สารบัญ

วิสัยทัศน์
2

64

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

การควบคุมภายใน

4

66

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และบริษัทย่อย

6
สารจากคณะกรรมการ

8
รายนามคณะกรรมการ
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดี
ให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่
เหนือระดับ สำ�หรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
เราจะทำ�ให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลสำ�เร็จ ด้วยการเพาะบ่ม
วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการทำ�งาน
อย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด
ของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

15
รายนามผู้บริหาร

EBITDA = 5%

ความปลอดภัย
ลดอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้ = 0

คำ�อธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน

72
รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

74

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานจากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

31
ความเสี่ยงของธุรกิจ

ประวัติและพัฒนาการที่สำ�คัญ

ผลการดำ�เนินงานของบริษัท

68

21

33

เป้าหมาย

รายการระหว่างกัน

35

75
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

76

ผู้ถือหุ้น

36
โครงสร้างการจัดการ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

48

80

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

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

1

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูลทางการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
*กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
หมายเหตุ

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน
7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%)
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
9. อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระต้นทุนทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
10. กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
11. อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2

รายงานประจำ�ปี 2560-2561

2561

2560

2559

2558

2557

22,246
1,572

19,701
1,956

16,733
948

21,355
566

25,363
1,126

1,318
585
**455

1,734
441
***214

877
223
154

374
(386)
****(610)

1,006
84
31

12,673
3,446
9,227
8,422

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

*** ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
		ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลังเก่า 90 ล้านบาท
		ค) ตัดจำ�หน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
**** ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

* กำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษดังนี้
** ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย)
(รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 365 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

2559

2558

2557

1.78

1.40

1.07

1.01

1.17

6.38
1.74
20.49
17.81
6.27

4.60
1.53
24.83
14.70
6.56

3.34
1.27
25.82
14.14
5.72

3.99
1.44
31.57
11.56
5.33

4.41
1.48
31.92
11.43
5.08

27.19
0.37
15.88

32.25
0.48
17.15

33.67
0.51
6.59

38.42
0.62
1.64

44.33
0.80
3.07

0.05
2.04
3.55
5.05

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

6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่
9. อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระต้นทุนทางการเงิน : กำ�ไรก่อนต้นทุน
ทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและรายการปรับปรุงอื่น
/ ต้นทุนทางการเงิน

10. กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น : กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / จำ�นวนหุ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
11. อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์
(เฉลี่ย)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

ปริมาณการขาย

รายได้จากการขาย

2561

2561

2560

2560

2559

2559

2558

2558

2557

2557

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำ�หน่าย (ล้านบาท)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561

2561

2560

2560

2559

2559

2558

2558

2557

2557

(พันตัน)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558 ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท
2560 ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท
ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลังเก่า
		 90 ล้านบาท
ค) ตัดจำ�หน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน

(เท่า)

(%)

2561
2560
2559
2558
2557
2557

2558

2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

2560

2561

หนี้สิน : ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

3

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “TSTH”)
(เดิมชื่อ บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำ�กัด (มหาชน) หรือ “MS”)

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กทรงยาว

สัญลักษณ์หลักทรัพย์
TSTH

หมายเลขกำ�กับใบหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0692010000
ต่างด้าว TH0692010018
NVDR
TH0692010R12

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท
12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
18 ธันวาคม 2545

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

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

เว็บไซต์

http://www.tatasteelthailand.com

หุ้นสามัญ

8,421,540,848 หุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว

8,421,540,848 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท

4

รายงานประจำ�ปี 2560-2561

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสาร์ : 0 2009 9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474)
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
ชั้น 15, อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
		

ร้องเรียนการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
โทรศัพท์์ : 02 937 1000 ต่อ 1810
โทรสาร์ : 0 29371224
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ : 0 2937 1000 ต่อ 3210
โทรสาร์ : 0 29371224
อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร

นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ : 0 2937 1000 ต่อ 2420
โทรสาร์ : 0 2937 1224
อีเมล jittis@tatasteelthailand.com

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

หุ้นสามัญ
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
ถือโดย TSTH

0107536001273
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
4 ตุลาคม 2531
เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำ�บลบ่อวิน
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
3,856,637,797 หุ้น
4,627,965,356.40 บาท
1.20 บาท
99.76 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำ�กัด
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน
หุ้นสามัญ
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

หุ้นสามัญ
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ถือโดย TSTH

scsc

0105532094348
ผลิตเหล็กเส้น
4 ตุลาคม 2532
เลขที่ 1 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3668 3969
17,500,000 หุ้น
1,750,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำ�กัด
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งโรงงาน

nts

sisCO

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำ�บลบางโขมด
อำ�เภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
1,200,000 หุ้น
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

สำ�นักงานใหญ่ : เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224

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

นายปิยุช กุปต้า
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขียนถึงท่านในฐานะประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และได้เสนอรายงานประจำ�ปี
สำ�หรับปีการเงิน 2560 – 2561
ก่อนอื่น ผมขอเรียนให้ทราบถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 3.7 ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความแข็งแกร่งและการกระตุ้น
การค้าโลก ขณะเดียวกัน ในภูมิภาคอาเซียนก็มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 5.2
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออก
การบริโภคของภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาครัฐ
ในด้านสถานการณ์เหล็ก ผลผลิตเหล็กจากทั่วโลกมีจำ�นวนสูงถึง 1,691 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.3 และมีการใช้กำ�ลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
69.5 ประเทศจีนมีการเติบโตร้อยละ 5.7 ที่ระดับ 832 ล้านตัน ซึ่งเห็นได้
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตที่มีการปิดกำ�ลังผลิตของโรงงานผลิต
เหล็กด้วยเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า (Induction furnace) มากกว่า 100
ล้านตันในประเทศจีน และด้วยการบริโภคภายในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนในปี 2560 ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 ที่ประมาณ
75 ล้านตัน ซึ่งส่งผลกระตุ้นเชิงบวกต่อราคาเหล็กในภูมิภาคและในโลก
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางการค้ายังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการ
ปกป้องทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในแถลงการณ์เมื่อ
เดือนมีนาคม 2561 สำ�หรับการเรียกเก็บภาษีนำ�เข้าเหล็กในอัตราที่สูงถึงร้อยละ
25 ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาภายหลังจากการสอบสวนตามมาตรา 232 ใน
ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่รุนแรง แต่ก็มี

6

รายงานประจำ�ปี 2560-2561

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นทิ ศ ทางของการส่ ง ออกเหล็ ก เข้ า มาเพิ่ ม ขึ้ น แทน
เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้นำ�เข้าเหล็กรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ ยังมี
แนวโน้มที่การเคลื่อนย้ายเศษเหล็กออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะหยุดชะงักลง
ส่ ง ผลต่ อ ความไม่ ส มดุ ล และจำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
เชี่ยวชาญในปี 2561
การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำ�คัญอีกประการหนึ่งในปีที่ผ่านมา ก็คือ การเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดของราคาวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด (เพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่า)
วัสดุทนไฟที่ส่งออกจากประเทศจีนไปยังผู้ผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สร้างความ
ท้าทายอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศไทยในปี
2561

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของประเทศไทยคงความมีเสถียรภาพด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องถึง 15 ไตรมาส และคาดว่าจะยังคงเป็นเป็นไปในทิศทางบวกในปี 2561
ด้วยอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 4 จากการส่งออกที่แข็งแกร่งและการท่อง
เที่ยวที่เฟื่องฟูขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้น กำ�ลัง
ซื้อของผู้บริโภคเริ่มกลับมา เนื่องจากหนี้สินที่มาจากนโยบายรถยนต์คันแรก
เริ่มหมดไป รวมทั้งรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
อย่างไรก็ตาม การลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคยังคงอ่อนลงและตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจาก
ข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็กทรงยาว
ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าลดลงมากกว่าร้อยละ 20

ผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่สำ�คัญ

จากภาพดังกล่าวข้างต้น บริษัทของท่านได้ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมากในการ
เพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทโดยได้จำ�กัดให้ปริมาณ
การขายลดลงเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ในขณะที่ ปริมาณการขายเหล็กเส้นลดลง
แต่การลดลงนั้นได้รับการชดเชยด้วยการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของทั้งเหล็กลวดและ
สินค้าเหล็กสำ�เร็จรูปพร้อมใช้ นอกจากนั้น บริษัทได้เริ่มจัดจำ�หน่ายเหล็กลวด
สำ�หรับยางรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งประเมิน
โดยบุคคลที่สามนั้นได้เพิ่มขึ้นถึง 4 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพื่อ
ตอบสนองความท้าทายในอนาคต บริษัทจึงได้ดำ�เนินโครงการที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาในเรื่อง ‘การตลาดและการขายอย่างยั่งยืน’ ขึ้นด้วย
ในด้านการจัดหา บริษัทสามารถจัดหาเศษเหล็กในประเทศได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และได้ทดลองใช้เศษเหล็กประเภทใหม่ๆ รวมทั้ง ‘โครงการ
ความเป็นเลิศด้านการจัดหา’ ที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 – 2559 ยังคงดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดหา การพัฒนาคู่ค้ารายใหม่ และการ
ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า
โรงงาน N.T.S. และ SCSC สามารถปฏิบัติงานโดยอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานเป็นศูนย์ได้ถึง 5 ปีและ 4 ปีตามลำ�ดับ มีกระบวนการบริหารความปลอดภัย
ของผู้รับเหมาที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากสมาคมเหล็กโลก (World Steel
Association) ตลอดจนไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่อยู่ในระดับตํ่ากว่า 3 ดาว ให้
เข้ามาทำ�งานในสถานที่ประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ได้เกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงานจำ�นวน 1 ครั้ง
ส่วนหนึ่งของความยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อการบริหารจัดการต้นทุน แผงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คาโรงงานเป็ น แห่ ง แรกมี กำ � หนดการเริ่ ม
ดำ�เนินงานในปี 2561 และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติ
การที่อยู่หน้างาน ได้ช่วยให้การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นไปทั่วทั้งโรงงาน
ในขณะที่การประกาศปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นตํ่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และความพร้อมด้านกำ�ลังแรงงาน นอกจากนั้น บริษัทยังคงดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่องในการขยายขอบข่ายงานทางด้านดิจิทัล และยังได้ลงทุนในโครงการใหม่
ของเหล็กตัดและดัดสำ�เร็จรูป ในระหว่างปีบริษัทได้ลงนามในหนังสือสัญญาขาย
ทรัพย์สินเตาถลุงเหล็กขนาดเล็กที่ได้หยุดดำ�เนินการชั่วคราวแล้ว
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นบรรษัท
พลเมืองที่ดี โดยมีพนักงานจำ�นวนร้อยละ 99.5 เข้าร่วมในโครงการพันธกิจเพื่อ
สังคมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม สำ�หรับโครงการเรือธงของบริษัท
‘เสริมปัญญากับ ทาทา สตีล’ เป็นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือเพื่อ
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือ
ให้แก่โรงเรียนไปแล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 276 แห่ง ซึ่งรวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จำ�นวน
6 คัน และในระหว่างปี บริษัทยังได้จัดงาน ‘ทาทา สตีล มินิมาราธอน’ ขึ้น
เป็นครั้งแรก และได้นำ�เงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย
ในระหว่างปี โรงงาน N.T.S. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านบริหารความ
ปลอดภัยจากนายกรัฐมนตรี โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว และ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล รายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ อีกด้วย

แนวโน้มในปีการเงิน 2561 - 2562

ในขณะที่ความต้องการเหล็กทั่วโลกในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีการขยาย
ตัวประมาณร้อยละ 1.8 และ ประเทศจีนจะยังคงดำ�เนินการต่อเนื่องในการ
ใช้การบริโภคขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การส่งออกเหล็กจากประเทศจีน
คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวก
ต่อตลาดเหล็กในภูมิภาคอาเซียน แต่ก็มีความเสี่ยงจากการที่เตาหลอมแบบ
เหนี่ยวนำ�ไฟฟ้าที่ถูกปิดไปบางส่วนจะมีการเคลื่อนย้ายมายังภูมิภาคนี้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้อุปทานเหล็กที่เกินอยู่แล้วมีส่วนเกินเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ในขณะ
ที่ภาครัฐกำ�ลังมองหาวิธีการต่างๆ ที่จะรักษาสมดุลทางการค้าในลักษณะเดียวกัน
จากการที่ราคาวัตถุดิบยังคงมีความแข็งแกร่ง และจะต้องขจัดราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคไม่ให้สูงนั้น ซึ่งก็ดูเหมือนว่ากลับสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ตาม การประกาศเมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า การใช้จ่ายของภาครัฐ
ในโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่อาจจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2561 บริษัทจะยังคงดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มต่างๆ
ที่มีการเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น และค้นหาโอกาสในการส่งออกไปยังภูมิภาค
อาเซียนอย่างแข็งขันต่อไป
ในช่วงปีการเงิน 2560 – 2561 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยบริษัทได้รับทราบการลาออกจากคณะ
กรรมการบริษัทของนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน เนื่องจากหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในกลุ่มทาทา สตีล และการเกษียณอายุของนายมาริษ
สมารัมภ์ และนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการขอแสดงความ
ขอบคุณต่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน สำ�หรับคำ�แนะนำ�และความเป็นผู้นำ�ที่ท่าน
ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทตลอดระยะเวลายาวนานในช่วงที่ผ่านมา
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อ
บริษัท และขอขอบคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติของเรา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐ คู่ค้า เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสำ�หรับการสนับสนุน
ที่มีให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพนักงานทุกท่าน สหภาพแรงงาน
และคณะผู้บริหารสำ�หรับความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพันธสัญญา
และด้วยการสนับสนุนที่มีคุณค่ายิ่งจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมาโดยตลอด พวก
เราจะนำ�พาบริษัทให้ไปสู่ระดับที่ดีขึ้นและสูงขึ้นต่อไป

ปิยุช กุปต้า

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายนามคณะกรรมการ
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นายราจีฟ มังกัล

นายรังกะนาร์ท
รากุปะติ เราว์

นายอลัน แคม

นายปิยุช กุปต้า

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

• ประธานคณะกรรมการ
• ประธานคณะจัดการ
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และ พิจารณาผลตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2560-2561

นางสาวอนุตตรา
พานโพธิ์ทอง

นายธราธร
เปรมสุนทร

นายหัตถศักดิ์
ณ ป้อมเพ็ชร์

นายอาชีช อนุปัม

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ทาทา สตีจำล�กั(ประเทศไทย)
ด (มหาชน)
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นายปิยุช กุปต้า

นายอลัน แคม

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 49
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 ตุลาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 61
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 กรกฎาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำ�งาน
2558
		
2557
		
2556
		
2552
		
2555
		

– ปัจจุบัน กรรมการ
Indian Steel & Wire Products Limited
– ปัจจุบัน กรรมการ
Tata Steel Processing & Distribution Company
– ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาด
Tata Steel Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
TM International Logistics Limited
– 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
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• ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA)
University of Denver, USA
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA)
University of Denver, USA
• Director Certification Program (DCP 39/2004)
• IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006)
• IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class
(CGI 0/2014)
• The Role of Chairman Program (RCP 2017)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559
		
