตัดสินใจทีถ่ กู ต้องและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และเพือ่ ให้
มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ก�ำหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�ำหน้าที่ “โฆษก”
ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่
การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการด�ำเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
และความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท
แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการ
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายในการแถลงผลการด�ำเนินงานของบริษทั สูส่ าธารณชนโดย ด�ำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และมอบ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ
หมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต ผูช้ ว่ ยกรรมการ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
ผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาด และการขายเป็นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์
ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั โดยมอบหมายให้ฝา่ ยจัดการ
ในรอบปี 2559-2560 ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงาน เป็นผู้น�ำเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็น
ประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต
จัดให้มกี ารประชุมกลุม่ ร่วมกันกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร รวมทัง้ และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตาม
สือ่ สิง่ พิมพ์ทกุ ครัง้ อีกด้วย เพือ่ ชีแ้ จงผลประกอบการของบริษทั รวมถึงข้อมูลการพัฒนา นโยบาย และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ด้วย เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปใน
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจเหล็ก โดยการประชุมแต่ละครัง้ จะมีผเ้ ู ข้าร่วมประชุมประมาณ 15-25 คน ทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของ
บริษทั ทุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้น
กับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การ
ก�ำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็น
อิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
จะท�ำให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

48

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

ทั้งนี้ ในรอบปี 2559-2560 คณะกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการพิจารณาทบทวน
แผนการด�ำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ใช้ในการพัฒนาบริษทั ให้เพียงพอและ
เหมาะสมในทุกๆ ไตรมาส รวมถึงได้ทบทวนผลการด�ำเนินงานของบริษัท และการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มกี ารติดตามและ
ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ตลอดจนได้กำ� กับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
บริษัทเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการ

5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทสี่ ร้างสรรค์ ทัง้ ระหว่างคณะกรรมการบริษทั เอง และ
คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายบริหาร
1. อนุมัติแผนงานประจ�ำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�ำปี แผนระยะกลาง
6. สร้างความมัน่ ใจว่ามีการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิผล
และระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร สถาบันการ
เงิน การให้จ�ำนองหรือจ�ำน�ำสินทรัพย์เพื่อค�้ำประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญา
เงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมตั กิ ารใช้หลักการบัญชี หรือเปลีย่ นแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
บัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรก�ำไรสะสม
6. อนุมตั กิ ารจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อนื่ ๆ ทีไ่ ม่รวม
เรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าวงเงินเกินอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร
7. อนุมตั กิ ารซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น จ�ำนอง รับจ�ำนอง ขายฝาก รับซือ้ ฝาก เช่า ให้เช่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8. อนุมตั กิ ารด�ำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรือ่ ง โครงสร้างองค์กรการวางแผน
ก�ำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และงบประมาณการขึ้น
ค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน โดยนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล เป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยัง
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้อีกด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทานการด�ำเนินงานให้ถกู ต้องตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อก�ำหนดของ
หน่วย งานก�ำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริษัทให้อ�ำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิด
เห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งส�ำนักงานตรวจสอบ
ภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จ�ำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอ
ค� ำ ปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาภายนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยบริ ษั ท เป็ น ผู ้
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หน้าที่หลักของประธานกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และด�ำเนินการในฐานะเป็น
ผูป้ ระสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารของบริษทั ผ่านกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทัง้ ถ่ายทอดมติของคณะกรรมการเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินงานตามความ คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะจัดการ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วย
เหมาะสมต่อไป
กรรมการบริษทั จ�ำนวน 4 คน ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการ
ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น�ำด้านนโยบาย มอบหมาย ทัง้ ในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอ�ำนาจการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ ำ� ด้านการบริหารงานประจ�ำ บริษทั จึงได้แบ่งแยก งาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงาน
บทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่ง ของบริษทั ตลอดจนการกลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์
และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่าง
เป็นอิสระ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน มาตัง้ แต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัท
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้
ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมือ่ วันที่ 31 มกราคม
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ
2. ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อก�ำหนดวาระการ เข้าด้วยกัน เพือ่ ความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านรวมถึงลดต้นทุนของ
บริษทั คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย
ประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม กรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่
ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอทบทวนและก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
รวมทัง้ ได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
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และผูบ้ ริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั ตลอดจนมีหน้าที่
พิจารณาก�ำหนดแนวทางและสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษทั
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือ
กรณีอื่น และท�ำหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความ
เปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในเรือ่ งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจ�ำนวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้ก�ำหนดไว้แล้ว
ว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
บริษทั ยังได้กำ� หนดนโยบายจ�ำนวนองค์ประชุมขัน้ ต�ำ่ ในขณะทีค่ ณะกรรมการได้ลงมติ
ในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ ประธานกรรมการผูท้ ำ�
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
แบ่งเวลาอย่างเพียงพอส�ำหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละ
วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
วาระ ซึง่ การพิจารณาวาระต่างๆ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุม
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ส�ำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียง
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ ข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานใน
พ้นจากต�ำแหน่ง โดยล�ำดับในการพ้นจากต�ำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ โดย พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม
มิได้ก�ำหนดระยะเวลา วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการ ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมได้มกี ารจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้
ที่เข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปี 2559-2560
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมี
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และมีสดั ส่วนการ
บริษัทยังไม่มีนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคน เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี โดยมี
จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่ ฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตัดสินใจ
เป็นชาวต่างชาติเป็นผูม้ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นต่างประเทศท�ำให้ไม่มกี ารรับต�ำแหน่งกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการ และรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระทีจ่ ะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษทั หรือ
ห้าปียอ้ นหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ เกิน เฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้
5 บริษทั ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ กรรมการบริษทั แต่ละคนเป็นผูท้ สี่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารได้มกี ารประชุมหารือระหว่างกันเอง
อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้ เพิ่มเติมเป็นประจ�ำทุกไตรมาสด้วย
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ทะเบียนอื่น ยกเว้นกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้กรรมการ
ส�ำหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึง่ ของบริษทั จะต้องอุทศิ เวลาใน บริษทั และกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
การท�ำงานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ส�ำหรับรูปแบบของการประเมินมีทงั้ การประเมินผล
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะ การปฏิบตั งิ านของกรรมการทัง้ คณะและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
รายงานไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน
เป็นรายบุคคล ซึง่ คณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะ
ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก�ำหนด
บริษทั ได้กำ� หนดวันประชุมไว้ลว่ งหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการ
มาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
แต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี พร้อมทัง้ ได้กำ� หนดวาระการพิจารณา
ที่ส�ำคัญส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก 1) โครงสร้าง
การทบทวนติดตามผลการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ่มใน
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรณีทมี่ เี รือ่ งส�ำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนา
ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า
7 วันก่อนวันประชุม
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ตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของ
กรรมการ 2) การก�ำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตาม
รายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบ
ประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษทั รวบรวมแบบประเมินทีไ่ ด้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาท�ำการสรุป
ผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท น�ำผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดท�ำไว้เป็นรูปเล่ม
เช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กบั คณะกรรมการ คณะจัดการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนของบริษทั ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีบ่ ริษทั ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ได้จดั ให้มกี ารก�ำกับ ดูแล สือ่ สาร และส่ง
เสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยดึ ถือเป็นแนวทางส�ำหรับการประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ การ
ท�ำงานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทัง้ ในเรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยพนักงานของบริษทั ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกีย่ วกับจรรยา
บรรณดังกล่าว รวมทัง้ ต้องลงนามให้คำ� รับรองทีจ่ ะยึดถือประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย
จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชวี ติ ดังนัน้ เอกสารฉบับนีจ้ ะถูกปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผล กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องรายงานให้ผู้บังคับ
ตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน บัญชาตามล�ำดับชัน้ ทราบทันที โดยตัง้ แต่ปี 2551 บริษทั ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้รอ้ งเรียนหรือรายงานในเรือ่ งทีม่ กี ารฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
เกิดขึ้น
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2559-2560 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
ลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”) เพื่อให้
พนักงานทุกคนรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกใช้เป็นเครือ่ งมือในการรายงานเหตุการณ์
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประจ�ำ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่น
ทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ
ตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น และตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป บริษทั ได้เปิด “สายด่วน TCOC” ให้เป็น
ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติ ช่องทางใหม่สำ� หรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และคูค่ า้ ในการติดต่อกับบุคคลทีส่ ามซึง่ เป็น
ทางการเงิน การบริหารงาน ความสัมพันธ์กบั กรรมการและบุคคลภายในและภายนอก องค์กรอิสระจากกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล มีทตี่ งั้ อยูใ่ นประเทศอืน่ และมีผชู้ ำ� นาญการที่
และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท จะบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทีไ่ ด้แจ้งให้ทราบ การบริการ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ส�ำหรับผลการประเมินในปี ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
2559-2560 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
ใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนีผ้ า่ นทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที่
หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศัพท์ทโี่ ทรเข้าใช้บริการจะไม่ถกู บันทึก หาก
จริยธรรมธุรกิจ
ผูแ้ จ้งมีความประสงค์ทจี่ ะไม่ให้บนั ทึกไว้เพือ่ มิให้ลว่ งรูถ้ งึ ตัวตนของท่าน นอกจากนัน้ ยัง
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก สามารถรายงานเรือ่ งราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึง่
คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึง่ เดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณ จะไม่มกี ารบันทึกตัวตนของผูแ้ จ้งไว้แต่อย่างใดทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า เรือ่ งทุกเรือ่ ง
ของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กร ทีร่ ายงานจะเป็นความลับขัน้ สูงสุดทีจ่ ะไม่มผี ใู้ ดสามารถล่วงรูต้ วั ตนของผูแ้ จ้งได้เลย หาก
และหลักการส�ำคัญซึง่ ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงานของทุกธุรกิจในกลุม่ ทาทา ทัง้ นี้ ผูแ้ จ้งไม่มคี วามประสงค์จะให้บนั ทึกไว้
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด
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การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอ�ำนาจหน้าที่และกฏระเบียบ
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที่ ต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและการกระท�ำการทุจริต ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมี
คอร์รัปชั่นทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบน อิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญและการท�ำธุรกรรมทางการ
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ความ เงินที่ส�ำคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่ก�ำหนด
ร่วมมือกับทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใ่ สสะอาด
ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
(Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของ
ทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะด�ำเนิน
“เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการ งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�ำหนดไว้”
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผย
(PACT) และร่วมลงนามให้คำ� มัน่ ในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจที่ The ข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษทั ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอด
Children Sustainability Forum ซึง่ จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนเิ ซฟ จนไม่น�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่ก�ำลังมีการพิจารณาก็จะ
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะ ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง
ไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั การกระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และ
จะไม่ด�ำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคล นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีส่ ามเพือ่ การเรียกร้อง การได้รบั หรือให้ได้มา การยืน่ ข้อเสนอ ให้สญ
ั ญา หรือ การจัดหา ของบริษทั ทีไ่ ด้กำ� หนดแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการ ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย
ปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้
การบริหารความเสี่ยง
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษทั ได้จดั ให้มวี ธิ กี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยน�ำระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัท และบริษัทย่อย
ภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จดั ตัง้ ระบบและก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการ
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านการจัดท�ำ ด�ำเนินธุรกิจทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงก�ำหนดและทบทวนปัจจัยความเสีย่ งโอกาสทีจ่ ะเกิด
รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมี ความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการด�ำเนิน
ความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมก�ำกับประเมินผลและทบทวนการท�ำงาน ธุรกิจ ตลอดจนก�ำหนดแผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระท�ำทุจริตและการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบ และติดตามผลจากการด�ำเนินการลดความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำผิดกฎหมาย
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ตั้งแต่
ปี 2552 และได้มกี ารก�ำหนดวัตถุประสงค์ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของงาน
ตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยปฏิบตั งิ านภายใต้การดูแลของ
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ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำเพื่อเป็น
สัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดย
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
แก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท ด้วยการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จาก
สถาบันที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรูแ้ ละความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นีก้ รรมการชาว
ไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในรอบปี 2559-2560 มี ก รรมการจ� ำ นวน 1 ท่ า น ได้ แ ก่ นายราจี ฟ มั ง กั ล
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร Director Certification
Program (DCP : 230/2016) จาก IOD
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ดูแลกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ค�ำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนการให้
ความเห็นต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกและหน้าทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

การบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร

ส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและความ มีประสิทธิภาพของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายในได้ทำ� การรายงานสิง่ บกพร่องทีต่ รวจพบและค�ำเสนอแนะให้แก้ไขต่อฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และให้ความเชือ่
มัน่ ว่าบริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ได้ ความเสีย่ งในทุกระดับของบริษทั ได้
รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้บนั ทึกไว้เป็นข้อมูลลงใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดขอบเขต หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอ�ำนาจในการอนุมตั ขิ อง
ฝ่ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั และ
บริษทั ย่อยเป็นประจ�ำและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรือ่ งการท�ำธุรกรรม
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ฝ่ายจัดการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอและรัดกุม

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 87 (1/2560-2561)
เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้พจิ ารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี
2559-2560 และพบว่ามีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ ระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั
ใช้ มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) สรุประบบการ
ควบคุมภายในภายใต้กรอบของ COSO ของบริษทั มีดงั นี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษทั มีการจัดท�ำแผนธุรกิจระยะสัน้ และแผนธุรกิจระยะยาว ซึง่ ได้รบั การอนุมตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั แผนดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับพนักงานในการ
ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความ
ส�ำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษทั รวมถึงมีการสอบทานเป็นครัง้ คราวด้วย บริษทั ก�ำหนด
ให้มโี ครงสร้างองค์กรทีด่ ี ซึง่ ได้อธิบายถึงอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลในหน้าทีห่ ลักและหน้าทีอ่ นื่ ๆ พนักงานทุกคนจะได้รบั คูม่ อื นโยบายซึง่ ได้รวบรวม
นโยบายทัง้ หมดทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมทีเ่ หมาะสม บริษทั
ได้จดั ให้มขี อ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (Tata Code of Conduct) ส�ำหรับคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับจริยธรรมดังกล่าวได้มกี าร
ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบและลงนาม
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บริษทั มีวธิ ใี นการประเมินและระบุปจั จัยความเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ เป็นผล
จากการเปลีย่ นแปลงด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริษทั
ได้พจิ ารณาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งตามความถีแ่ ละผลกระทบทีม่ ตี อ่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย แผนการบริหารความเสีย่ งได้ถกู ถ่ายทอดเพือ่ ให้หน่วยงาน
ต่างๆ ก�ำหนดกิจกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ ง ฝ่ายจัดการได้มกี ารประชุมติดตาม
ผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั อยูเ่ ป็นประจ�ำ นอกจากนี้ การบริหารความเสีย่ งเป็น
อีกหนึง่ วาระทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตอ้ งรายงานในทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั

การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล

บริษทั และฝ่ายจัดการมีความเชือ่ มัน่ ในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลทีจ่ ดั
เตรียมให้กบั คณะกรรมการบริษทั เพือ่ การพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั มีการจัดเตรียมโดยส�ำนักเลขานุการของบริษทั รายงานการประชุมครอบคลุม
ถึงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ได้รบั การสอบทาน
และลงนามโดยประธานการประชุม ส�ำนักเลขานุการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหรือให้ขอ้ มูล
ช่วยเหลือกรรมการบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ บริษทั มีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพือ่
เป็นช่องทางในการรับทราบเรือ่ งราวร้องทุกข์จากพนักงานทีไ่ ม่ตอ้ งการเปิดเผยตัวตนผ่าน
เว็บไซท์ของบริษทั มีชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารทีห่ ลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อ
กับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษทั ได้จดั ท�ำช่องทางการสือ่ สารให้
กับบุคคลภายนอกกรณีตอ้ งการติดต่อสือ่ สารกับกรรมการอิสระของบริษทั โดยสามารถ
ส่งอีเมลตรงมาได้ที่ msamaram@gmail.com

ระบบการติดตาม

ผลการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้รบั การพิจารณา
และอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเ่ ป็นงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษทั ได้รบั การสอบทานและการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและ
อนุมตั ิ ฝ่ายจัดการของบริษทั ได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุม
ภายในเป็นประจ�ำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ธุรกิจ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้กำ� หนดแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี ซึง่ ได้รบั
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดับความเสีย่ งจะพิจารณา
จากหลายปัจจัยเสีย่ งและผลการตรวจสอบก่อนหน้า ในท้ายทีส่ ดุ ส�ำนักงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการด�ำเนินงานทีห่ ลาก
หลายและครอบคลุมบริษทั ย่อยทัง้ หมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีซงึ่
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยัง
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ น�ำไปใช้ปฏิบตั ิ รายงานการตรวจสอบและสิง่ ทีต่ รวจพบจะ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส

รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท
31 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2559

31 มี.ค. 2558

1,027,145

1,166,977

910,270

-

52,560

16,800

รายได้อื่น

8,319

8,059

8,703

ซื้อสินค้า

1,400,881

2,147,396

1,125,724

ซื้อสินทรัพย์

7,766

720

-

ดอกเบี้ยจ่าย

1,520

6,880

-

ค่าใช้จ่ายอื่น

13,001

10,543

20,039

ลูกหนี้การค้า

236,845

175,368

-

754

950

812

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

71,220

71,220

71,220

เจ้าหนี้การค้า

19,691

459,311

290,265

เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม

28,959

12,405

3,213

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

-

46,100

99,658

หนี้สินระยะสั้น

-

201,822

-

270,596

-

-

-

270,596

270,596

ขายสินค้า
เงินปันผลรับ

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาว

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมถึงการกูย้ มื ซึง่ ท�ำภายใต้กลไกของนโยบายการก�ำหนดราคา
โอน สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ท�ำกับบุคคล
ทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะ
ท�ำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงือ่ นไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ราคา
จากผู้ประเมินราคาอิสระจะน�ำมาใช้ในการเปรียบเทียบราคาส�ำหรับรายการระหว่าง
กันที่ส�ำคัญ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจปกติระหว่าง
บริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บนเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ซึง่ เป็นรายการ
ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั กล่าวคือ ในการซือ้ วัตถุดบิ บริษทั มัน่ ใจในเรือ่ งคุณภาพ
และความสม�่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�ำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการจ�ำหน่ายให้แก่บริษัท
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มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจ
ในการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การก�ำหนดอ�ำนาจดังกล่าวได้มีการพิจารณา
ทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ และความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
และการควบคุมภายในที่ดี
ในกรณีทอี่ าจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรการและขัน้ ตอนต่างๆ ตามประกาศ
และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในด้านการขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร
ที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อ
ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

การด�ำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในกรณีที่จะต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนด โดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการ
ท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระท�ำไปบนพื้นฐานของความจ�ำเป็นและความสม
เหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันใน
อนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติและตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสีย และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ก็จะปฏิบตั ิ
ตามมาตรการและขัน้ ตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) บริษทั มีปริมาณการขาย
1,263,000 ตัน สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 (เมษายน 2558-มีนาคม 2559) อยูท่ รี่ อ้ ยละ
10 โดยมีรายได้จากการขาย 19,701 ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ
18 EBITDA 1,734 ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 98 และก�ำไร
การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้านล่าง

1. รายได้จากการขายและรายได้อื่น
รายได้จากการขาย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
อื่นๆ
รายได้จากการขายและรายได้อื่น

ก่อนภาษีเงินได้ 441 ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 97 บริษทั ได้
ท�ำการปรับปรุงรายการค่าใช้จา่ ยพิเศษ 618 ล้านบาทในไตรมาส 4 ของรอบปีการเงิน
2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ประกอบด้วย ประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการ
เตาถลุง MBF ซึง่ ยังคงหยุดการผลิตตัง้ แต่ปี 2554 528 ล้านบาท และประมาณการ
ค่าเผือ่ สินทรัพย์ลา้ สมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดบิ คงคลังเก่า 90 ล้านบาท
หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าวจะมียอดก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,059 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

2560
19,701
16
4
7
26
19,754

2559
16,733
15
53
4
34
33
16,872

% เปลี่ยนแปลง
18%
7%
(100%)
(79%)
(21%)
17%

รายได้จากการขายรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 18 สาเหตุหลักจาก:
• ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าเหล็กลวดร้อยละ 31 เนื่องจากราคาสินค้าน�ำเข้าจากจีนมีราคาสูงขึ้นจากการน�ำเข้าที่มีน้อยลง และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวน
มาตรการในการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กน�ำเข้าส่งผลให้ลูกค้ากลับไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศแทน
• การเพิ่มขึ้นของราคาขายสินค้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มราคาสินค้าเหล็กทรงยาวทั่วโลก

2. ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย

หน่วย : ล้านบาท
2560
17,745

2559
15,785

% เปลี่ยนแปลง
12%

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สาเหตุจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นจากการผลิตในช่วง on peak ต้นทุนบางส่วนที่ลดลงโดยการควบคุมต้นทุนการแปลง
สภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

หน่วย : ล้านบาท
2560
248

2559
178

% เปลี่ยนแปลง
39%

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 39 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นจากอัตราค่าขนส่งและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

หน่วย : ล้านบาท
2560
682
537
1,219

2559
553
553

% เปลี่ยนแปลง
23%
100%
120%

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารของรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 23 จากการเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จา่ ยเครือ่ งหมายการค้า TATA ตามรายได้
จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยอืน่ เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จา่ ยพิเศษ ประกอบด้วย ด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF และประมาณการค่าเผือ่ สินทรัพย์ลา้ สมัย
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5. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
% เปลี่ยนแปลง

101

133

(24%)

ต้นทุนทางการเงินของรอบปีการเงิน 2560 ต�่ำกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 24 สาเหตุจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จากการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งคงเหลือ
อยู่จ�ำนวน 200 ล้านบาทครบทั้งจ�ำนวนแล้ว

6. ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

441

223

% เปลี่ยนแปลง
98%

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 98 สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย ต้นทุน
การแปลงสภาพที่ลดลง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงช่วยชดเชยต้นทุนจากราคาเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2560

2559

227

69

หน่วย : ล้านบาท
% เปลี่ยนแปลง
229%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 229 สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ รวมถึงตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ขอ
คืนปีก่อนๆ 100 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

930

1,187

% เปลี่ยนแปลง
(22%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงก�ำหนด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2559 257 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของกระแสเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 262 ล้านบาท ซึ่งเป็นก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน 1,733 ล้านบาท และเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,471 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุน 268 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 251 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายช�ำระ
คืนเงินกู้ระยะยาว 200 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงินและจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 51 ล้านบาท

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

% เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
964
667
44%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากปริมาณและราคาขายที่สูงขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ร้อยละ 74 ของยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น ซึ่งพิจารณาคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี
กล่าวคือ ร้อยละ 99.91 ของยอดลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีอายุหนี้ต�่ำกว่า 3 เดือน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั้น ประมาณขึ้นจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 18 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 1.85 ของยอดลูกหนี้การค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย N.T.S. ก่อนควบรวมกิจการในปี 2549
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10. สินค้าคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

2560

2559

3,112

2,296

% เปลี่ยนแปลง
35%

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเศษเหล็กและสินค้าส�ำเร็จรูป เพื่อรองรับการผลิตของโรงงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั มีการตัง้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสือ่ มสภาพและเคลือ่ นไหวช้า 156 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจ�ำทุกปี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

3,681

4,907

% เปลี่ยนแปลง
(25%)

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ลดลงจากประมาณการมูลค่าลดลงของเครือ่ งจักรโครงการเตาถลุง MBF (465) ล้านบาท การจัดประเภทรายการใหม่ของเครือ่ งจักร
โครงการเตาถลุง MBF ไปยัง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

12. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2560

2559

168

322

% เปลี่ยนแปลง
(48%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากการตัดจ�ำหน่ายบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับและเงินเพิ่มขอคืนของปีก่อนๆ (124) ล้านบาท ซึ่งตัดจ�ำหน่ายในไตรมาส 1 ของ
ปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

13. เงินกู้ยืมระยะสัั้น

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้น

2560

2559

2,195

2,044

7%

-

202

(100%)

2,195

2,246

(2%)

วงเงินสินเชื่อ

งบการเงินรวม
การใช้วงเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากการจ่ายเงินคืนเงินกู้ตามก�ำหนดการช�ำระ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของเงินกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย

2560

% เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การใช้วงเงิน

2559

2560

2559

ซื้อเศษเหล็ก

BIBOR+2% ต่อปี

1,800

1,145

793

-

-

วัตถุดิบอื่นๆและค่าสาธารณูปโภค

BIBOR+2% ต่อปี

1,416

900

705

-

-

เงินทุนหมุนเวียน

2.66% ต่อปี

ดู 13.1

150

-

150

-

ทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื้อเหล็กแท่ง

LIBOR ต่อปี

ดู 13.1

-

546

-

-

2,195

2,044

150

-

รวม
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13.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสัญญากับสถาบันการเงิน เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจ�ำนวน 4,244 ล้านบาท และจ�ำนวน 5,484 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ประเภทไม่มีหลักประกันเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้
วงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
อัตราดอกเบี้ยขั้นต�่ำส�ำหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)
3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR) หรืออัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทได้ท�ำการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้วจ�ำนวน 486 ล้านบาท และ 1,534 ล้านบาท ตามล�ำดับ

14. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว

2560
277

2559
477

หน่วย : ล้านบาท
% เปลี่ยนแปลง
(42%)

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ตามก�ำหนดการช�ำระ
เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และ
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี และข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา โดยบริษัท
ใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560 บริษทั ได้ชำ� ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่สถาบันการเงินซึง่ คงเหลืออยูจ่ ำ� นวน 200 ล้านบาทครบทัง้ จ�ำนวนแล้ว และบริษทั ได้ทำ� การถอนหลักประกันทีใ่ ช้เป็นหลักประกัน
ส�ำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว
ยอดคงเหลือ 277 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยจาก T S Global Holding Pte. Ltd. ซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�ำนวน 271 ล้านบาท และ
เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย เป็นจ�ำนวน 6 ล้านบาท

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่ากับ 0.48 เท่า ปี 2559 ที่ 0.51 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ 8,765 ล้านบาท เป็น
ทุนช�ำระแล้วของหุน้ สามัญรวม 11,810 ล้านบาท โดยมีกำ� ไร/(ขาดทุน)สะสม ( 3,399) ล้าน
บาท, ส�ำรองตามกฎหมาย 364 ล้านบาท, ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผือ่ ขาย 3 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม (13) ล้านบาท

หนี้สิน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการด�ำเนิน
งานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ภาระหนีแ้ ละภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ กีย่ วข้องอาจมีผลต่อการ
ด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั มีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนี้
1. บริษทั ย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทีเ่ ปิดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงือ่ นไขการเป็นหนีส้ นิ
160 ล้านบาท
2. หนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การนิคมอุตสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards
จ�ำนวน 305 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งใช้เป็นหลัก
ประกันจ�ำนวน 32 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ท�ำการถอนหลัก
ประกันดังกล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว
3. บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกีย่ วกับการซือ้ และติดตัง้ เครือ่ งจักร 56 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 81 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ รวมทัง้ สิน้ 4,172 ล้านบาท
ประกอบด้วยหนีส้ นิ หมุนเวียน 3,981 ล้านบาท และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน 191 ล้านบาท
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ของหนีส้ นิ รวม ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ หนีส้ นิ
หมุนเวียนประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 2,195 ล้านบาท, เจ้าหนีก้ าร
ค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ 1,368 ล้านบาท, ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่
ปี 277 ล้านบาท และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 141 ล้านบาท หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนประกอบ
ด้วยภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน 191 ล้านบาท
ปรากฏตามความเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อปัจจัยความเสีย่ ง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 32 เครือ่ งมือทางการเงิน

ปัจจัยอืน่ ทีอ่ าจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคต
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมาริษ สมารัมภ์ เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัท
ตรวจสอบ นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ เป็นกรรมการ มีการประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ เช่น การจัดหาเศษเหล็กในประเทศให้เพียงพอใน
ตรวจสอบ
ราคาที่ต้องการ การเพิ่มขึ้นของสินค้าน�ำเข้าที่มีผลกระทบต่อยอดขาย ความล่าช้าใน
การลงทุนของรัฐบาลและภาคเอกชนที่ไม่เติบโตตามที่คาด ซึ่งส่งผลต่อการใช้เหล็ก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นต้น โอกาสทีจ่ ะเกิด ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และได้มกี ารวางแผน
บริษัท ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560-2561
สอบบัญชีประจ�ำปี 2560-2561
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตัง้ แต่
ปี 2551 -2560 เป็นเวลา10 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าพอใจ แต่เนื่องจากพระราช
ในรอบปี 2559-2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน บัญญัติบริษัทมหาชนที่บังคับใช้ใหม่ในประเทศอินเดีย ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียน
เป็นจ�ำนวน 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายใน และผู้สอบ และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนบางกลุ่ม ไม่สามารถใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เกิน
บัญชีภายนอก นอกจากนั้น มีการประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกับ กว่า10 ปี จึงมีความจ�ำเป็นในการแต่งตั้งบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ และเพื่อให้เกิด
ผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปสาระส�ำคัญในการ ความสอดคล้องในกระบวนการตรวจสอบของ บริษทั ทาทาสตีล จ�ำกัด บริษทั ย่อยที่
ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559-2560 มีดังนี้
ส�ำคัญในกลุม่ ต้องมีผสู้ อบบัญชีเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (PricewaterhouseCoopers
การสอบทานรายงานทางการเงิน
ABAS Company Limited) ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ประจ�ำปี 2560-2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ และเสนอแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั
เป็นงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจ�ำปี จากการสอบทานร่วมกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการเลือกใช้นโยบาย โดยในช่วงการเปลี่ยนแปลง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
บัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ งบการเงินของบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูล จะเป็นผูส้ อบทานงบการเงินของบริษทั จนถึงสิน้ ไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 และ
ที่ถูกต้องและครบถ้วนโดยได้ท�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จะท�ำหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัท
รายงานทางการเงินและตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2561 เป็นต้นไป

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยเน้นการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม

การสอบทานระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรซึง่ อนุมตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังและความรอบคอบ
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียม
กัน ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ ซึง่ จัดขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในทีด่ ี บริษทั มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
และข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั พบว่าระบบ
การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ คณะกรรมการได้ให้ความเห็น ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2559-2560 ได้มกี ารสอบทานการปฏิบตั งิ าน
ว่าได้ท�ำตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งได้ติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ที่ได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่

นายมาริษ สมารัมภ์

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

รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซี่งประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจ�ำนวนครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559-2560 ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทที่ส�ำคัญสองด้าน ได้แก่ งานด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา และ งาน
ด้านพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในด้านการก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั รวมทัง้ งานด้าน

รายชื่อ

การสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจน
การก�ำหนดและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
ในรอบปี 2559-2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏดังนี้
การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ต�ำแหน่ง

1. นายทะชาร์ต

วิชวะนาร์ต นเรนดรัน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

3/3

2. นายมาริษ 		

สมารัมภ์

กรรมการอิสระ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3/3

3. นางสาวรวีวัลย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3/3

4. นายธราธร 		

เปรมสุนทร

กรรมการ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3/3

สาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559-2560 สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

• พิจารณาและทบทวนบรรษัทภิบาลของบริษัท
• เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ า่ ยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
• ทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแล ย่อย ประจ�ำปี 2559-2560
กิจการ (CGR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบัน • พิจารณาการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปีแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปีแก่พนักงานของบริษัท
• เพิ่มเติมแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับ และบริษัทย่อย
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระล่วงหน้า เช่น
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
• สรรหากรรมการอิสระเข้าใหม่แทนกรรมการอิสระที่เกษียณอายุ
• ทบทวนคุณสมบัติกรรมการอิสระที่มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งอิสระเกินเก้าปี
• เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบก�ำหนดออก
ตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
ทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจ�ำปี 2559-2560 ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมก�ำกับหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำและ
น�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ การ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�ำ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอยด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ก�ำกับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
ด�ำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่
ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

นายราจีฟ มังกัล

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่ มบริ ษ ทั ”) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ � นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั ทาทา
สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรั บปี สิ � นสุ ดวันเดี ยวกัน
โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที�เกี� ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามความรั บผิ ดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ
ซึ� งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื� อ ว่าหลัก ฐานการสอบบัญชี ที�ข้าพเจ้าได้รั บเพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิ จเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการสําหรั บงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ
เรื� องเหล่านี�มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ
มูลค่ าของค่าความนิยม
ตามที� กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15
กลุม่ บริ ษทั มีค่าความนิ ยมในงบการเงิ นรวม ณ วัน ที� 31
มีนาคม 2560 จํานวนเงิน 3,456.01 ล้านบาท หรื อร้อยละ
26.71 ของสิ นทรั พย์รวมของกลุ่มบริ ษ ัท ค่าความนิ ยมที�
รั บรู ้ ในงบการเงิ นรวมเป็ นผลมาจากการซื� อกิ จการของ
บริ ษ ัทย่อยทั�ง สามบริ ษัท ในอดี ต ค่าความนิ ยมดังกล่ าว
สุทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 660.32 ล้านบาท
ซึ� งได้รับรู ้ในปี ก่อนๆ
ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ผูบ้ ริ หารทดสอบ
การด้อ ยค่ าของค่า ความนิ ยมทุก ปี หรื อ เมื� อใดก็ ตามที� มี
ข้อบ่ งชี�ของการด้อยค่าเกิดขึ� นโดยประเมินมูลค่าที� คาดว่า
จะได้รับคืนของค่าความนิ ยมจากประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ซึ� งมี ความเสี� ยงที� มูลค่ าที� คาดว่าจะได้รั บคื นจะ
ตํ�ากว่ามู ลค่ าตามบัญชี และผู ้บริ หารของกลุ่มบริ ษ ัทได้ใช้
ดุลยพินิจที�สําคัญหลายประการในการกําหนดปั จจัยต่างๆ
ที�ใช้ในประมาณการ ตามที� เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 3.8 และข้อ 3.19(2)

วิธกี ารตรวจสอบที�ใช้ เพือ� ตอบสนอง
ข้าพเจ้ าได้ทํ าความเข้า ใจ ประเมิ นการออกแบบและ
การนําไปปฏิ บ ตั ิ ของการควบคุมภายในที� สําคัญและทดสอบ
การปฏิ บัติ ตามระบบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพของการควบคุม
ภายในที� ส ําคัญที� เกี� ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าและ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิ ง
ทดสอบสมมติฐานที� ผูบ้ ริ หารใช้ในการประเมินการด้อยค่า
ซึ� งรวมถึง
 ประเมิ นความสมเหตุ สมผลของสมมติ ฐ านที� ใช้ใ น
การประมาณกระแสเงิ น สดในอนาคตอ้า งอิ ง จาก
งบประมาณและแผนธุรกิ จห้ าปี ซึ� งได้รับ การอนุ มัติ
จากคณะกรรมการบริ ห ารแล้ว และมุ่งเน้นไปที� ธุรกิ จ
เหล็กในประเทศ ซึ� งข้าพเจ้าได้ประเมิ น จากผลการ
ดํ าเนิ นงานที� ผ่ านมา การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และ
เปรี ยบเที ยบกับความต้องการของตลาดในอนาคต
 ประเมิ นความน่ าเชื� อถื อของประมาณการของผูบ
้ ริ หาร
โดยการทบทวนผลการดําเนิ นงานที� เ กิ ดขึ� นจริ งและ
ประมาณการของปี ก่อน
 เปรี ยบเที ยบปริ มาณการขายที� คาดการณ์ ไว้ ราคาขาย
และอัตราการเติบโต กับความสําเร็ จในอดี ต และข้อมูล
การตลาดภายนอกที� สามารถหาได้ และ
 ใช้ผูเ้ ชี� ย วชาญด้า นการประเมิ น มู ล ค่ า ของข้า พเจ้ า
ในการจั ดทําประมาณการอย่า งเป็ นอิส ระ วิเคราะห์
ความอ่อนไหวของสมมติ ฐานสําคัญที� ใช้ในการวิเคราะห์
โดยเฉพาะอย่า งยิ � ง ปริ มาณการขายที� คาดการณ์ ไว้
ราคาขาย อั ตราการเติ บโตคงที� และอัตราคิ ดลด และ
เปรี ยบเที ยบประมาณการดังกล่ าวกับประมาณการที�
ผูบ้ ริ หารใช้
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-3เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ (ต่ อ)

วิธกี ารตรวจสอบที�ใช้ เพือ� ตอบสนอง (ต่ อ)

มูลค่ าของเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”)
ตามที� ก ล่าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวมข้อ 11
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั วางแผนการขายเครื� องจักรของ
เตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง
ซึ�งได้หยุดการผลิตเป็ นการชัว� คราว โดยที� เ ครื� องจักรของ
เตาถลุง MBF มีมลู ค่าที� คาดว่าจะได้รับคืนจํานวน 521 ล้านบาท
ณ วัน ที� 31 มี นาคม 2560 ในงบการเงิ นรวมหรื อร้ อยละ
4.03 ของสิ นทรัพย์รวมของกลุม่ บริ ษทั
ตามที� เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมข้อ 3.9,
3.18, 3.19, 13 และ 34 เนื� องจากวัตถุดิบที� ใช้ในการผลิ ต
โดยเตาถลุง MBF มี ราคาสู งกว่าเมื� อเปรี ยบเที ยบกับราคา
เศษเหล็กอีกทั�งยังมี ความผันผวนสู ง ทําให้เ กิ ดผลเสี ยต่อ
การบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF
ประกอบกับการพิจารณาข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ดังนั�น จึ งมีความเสี� ยงที� มูลค่าตามบัญชีของเครื� องจักรของ
เตาถลุง MBF จะสู งกว่ามูลค่าที� คาดว่าจะได้รั บคื น ซึ� งเดิ ม
ได้รับรู ้ขาดทุ นจากการด้อยค่าเป็ นจํานวน 871 ล้า นบาท
ในปี ก่ อนๆ ในการพิ จารณาการด้อยค่ า มู ลค่า ที� คาดว่ า
จะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ข้าพเจ้ าได้ทํ า ความเข้าใจ ประเมิ น การออกแบบและ
การนําไปปฏิบตั ิของการควบคุมภายในที� สาํ คัญและทดสอบ
การปฏิบ ัติตามระบบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ ม
ภายในที� สําคัญที� เกี� ยวข้องกับการประเมิ นการด้อยค่าและ
ประเมิ นความเหมาะสมของวิ ธีการที� ใช้ในการประเมิ น
การด้อ ยค่ า ของผู ้บ ริ หาร โดยมี การประเมิ น ถึ งความ
ครบถ้วนของการประเมิ น การด้อ ยค่ า ของกลุ่ มบริ ษัท
ซึ� งรวมถึง
 ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของกลุ่ม
บริ ษั ท ที� ใช้ใ นการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์ ซึ� งคํานวณโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระภายนอก
และพิ จารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมิ นมู ลค่ า
ที�ใช้


ตรวจสอบราคาของสิ นทรัพย์ซ� ึ งเสนอโดยผูเ้ สนอซื� อ
รายหนึ� งและเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ� งคํานวณ
โดยผู ้ประเมิ นอิ สระภายนอก และพิ จารณาความ
เหมาะสมของมูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคืน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดประเภท
มูลค่ายุติ ธรรมสะท้อนถึงราคาของเครื� องจักรของเตาถลุ ง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับเครื� องจักรของ
MBF ที� เสนอโดยผู ้เสนอซื� อรายหนึ� งหั ก ด้วยต้น ทุ นใน
เตาถลุง MBF ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
การขายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในการจําหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว

ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผู ้รับผิดชอบต่ อข้อมูล อื� น ข้อมู ลอื� นประกอบด้วย ข้อมูลซึ� งรวมอยู่ ในรายงานประจําปี
แต่ ไม่ รวมถึ งงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที�อยู่ ในรายงาน
ประจําปี นั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมู ล อื� นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื� อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
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-4ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล อื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรื อกับความรู ้ ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื� นมีการแสดงข้อมูล
ที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่า
ข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที� ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํ าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื� อสารเรื� องดังกล่ าวกับ
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อดําเนินการแก้ไขข้อมูลที�แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดย
ถูกต้อ งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี� ย วกับการควบคุมภายใน
ที�ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที�ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื�อ ง เปิ ดเผยเรื� อ งที�เ กี� ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจ
ที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื� องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบั ญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซ� ึ งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ข ดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี�

67

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

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

-5ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง

68



ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอ
และเหมาะสมเพื� อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูล ที�ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิ ดจากข้อผิ ดพลาด
เนื�องจากการทุจริ ตอาจเกี� ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั�งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ� งจัดทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี� ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี� ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที�อ าจเป็ นเหตุ ให้เ กิ ด ข้อ สงสั ยอย่า งมี น ัยสํ าคัญต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ัทใน
การดําเนิ นงานต่อเนื� องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสํ าคัญข้าพเจ้าต้อง
กล่ าวไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชี ข องข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ลที� เ กี� ยวข้อ งในงบการเงิน รวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวไม่ เ พี ยงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท�ไี ด้รับจนถึงวันที�ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื� อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควร
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี� ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดู แ ล การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบของ
กลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับผูม้ ี หน้าที�ในการกํากับดูแลเกี� ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที� ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ อ งที�มีน ยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในซึ� งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�
เกี� ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ ท� งั หมด
ตลอดจนเรื� องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื� อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการทีข� า้ พเจ้าใช้เพือ� ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่ างๆ ที�มีน ัยสําคัญมากที�สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี� ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้น แต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี� ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิ ดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อ สาร
ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที� 9 พฤษภาคม 2560

ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3440
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล จ�
(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)และบริ
และบริษัทษ
ย่อัท
ย ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หมายเหตุ

2560

2559

4.1
5
6
8
9
10
11

930,334,774
21,000,000
963,930,188
3,111,916,465
43,458,897
521,000,000
5,591,640,324

1,186,746,227
667,392,990
2,296,415,219
27,476,731
4,178,031,167

786,381,671
126,797,534
2,719,633,872
2,058,503
3,634,871,580

1,122,022,378
49,215,285
2,165,744,016
1,832,147
3,338,813,826

3,300,000
1,241
3,632,843,944
48,022,868
3,456,014,092
37,242,765
167,848,834
7,345,273,744
12,936,914,068

2,200,000
1,241
4,841,596,706
65,127,027
3,456,014,092
31,937,772
322,024,622
8,718,901,460
12,896,932,627

12,013,047,275
40,432,273
47,244,851
12,181,181
107,110,834
12,220,016,414
15,854,887,994

12,013,047,275
14,802,286
63,919,885
10,552,558
133,937,478
12,236,259,482
15,575,073,308

12
2.5
13
14
15
16
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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หน่ วย : บาท

-1-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หมายเหตุ

2560

2559

18.1
19
20
29

2,194,927,638
1,368,375,730
276,923,103
95,822,867
44,735,776
3,980,785,114

2,044,147,809
1,343,254,888
206,326,827
201,822,180
48,651,366
56,625,541
3,900,828,611

150,000,000
138,283,068
270,596,275
1,988,798,242
13,702,488
2,561,380,073

80,766,530
200,000,000
2,253,587,945
11,059,971
2,545,414,446

29
22

191,418,768
191,418,768
4,172,203,882

270,596,275
171,269,061
441,865,336
4,342,693,947

56,401,021
56,401,021
2,617,781,094

270,596,275
50,304,079
320,900,354
2,866,314,800

หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส ิ นหมุนเวียน
หนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส ิ น

-2-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่บริษอัท)ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ณ วันที 31 มีนาคม 2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ 8,421,540,848 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23

2560

2559

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

3,258,624,766
130,201,936

3,258,624,766
130,201,936

3,258,624,766
130,201,936

3,258,624,766
130,201,936

363,690,516
(3,398,733,435)
2,733,423
8,778,058,054
(13,347,868)
8,764,710,186
12,936,914,068
-

337,304,305
(3,582,666,160)
1,855,535
8,566,861,230
(12,622,550)
8,554,238,680
12,896,932,627

363,690,516
1,063,048,834
13,237,106,900
13,237,106,900
15,854,887,994
-

337,304,305
561,086,653
12,708,758,508
12,708,758,508
15,575,073,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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รายงานประจำ�ปี 2559-2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ทาทานสตี
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุ
เบ็ล ด(ประเทศไทย)
เสร็จอื่นจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560

หน่ วย : บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขันต้น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

งบการเงินรวม
2560
2559
19,701,472,306
16,732,799,012
(17,745,186,141) (15,784,875,625)
1,956,286,165
947,923,387
53,182,705
139,465,285
(248,242,157)
(178,045,182)
(682,335,214)
(552,792,000)
(537,097,233)
(101,108,960)
(133,170,650)
440,685,306
223,380,840
(226,935,415)
(69,191,927)
213,749,891
154,188,913

หมายเหตุ
31

25

26

16

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
22
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

28

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
471,120,000
211,625,717
(450,856,646) (377,061,074)
20,263,354 (165,435,357)
606,406,870
326,754,648
(20,913,775)
(22,254,267)
(31,374)
(1,513,772)
(62,647,284)
(83,615,229)
543,077,791
53,936,023
(15,353,580)
238,650
527,724,211
54,174,673

1,100,000
(220,000)

1,700,000
(340,000)