2558
		
2557
		
2556
		
2551
		
2543
		
2555
		

– ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จำ�กัด
– ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
– ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน
บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำ�กัด, ปาปัวนิวกินี
– ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�กัด (มหาชน)
– ปัจจุบัน ประธานบริษัท
บริษัท ลิเบอร์ทัส จำ�กัด
– ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
– 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำ�กัด

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 60
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
New York University, School of Law, USA
• ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami, School of Law, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 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)

อายุ 46
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มีนาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การเงินและการลงทุน
George Washington University, Washington DC, USA
• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 – ปัจจุบัน
		
2560 – ปัจจุบัน
		
2558 – 2560
		

กรรมการ
บริษัท สยามซิตี้คอนกรีต จำ�กัด
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำ�นาจ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งาน
2557 – ปัจจุบัน
		
2557 – ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หอการค้าไทย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 11

นายธราธร เปรมสุนทร

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ

อายุ 54
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Oklahoma City University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Directors Certification Program (DCP : 40/2004)
• Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003)
• Finance for Non-Finance Directors Program
(FND : 7/2003)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2539 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส
		
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 – 2557 กรรมการ
		
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์
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อายุ 58
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Commerce
• Chartered Accountant, Institute of Chartered of Accountants of India

ประสบการณ์ทำ�งาน
2558
		
2557
		
2557
		
2557
		
2557
		
2557
		
2556
		
2556
		
2556
		
2553
		

– ปัจจุบัน กรรมการ
Jamshedpur Utilities and Services Company Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
Tata Steel Holdings Pte. Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
T S Global Holdings Pte. Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
T S Global Procurement Company Pte. Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
ProCo Issuer Pte. Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
TSIL Energy Limited
– ปัจจุบัน กรรมการ
Tata Sponge Iron Ltd.
– ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน
Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)
– 2556 กรรมการด้านการเงิน
Cairn India Ltd.

นายอาชีช อนุปัม

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม และความยั่งยืน

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 49
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
Birla Institute of Technology Ranchi, India
• Advanced Management Program CEDEP, (INSEAD, France)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2558 – ปัจจุบัน
		
2556 - 2558
		
2552 – 2556
		

กรรมการผู้จัดการใหญ่
NatSteel Holdings Pte. Limited, Singapore
Executive-in Charge Tubes Division
Tata Steel Limited, India
Chief of Marketing & Sales, Long Products
Tata Steel Limited, India

อายุ 50
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)
(เกียรตินิยม) University of Roorkee, India
• PGDBM, XLRI Jamshedpur, India
• Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2553 – 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU
		
Tata Steel Limited, India
2548 – 2553 หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
		
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
		
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
		
Tata Steel Limited, India
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รายนามกรรมการที่เกษียณอายุ/ลาออกจากตำ�แหน่งระหว่างปี

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และ พิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2558
วันที่ลาออกจากตำ�แหน่ง 10 มกราคม 2561

นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
วันที่เกษียณอายุ 7 กรกฏาคม 2560

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
วันที่เกษียณอายุ 20 มีนาคม 2561

14 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

รายนามผู้บริหาร

1 นายราจีฟ มังกัล

6 นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

		 กรรมการผู้จัดการใหญ่

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

2 นายวันเลิศ การวิวัฒน์

7 นายอมิท คันนา

		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

3 นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

8 นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี

4 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

5 นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

9 นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

10 นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9

4
8

2

6
1

10

7
3

5

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 15

1

นายราจีฟ มังกัล

2

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

อายุ 50
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)
(เกียรตินิยม) University of Roorkee, India
• PGDBM, XLRI Jamshedpur, India
• Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2553 – 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU
		
Tata Steel Limited, India
2548 – 2553 หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
		
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
		
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
		
Tata Steel Limited, India
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• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน
		
2555 – ปัจจุบัน
		
2554 – 2555
		

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

3

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

4

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

อายุ 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 55
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้น 220,000 (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Bachelor of Commerce, Calcutta University
• Chartered Accountant
Institute of Chartered Accountants of India
• General Management Programme, CEDEP, France
• Global Leadership Development Programe, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 241/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2561
		
2559
		
2556
		
		
2556
		
		
		
		
2550
		

– ปัจจุบัน กรรมการ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
– ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม และ บจก. เหล็กสยาม (2001)
– 2559 Chief Financial Controller
(Business Analysis and Group Reporting)
Tata Steel Limited
- 2559 กรรมการ
TM International Logistics Limited,
TS Alloys Limited
Tata Steel Processing & Distribution Limited
International Shipping & Logistics FZE
– 2556 Chief (Corporate Accounts and Financial Reporting)
Tata Steel Limited

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
2555 - ปัจจุบัน
		
2555 - ปัจจุบัน
		
2555 - ปัจจุบัน
		

กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
กรรมการ
บจก. เหล็กสยาม (2001)
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5

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

6

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

อายุ 55
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 49
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ทำ�งาน
2555
		
2554
		
2553
		
2544
		

- 2556
- 2555
- 2554
- 2553

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – เหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ทำ�งาน
2555 – 2559 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
		
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบำ�รุง
		
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

7

นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
อายุ 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
National Institute of Technology Jamshedpur, India

ประสบการณ์ทำ�งาน
2557 - 2558
		
2553 - 2557
		
		
2551 - 2553
		
		

Head Improvement Initiatives
Tata Steel Limited, India
Head Integrated Electrical Maintenance –
Power House & Industrial Gases Department
Tata Steel Limited, India
Head TQM - Knowledge Management,
Management Information Group & Business Assessment
Tata Steel Limited, India

8

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี
อายุ 59
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
Bihar Institute of Technology, India

ประสบการณ์ทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2554 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี
		
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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9

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

10

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

อายุ 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

อายุ 46
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559
		
2551
		
2549
		
2548
		

– ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
– 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
– 2551 ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
– 2549 ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานสระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
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• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
Carnegie Mellon University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559
		
2558
		
2557
		
2555
		

– ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เหล็กสยาม (2001)
– 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กสยาม (2001)
– 2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
– 2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อมบำ�รุง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำ�หน่ายตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2560 – 2561

ปี 2559 – 2560

ปี 2558 – 2559

พันตัน

ล้านบาท

ร้อยละ

พันตัน

ล้านบาท

ร้อยละ

พันตัน

ล้านบาท

ร้อยละ

เหล็กเส้น

682

12,174

54.7

844

12,929

65.6

751

10,545

63.0

เหล็กลวด

360

6,977

31.4

256

4,263

21.6

195

3,115

18.6

59

1,094

4.9

69

1,106

5.6

77

1,295

7.8

3

52

0.2

8

95

0.5

5

53

0.3

1,104

20,297

91.2

1,177

18,393

93.3

1,028

15,008

89.7

เหล็กเส้น

101

1,729

7.8

84

1,295

6.6

116

1,705

10.2

เหล็กลวด

12

220

1.0

1

13

0.1

1

20

0.1

113

1,949

8.8

85

1,308

6.7

117

1,725

10.3

1,217

22,246

100.0

1,262

19,701

100.0

1,145

16,733

100.0

ภายในประเทศ

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการจัด
จำ�หน่ายภายในประเทศ

ส่งออก

รวมรายได้จาก
การส่งออก
รวมรายได้จากการจัด
จำ�หน่ายทั้งสิ้น

รายได้จากการจัดจำ�หน่ายปี 2560-2561
เหล็กเส้น (ในประเทศ)

54.7%

เหล็กลวด (ในประเทศ)

31.4%

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

4.9%
อื่นๆ

0.2%
ส่งออก

8.8%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม
สตีล จำ�กัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง
บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (N.T.S.) ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ
บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC)
ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด ในปีพ. ศ. 2549 Tata Steel
Limited (TSL) ถือหุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
(“TSGH”) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำ�กัด (มหาชน) เป็น บริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (TSTH)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำ�เนิน
ธุรกิจ เป็นบริษัทลงทุน มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิต
เหล็กที่หลากหลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ทำ�การ
ผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ใน
เรื่องการดำ�เนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้าน
การเงิน การฝึกอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดย
ผ่านทางสำ�นักงานเครือข่ายด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับ
เคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็น
ผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา
บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก
การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นการดำ�เนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมี
บริษัทเป็นผู้กำ�หนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะ
ดูแลด้านการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทกำ�หนดไว้ทั้ง
ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำ�ลังการผลิตสำ�หรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้า
หมายที่จะทำ�ให้เกิดผลกำ�ไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความชำ�นาญเฉพาะ
และความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมือ
อาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

โครงสร้างการถือหุ้น

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)
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99.76%

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“N.T.S.”)