(4,546,576)
388,191
(3,278,385)
210,471,506

1,360,000
155,548,913

780,226
(156,045)
624,181
528,348,392

54,174,673

214,477,321
(727,430)
213,749,891

154,222,664
(33,751)
154,188,913

527,724,211
527,724,211

54,174,673
54,174,673

211,196,824
(725,318)
210,471,506

155,579,399
(30,486)
155,548,913

528,348,392
528,348,392

54,174,673
54,174,673

0.03

0.02

0.06

0.01

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

74

รายงานประจำ�ปี 2559-2560
8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

23

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2559

ทุนสํารองตามกฎหมาย

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559

-

23

8,421,540,848

หุ้นสามัญ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2558

หมายเหตุ

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

3,258,624,766

-

-

3,258,624,766

3,258,624,766

-

-

3,258,624,766

หุ้นสามัญ
กฎหมาย

ทีจะซื อหุ้น

130,201,936

-

-

130,201,936

130,201,936

-

-

-5-

363,690,516

-

26,386,211

337,304,305

337,304,305

-

2,708,734

334,595,571

ทุนสํารองตาม

แสดงสิทธิ

130,201,936

จัดสรรแล้ ว

(3,398,733,435)

210,318,936

(26,386,211)

(3,582,666,160)

(3,582,666,160)

154,222,664

(2,708,734)

(3,734,180,090)

(ขาดทุน)

จัดสรร

ยังไม่ ได้

กําไร (ขาดทุน) สะสม

ใบสําคัญ

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม

บริษทั ใหญ่

ผลกําไร

2,733,423

877,888

-

1,855,535

1,855,535

1,356,735

-

498,800

เงินลงทุนเผือขาย

จากการวัดมูลค่ า

8,778,058,054

211,196,824

-

8,566,861,230

8,566,861,230

155,579,399

-

8,411,281,831

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

กําไรเบ็ดเสร็จอืน
ทียงั ไม่ เกิดขึน

รวม

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(13,347,868)

(725,318)

-

(12,622,550)

(12,622,550)

(30,486)

-

(12,592,064)

ควบคุม

ทีไม่ มีอาํ นาจ

ส่ วนได้ เสีย

8,764,710,186

210,471,506

-

8,554,238,680

8,554,238,680

155,548,913

-

8,398,689,767

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของ

รวม

หน่ วย : บาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย
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8,421,540,848

-

-

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2559

-

-

3,258,624,766

-

-

3,258,624,766

3,258,624,766

-

3,258,624,766

ทีจะซื อหุ้น

130,201,936

-

-

130,201,936

130,201,936

-

-

363,690,516

-

26,386,211

337,304,305

337,304,305

-

2,708,734

0

1,063,048,834

528,348,392

(26,386,211)

561,086,653

561,086,653

54,174,673

(2,708,734)

509,620,714

กฎหมาย

แสดงสิทธิ

334,595,571

จัดสรร

130,201,936

ยังไม่ ได้

จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตาม

กําไรสะสม

ใบสําคัญ

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
หุ้นสามัญ

8,421,540,848

23

23

8,421,540,848

หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2558

หมายเหตุ

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

-

13,237,106,900

528,348,392

-

12,708,758,508

12,708,758,508

54,174,673

-

12,654,583,835

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของ

รวม

หน่ วย : บาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง :
เงินปั นผลรับ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
รายการปรับปรุ งจากรายการอืนทีไม่ใช่เงินสด
เงินสดจากลูกหนี การค้า (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจากลูกหนี อืน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจากสิ นค้าคงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจากเจ้าหนี การค้า เพิมขึน (ลดลง)
เงินสดจากเจ้าหนี อืน เพิมขึน (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
การปรับปรุ งด้วยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ ืม
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน

4.2

4.3
4.4

2560

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

2559

2560

2559

440,685,306

223,380,840

543,077,791

53,936,023

2,710,773
533,949,314
27,655,965
(4,151,153)
101,108,960
631,692,006
1,733,651,171
(318,932,255)
18,062,809
(1,001,318,631)
(153,805,873)
160,245,758
27,633,961
465,536,940
(104,743,761)
(98,289,516)
262,503,663

(52,560,000)
4,070,162
522,865,414
27,754,191
(3,700,255)
133,170,650
22,177,332
877,158,334
24,611,876
(610,710)
872,981,431
54,191,823
(106,551,955)
(31,917,786)
1,689,863,013
(125,824,787)
(31,638,763)
1,532,399,463

(539,499,340)
(61,744)
27,867,208
7,764,179
(58,497,923)
62,647,284
34,456
43,331,911
(74,499,046)
50,985,212
24,415,171
44,233,248
(64,772,978)
(13,203,488)
(33,743,218)

(276,999,430)
806,915
27,113,721
8,833,105
(49,007,237)
83,615,229
11,976
(151,689,698)
(6,450,364)
7,710,850
2,900,743
(147,528,469)
(70,742,900)
(7,233,980)
(225,505,349)

(21,000,000)
4,157,015
1,028,026
(249,785,475)
(2,272,332)
(267,872,766)

52,560,000
4,063,913
4,051,912
(197,870,051)
(64,050)
(137,258,276)

539,499,340
55,420,581
25,073
(25,895,882)
(2,267,042)
(753,889,856)
200,000,000
12,892,214

276,999,430
48,837,094
17,453
(6,752,305)
(64,050)
(353,237,181)
865,000,000
830,800,441

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือเงินลงทุนชัว คราว
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กูย้ ืมแก่บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืม
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ ืม
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

150,779,829
(401,822,179)
(251,042,350)

(916,995,078)
(916,995,078)

150,000,000
(464,789,703)
(314,789,703)

903,211,326
(865,000,000)
38,211,326

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที 1 เมษายน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม

(256,411,453)
1,186,746,227
930,334,774

478,146,109
708,600,118
1,186,746,227

(335,640,707)
1,122,022,378
786,381,671

643,506,418
478,515,960
1,122,022,378

4.1
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว ไปและการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “บริ ษทั ใหญ่”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจดั ตังขึน
ในประเทศไทย มี ที อยู่จดทะเบี ย นตัง อยู่ที อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที 555 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจตุ จกั ร เขตจตุ จกั ร กรุ งเทพฯ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพือลงทุ นในบริ ษทั อื นและให้บริ การด้านบริ หาร
บริ ษัท จดทะเบี ย นกับ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตัง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน 2545 โดยบริ ษัท
ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษ ทั (ถื อหุ ้นร้ อยละ 67.90) คื อ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึ งจัดตังในประเทศ
สิ ง คโปร์ โดยเป็ นบริ ษ ทั ในเครื อของ Tata Steel Limited ซึ ง เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นที จดั ตัง ขึ นภายใต้
กฎหมายของประเทศอินเดี ย และเป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุดรายหนึ งของประเทศอิ นเดี ย
ซึ งมีฐานลูกค้ากระจายอยูท่ วั โลก
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยสามแห่ ง (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลที จดั ตังขึนในประเทศไทยทีทาํ การผลิ ต
รับจ้างผลิต จําหน่ายและซื อมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก การขายสิ นค้า
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ มีจาํ นวนร้ อยละ 93 และร้ อยละ 90 ของยอดขายทังหมด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ตามลําดับ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด

ผลิตเหล็กเส้น

บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่ายและซือมาขายไป
สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวดและเหล็ก
รู ปพรรณขนาดเล็ก

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที
ณ วันที
31 มีนาคม 31 มีนาคม
2560
2559
99.99
99.99
99.99

99.99

99.76

99.76

บริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และกิจการทีเกียวข้องกัน ดังนัน
งบการเงินนีอาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่ รื อผลการดําเนิ นงานซึ งอาจจะเกิดขึน ในกรณี ทีบริ ษทั ได้
ดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
-9-
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ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.”)
มี หนี สินหมุ นเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรั พย์หมุ นเวียนรวมเป็ นจํานวน 2,573 ล้านบาท และ 3,010 ล้านบาท
ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนหนี สินหมุ นเวียนได้รวมเงิ นกู้ยืมจากบริ ษทั ใหญ่ เป็ นจํานวน 2,720
ล้านบาท และ 2,166 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั ใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุ นด้านการเงินให้กบั บริ ษทั
เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื อง เพือให้บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื องต่อไปอย่างน้อยใน
อีก 12 เดื อนนับจากวันทีในงบแสดงฐานะการเงิ นและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําแผนธุ รกิจรวมถึง
แผนปรับปรุ งการดําเนิ นงานและผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว นอกจากนีบริ ษทั
จัดการสภาพคล่องในลักษณะของกลุ่มบริ ษทั
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดทําบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทํางบการเงิ นตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” ซึ งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิ นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที
22 มกราคม 2544 เรื อง “การจัดทํา และส่ ง งบการเงิ นและรายการเกี ย วกับ ฐานะการเงิ น และ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที 28 กันยายน 2554 เรื อง “กําหนดรายการย่อทีตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”

2.3

สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที เกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงิ นที มีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558) กําไรต่อหุน้
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558) อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ฉบับที 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือ ขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2558) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558) ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558) การร่ วมการงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2558) รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558) การเปลี ยนแปลงในหนี สินที เกิ ดขึ นจากการรื อถอน การบู ร ณะ และหนี สิน
ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558) สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558) การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 เรื องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2558) ข้อจํากัดสิ นทรั พย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุ นขันตําและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558) การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21
เงินทีนาํ ส่งรัฐ
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพืชเพือการให้ผลิตผล
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื องมือทางการเงินเป็ นเครื องมือทางการเงิน
ทีแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

นอกจากนี สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศ เรื อง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุ ง 2558) ซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ต งั แต่วนั ที 6 พฤศจิกายน
2558 เป็ นต้นไป เพือใช้แทนกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั
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2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที เกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงิ นที มีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)

82

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือ ขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559) งบการเงินรวม
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559) การร่ วมการงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559) ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการหรื อของผูถ้ ือหุ ้น
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559) รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิ ดขึนจากการรื อถอน การบู รณะและหนี สิน
ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุนขันตํา และ
ปฏิ สัม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี สํา หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินทีนาํ ส่งรัฐ
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีเกียวข้องมาเริ ม
ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มี ผ ลบัง คับ ใช้ ผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยอยู่ร ะหว่า งการประเมิ น ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวทีมีผลต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวด
ทีเริ มถือปฏิบตั ิ
2.5

งบการเงิ นรวมสํา หรั บ ปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 ไม่ไ ด้บ นั ทึ ก เงิ นลงทุ น ใน
บริ ษ ทั สยาม สตี ล มิ ล ล์ เซอร์ วิส เซส จํา กัด ซึ ง ถื อหุ ้นโดยบริ ษ ทั เหล็ก ก่อสร้ า งสยาม จํา กัด
ในอัตราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย เนื องจากบริ ษทั ไม่มีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานและไม่มีกรรมการที มีอาํ นาจ ลงนาม
ผูกพันในบริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้บนั ทึก
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 34)

2.6

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”)
รายการทีมีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมทังทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นัน
เพือได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
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3.

นโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ
งบการเงิ นนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มยกเว้นตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ
ดังต่อไปนี
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดประกอบด้ว ย เงิ น สดในมื อ และเงิ น ฝากทุ ก ประเภท
กับสถาบันการเงินทีถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรื อน้อยกว่านับตังแต่วนั ทีได้มา
โดยไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินทีใช้เป็ นหลักประกัน
3.2

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหกั ด้วยค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั กําหนดค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยใช้ขอ้ สมมติฐานและดุ ลยพินิจหลายประการใน
การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ งรวมถึ งการพิจารณาและประมาณจํานวนหนี ทีคาดว่าจะเก็บเงิ น
ไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ในการเก็บเงิ นจากลู กหนี ประกอบ
กับการพิ จารณาฐานะการเงิ นของลู กหนี และรายงานอายุลู กหนี ด้วย ฝ่ ายบริ หารมี การทบทวน
ประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสมําเสมอ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการลูกหนีการค้าหลังจากการขายลูกหนีการค้าต่อเมือบริ ษทั ทําการโอนความเสี ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของอย่างมีนยั สําคัญในลูกหนีการค้าแก่ผซู ้ ื อ

3.3

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วธิ ี ดงั ต่อไปนี
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าซื อมาเพือขาย วัตถุดิบ อะไหล่
วัสดุของใช้สินเปลืองและอืนๆ

- วิธีราคาทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
- วิธีราคาทุนถัวเฉลียเคลือนที

ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทังหมดทีซื อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืน ทีเกิดขึน
เพือให้สินค้าคงเหลื อนันอยู่ในสถานทีและสภาพทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม
โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิ ตสิ นค้านันให้เสร็ จและต้นทุนทีจาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขาย
สิ นค้านันได้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเมือสิ นค้านันเสื อมสภาพและ
เคลือนไหวช้า
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3.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนชัว คราว
เงิ นลงทุ นชัว คราวประกอบด้วยเงิ นฝากสถาบันการเงิ นที มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดื อน
แต่ไม่เกิน 12 เดือนแสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชี ในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่า
(ถ้ามี)
เงินลงทุนเผือ ขาย
เงินลงทุนเผือขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและ
ไม่ถือเป็ นหลักทรัพย์เพือค้า จะจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นเผือขายและแสดงในมูลค่ายุติธ รรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ ขายได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื อครังสุ ดท้าย ณ วันที
ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่า
(ถ้ามี)
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นสุ ทธิ ทีได้รับและมู ลค่าตามบัญชี และ
รวมถึ งกําไรหรื อขาดทุ นจากการเปลี ยนแปลงมู ลค่าหลักทรั พย์ทีเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

3.5

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายเป็ นเครื องจักรและอุปกรณ์ ซึ งแสดงด้วยจํานวนทีตาํ กว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและรับรู ้ผลขาดทุนจากการลด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายจะรับรู ้เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายเมือมีการจําหน่าย
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3.6

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงในราคาทุนและหักค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมือมีเหตุการณ์ หรื อการเปลี ยนแปลงใน
สถานการณ์ ซึ งบ่งชีวา่ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น นั อาจจะไม่ได้รับคืน
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน คํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน

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

ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและการติดตัง
3.7

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ ึ งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
และค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน คํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี

3.8

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุ รกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ งเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ทีได้มาจากการซื อกิจการของบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจําหน่าย
ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2551 ในงบการเงิ นรวมได้หยุดการตัดจําหน่ายค่าความนิ ยม โดยเปลี ยนเป็ น
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน
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กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพือวัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที เกิดขึนจาก
การรวมธุ รกิจให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ด
เงินสด) ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมธุ รกิจ และกลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินมูลค่า
ทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์
ทีก่อให้เกิดเงินสดตํากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และไม่สามารถกลับบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมได้ใน
อนาคต
3.9

การด้อยค่า
ยอดสิ น ทรั พ ย์ต ามบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้รั บ การทบทวน ณ ทุ ก วัน สิ น ปี ว่า มี ข ้อ บ่ ง ชี เรื อ ง
การด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
สําหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
บริ ษทั รั บรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื อมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่าตํากว่า
มู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น ัน ทังนี มูลค่าที คาดว่าจะได้รับ คื นหมายถึ งมู ลค่ายุติธ รรมหัก
ต้นทุนในการจําหน่ายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
ซึ งในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อน
ถึ ง การประเมินความเสี ย งในสภาพตลาดปั จจุบ นั ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสี ย ง
ซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรั พย์ที ก ําลังพิ จารณาอยู่ และในการประเมิ นมู ลค่ ายุ ติ ธ รรม
หักต้นทุ นในการจํา หน่ าย บริ ษ ัทใช้แบบจําลองการประเมิ นมู ลค่ าที ดี ที สุ ดซึ งเหมาะสมกับ
สิ นทรั พย์ ซึ งสะท้อนถึ งจํานวนเงิ นที คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุ น
ในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ทีไม่ใช่ค่าความนิ ยม
ทีกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ ในงวดก่อนเมือข้อบ่งชี ว่าการด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ งกลุ่มกิจการ
ต้องประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
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3.10

ผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนสํารองเลียงชีพ
ข้อผูกพันตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชี พจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นเมือเกิดรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ข้อผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีได้สิทธิ รับเงิ นชดเชย
เมื อเกษี ยณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และผลประโยชน์อืนตามนโยบายของบริ ษทั
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรับการทํางานของพนักงาน
ในปั จจุบนั และในอดีต ซึ งผลประโยชน์ดงั กล่าว ได้ปรับลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ผลประโยชน์ดงั กล่าว
คํานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้ เข้ากําไรสะสมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดขึนทังจํานวน

3.11

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ งความเสี ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ า
บันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่าเช่ าที เกิ ดขึนจากสัญญาเช่ าดังกล่า วรั บ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่า ยใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนโดยวิธีเส้นตรง
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิ ทธิ ทางกฎหมายถื อเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที เช่ าในมู ลค่ายุติธ รรม ณ วันเริ มต้นของสั ญญาเช่ า หรื อมูล ค่าปั จจุ บ นั ของจํา นวนเงิ นขัน ตํา
ที จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ทีเช่าคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
คํานวณโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าเสื อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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3.12

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้ เมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าที มีนัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุ มหรื อ
บริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้ว หรื อมีความไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการ
บัญชี น นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํา นวนรายได้และต้นทุ นที เกิ ดขึ นได้อย่า งน่ าเชื อถื อ หรื อมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีจะต้องรับคืนสิ นค้า รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้เมือมีการส่ งมอบ
สิ นค้าให้กบั ลู กค้าสําหรับการขายในประเทศ และเมือส่ งสิ นค้าให้ผูร้ ับจัดส่ งสิ นค้าสําหรับการขาย
ส่ งออก ซึ งได้หกั ส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณซื อและสิ นค้ารับคืนแล้ว
รายได้ค่าบริ การจัดการรับรู ้เป็ นรายได้เมือการให้บริ การแล้วเสร็ จ
ดอกเบียรับบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงิ นต้นทีคงค้างและอัตรา
ดอกเบียตามสัญญา
รายได้อืนและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.13

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ น ได้แก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุ น
และกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นในงวดที ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ น ยกเว้นในกรณี ทีมีการบันทึ ก
ต้นทุนทางการเงิ นเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนาน
ในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย

3.14

ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงิ นได้คาํ นวณจากกําไรทางภาษีเงิ นได้คูณด้วยอัตราภาษีเงิ นได้ตามทีมี
ผลบังคับใช้ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิ น และปรับปรุ งด้วยผลกระทบทีเกิดจากการบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดจากผลแตกต่างชัว คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินในงบแสดงฐานะการเงิ นกับ มู ลค่าตามฐานภาษี คูณ ด้วยอัตราภาษี
ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดทีคาดว่าจะจ่ายชําระ
หนี สินภาษีโดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษี รวมทัง
ผลขาดทุ นทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ ทังนี กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ก็ต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับ
ผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้น นั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที ใน
งบแสดงฐานะการเงิ นและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกัน เมือเป็ น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีมีสิทธิ ตามกฎหมายและจะต้องนําส่ งให้กบั หน่วยจัดเก็บภาษีเดียวกันและ
กลุ่มบริ ษทั มีความตังใจทีจะเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ยยอดสุ ทธิ
(ค่า ใช้จ่า ย) รายได้ ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับ รู ้ หรื อกลับ รายการในงบกํา ไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ยกเว้นกรณี ทีผลแตกต่างชัว คราวนันเกี ยวข้องกับรายการทีบนั ทึก
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งค่าภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทีเกียวข้องกับรายการดังกล่าวจะ
ถู กบันทึกรวมหรื อหักจากรายการดังกล่าวในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
3.15

กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ทีถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ในระหว่างปี

3.16

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน
ณ วันที เกิ ดรายการ ยอดคงเหลื อทังหมดของสิ นทรั พย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นในสกุ ลเงิ นตรา
ต่างประเทศ ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิ น ยกเว้นรายการสั ญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันนัน กําไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนรับรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืน
กลุ่มบริ ษทั มีการป้ องกันความเสี ยงเกียวกับอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ สําหรับสิ นทรัพย์
และหนีสินบางส่ วนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคาร กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าทีเกิดขึนจากส่ วนต่างระหว่างราคาซื อขายล่วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมสําหรั บ
ระยะเวลาที เหลื อของสั ญญา ณ วันที ในงบแสดงฐานะทางการเงิ นเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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3.17

เครื องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts)
ในการบริ หารความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสินทีเกิดจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยน
เงิ นตราต่างประเทศ โดยได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดเพิมเติ มเกี ยวกับ เครื องมื อทางการเงิ นไว้แล้ว
ในหมายเหตุขอ้ 32 และข้อ 33
กําไรขาดทุนทีเกิดขึนจากสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ งใช้เพือป้ องกันความเสี ยงของ
สิ นทรัพย์และหนีสิน รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายและจํานวนเงินทีจะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดง
ฐานะการเงินและรวมอยูใ่ นรายการสิ นทรัพย์หรื อหนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือการเก็ง
กําไรหรื อเพือการค้า

3.18

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวดั มูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนีสินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสินนันซึ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิน ณ วันที
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนีใช้ตามเกณฑ์
ตามทีกล่าว ยกเว้นรายการเช่ าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
และการวัดมูลค่าทีมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุ ทธิ
ทีจะได้รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
นอกจากนี การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชันเป็ นระดับที 1 ระดับที 2 และระดับที 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดั มูลค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงั ต่อไปนี
- ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า
- ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น นั
หรื อหนีสินนันนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
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- ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น นั หรื อหนีสินนัน
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3.19

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและแหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
1) ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั ต้องอาศัยดุ ลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ งอาจมี ผลกระทบ
อย่างเป็ นนัยสําคัญต่อการรับรู ้รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยดุลยพินิจทีสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี
การด้อยค่า
มู ลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ นของบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมและที ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ได้รับการประเมินการด้อยค่า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่ า เมื อมู ล ค่ า ที ค าดว่า จะได้รั บ คื นของสิ นทรั พ ย์มี มู ล ค่ า ตํา กว่า มู ลค่ า ตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์น นั ทังนีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุน
ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่าจากการใช้โดยคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงิ นสด
ในอนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์และคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา
คิดลดก่อนภาษีภายใต้เงือนไขทางธุ รกิจในปั จจุบนั โดยใช้ประมาณการทางตลาดทีสมเหตุสมผล
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะพิจารณาด้วยเทคนิ คการวัดมูลค่าทีเหมาะสม รายละเอียด
ของการคํานวณขาดทุนจากการด้อยค่าได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้เมือบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์
ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสทีกลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ได้พิจารณาจากจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพือประมาณการ
จํา นวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที บ ริ ษ ทั ควรรั บ รู ้ ณ วัน สิ น รอบระยะเวลา
รายงาน
2) แหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
กลุ่มบริ ษทั มีประมาณการทางบัญชี ซึ งใช้ขอ้ สมมติฐานทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน
ผลทีเกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน ประมาณทางการบัญชี ทีสําคัญ
และข้อสมมติฐานทีมีความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี
- 24 -
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การด้อยค่า
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยมจําเป็ นต้องใช้การประมาณ
การมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงิ นสด ซึ งมีการปั นส่ วนค่าความนิ ยมให้
ในการคํานวณมู ลค่าจากการใช้น ัน ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั ได้ประมาณกระแสเงิ นสดใน
อนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากหน่วยสิ นทรั พย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ นสดและคํานวณคิ ดลดเป็ นมู ลค่า
ปั จจุ บ ันโดยใช้ อ ัตราคิ ดลดที เหมาะสม หากกระแสเงิ นสดในอนาคตที เกิ ดจริ ง น้ อยกว่ า
ทีคาดการณ์ไว้ แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้อยค่าในจํานวนทีเป็ นสาระสําคัญเกิดขึน
การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า
รายละเอียดของการวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่าได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.18 และข้อ 34
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม เติมเกีย วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
4
1
42,108
31,307
888,181
755,396

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําธนาคารทีถึงกําหนด
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
รวม

42
930,335

400,042
1,186,746

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,404
399
784,936
721,581
42
786,382

400,042
1,122,022

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงิ นฝากออมทรัพย์ในงบการเงิ นรวมมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.25 - 0.80
ต่อปี และร้อยละ 0.25 - 0.70 ต่อปี ตามลําดับ และเงินฝากออมทรัพย์ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการมี อตั รา
ดอกเบียร้อยละ 0.50 - 0.80 ต่อปี และร้อยละ 0.50 - 0.70 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 เงิ นฝากประจํา ธนาคารที ถึงกําหนดจ่ายคื นไม่เกิ น 3 เดื อน
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 1.00 ต่อปี และร้อยละ 0.70 - 1.00
ต่อปี ตามลําดับ
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4.2 รายการปรับปรุ งอืนทีไม่ใช่เงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการกลับรายการใบลดหนี
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
137,773
474,211

9,181
-

1,700
-

10,501
2,494

18,171
(163)
631,692

1

22,177

-

-

31
(1)
4
34

-

11
1
12

4.3 เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน และสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอืน (เพิม ขึน) ลดลง
47,825
หนีสินหมุนเวียนอืน และหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เพิมขึน (ลดลง)
(9,304)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(10,887)
รวม
27,634

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(10,857)

22,659

6,863

(7,406)
(13,655)
(31,918)

2,132
(376)
24,415

2,174
(6,136)
2,901

4.4 การปรับปรุ งด้วยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ มื สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
(104,744) (125,825)

จ่ายดอกเบีย
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(64,773)
(70,743)
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4.5 รายการทีไม่เกียวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี
- การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายในงบการเงิ นรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
และ 2559 ด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั บันทึกกําไรทียงั ไม่เกิดขึนจากเงิ นลงทุนดังกล่าวจํานวน
1.1 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- การจัดประเภทเครื องจักรพร้อมอะไหล่และวัสดุสินเปลืองของเตาถลุง MBF จํานวน 521 ล้านบาท
จากหมวดทีดิน อาคารและอุปกรณ์มาเป็ นหมวดสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ณ วันที
31 มีนาคม 2560
- รายการทีไม่เกียวกับเงิ นสดทีเกิดจากการซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559

เจ้าหนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซือระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้าหนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป

96

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

13,215
276,157
(252,058)

12,271
198,878
(197,934)

2,644
36,881
(28,163)

201
9,259
(6,816)

37,314

13,215

11,362

2,644

5.

เงินลงทุนชั วคราว
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 เงิ นลงทุนชัว คราวเป็ นเงิ นฝากประจําสถาบันการเงิ นมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.50
ต่อปี ที ครบกําหนดวันที 21 พฤศจิ กายน 2560 ซึ งกลุ่มบริ ษทั ใช้เป็ นหลักประกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2559
ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 35ข

6.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ ืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
ลูกหนีการค้าบริ ษทั อืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
ลูกหนีอืนบริ ษทั อืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
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งบการเงินรวม
2560
2559
236,845
175,368
713,897
460,774
754
950
492
12,329
11,942
17,972
963,930
667,393

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
116,922
35,739
2
2,819
9,874
10,657
126,798
49,215

7.

ลูกหนีก ารค้ าบริษัทอืน
ลูกหนีการค้าบริ ษทั อืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
691,225
442,720

ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวม

21,851
18,456
731,532
(17,635)
713,897

13,393
307
3,585
22,644
482,649
(21,875)
460,774

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

ระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การตัดจําหน่ าย
ลูกหนีการค้าบริ ษทั อืนจํานวน 4.24 ล้านบาท ซึ งได้มีการตังค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว
ในปี 2551 กลุ่ม บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา “Receivable Purchase Agreement” กับ สถาบันการเงินแห่ งหนึ ง
ซึ งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผซู ้ ือยอมรับไปยังผูซ้ ื อแล้ว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ขายลูกหนีการค้าให้กบั สถาบันการเงินดังกล่าว
ข้างต้นเป็ นจํานวน 7,890 ล้านบาท และจํานวน 6,700 ล้านบาท ตามลําดับ
8.

เงินให้ กู้ยืมระยะสั น
เงินให้กูย้ มื ระยะสัน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 29)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
รวม
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งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

2,719,634

1,965,744

-

-

2,719,634

200,000
2,165,744
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุของใช้สินเปลืองและอืนๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
1,219,927
496,370
399,281
156,228
644,340
498,536
541,996
659,269
315,094
400,926
147,231
123,687
3,267,869 2,335,016
(155,953)
3,111,916

(38,601)
2,296,415

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั บันทึ กโอนกลับค่าเผือการลดมู ลค่าสิ นค้าคงเหลื อ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพทีเคยปรับลดลงในปี ก่อนจํานวน 21 ล้านบาท และบันทึกค่าเผือ การลดมูลค่า
วัตถุ ดิบจํานวน 65 ล้านบาท และมู ลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพจํานวน 10 ล้านบาทเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุ นขาย
โดยบันทึกค่าเผือการลดมูลค่าอะไหล่และวัสดุ สินเปลื องของเตาถลุ งเต็มจํานวนเป็ นจํานวน 63 ล้านบาท
เป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายอื นตามทีผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้วางแผนทีจะขายเครื องจักรเตาถลุ ง MBF
พร้ อมอะไหล่และวัสดุ สินเปลื องที เกี ยวข้องตามที เปิ ดเผยในหมายเหตุ ขอ้ 13 และจัดประเภทรายการ
ดังกล่าวใหม่ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือเพือขาย
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั บันทึ กโอนกลับค่าเผือปรั บลดมู ลค่าสิ นค้าคงเหลื อ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพทีเคยปรับลดลงในปี ก่อนจํานวน 7 ล้านบาท และบันทึกค่าเผือปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือและมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนขายมีจาํ นวน 9 ล้านบาท
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
มีจาํ นวน 17,628 ล้านบาท และ 15,783 ล้านบาท ตามลําดับ
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10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
11,360
10,444
32,099
17,033
43,459
27,477

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,059
1,832
2,059
1,832

11. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ ือไว้ เพือขาย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีแผนการขายเครื องจักรเตาถลุ ง Mini Blast Furnance (“MBF”) พร้ อมอะไหล่และ
วัสดุ สินเปลื องที เกี ยวข้องโดยกลุ่มบริ ษทั เริ มดําเนิ นการตามแผนเพื อหาผูซ้ ื อ ซึ งคาดว่าการขายจะเสร็ จ
สมบู รณ์ ภายใน 1 ปี (ดู หมายเหตุ ข ้อ 13) ดังนัน กลุ่ มบริ ษ ัทจึ งจัดประเภทเครื องจักรโครงการเตาถลุ ง MBF
พร้ อมอะไหล่ และวัสดุ สิ นเปลื องจากหมวดที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ และจากหมวดสิ นค้าคงเหลื อเป็ น
หมวดสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
521,000
-

เครื องจักร อะไหล่และวัสดุสินเปลือง

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

เงินลงทุนในหุ้นทุน
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน
รวม

อัตราการถือหุ้น (ร้ อยละ)
2560
2559
99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ ว
วิธีราคาทุน
2560
2559
2560
2559
120,000
1,750,000
4,627,965
6,497,965
6,497,965

120,000
1,750,000
4,627,965
6,497,965
6,497,965

2,554,386 2,554,386
3,656,874 3,656,874
9,181,787 9,181,787
15,393,047 15,393,047
(3,380,000) (3,380,000)
12,013,047 12,013,047

หน่ วย : พันบาท
เงินปันผล
2560
2559
101,999
437,500
539,499
539,499

101,999
175,000
276,999
276,999

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับไม่ตาํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนันจึงไม่มีการด้อยค่าเพิมขึน
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13. ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559

เพิม ขึน

งบการเงินรวม
จําหน่ าย
โอน

714,611
4,492,013
15,038,438
3,355
201,464
20,449,881

84,083
95
26,961
75
5,638
116,852

(3,403)
(295,369)
(213)
(14,794)
(313,779)

(2,668,377)
(9,899,497)
(3,306)
(163,118)
(12,734,298)
7,715,583
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
(2,917,381)
4,798,202
งานระหว่างก่อสร้าง เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
43,395
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
4,841,597

(81,284)
(366,943)
(17)
(13,339)
(461,583)

ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
รวมราคาทุน
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื อมราคาสะสม
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จัดประเภท
รายการใหม่

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560

11,832
105,903
10,603
128,338

(2,395,713)
(2,395,713)

798,694
4,500,537
12,480,220
3,217
202,911
17,985,579

3,020
203,270
213
14,395
220,898

-

538,164
538,164

(474,211)

71,983

-

1,336,549

152,998

-

(2,746,641)
(9,525,006)
(3,110)
(162,062)
(12,436,819)
5,548,760
(1,983,060)
3,565,700
67,144
3,632,844
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(128,338)

(911)

ณ วันที 31 มีนาคม 2559

ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
รวมราคาทุน
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2558

งบการเงินรวม
จําหน่ าย

เพิม ขึน

โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559

714,611
4,481,291
14,902,648
3,327
192,828
20,294,705

11,268
7,916
19,184

(2,420)
(45,548)
(23)
(5,490)
(53,481)

13,142
170,070
51
6,210
189,473

714,611
4,492,013
15,038,438
3,355
201,464
20,449,881

(2,589,053)
(9,567,037)
(3,327)
(156,869)
(12,316,286)
7,978,419
(2,917,381)
5,061,038
53,238
5,114,276

(81,206)
(364,049)
(2)
(11,696)
(456,953)

1,882
31,589
23
5,447
38,941

-

(2,668,377)
(9,899,497)
(3,306)
(163,118)
(12,734,298)
7,715,583
(2,917,381)
4,798,202
43,395
4,841,597

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560

179,630

-

-

-

(189,473)

461,583

2559

456,953

ในวันที 30 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน ลงวันที 26 มิถุนายน 2550
ซึ งทําขึนระหว่างบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด กับ บริ ษทั พร็ อพเพอร์ ต ี แวลู พลัส จํากัด และซือทีดินแปลง
ดังกล่าวในราคา 84 ล้านบาท ซึ งเป็ นทีตงั โรงงานในปั จจุบนั
ตังแต่เดื อนสิ งหาคม 2554 ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิ ตโครงการเตาถลุ ง Mini Blast
Furnace (“MBF”) ของบริ ษทั เอ็น.ที .เอส. ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นการชัวคราว เนื องจากวัตถุ ดิบ
ทีใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสู งกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับราคาเศษเหล็กอีกทังยังมีความผันผวนสู ง
ทํา ให้เกิดผลเสี ยต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิ ตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ซึ งเตาถลุ ง MBF ยังคงหยุด
การผลิตชัว คราวถึงเดื อนกันยายน 2560 ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายอืนๆ ของเตาถลุง MBF ซึ งเกิดขึนในช่วง
หยุดการผลิตชัว คราว สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีจาํ นวนรวม 10 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท
ตามลําดับ
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ณ วันที 31 มี นาคม 2560 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื อง การด้อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับของเตาถลุง MBF โดยใช้วธิ ี มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ซ ึ งเป็ นราคา
ทีเสนอโดยผูเ้ สนอซื อหักต้นทุนในการขาย ซึ งพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนนันตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนัน
กลุ่มบริ ษทั จึงรับรู ้ ค่าเผือการด้อยค่าของเครื องจักรเตาถลุ ง Mini Blast Fumace (“MBF”) เป็ นจํานวน 465 ล้านบาท
ทังนีค่าเผือการด้อยค่าของเตาถลุง MBF จํานวนรวมทังสิ น 1,336 ล้านบาท ได้รวมค่าเผือการด้อยค่าซึ งถูกรับรู ้ในปี
2556 จํานวน 871 ล้านบาทแล้ว ดังนันเตาถลุง MBF มีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสุ ทธิ เท่ากับ 521 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั วางแผนการขายเครื องจักรเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสินเปลืองทีเกียวข้อง
โดยกลุ่มบริ ษทั เริ มดําเนิ นการตามแผนเพือหาผูซ้ ื อ ซึ งคาดว่าการขายจะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดังนัน กลุ่มบริ ษทั
จึงจัดประเภทเครื องจักรเตาถลุง MBF เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ณ วันที 31 มีนาคม 2560
(ดูหมายเหตุขอ้ 11)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ตงั ค่าเผือ การด้อยค่าเครื องจักรและอุปกรณ์ลา้ สมัยเป็ นจํานวน
9 ล้านบาท อีกทังยังโอนกลับค่าเผือการด้อยค่าทีเคยปรับลดลงในปี 2556 เป็ นจํานวน 72 ล้านบาท เนื องจากได้มี
การตัดจําหน่ายและจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวแล้ว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ตัดจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์ทีเสี ยหาย
จากเพลิงไหม้ ซึ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 14.49 ล้านบาท ณ วันที 17 เมษายน 2558
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน 78,719
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
(71,412)
7,307
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าของเครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
7,307
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ระหว่างติดตัง
7,495
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
14,802

102

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

เพิม ขึน

916
(3,980)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จําหน่ าย
โอน
จัดประเภท ยอดคงเหลือ
รายการใหม่
ณ วันที
31 มีนาคม
2560
(4,106)
8,801
84,330
4,078
(71,314)
13,016

(31)

-

29,664

-
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(8,801)

-

(31)
12,985
(911)

27,447
40,432

ณ วันที 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2558
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
79,234
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
(70,303)
8,931
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ระหว่างติดตัง
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
8,931

เพิม ขึน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จําหน่ าย
โอน

1,700
(3,294)

(2,215)
2,185

-

7,495

-

-

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559
78,719
(71,412)
7,307
7,495
14,802
3,980
3,294

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 บริ ษัทได้ ต ังค่ าเผื อการด้ อยค่ าของเครื องใช้ สํ านั กงานล้าสมัย
เป็ นจํานวน 0.03 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุนของอาคาร สิ งปลูกสร้าง เครื องจักรและอุปกรณ์ซ ึ งหักค่าเสื อมราคาทังจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี

ราคาทุนของอาคาร สิ งปลูกสร้าง เครื องจักร
และอุปกรณ์ทีหกั ค่าเสื อมราคาสะสมทังจํานวน

งบการเงินรวม
2560
2559
5,717,914

5,582,035

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
63,354

62,789

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รวมอุปกรณ์ สํานักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที 31 มีนาคม
ดังนี
งบการเงินรวม
2560
2559
41,897
42,884
(41,897)
(42,884)
-

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
41,487
42,339
(41,487)
(42,339)
-
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ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม
จํากัด และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวน 3,551 ล้านบาท ได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับ
เงิ นกูย้ ืม ประกอบด้วยเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศ 2 แห่ ง ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่สถาบันการเงินครบแล้วและบริ ษทั ได้ถอนหลักประกัน
ทีใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้ว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2)
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
247,963
(182,836)
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
65,127
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง
65,127
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

งบการเงินรวม
จําหน่ าย
โอน

เพิม ขึน

759
(24,322)

(1,321)
1,321

5,548
-

5,548

-

(5,548)

หน่ วย : พันบาท
จัดประเภท ยอดคงเหลือ
รายการใหม่
ณ วันที
31 มีนาคม
2560
911
253,860
(205,837)
48,023
48,023

ณ วันที 31 มีนาคม 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2557
247,988
(158,604)
89,384
89,384

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

โอน

(89)
74

-

64
(24,306)
-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2558
247,963
(182,836)
65,127
65,127
24,322

2559
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เพิม ขึน

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
จําหน่ าย

24,306

- 35 -

ณ วันที 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
238,641
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(174,721)
63,920
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง
63,920
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เพิม ขึน

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จําหน่ าย
โอน

753
(23,887)

-

5,548
-

5,548

-

(5,548)

จัดประเภท ยอดคงเหลือ
รายการใหม่
ณ วันที
31 มีนาคม
2560
911
245,853
(198,608)
47,245
47,245

ณ วันที 31 มีนาคม 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2558
238,577
(150,901)
87,676
87,676

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม ขึน
จําหน่ าย
โอน

64
(23,820)
-

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560

-

-

-

-

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559
238,641
(174,721)
63,920
63,920
23,887
23,820

2559
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ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งหักค่าตัดจําหน่ายทังจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที 31 มีนาคม
มีดงั นี

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีหกั
ค่าตัดจําหน่ายสะสมทังจํานวนแล้ว

งบการเงินรวม
2560
2559
7,467

15. ค่ าความนิยม
ค่าความนิยม ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที 31 มีนาคม 2551)
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
ณ วันที 31 มีนาคม 2560

6,158

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,426

1,644

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
5,607,769
(1,491,432)
4,116,337
(660,323)
3,456,014
3,456,014

ค่าความนิ ยมข้างต้นเกิ ดจากการซื อบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวันที 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริ ษทั ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริ ษทั หยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม โดยเปลียนเป็ นการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมแทน ซึ งมีผลทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยมในงบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและพบว่า
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับไม่ตาํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนันไม่มีการด้อยค่าทีจาํ เป็ นเพิมขึน
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16. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2560
132,092
68,052

ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการสําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัว คราว
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงินได้รอขอคืน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

(5,138)
99,981

1,140
-

(1,784)
17,138

(239)
-

226,935

69,192

15,354

(239)

ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม กับอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งทีคาํ นวณ
จากกําไรก่อนหักภาษีเป็ นดังนี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2560
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
- ส่ วนทีได้รับการส่ งเสริ มยกเว้นภาษีเงินได้
(456,013)
43,578
- ส่ วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
896,698
179,803
440,685
223,381
รวมกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
179,340
35,961
ภาษีเงินได้ส่วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถ
หักเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อผลประโยชน์ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชัว คราวและขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
ทีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(12,994)
51,227
และการตัดรายการระหว่างกัน
- ผลแตกต่างถาวร
8,912
1,933
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(48,304)
(19,929)
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงินได้รอขอคืนของปี ก่อนๆ
99,981
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน (1)
226,935
69,192
(1)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ทางภาษีของแต่ละกิจการมิได้คาํ นวณจากงบการเงินรวม
- 38 -
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ผลแตกต่ างชัวคราวที ย งั ไม่ ได้ บ ันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชี เกิ ดจากผลขาดทุ นจาก
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ในปี ก่อนๆ และค่าเสื อมราคาจากสิ นทรัพย์ทีดอ้ ยค่าแล้วซึ งถื อเป็ นค่าใช้จ่ายที
สามารถหักได้ในทางภาษี เนื องจากยังมีความไม่แน่นอนในโอกาสทีกลุ่มบริ ษทั จะสามารถใช้ประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนและค่าเสื อมราคาดังกล่าว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ผลขาดทุนทางภาษีสะสมซึ งไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จํานวน 48.30 ล้านบาท และ 19.93 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมได้รวมการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้
รอขอคืนจากกรมสรรพากรของปี ก่อนๆ จํานวน 99.98 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 17)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถ
หักเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อผลประโยชน์ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชัว คราวและขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
ทียงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปั นผลรับ
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงินได้รอขอคืนของปี ก่อนๆ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
543,078
53,936
108,616
10,787

(106,593)
(3,807)
17,138
15,354
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
3

อัตราภาษีทีแท้จริ ง

43,210
(54,236)
(239)
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(0)

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 อัตราภาษีทีแท้จริ งตํากว่าอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
เนืองจากบริ ษทั มีเงินปั นผลรับทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ณ วันที 31 มี นาคม สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ) มี ผลมาจาก
ความแตกต่างชัว คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่าตามฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สินในงบแสดง
ฐานะการเงินดังต่อไปนี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื อมคุณภาพ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการด้อยค่าอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
เงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื อมคุณภาพ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
เงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รับรู้ ในกําไร รับรู้ ในกําไร
ณ วันที
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
1 เมษายน
เบ็ดเสร็จอืน
2559
32,382

2,132

1,761
736
34,879

215
2,838

(340)
(2,602)
(2,942)
31,937

2,300
2,300
5,138

-

491

-

-

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560

388

34,902

388

2,252
736
215
38,105

(220)
(220)
168

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ รับรู้ ในกําไร รับรู้ ในกําไร
ณ วันที
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
1 เมษายน
เบ็ดเสร็จอืน
2558

(560)
(302)
(862)
37,243
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559

30,723

1,659

-

32,382

1,958
736
33,417

(197)
1,462

-

1,761
736
34,879

33,417

(2,602)
(2,602)
(1,140)
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-

(340)
(340)
(340)

(340)
(2,602)
(2,942)
31,937

109

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

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 5,655 ล้านบาท
และ 5,729 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษี
ดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตงั แต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผืออาคารและอุปกรณ์ลา้ สมัย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
กําไรจากสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
กําไรจากสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รับรู้ ในกําไร รับรู้ ในกําไร
ณ วันที
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
31 มีนาคม
เบ็ดเสร็จอืน
2559

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560

10,854
10,854

1,477
6
1,483

(156)
(156)

12,175
6
12,181

(301)
10,553

301
1,784

(156)

12,181

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รับรู้ ในกําไร รับรู้ ในกําไร
ณ วันที
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
31 มีนาคม
เบ็ดเสร็จอืน
2558

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559

10,314

540

-

10,854

10,314

(301)
239

-

(301)
10,553

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 316 ล้านบาท และ 335
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวจะ
ทยอยหมดอายุตงั แต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2565
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บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับ
กําไรส่ วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงิ นได้คาํ นวณจากกําไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการ ซึ งไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทีได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ งทําให้อตั ราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งแตกต่างจาก
อัตราภาษีตามประมวลรัษฎากร
17. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
88,409
209,890

ภาษีเงินได้รอขอคืน
ลูกหนีระยะยาว - T S Global Holdings Pte. Ltd.
(ดูหมายเหตุขอ้ 29)
อืนๆ
รวม