99.99%

บจก. เหล็กสยาม (2001) (“SISCO”)

99.99%

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

2.3 เหล็กลวดสำ�หรับทำ�แกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้นผ่าศูนย์
กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) เลขที่ 2244-2548 สำ�หรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชื่อม
2.4 เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1.1 เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24
1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559 ชั้นคุณภาพ SD40 และ
SD50
เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำ�หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำ�หรับ
ใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน
สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเหล็กข้ออ้อยคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติสามารถ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ)
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ซุปเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40
ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.

เลขที่ 349-2548 สำ�หรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง
ลวดเหล็กตีเกลียว สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และ
ลวดสลิง เป็นต้น

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ในอนาคตบริษัทกำ�ลังพัฒนาเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60 และทาทา ทิสคอน
ซุปเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD50

2. เหล็กลวด

ประกอบด้วย
2.1 เหล็กลวดคาร์บอนตํ่า ชั้นคุณภาพ SWRM6-22 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
348-2540 สำ�หรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวด
ตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น
2.2 เหล็กลวดคาร์บอนสำ�หรับงานยํ้าหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น SWRCH6A22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2243-2548 สำ�หรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น
ลวดขอบยางรถยนต์ น๊อต สลัก และสกรู เป็นต้น

ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนํ้า ชั้นคุณภาพ SM400-540 และ
SS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
1227-2539 ภายใต้เครื่องหมายการค้า
สำ�หรับใช้ในการก่อสร้างงาน
โครงสร้างต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น
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4. เหล็กเพลา

ชั้นคุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) สำ�หรับการใช้งานทั่วไป และ
ชั้นคุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979) สำ�หรับการใช้งานด้านยานยนต์
และวิศวกรรม

5. เหล็กตัด และดัดสำ�เร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างสำ�เร็จรูปที่พร้อมใช้งานตามผู้ใช้งานออกแบบ
โดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็นวัตถุดิบและสั่งให้บริษัท
ดำ�เนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบที่ต้องการ ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดี
ในหลายด้าน เช่น ค่าเหล็กที่เหลือจากการตัด ประหยัดพื้นที่ในการดัด การใช้
คนที่มีทักษะในการดัด เหล็กตัดและดัด ผลิดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่โรงงาน
และขนส่งทันเวลาสู่สถานที่ก่อสร้าง จากข้อจำ�กัดในการวางอุปกรณ์การดัดและ
การกองเก็บ และความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้สัดส่วนของเหล็ก
ตัดและดัดสำ�เร็จรูปเพิ่มขึ้น

บริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสำ�เร็จรูป (Stirrup) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ สำ�หรับใช้ในงานก่อสร้างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้ผลิตเหล็กเดือยสำ�เร็จรูป (Dowel) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำ�หรับใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต
เป็นต้น

กำ�ลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
N.T.S.

เหล็กเส้น

SISCO

เหล็กลวด

เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของกำ�ลังการผลิตจากจำ�นวนผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปรวม 1.21 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 71%
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SCSC

เหล็กเส้น

ตันต่อปี

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย SISCO
SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ
บริหารงานคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 9001:2015
นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย SCSC N.T.S.
และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 14001:2015 (ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานสากล) N.T.S. และ SCSC ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025:2005 (มาตรฐานข้อ
กำ�หนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฎิบัติ
การสอบเทียบ) SISCO และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon
Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้กลายเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำ�คัญสำ�หรับวัตถุดิบ
วัสดุอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้กับภูมิภาคต่างๆ ในโลก และในช่วงปีที่
ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพื่อควบคุม และปรับปรุงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในประเทศ ทำ�ให้โรงงานที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรการใหม่นี้
ต้องปิดตัวลงบางส่วนหรือทั้งหมด ส่งผลกระทบต่ออุปทานของวัสดุบางประเภท
ด้วยเหตุดังกล่าวต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด
เฟอร์โรอัลลอยด์ และวัสดุทนไฟ จึงกลายมาเป็นความท้าทายของผู้ผลิตเหล็ก
สำ�หรับแท่งถ่านอิเลคโทรดนั้น ราคาปรับตัวสูงขึ้นถึง 8 เท่าในช่วง 15 เดือนที่
ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และพัฒนา
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศจีน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน
ฝ่ายจัดหาก็มีการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับ Tata Steel China Desk เพื่อหาผู้
จำ�หน่ายในประเทศจีนที่ราคาแข่งขันได้และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังถือ
เป็นการขยายฐานผู้จำ�หน่ายอีกด้วย
ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานบน
พื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนดำ�เนินงานในแนวทางความ
ยั่งยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายที่จะขยายไปสู่ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
มีการประสานงาน และสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอ
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถ
นำ�ไปพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

ตลอดจน บริษัทได้ให้ความสำ�คัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานเพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดย SISCO SCSC
และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001-2554 และ BS OHSAS
18001:2007 (มาตรฐานสากลสำ�หรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
ที่ TSTH ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายจัดหา และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 9001:2008 ตามลำ�ดับ

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งจากตลาดภายในประเทศและการนำ�เข้า
โดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของการจัดหาภายใน
ประเทศและการนำ�เข้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24
สำ�หรับปี 2560 – 2561 ตามลำ�ดับ สัดส่วนการจัดหาส่วนใหญ่จากในประเทศ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของการขนส่ง ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และ
เกิดการสร้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในทุกๆ ปี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้า
ที่สำ�คัญในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแผนงานในอนาคต
ของบริษัทให้คู่ค้าได้รับทราบ ในทางกลับกันก็ได้รับข้อมูลในตลาดจากคู่ค้าอีกด้วย

โครงสร้างการดำ�เนินงาน

ในปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำ�งานภายในฝ่ายจัดหา ได้แก่
การแยกหน่วยงานจัดหาวัสดุการผลิตออกจากการจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม
บำ�รุงรักษาการผลิต และเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลวัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการทำ�งานที่คล่องตัว และเพื่อมุ่งเน้นการจัดหาแบบกลยุทธ์ให้มากขึ้น
จั ด ตั้ ง แผนกใหม่ เ พื่ อ จั ด การข้ อ มู ล วั ส ดุ โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ระดั บ การ
บริการให้ผู้ใช้งาน และดูแลฐานข้อมูลให้มีรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การจัดหา และจัดการความพร้อมใช้งานของวัสดุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
หน่วยงานจัดหาของบริษัทได้จัดระบบการทำ�งานโดยการแบ่งหน่วยงานตาม
ประเภทสินค้า และหมวดหมู่ในการใช้จ่ายออกเป็น 8 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อ
ไปนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 25