71,220
8,220
167,849

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
32,064
51,004

71,220
40,915
322,025

71,220
3,827
107,111

71,220
11,713
133,937

ในเดือนธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งของบริ ษทั ได้มีขอ้ โต้แย้งในเรื องการตีความในการคํานวณภาษี
และวิ ธี ป ฏิ บ ัติ สํา หรั บ การใช้ผ ลขาดทุ นสะสมที เ กี ย วข้อ งกับ กิ จ การที ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ซึ งมี ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้รวมเงิ นเพิมเป็ นจํานวนเงิ นรวม 103 ล้านบาท และยืนอุทธรณ์
ต่อหน่วยงานทีเกียวข้องทางภาษี ณ วันที 13 กันยายน 2553 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ได้ตดั สิ นใจตัดจําหน่ ายภาษี เงิ นได้รอขอคื นรวมเงิ นเพิมในปี ก่ อนๆ จํานวน 103 ล้านบาท ตามคําแนะนํา
ด้านกฎหมายเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560
18. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
18.1 เงินกูย้ มื ระยะสัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ของเงินกู้ยืม

อัตราดอกเบีย วงเงินสิ นเชื อ

ซือเศษเหล็ก
BIBOR+2% ต่อปี
วัตถุดิบอืนๆและค่าสาธารณูปโภค BIBOR+2% ต่อปี
เงินทุนหมุนเวียน
2.66% ต่อปี
ทรัสต์รีซีทส์เพือซื อเหล็กแท่ง
LIBOR ต่อปี
รวม

1,800
1,416
ดู 18.1.1
ดู 18.1.1
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งบการเงินรวม
การใช้ วงเงิน
2560
2559
1,145
793
900
705
150
546
2,195
2,044

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การใช้ วงเงิน
2560
2559
150
150
-
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18.1.1

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญากับสถาบันการเงิน เพือขอรับ
วงเงินสิ นเชือรวมจํานวน 4,244 ล้านบาท และจํานวน 5,484 ล้านบาท ซึ งเป็ นประเภท
ไม่มีหลักประกันเพือเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี ยของวงเงิ นสิ นเชื อเหล่านี
มีดงั นี
วงเงิน
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท
3) ตัว สัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียขันตําสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
อัตราดอกเบียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)
อัตราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) หรื ออัตรา
ดอกเบียตามทีระบุในสัญญา

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การเบิกใช้วงเงินสิ นเชื อสําหรับ
เลตเตอร์ ออฟเครดิตแล้วจํานวน 486 ล้านบาท และ 1,534 ล้านบาท ตามลําดับ
18.2

เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงิ น กู ย้ ืม ระยะยาวประกอบด้ว ยสัญ ญาเงิ นกู ้ 2 ฉบับ ฉบับ แรกลงวันที 29 พฤศจิก ายน 2549
วงเงิ น 5,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียลอยตัวร้ อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที 2 ลงวันที
9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิ น 3,500 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียลอยตัวร้ อยละ MLR-2.00 ต่อปี
และข้อตกลงเพิมเติ มอื นแนบท้ายสัญญา โดยบริ ษทั ใช้ทีดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ของบริ ษ ทั ย่อย
ทัง 3 แห่ง เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ดังกล่าวตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 สําหรับ
ปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินซึ งคงเหลือ
อยู่จาํ นวน 200 ล้านบาทครบทังจํานวนแล้ว และบริ ษ ทั ได้ท าํ การถอนหลักประกันที ใช้เป็ น
หลักประกันสําหรับเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้ว

19. เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ ืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
19,691
459,311
เจ้าหนีการค้าบริ ษทั อืน
669,709
387,278
เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
28,959
12,405
เจ้าหนีอืนบริ ษทั อืน
41,188
18,856
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
50,452
102,507
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
558,377
362,898
รวม
1,368,376 1,343,255
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
31,202
15,247
15,236
8,285
91,845
57,235
138,283
80,767

20. ส่ วนของหนีส ิ นระยะยาวทีถ ึงกําหนดชํ าระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

เจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี
ของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 29)
รวม

6,327

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

6,327

-

-

-

200,000

-

200,000

270,596
276,923

206,327

270,596
270,596

200,000

ณ วันที 31 มีนาคม 2555 เจ้าหนีการค้าดังกล่าวเป็ นหนี ของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตามแผนฟื นฟูกิจการทีได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ มเจ้าหนี เมือวันที 8 กรกฎาคม 2545 และได้รับความเห็นชอบ
จากศาลล้มละลายกลางเมือวันที 19 กรกฎาคม 2545 เจ้าหนี ดงั กล่าวจะได้รับชําระหนี เงิ นต้นครบทังจํานวน
ภายใน 10 ปี โดยมีเงือนไขทีบริ ษทั สามารถจะเลือกชําระได้ต งั แต่ปีที 5 ถึงปี ที 10 นับจากวันที 29 พฤศจิกายน
2545 หนี ดังกล่ าวคําประกันโดยบริ ษ ทั เหล็ กสยาม (2001) จํากัด และบริ ษ ทั เหล็ กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ณ วันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั อยู่ในกระบวนการติ ดต่อเจ้าหนี ดังกล่ าวดังนันจึ งจัดประเภท
เป็ นหนีสินหมุนเวียนแสดงรวมในส่ วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
21. กองทุนสํ ารองเลีย งชี พ
ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงิ นสมทบประกอบด้วย กองทุ นสํารองเลี ยงชี พสํา หรั บ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงาน
จ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้ อยละ 2 ถึ งร้ อยละ 15 ของเงิ นเดื อนทุกเดื อนและกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตรา
ร้ อยละ 3 ถึ งร้ อยละ 10 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุ กเดื อน กองทุ นสํารองเลี ยงชี พนี ได้จดทะเบี ยนเป็ น
กองทุนสํารองเลียงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที
ได้รับอนุญาต
สํา หรั บ ปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 เงิ นสมทบของกลุ่ ม บริ ษ ทั ซึ งบันทึ ก เป็ นค่า ใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวมมีจาํ นวน 42.24 ล้านบาท และ 40.97 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นเฉพาะกิ จการมี จาํ นวน 13.49 ล้านบาท และ 13.08
ล้านบาท ตามลําดับ
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เป็ นจํานวน 191 ล้านบาท และ 171 ล้านบาท ตามลําดับ ประมาณการหนีสินดังกล่าว คํานวณโดยใช้วธิ ี คิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
สมมติฐานหลักทีใช้ในการวัดมูลค่าตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
2.30 - 2.54 3.02 - 3.33
2.38
3.02
4.95
5.05
4.95
5.05
0 - 27.00
0 - 27.00
0 - 23.00
0 - 27.00
55 - 60
55 - 60
55 - 60
55 - 60
TMO 2008* TMO 2008* TMO 2008* TMO 2008*

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเดือนถัวเฉลียทีคาดว่าจะเพิมขึน (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษียณของพนักงาน (ปี )
อัตรามรณะ

* อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

ต้นทุนผลประโยชน์รับรู ้ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผล (กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ
รับรู ้ระหว่างปี
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

22,275
4,216

22,106
4,936

6,077
1,176

7,147
1,443

4,546
31,037

27,042

(780)
6,473

8,590

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 มีนาคม และความเคลือนไหวของมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ดังนี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

2560
191,419

2559
171,269

2560
56,401

2559
50,304

ประมาณการหนีสินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี

171,269

157,881

50,304

47,850

22,275

22,107

6,077

7,147

4,216

4,936

1,176

1,443

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผล (กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรู ้ระหว่างปี
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานด้านประสบการณ์ทาํ งาน

(11,572)

-

(2,895)

-

3,742

-

(734)

-

12,376

-

2,849

-

จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี

(10,887)

(13,655)

(376)

(6,136)

ประมาณการหนีสินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

191,419

171,269

56,401

50,304

จากการเปลียนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน

ข้อสมมติทีสําคัญในการกําหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราคิดลด และอัตราการเพิมขึนของเงิ นเดื อน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้พิจารณา
จากการเปลี ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีเกียวข้อง
ทีอาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะทีขอ้ สมมติอืนคงที ผลกระทบ
เพิมขึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1

23,280
(19,859)

20,076
(17,205)

6,116
(5,265)

5,645
(4,870)

อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1

(18,975)
21,817

(16,620)
19,036

(5,161)
5,871

(4,808)
5,463

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงาน เนื องจากเป็ นการยากทีการเปลียนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึนแยกต่างหากจากข้อสมมติ อืน
ซึ งอาจมีความสัมพันธ์กนั
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23. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที เป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัดจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทุกคราวทีจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ย่อยทีเป็ นบริ ษทั จํากัดจะต้องจัดสรรเงิน
ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ งในยีสิบส่ วนของจํานวนผลกําไรซึ งบริ ษทั ย่อยได้รับจากกิ จการของบริ ษทั นัน
จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึงหนึ งในสิ บของจํานวนทุนของบริ ษทั ย่อย ทุนสํารองนีจะนํามาจัดสรร
ปั นผลไม่ได้
24. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปเพือการดํารงไว้ซ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนืองของกลุ่มบริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืนๆ
ฝ่ ายบริ หารได้มีการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพือสนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึน รวมทังการกําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลและการบริ หารเงินทุนเพือการดํารงไว้ซ ึ งโครงสร้างของทุน
และต้นทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม
25. รายได้ อืน
รายได้อืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
15,685
15,080
52,560
4,151
3,700
6,683
34,689
26,664
33,436
53,183
139,465

กําไรจากอัตราแลกเปลียน - สุทธิ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน
ดอกเบียรับ
เงินชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัย
อืนๆ
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,146
539,499
276,999
58,498
49,007
6,264
749
606,407
326,755

26. ค่ าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องจักรและอุปกรณ์
(ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน - สุทธิ
รวม

62,886

-

474,211
537,097

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

31

-

31

27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีมีสาระสําคัญสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีดงั ต่อไปนี
งบการเงินรวม

1,514
1,514

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(966,610)

667,006

-

-

ค่าวัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป

13,394,975

10,196,164

-

-

ค่าวัสดุและของใช้สินเปลืองใช้ไป

571,522

558,302

-

-

ค่าเชือเพลิง

619,254

591,872

-

-

ค่าเสื อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าตัดจําหน่ายลูกกลิง

533,949

522,865

27,867

27,114

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

926,224

828,032

265,832

236,182

1,963,338

1,789,639

1,020

1,046

ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา

609,492

547,521

238

271

ค่าจ้างแรงงานภายนอก

197,876

186,489

-

-

ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขาย

230,943

159,744

-

-

49,882

47,459

86

70

8,359

14,689

1,560

2,200

44,835

49,632

27,702

27,263

117,352

2,322

-

-

474,211

-

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ค่าเช่า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื องจักรและอุปกรณ์ลา้ สมัย
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28. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
213,750
154,189
527,724
54,175
ขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
727
34
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
214,477
154,223
527,724
54,175
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก หุ้น 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848
0.03
0.02
0.06
0.01
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
บาท

29. รายการกับกิจการทีเ กียวข้ องกันและยอดคงเหลือ
กิจการทีเกียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ทีมีความเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมีผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการกับกิจการทีเกียวข้องกันได้กาํ หนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรื อราคาทีตกลงกัน
ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิ บายได้ดงั นี
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

ขาย
ซือ
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย

118
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รายชือกิจการทีเกียวข้องกันทีสาํ คัญ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี
ประเภท
บริษทั
บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่

T S Global Holdings Pte. Ltd.

การลงทุน

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ผลิตเหล็กลวด
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่าย
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
และซื อมาขายไปสิ นค้าเหล็กเส้น
เหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

กิจการอืน

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.

ผลิตลวดเหล็ก
ซือมาขายไป
ซือมาขายไป
ซือมาขายไป
ซือมาขายไป

ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata Steel IJmuiden BV
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Limited
Tata Sons Limited
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
Tata Steel International (UK) Ltd.
Tata Steel Nederland Services B.V.
Tata South East Asia Limited
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata International Limited
Tata Steel Processing and Distribution Limited
Tata Projects Limited
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
Natsteel (Xiamen) Ltd.

ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ซือมาขายไป
ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริ การด้านทีปรึ กษา
บริ การจัดซื อจัดจ้าง
ขนส่ง
ค้าขายและบริ การจัดซื อจัดจ้าง
รี ไซเคิลเศษเหล็ก
ซือมาขายไป
ขนส่ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซือมาขายไป
แปรรู ปและจัดจําหน่ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้ างพืนฐาน
ซือมาขายไป
ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
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ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

ลูกหนีก ารค้ ากิจการทีเ กีย วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม

196,224
33,585
7,036
236,845

170,752
4,616
175,368

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

ลูกหนีการค้าจากกิจการทีเกียวข้องกันแยกตามอายุหนีทีคา้ งชําระ ณ วันที 31 มีนาคม ได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
219,207
175,368
17,638
236,845
175,368

ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีอ ืนกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Tata Sons Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวม

-

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่ กจิ การทีเ กีย วข้ องกัน(1)
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(1)

120
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-

16

137
601
754

-

-

16

129
805
950

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
16
21,327
43,493
51,949
137
116,922

16
9,038
15,906
10,650
129
35,739

2,719,634

1,965,744

เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ มื ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค าํ ประกัน ซึงไม่ระบุวนั ครบกําหนด
โดยมีอตั ราดอกเบีย ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เป็ นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ปรับอัตราดอกเบีย
ดังกล่าวเป็ นร้อยละ 2 - 5.5 ต่อปี
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รายการเคลือนไหวระหว่างปี สําหรับเงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,612,507
353,237
1,965,744
753,890
2,719,634

ณ วันที 31 มีนาคม 2558
เพิมขึน
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
เพิมขึน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กจิ การทีเ กีย วข้ องกัน
ทีก าํ หนดชําระภายในหนึงปี
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบียร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี )

-

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

200,000

เงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวข้องกันเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมทีไม่มีหลักทรัพย์ประกันตามสัญญาลงวันที
9 พฤศจิกายน 2550 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงเพิมเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กิจการทีเกียวข้องกันเพือขยายระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระงวดแรกเป็ นวันที 30 พฤศจิ กายน
2555 และจะครบกําหนดชําระงวดสุ ดท้ายวันที 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ MLR-2.00
ต่อปี
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ไม่มีเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เพิมขึน และบริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวจากกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวน 200 ล้านบาท
และ 865 ล้านบาท ตามลําดับ เมือวันที 31 สิ งหาคม 2559 กิจการทีเกียวข้องกันชําระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวครบทังจํานวนแล้ว
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560
2559

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
T S Global Holdings Pte. Ltd.(2)
(2)

71,220

71,220

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
71,220

71,220

บริ ษทั ได้จ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับการใช้เครื องหมายการค้าให้ Tata Sons Limited จํานวนรวมประมาณ 71.22 ล้านบาท
ในปี 2551 โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลียนตัวลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็ น T S Global Holdings Pte. Ltd.
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

เจ้ าหนีก ารค้ ากิจการทีเ กีย วข้ องกัน
Tata Steel Limited
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
รวม
เจ้ าหนีอ ืนกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Tata Sons Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
รวม

(498)
436,940
5,340
17,529
459,311

3,978
23,361
950
670
28,959

326

11,773
306
12,405

3,978
627
2,552
14
23,361
670
31,202

เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

-

46,100

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
T S Global Holdings Pte. Ltd.
(อัตราดอกเบียร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี )
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด(3)
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด(3)
รวม

-

201,822
398,963
1,589,835
201,822 1,988,798

(3)

122

2,493
17,198
19,691

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

-

326
825
2,206
117
11,773
15,247
-

201,822
532,352
1,519,414
2,253,588

เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมทีไม่มีหลักทรัพย์ค าํ ประกันซึงไม่ระบุวนั ครบกําหนดโดยมีอตั รา
ดอกเบีย ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เป็ นร้อยละ 1.5 ต่อปี ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ปรับอัตราดอกเบียดังกล่าว
เป็ นร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี
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งบการเงินรวม
2560
2559

ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
ทีถ ึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
T S Global Holdings Pte. Ltd.
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
T S Global Holdings Pte. Ltd.