1. การจัดหาเศษเหล็ก

เศษเหล็กถือเป็นวัตถุดิบหลักสำ�หรับการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า ในปี
2560 สภาวะการแข่งขันของตลาดเศษเหล็กในประเทศยังคงสูงอันมีสาเหตุ
มาจาก มีผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้าเข้ามา ในบางช่วงเวลาที่
ประเมินแล้วว่าบริษัทคุ้มค่ามากสุด บริษัทได้มีการซื้อเหล็กแท่ง (Billet) มาผลิต
ต่อ เพื่อช่วยในการลดต้นทุนโดยรวม อีกทั้ง เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปอีกด้วย แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ยังคงศึกษาและพัฒนาการ
ใช้เศษเหล็กที่มีต้นทุนตํ่าประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ขยายศูนย์รับ
ซื้อเศษเหล็กในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในประเทศ
ให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศที่ยังคงมีราคาสูงกว่า
ส่งผลให้สามารถรักษาระดับต้นทุนให้ตํ่าที่สุดได้

2. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำ�รุงรักษา และเพื่อการผลิต

วัสดุหลักที่จัดหาโดยหน่วยงานนี้ เป็นวัสดุเทคนิคและวัสดุอะไหล่ เช่น ตลับ
ลูกปืน อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค ระบบหล่อลื่น ระบบบำ�บัดนํ้าเสีย
เครื่องกรอง สายพานลำ�เลียง และอื่นๆ การตั้งแผนกใหม่เพื่อจัดการข้อมูล
วัสดุ โดยการทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานนี้ และแผนกจัดการ
พัสดุได้ช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลวัสดุอย่างมีประสิทธิผล สิ่งนี้ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม ชิ้นส่วนอะไหล่ในรุ่นที่เทียบ
เคียงได้ และการจัดหาจากประเทศที่มีต้นทุนตํ่า หน่วยงานนี้ยังคงให้ความ
สำ�คัญกับการลดภาระการทำ�ธุรกรรมและการขยายฐานผู้จัดจำ�หน่าย

3. การจัดหาวัตถุดิบ บริการกลางและงบลงทุน

การจัดหาวัตถุดิบ เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งที่ใช้ใน
กระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า กลยุทธ์ที่สำ�คัญคือ การหาแหล่งวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาที่เหมาะสมสำ�หรับการผลิตของบริษัท
การใช้กลยุทธ์การจัดหาไปยังผู้ผลิตโดยตรงในประเทศที่มีต้นทุนตํ่า ได้แก่
อินเดีย ภูฏาน มาเลเซีย ปากีสถาน เนื่องจากผู้ผลิตบางรายในประเทศจีนได้
รับผลกระทบจากนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของรัฐบาลทำ�ให้การผลิตมี
ปริมาณจำ�กัด
สำ�หรับงานจัดหาโครงการและงบลงทุนส่วนใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา มีการ
ปรับปรุงกระบวนการทบทวนและจัดทำ� Technical Specification โดย
ผู้จัดการแต่ละโครงการ ทำ�ให้ลดขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเสนอราคาลง
โครงการที่ดำ�เนินการเป็นโครงการสนับสนุนและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้เกิด
การประหยัดพลังงานเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจากกลุ่มบริษัทที่
มุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

4. การจัดหาวัสดุการผลิต

วัสดุการผลิตมีความเชื่อมโยงกับแผนการผลิตซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทัน
เวลา ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง วัสดุการผลิตที่สำ�คัญ ได้แก่ แท่งถ่าน
อิเลคโทรด ซึ่งเป็นวัสดุสำ�คัญในกระบวนการหลอมเหล็ก

26 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

ความท้าทายที่สำ�คัญเกิดจากนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของประเทศจีน
ในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเกิดภาวะราคาผันผวนอย่างมาก อย่างไรก็ดี มี
การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจัดหาของบริษัทกับหน่วยงานจัดหาของ
บริษัทในกลุ่มทาทา สตีลใน อินเดีย และสิงคโปร์ ในการรวมกันเป็นเอกภาพ
ในตลาดเพื่อเพิ่มอำ�นาจการต่อรอง และการใช้กลยุทธ์จัดหาจากผู้ผลิตกระจาย
ออกไปในแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว

5. การจัดหาและบริการโรงงาน

หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้ คือ การจัดหางานบริการสำ�หรับโรงงานทั้ง 3
โรงงาน บริษัทปฏิบัติตามโครงสร้างค่าจ้างขั้นตํ่าตามที่รัฐบาลประกาศในแต่ละ
ครั้ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริการขึ้นอยู่กับจำ�นวนคนงาน ความพยายาม
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนายจ้างหลัก
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความ
สำ�คัญกับกระบวนการความปลอดภัยของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอันตราย
ต่อสถานที่ทำ�งาน

6. บริการโลจิสติกส์

งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้าวัสดุ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือ การจัดการขั้นตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวิธีที่จะทำ�ให้สินค้าขนส่ง
ได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย
ความปลอดภัย
ช่วงรอบปีที่ผ่านมามีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเข้า และส่ง
วัสดุออกนอกโรงงาน โดยบริษัทได้ตั้งคณะทำ�งานที่มีตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดเวลาเข้า-ออก ของรถบรรทุก และเพื่อเป็นการเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับเหมาขนส่ง รวมทั้งลูกค้าของบริษัทด้วย

7. การสนับสนุนงานจัดหา และรายงาน

บริษัทมีแผนจะพัฒนาระบบการจัดหาที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลการ
จัดหาอย่างชัดเจนและโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก มุ่งสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล ทางเลือกต่างๆ กำ�ลังอยู่ระหว่างการศึกษา และปรึกษากับ
ทีม IT ของทาทา สตีล อินเดีย

8. การจัดการพัสดุ

หน่วยงานมีหน้าที่บริหารและจัดการพัสดุในแต่ละที่ตั้งของโรงงาน โดยมีหน้าที่
หลักในการรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อบริการให้กับ
หน่วยงานการผลิตและซ่อมบำ�รุงได้ในเวลาที่ต้องการ ในขณะเดียวกันยังต้อง
ควบคุมมูลค่าของวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
จากทาทา สตีล อินเดีย ได้ผนวกอยู่ในกลยุทธ์การจัดการวัสดุเพื่อรักษาคุณภาพ
ของอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่กระทบกับระดับ
การให้บริการ

ปัจจัยความเสี่ยงในการจัดหา

1. ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก

ปีที่ผ่านมา ความต้องการเศษเหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอม
เหนี่ยวนำ�ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและความผันผวนของราคาเศษเหล็กและ
แร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างมีนัย
สำ�คัญ บริษัทได้ขยายลานรับซื้อไปยังพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อรวบรวมเศษเหล็กภายใน
ประเทศเพิ่ม บริษัทยังคงให้ความสำ�คัญกับการทดลองใช้เศษเหล็กต้นทุนตํ่า
และการจัดหาเศษเหล็กต้นทุนตํ่าที่ผ่านการทดลองใช้ในเชิงพาณิชย์

2. การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว

การลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จำ�หน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี ประการแรก
การทำ�งานร่วมกันกับผู้ใช้ปลายทาง ผ่านคณะทำ�งาน Strategic Procurement
Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้
งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ แหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งจำ�หน่ายให้เป็นทางเลือกให้
มีมากขึ้น จากการติดตามผลเป็นประจำ�ทุกเดือน พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาการ
จัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง
ประการที่สอง ในกรณีที่เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายเดียว การสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวเพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานจัดหา
มีหน้าที่ทบทวนรายการที่ยังใช้จากผู้ผลิต/ผู้จำ�หน่ายรายเดียว เพื่อขออนุมัติ
จากระดับที่เหมาะสม

3. ความเสี่ยงจากแรงงานทักษะมีต้นทุนสูงขึ้น

เนื่องจากรัฐบาลประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่า ไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างชาติ
ทำ�งานที่ใช้ทักษะ ส่งผลให้ต้นทุนแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าว บริษทั จัดให้มกี ารรวมงานประเภทต่างๆ เพิม่ ประสิทธิภาพของผูร้ บั เหมา
เพื่อยกระดับผลผลิต ยกเลิกสัญญาการจ้างแรงงานภายนอก และใช้พนักงานแทน
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางประเภท

ภาวะอุตสาหกรรม
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

บริษัทจำ�หน่ายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค
รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ทาทา ทิสคอน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจำ�หน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค
โดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้องการ และการเติบโตของแต่ละพื้นที่
โดยบริษัทจะมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดในกลุ่มผู้แทน
จำ�หน่ายรายหลัก อีกทั้งมีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
สมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ และเมกาโฮม
บริษัทมีการจัดตั้งทีมพัฒนาตลาด เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้นรับแรงสูง SD50 เหล็กตัดและ
ดัดสำ�เร็จรูป เหล็กปลอกสำ�เร็จรูป และเหล็กเดือยสำ�เร็จรูป ไปยังผู้ออกแบบ
เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมา
ก่อสร้าง พร้อมด้วยให้ความรู้แก่พนักงานของตัวแทนจำ�หน่ายทั้งด้านเทคนิค
และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ

2. เหล็กลวด

บริษัทจำ�หน่ายแก่ผู้ผลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก มีบางส่วนขายผ่านตัวแทน
จำ�หน่าย บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของ
ผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายผลิต
ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายรับประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และส่วนวางแผนการผลิต
บริษัทยังคงมีการขยายฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง และในด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทมีการพัฒนาเหล็กลวดสำ�หรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord)
ซึ่งเป็นลวดเหล็กคุณภาพสูง

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจำ�หน่ายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค
และยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจำ�หน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค อีกทั้ง
การจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทางอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงาน
ผู้ผลิตชิ้นส่วนงานการไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อรับฟังความต้องการสินค้าและบริการมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทำ�และสื่อสารนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้คู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายที่ดิน โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้อง
ร้องด้วยเรื่องใดๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 27

4. เหล็กเพลา

บริษัทจำ�หน่ายแก่ผู้ผลิตส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว
โดยตรง

5. เหล็กตัด และดัดสำ�เร็จรูป

บริษัทจำ�หน่ายไปยังผู้รับเหมาโครงการ และผ่านตัวแทนจำ�หน่ายทั้งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด
บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการวางแผน
ผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ของลูกค้า
ทุกผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
และรถสาธารณะ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อีกทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อย
กับผู้แทนจำ�หน่ายอย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออก

บริษัทส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบ
ประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้
บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON
ไปยังประเทศอินเดีย บริษัทมีสัดส่วนการขายส่งออก ประมาณร้อยละ 9
ของยอดขายรวม
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่
เหล็กเส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศออสเตรเลีย/ประเทศ
นิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และเหล็ก
ลวดตามมาตรฐาน SIRIM (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการส่งออก

สัดส่วนของช่องทางจัดจำ�หน่ายในประเทศ

ช่องทางจำ�หน่าย

ปีการเงิน (ร้อยละ)
ปี 2560-2561*

ปี 2559-2560*

ปี 2558-2559*

ปี 2557-2558*

ปี 2556-2557*

ขายตรง
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ตัวแทนจำ�หน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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43
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100
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รวม
หมายเหตุ * ปรับตามผังองค์กร

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ในปี 2560 ประมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกอยู่ที่ 1,622 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ด้านความต้องการใช้เหล็กของ
ประเทศจีนอยู่ที่ 766 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
ในปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ดำ�เนินนโยบายการลดกำ�ลังการผลิตส่วนเกินใน
อุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งวัตถุดิบและสินค้าเหล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงาน
ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) ส่งผล
ให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนมีการขายเครื่องจักร หรือย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย
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ด้านความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ 16.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ
14.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการนำ�เข้าอยู่ที่ 11.3 ล้านตัน ลดลง
ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 68.5 ของความต้องการ
ใช้เหล็กของประเทศไทย
ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.6 ล้านตันลดลง
ร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการนำ�เข้าอยู่ที่ 2.6 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 46.4 ของ
ความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย (สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย) เนื่องจากการลงทุนภาครัฐมีการชะลอตัวจากการเลื่อนการ
ประมูล และก่อสร้างภาคเอกชนลงทุนน้อยเนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจ

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ปี

ปริมาณการ
ผลิต
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

นำ�เข้า
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

ความต้องการ
ใช้
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

นำ�เข้า
(ร้อยละของความ
ต้องการใช้)

2560

6.77

-15

11.33

-10

1.55

20

16.54

14

68

2559

7.96

22

12.61

10

1.29

8

19.28

15

65

2558

6.50

-4

11.44

-4

1.20

-11

16.74

-4

68

2557

6.80

-4

11.90

-3

1.35

-4

17.35

-3

69

2556

7.12

1

12.25

9

1.40

0

17.97

6

68

2555

7.02

1

11.29

25

1.40

4

16.91

15

67

ที่มา : สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace)
จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ และนำ�เข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้
สามารถจำ�กัดสารมลทินได้เกือบร้อยละ 100 ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ตลอดทั้งเส้น) ซึ่งจะถูกนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป เช่น เหล็กเส้น
เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
2. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace)
จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
กึ่งสำ�เร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้ต้องใช้เศษเหล็กที่มีคุณภาพสูงกว่า
และการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกเศษเหล็กจนถึง
การปรุงนํ้าเหล็ก ซึ่งอาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สมํ่าเสมอตลอดทั้งเส้น
เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์) โดยกระบวนการ
นี้จะมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีกระบวนการหลอมที่
สั้นกว่า ซึ่งจะถูกนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ
3. ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งทั้งภายในประเทศ
และนำ�เข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถูกนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป เช่น
เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
4. ผู้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และ
เหล็กพิเศษ ทั้งที่เป็นผู้ใช้ และผู้นำ�เข้ามาจัดจำ�หน่าย
เมื่อพิจารณากำ�ลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด และเหล็ก
รูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศที่มีโดยรวมประมาณกว่า 15 ล้านตัน
กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2560 ที่ 5.6 ล้านตัน
จะเห็นได้ว่ายังคงมีกำ�ลังการผลิตเหลือเพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการใช้
ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมีการนำ�เข้าแต่อย่างใด

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง จากผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมมี
การลงทุน และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้น
ของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace)
ด้วยนโยบายการปรับลดกำ�ลังการผลิต และความต้องการใช้ภายในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจากจีนลดลง อนึ่งในปีที่ผ่านมา
ไทยมีการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์เหล็กลวดจากเวียดนามสูงขึ้นมาก บริษัทจึงต้องติดตาม
สถานการณ์การนำ�เข้าเหล็กลวดจากเวียดนามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ได้แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่การแข่งขันหลักในประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คือ
ผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
คุณภาพที่เหนือกว่า จึงทำ�ให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนประเทศอินเดีย
บริษัทยังส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มลูกค้าของทาทา สตีล
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2561

ธนาคารโลกประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับร้อยละ 3.1
ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในระดับร้อยละ 3 เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งประเทศ
กำ�ลังพัฒนา เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย ประเทศบราซิล และ
ตะวันออกกลาง เศรษฐกิจประเทศจีนยังคงชะลอตัวลงที่ระดับร้อยละ 6.4 ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.8 (ธนาคารโลก) จากมาตรการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของระบบการเงิน
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดับร้อยละ 3.6-4.6 ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนที่ระดับร้อย
ละ 3.9 (สภาพัฒน์) โดยมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกที่ขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้การส่งออกเพิ่มขึ้น จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่ม
ขึ้น การลงทุนภาครัฐทั้งโครงการเก่า และโครงการใหม่ที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น
รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รถไฟฟ้าความเร็วสูง การ
สร้างและขยายสนามบิน ท่าเรือ ถนน และเขื่อน อีกทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) พร้อมด้วยการลงทุนภาค
เอกชนที่เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
ทั้งภาคการเกษตร บริการ และอุตสาหกรรม แต่ก็มีสิ่งที่น่ากังวลประกอบด้วย
ภาวะเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้นจากราคานํ้ามัน นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ยังคงไม่ปรับเพิ่มขึ้น และมาตรการ
ปกป้องทางการค้าทั้งในรูปแบบมาตรการทางด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของ
ประเทศต่างๆ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