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

270,596

-

270,596

-

-

270,596

-

270,596

บริ ษ ัทได้ขอเลื อนระยะเวลาการชําระหนี จากกิ จการที เกี ยวข้องกัน จากเดิ มที ถึ งกําหนดชําระในวันที
31 สิ งหาคม 2559 เป็ นวันที 31 ธันวาคม 2560 และได้รับจดหมายยืนยันจากกิจการทีเกียวข้องกันแห่ งนันแล้ว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ทีไม่มีดอกเบีย
รายการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม กับกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559

รายได้
ขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม

(4)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

450,145
472,033
104,967
1,027,145

666,183
464,640
36,154
1,166,977

-

-

ดอกเบียรับ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

-

-

54,547

45,636

รายได้ค่าบริ การจัดการ(4)
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม

-

-

94,640
184,320
192,160
471,120

67,699
131,918
12,009
211,626

ในปี 2553 บริ ษทั ใหญ่ทาํ สัญญาเรี ยกเก็บ ค่าบริ การจัดการโดยคํานวณจากอัตราร้ อยละ 2 ของยอดขายสุ ทธิ ประจําปี
ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนซึงไม่รวมค่าบริ การจัดการ บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการดังกล่าวในอัตราไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต งั แต่วนั ที 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ใหญ่ได้ทาํ สั ญญา
เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการใหม่ โดยเรี ยกเก็บตามอัตราทีกาํ หนดในสัญญาซึ งคํานวณโดยวิธีราคาทุนบวกกําไร สัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2560
2559

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
รวม

-

รายได้อืนๆ
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด

124

52,560
52,560

101,999
437,500
539,499

101,999
175,000
276,999

8,059

-

-

6,530
235,384
239
950,531 1,917,153
16,378
24,243
187,381 182,971
4,677
22,790
1,400,881 2,147,396

-

-

8,319

ค่ าใช้ จ่าย
ซือ
Tata Steel Limited
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
Tata International Limited
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ซือสิ นทรัพย์
Tata Steel Limited
Natsteel (Xiamen) Ltd.
รวม

5,449
2,317
7,766

-

720

5,449
5,449

ดอกเบียจ่าย
T S Global Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
รวม

1,520
1,520

6,880
6,880

1,520
8,079
28,390
37,989

รายงานประจำ�ปี 2559-2560
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720

-

720
720

6,880
5,062
20,076
32,018

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

ค่าใช้จ่ายอืน
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

42
22
890
58
8,541
3,448
13,001

240
60
754
489
9,000
10,543

3,448
4,343

62,474
16,433
78,907

56,095
14,046
70,141

62,474
16,433
78,907

-

5
890

-

20
754

774

56,095
14,046
70,141

30. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยสังเขปดังต่อไปนี
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ลักษณะของกิจกรรม
ทีไ ด้ รับการส่ งเสริม

การยกเว้ นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลสําหรับ

ผลิตเหล็กลวด
ผลิตนําเหล็ก เหล็กถลุง
และเหล็กขันกลาง
ผลิตเหล็กรู ปพรรณ
และเหล็กลวด

เมษายน 2549 - เมษายน 2557
พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561

ในฐานะที เป็ นกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น บริ ษ ทั ย่อยต้องปฏิ บ ัติ ตามเงื อนไขและข้อจํา กัด
ทีกาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน

- 56 -

125

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

31. รายได้ ทไี ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นที ป. 14/2541 ลงวันที 30 ธันวาคม 2541 เรื อง
กําหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรับผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม กําหนดให้บริ ษทั แสดงยอดรายได้จากการจําหน่าย
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทังแยกเป็ นส่ วนทีได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รายการดังกล่าวมีดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มีรายการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน)
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
ส่ วนทีได้ รับ ส่ วนทีไม่ ได้ รับ
รวม
การส่ งเสริม การส่ งเสริม

รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้

-

รายงานประจำ�ปี 2559-2560

18,393
1,308
19,701
53
19,754

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559
ส่ วนทีได้ รับ ส่ วนทีไม่ ได้ รับ
รวม
การส่ งเสริม การส่ งเสริม

รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้

126

18,393
1,308
19,701
53
19,754

-
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15,008
1,725
16,733
139
16,872

15,008
1,725
16,733
139
16,872

32. เครื องมือทางการเงิน
ความเสี ยงด้ านสิ นเชื อ
ความเสี ยงด้านสิ นเชื อเกิ ดจากความเป็ นไปได้ทีลูกค้าไม่สามารถชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ได้ตามสั ญญา ซึ ง ทํา ให้เ กิ ด ความเสี ย หายทางการเงิ น กลุ ่ม บริ ษ ทั ได้มีนโยบายป้ องกันความเสี ยงนี
โดยพิจารณาการให้สินเชื อกับลูกค้า กําหนดวงเงิ นสิ นเชื อ ตรวจสอบวงเงิ นประกัน ขอการคํา ประกันจาก
ธนาคาร และหรื อการคําประกันโดยบุ คคล กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื อ มี ระบบงานการควบคุ มการให้
สิ นเชื อ และมีการติดตามการรับชําระเงิ น ความเสี ยงด้านสิ นเชื อเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของลู กหนี การค้าและ
ลูกหนีอืนซึ งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญทีประมาณโดยฝ่ ายบริ หาร
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย และความเสี ยงจากอัตราแลกเปลีย น
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียเกิดขึนจากกลุ่มบริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื และเงินกูย้ มื ทีมีอตั ราดอกเบียลอยตัว
ความเสี ย งจากอัตราแลกเปลี ย นเงิ นตราต่า งประเทศเกิ ดขึ นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ย น
เงินตราต่างประเทศ ทังนี กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะทําธุ รกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์
เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
นอกจากนี ในการบริ หารความเสี ยงทีอาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่ม บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงในหนี สินตามทีเปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 33
ความเสี ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ควบคุ มความเสี ยงด้านสภาพคล่องโดยรั กษาระดับเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดให้
เพียงพอโดยฝ่ ายจัดการเพือสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดความเสี ยงทีเกิดจากผลกระทบ
ของความผันผวนในกระแสเงินสด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

33. สั ญญาซือขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงด้านสิ นทรัพย์และหนีสิน
เกียวกับอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศซึ งสัมพันธ์กบั ลูกหนีการค้าและเจ้าหนีการค้าในสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาเครื องมือทางการเงินเพือเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั นี
สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สั ญญา

สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
1,010,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
4,298,109
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
2,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
2,000,000

สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สั ญญา

สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
12,256,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
34,778,000
ยูโร
194,190
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
4,000,000

อัตราแลกเปลีย น
ล่ วงหน้ าตามสั ญญา
(บาทต่ อสกุลเงิน)

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
วันครบกําหนด

มูลค่ าตาม
สั ญญา
(พันบาท)

มูลค่ ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

34.46
34.55 - 36.08

30 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560
28 เมษายน - 15 สิ งหาคม 2560

34,803
149,858

9
(1,761)

35.14
34.42

15 พฤษภาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560

70,280
68,838

1,353
(102)

อัตราแลกเปลีย น
ล่ วงหน้ าตามสั ญญา
(บาทต่ อสกุลเงิน)

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
วันครบกําหนด

มูลค่ าตาม
สั ญญา
(พันบาท)

มูลค่ ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

34.97 - 35.30
35.60 - 36.37
39.44 - 40.02

31 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน 2559
29 เมษายน - 28 ตุลาคม 2559
31 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2559

431,056
1,252,394
7,695

1,923
(23,359)
100

35.00

30 มิถุนายน 2559

140,000

(1,227)

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ไม่มีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สั ญญา

สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
5,700,000
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อัตราแลกเปลีย น
ล่ วงหน้ าตามสั ญญา
(บาทต่ อสกุลเงิน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
วันครบกําหนด

30 กันยายน 2559

35.83
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มูลค่ าตาม
สั ญญา
(พันบาท)
204,245

มูลค่ ายุติธรรม
ขาดทุน
(พันบาท)
(2,837)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
1,362
2,023
(1,863) (24,586)
(2,837)
(501) (22,563)
(2,837)

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ (บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน)
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์ (บันทึกเป็ นหนีสินหมุนเวียนอืน)
ขาดทุนสุทธิ

34. การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และ
หนี สินทางการเงิ นและไม่ใช่ ท างการเงิ น มู ลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที ผูซ้ ื อและผูข้ ายตกลง
แลกเปลียนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี สินกัน ในขณะทีทงั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลียนกัน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน วัตถุ ประสงค์
ของการวัดมู ล ค่า และ/หรื อการเปิ ดเผยมู ล ค่า ยุ ติธ รรมถู ก กํา หนดโดยวิธี ต่ อไปนี โดยข้อมู ล เพิม เติ ม
เกี ยวกับสมมติ ฐานในการกําหนดมู ลค่ายุติธรรมถู กเปิ ดเผยในหมายเหตุ ทีเกี ยวข้องกับสิ นทรั พย์และ
หนีสินนัน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส ิ นทางการเงินทีว ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และกลุ่มลําดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีส ิ นทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
1,362

2,023

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
-

-
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ลําดับชัน
มูลค่ า
ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ ช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

ระดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึงคิดลดด้วย
อัตราที สะท้อนถึ งความเสี ยงด้ านสิ นเชื อของ
คู่สญ
ั ญาต่างๆ
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สิ นทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีส ิ นทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
2. เงินลงทุนเผือขาย

สิ นทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีส ิ นทางการเงิน

หนีสินทางการเงิน
1. สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
3,300

2,200

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
1,863

24,586

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
-

2,837

ลําดับชัน
มูลค่ า
ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ ช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

ระดับ 1

เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาด
ทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสินอย่าง
เดี ย วกั นและกิ จ การสามารถเข้ า ถึ ง ตลาดนั น
ณ วันทีวดั มูลค่า

ลําดับชัน
มูลค่ า
ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

ระดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึงคิดลดด้วย
อัตราที สะท้อนถึ งความเสี ยงด้ านสิ นเชื อของ
คู่สญ
ั ญาต่างๆ

สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส ิ นทางการเงินทีไ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
วิธีการทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
มูลค่าตามบัญชี ของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชัว คราว ลู กหนี การค้าและลู กหนี อืน
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื องจากเครื องมือทางการเงิ นเหล่านี
จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
มู ลค่าตามบัญชี ของเงิ นกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน เงิ นกู้ยืมระยะสั น
จากกิจการทีเกียวข้องกัน เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี และหนี สิน
หมุนเวียนอืน ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื องจากเครื องมือทางการเงิ นเหล่านี จะครบกําหนดในระยะเวลา
อันสัน
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สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
ทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและกลุ่มลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี
หน่ วย : พันบาท
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีส ิ นทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. เงินลงทุนระยะยาวอืน

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ณ วันที 31 มีนาคม 2559
มูลค่ า
มูลค่ า
มูลค่ า
มูลค่ าตาม
บัญชี
ยุตธิ รรม ตามบัญชี ยุตธิ รรม
(พันบาท)
(พันบาท)

หนีสินทางการเงิน
1. ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากกิจการทีเกียวข้องกัน

ลําดับชัน
มูลค่ า
ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

1

109,440

1

104,160

ระดับ 3

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใช้วิธีรายได้
คิ ดลดด้วยอัตราต้นทุ นถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก
ซึงประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ

270,596

260,382

270,596

247,417

ระดับ 3

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการ
ที เกี ยวข้องกันซึ งไม่ มี อัตราดอกเบี ยคํานวณ
โดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสด
ในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ยที แท้จริ ง
ถัวเฉลียของต้นทุนการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั

สิ นทรัพย์ ทมี ิใช่ สินทรัพย์ ทางการเงินทีว ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 521 ล้านบาท ซึ งวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ลําดับขันมู ลค่ายุติธรรมระดับ 3 โดยประมาณมู ลค่ายุติธรรมจากราคาที เสนอโดยผูเ้ สนอซื อสุ ทธิ จาก
ต้นทุนในการขาย เพือให้ขายสิ นทรัพย์น นั ได้
35. ภาระผูกพัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี
ก) เลตเตอร์ ออฟเครดิตทีเปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงือนไขการเป็ นหนีสิน ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี

หน่ วย : พัน
งบการเงินรวม
2560
2559

สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร

4,527
96
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19,907
27
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ข) หนังสื อคําประกันทีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
การนิ คมอุ ตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 จํานวน
305 ล้านบาท และ 386 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตามการดําเนิ นธุ รกิจปกติ ณ วันที 31 มีนาคม 2559
กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงิ นซึ งใช้เป็ นหลักประกันจํานวน 32.11 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การถอนหลักประกันดังกล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกียวกับการซื อและติ ดตังเครื องจักร อุปกรณ์ สํานักงานและสัญญาบริ ก าร
ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559

สกุลเงิน
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

22,988
950

670
-

หน่ วย : พัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
880
950

-

ง) ณ วันที 31 มีนาคม กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานสําหรั บที ดิน อาคารสํานักงาน
รถยนต์ และอุปกรณ์สาํ นักงาน (รวมค่าบริ การ) ดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2560
2559
32,375
28,330
48,664
33,960
81,039
62,290

ระยะเวลาไม่เกินหนึงปี
ระยะเวลามากกว่าหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
23,384
13,149
31,736
14,252
55,120
27,401

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาวของบริ ษทั
ได้ถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน สําหรับงบการเงิ นรวม
จํานวน 44.84 ล้านบาท และ 49.63 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรั บงบการเงิ นเฉพาะกิจการเป็ น
จํานวน 27.70 ล้านบาท และ 27.62 ล้านบาท ตามลําดับ
36. หนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
ในปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเรื อง
การประเมิ นเงิ นเพิม รวมเป็ นเงิ น 16.29 ล้านบาท ซึ งเกี ยวเนื องกับ การเสี ย ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลครึ งปี
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2551 โดยบริ ษทั ย่อยประมาณการกําไรสุ ทธิ สําหรับปี
ดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ทีทาํ ได้จริ ง โดยบริ ษทั ย่อยเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเกิดขึนในครึ งปี
หลังทีทาํ ให้ประมาณการกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวตําไปบริ ษทั ย่อยได้ทาํ การยืนอุ ทธรณ์ ไปยังกรมสรรพากรแล้ว
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 เรื องดังกล่าวยังไม่มีขอ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงิ นเพิม
ทีจะต้องจ่ายเพิมเติม และไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสินดังกล่าวในงบการเงิน
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37. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ งผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และเพือประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
การดํา เนิ นงานของกลุ่ ม บริ ษ ทั เกี ย วข้องกับ ส่ วนงานธุ รกิ จ เดี ย วคื อการผลิ ต และจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
เหล็กทรงยาวซึ งตังอยู่ในประเทศไทย การขายของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ
ส่ วนการขายส่ งออกต่างประเทศนันเป็ นสัดส่ วนทีไม่มีสาระสําคัญ ดังนัน รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ท งั หมดทีแสดงในงบการเงินนีจึงเกียวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที
กล่าวข้างต้น
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 9 พฤษภาคม 2560
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