30 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

ด้านสินค้าเหล็กสถาบันเหล็กโลกประมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกไว้ที่
1,648 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนอยู่ที่ 766 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับปีก่อน จาก
การที่รัฐมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งการดำ�เนิน
นโยบายลดกำ�ลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็กทั้งวัตถุดิบ และสินค้า
เหล็กอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตเหล็กแบบเตา
หลอมเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า (Induction furnace) การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็ก
จากประเทศจีน และการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน และประเทศ
เวียดนาม มาตรการการเพิ่มภาษีเหล็กนำ�เข้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำ�ให้
ราคาเหล็กผันผวน และการหาประเทศส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริกา ต้นทุน
การผลิตเหล็กที่สูงขึ้นตามราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด และเฟอร์โรอัลลอยด์

ความเสี่ยงของธุรกิจ
บริษัทดำ�เนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management – ERM) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย
กรอบกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับแนวทางของ
กลุ่มบริษัททาทา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) โดยมีข้อมูลจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นนำ�ในอุตสาหกรรมต่างๆ
การบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท มีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และถูกนำ�มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงองค์กรยังเป็นส่วนสำ�คัญใน
กระบวนการวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งช่วยให้มีการ
คาดการณ์ไปข้างหน้า ทำ�ให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ในขณะ
เดียวกันก็ช่วยให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู่ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทางด้านธุรกิจต่อไป
การที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจในหลายด้าน ทั้งด้านการค้า การปฏิบัติการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดทำ�และ
รวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กำ�หนดแผนรับมือกับ
ความเสี่ยงโดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ สำ�หรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท
เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดย
ความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง
รายการความเสี่ยงที่บันทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนในการประชุมประจำ�
เดือนของคณะผู้บริหารของ TSTH โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ
รายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงและแนวโน้มของข้อบ่ง
ชี้เตือนภัยความเสี่ยง ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดย
ทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายการ
ความเสี่ยงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่
ในรายงานต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสำ�คัญกับการลงทุนของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้เหล็กของ
ประเทศ ในปี 2560 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 1.2 ซึ่งตํ่ากว่าประมาณการ
ทำ�ให้ปริมาณการใช้เหล็กลดลงเช่นกัน อีกทั้งการนำ�เข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจาก
ประเทศจีน และเริ่มมีการนำ�เข้าจากประเทศเวียดนามมากขึ้น ทำ�ให้อุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอกับ
หน่วยงานกำ�กับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็กช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่
ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยาย
ตลาดเหล็กเส้นตัดและดัดสำ�เร็จรูป และเพิ่มกำ�ลังผลิตเหล็กเส้นตัดและเหล็กดัด
สำ�เร็จรูปพร้อมใช้งานซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น

การสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับ
ผู้แทนจำ�หน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย
บริษัทยังให้ความสำ�คัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความ
ผันผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยาย
ฐานลูกค้าซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้าง
แบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

บริษัทมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตทั้งโดยการนำ�เข้าจากต่างประเทศ และการจัดหา
ภายในประเทศ ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก, บิลเล็ต)
ในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูง
ขึ้น อีกทั้งจากความต้องการบริโภคภายในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การส่ง
ออกวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศจีนมีปริมาณลดลง
สถานการณ์ด้านวัตถุดิบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศ รวมถึงบริษัทได้รับ
ผลกระทบด้านต้นทุนในส่วนที่มีการนำ�เข้าจากต่างประเทศที่สูงขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ รวมถึงบริษัทจึงหันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก จึงทำ�ให้การ
แข่งขันด้านการซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ (เศษเหล็ก, บิลเล็ต) เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงนี้ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ
ร่วมกับพันธมิตรที่สำ�คัญ ทำ�ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จในการเพิ่มปริมาณการ
จัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ ในส่วนของความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของราคา
บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงนี้ ด้วยการรักษาสมดุลของระดับวัตถุดิบคงคลัง

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF)

บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับผู้ซื้อ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เพื่อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เตาถลุงขนาดเล็ก “ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” ในราคา 15.15 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ข้อกำ�หนดของสัญญากำ�หนดให้ผู้ซื้อชำ�ระเงินล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะ
ทำ � การรื้ อ ถอนและขนส่ ง ชิ้ น ส่ ว นของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของโครงการเตาถลุ ง เหล็ ก
MBF งานรื้อถอนดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนและน่าจะใช้เวลา 12-18 เดือน
ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อตกลง รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนอันจะส่งผลต่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำ�ระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence
Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบ
การบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริษัท
มีการกำ�หนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัย
สูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน
และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริ่มที่สำ�คัญที่
ดำ�เนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้
ผู้รับเหมามีมาตรฐานสูงขึ้น และสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
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ถนน บริษัทให้ความสำ�คัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การบาดเจ็บถึง
ขั้นหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล (FAC) และ
ทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงาน
เหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย
(Safety Observation) และอันตรายถึงขั้นเสียชิวิต (Fatal Risk Control
Program - FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและกำ�หนดกิจกรรมแก้ไขที่
เกี่ยวข้อง

สามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรจากภายใน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง
ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้นำ� ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้ทำ�โครงการพัฒนาผู้นำ�
เพื่ออนาคต “LOT” (Leaders of Tomorrow) ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้
พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทยังให้ความสำ�คัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานที่ทำ�งานมีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำ�งานต่างๆ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี
ความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทั้งติดตามและให้การ
รักษาหากมีผลผิดปกติจากปัจจัยในการทำ�งาน โดยได้นำ�ระบบดัชนีด้านสุขภาพ
(Health Index) มาใช้ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรบุคคลให้ทำ�การสำ�รวจความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) และได้
จัดตั้ง Engagement Champion ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของพนักงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาร่วมกันหารือและนำ�เสนอแผนการปรับปรุงยกระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันในองค์กร มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยคำ�นึง
ถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัทชั้นนำ�อื่นๆ
ตลอดจนสะท้อนถึงความต้องการและเสียงจากพนักงาน ในแต่ละโรงงานยังมีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งและมีความ
ผูกพัน มีการจัดประชุมกับพนักงานกลุ่มต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงใน
เรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดความ
เสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจอีกด้วย

บริษัทได้กำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญเพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
ได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยการกำ�หนดกฎ
ระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่นำ�มาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก
สามารถนำ�กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทยังให้ความสำ�คัญด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission)
ในการวัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีการติดตามมาตรการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อยก๊าซ ได้แก่
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx), ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่น ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้อง
เรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้หลักการปล่อยนํ้าทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการ
จัดการนํ้า สำ�หรับการจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิล
ขยะให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายให้นำ�กากของเสียมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 99 โดยทุก
โรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทอาจจะประสบกับความเสี่ยงในด้านการจัดการอัตรากำ�ลังพล และการรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรกลุ่มศักยภาพ
และกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ เนื่องจากการประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและ
ในประเทศซึ่งมีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับตํ่า มีการแข่งขันและความท้าทาย
ทางธุรกิจ มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การปรับขึ้นค่าจ้าง
ขั้นตํ่า ประกอบกับโอกาสที่บริษัทจัดหางานอื่นๆ จะยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าให้กับ
พนักงาน ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยปรับลดตํ่าลงจากร้อยละ 8.2 เป็นร้อยละ 5.1 และร้อยละ 4.5 ในปีการเงิน
2559, 2560 และ 2561 ที่ผ่านมาตามลำ�ดับ บริษัทก็ได้มีการดำ�เนินการใน
หลายๆ ด้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อมาศึกษาด้านการวางแผนกำ�ลังพล โดยเริ่มต้น
โครงการนำ�ร่องกับ 3 หน่วยงานหลักของบริษัท มีการกำ�หนดกำ�ลังพลสำ�รอง
เพื่อรองรับความต้องการกำ�ลังพลวิศวกร ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้าน
เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที่ตํ่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
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6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อบุคคล
ภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วน
ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั้นมีกลไกการประกัน
ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำ�หนดขึ้น มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมี
การรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมํ่าเสมอ การบริหารสภาพคล่อง
ขององค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจและการประมาณการ
กระแสเงินสด นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่
สำ�นักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นที่ อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงในการดำ�เนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้กำ�หนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติ
ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำ�หรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็น
ระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและ
โยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น บริษัทยัง
ได้ทำ�ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรม
อื่นๆ

ประวัติและพัฒนาการที่สำ�คัญ
2545

• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ใน
ชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำ�กัด (มหาชน)” (MS)
• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง N.T.S. กับ SISCO
และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทย
โฮลดิ้ง จำ�กัด (CHC)
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์
ของบริษัทเริ่มซื้อขายภายใต้หมวด “REHABCO”

2547

• ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ นุ มั ติ ใ ห้ ย้ า ยหมวดการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทกลับสู่หมวด “CONMAT”

2548

• CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัท
ทั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2549

2550

• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการ
ทั่วไป
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น
“กลุ่ม Tata Steel”
• บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำ�กัด
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)”
• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์
ของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

2552

• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็นโครงการ
ผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2554

• ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกาศปรั บ เปลี่ ย นหมวดการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็น
การชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น
และคาดว่าจะกลับมาดำ�เนินการผลิตเมื่อความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ที่เหมาะสม
• บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือน
สิงหาคม 2554

2555

2556

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
(38% ของกำ�ไรสุทธิ)

2557
2551

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2550 – 2551 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076
บาท (20% ของกำ�ไรสุทธิ)

• บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา”
(Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย
• บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่น
สะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย สำ�หรับ
พื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

• บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S. ได้รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำ�งาน

• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจำ�ปี
2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
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2558

• บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand
Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชื่อ
“หุ้นยั่งยืน”
• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำ�ร่องในการ
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children
Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจที่
เป็นมิตรและคำ�นึงถึงสิทธิเด็ก
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

•
•
•
•
•

2560

•
•
•
•
•

2559

• บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence
Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนากระบวน
การหลักภายใน
• SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภท
การบริหารความปลอดภัย
• SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขัน
ICQCC 2016 (International Convention on
Quality Control Circle 2016) จัดขึ้นในประเทศไทย
• SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วม
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”
ประจำ�ปี 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” เป็นครั้งแรกเพื่อยกระดับแบรนด์ของบริษัท
บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2560” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย”
N.T.S., SCSC และ SISC ได้รับรางวัล “National Safety” จากกระทรวงแรงงาน
N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
N.T.S. ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (ระดับต่อเนื่อง)
SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,285 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 25 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD.(ก)

5,718,472,083

67.90

2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

456,306,500

5.42

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

296,050,796

3.52

4. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์

273,002,901

3.24

5. EAST FOURTEEN LIMITED(ข)

114,829,000

1.36

6. นายธีระชัย กีรติเตชากร

108,420,200

1.29

7. PERSHING LLC

100,772,455

1.20

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด(ค)

97,555,777

1.16

9. นายอำ�พล วิโรจน์เวชภัณฑ์

52,384,000

0.62

10. นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์

52,000,000

0.62

7,269,793,712

86.32

1,151,747,136

13.68

8,421,540,848

100.00

รวม
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (6,267 ราย)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
(ก) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่
สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”)
ดำ�เนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์
และเนื่องด้วย TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัท
มากกว่าร้อยละ 50 จึงทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น
(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :
- EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY
		 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP

		
		
		
		
		

EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE
PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.
EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID
CAP STRATEGIES FUND
EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL
CAP SERIES
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS
VALUE FD
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE
EQ DFAIDG

		
		

EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL
CORE PORT
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ
PORT

(ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้
เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดี
อาร์ จำ�กัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 6,028 ราย คิดเป็นจำ�นวนหุ้นสามัญ 2,246,736,228 หุ้น จากจำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 26.68 ของหุ้นสามัญที่ชำ�ระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40
ของกำ�ไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำ�รองตามกฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะ
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำ�ให้มีผลกระทบต่อการดำ�เนินการปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำ�เนินงานฐานะ
การเงิน ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่
ที่ต้องชำ�ระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และ
สัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดย

การคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำ�คัญ แต่ทั้งนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนิน
งานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำ�ไรเพียงพอที่จะจ่ายได้และไม่มีผล
ขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นด้วย
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โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน – บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน*

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายราจิฟ มังกัล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต
นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

โรงงานชลบุรี

โรงงานระยอง โรงงานสระบุรี

นายอรุน
คูมาร์
ชอว์ดารี

นายพรชัย
ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
นายรุ่งโรจน์
เลิศอารมย์

ส่วนวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์

* ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561
** ทีป่ รึกษาจรรยาบรรณ
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ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
การเงิน

จัดหา

นายจายันทา
ชาคราบอร์ตี้

นายไพฑูรย์
เชื้อสุข

ส่วนเลขานุการองค์กร
และบริการกลาง

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

การตลาดและ กลุ่มเทคโนโลยี
(ว่าง)
การขาย
นายชัยเฉลิม
บุญญานุวัตร

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากร
บุคคลและ
บริหาร
นายศิโรโรตม์
เมธมโนศักดิ์**

บริหารการ
ลงทุนและ
ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ
นายอมิท คันนา

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท การวางแผน
และบริหาร Supply Chain
ส่วนพัฒนาธุรกิจใหม่
และขายผลิตผลพลอยได้อุตสาหกรรม
ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริษัทจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 8 คนโดยมี
กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
(ในปี 2560-2561)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

6

2
4(ก)

กรรมการอิสระ

6

4

กรรมการอิสระ

6

6

กรรมการอิสระ

6

1

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ

6

6

6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ

6

6(ข)

7. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการ

6

6

กรรมการ

6

2(ค)

ประธานกรรมการ

6

4(ง)

กรรมการอิสระ

6

2

กรรมการอิสระ

6

5

รายชื่อ
1. นายปิยุช กุปต้า
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

2. นายอลัน แคม
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 8 กรกฎาคม 2560)

3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

8. นายอาชีช อนุปัม
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 30 มกราคม 2561)

9. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
(ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการมีผล 10 มกราคม 2561)

10. นายมาริษ สมารัมภ์
(เกษียณอายุจากตำ�แหน่งมีผล 7 กรกฎาคม 2560)

11. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
(เกษียณอายุจากตำ�แหน่งมีผล 20 มีนาคม 2561)
หมายเหตุ : คำ�อธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
(ก), (ค) และ (ง) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำ�นวน 1 ครั้ง
(ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำ�นวน 3 ครั้ง

กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท หรือ นายปิยุช กุปต้า
ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของ
บริษัท
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่
สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำ�หนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็น
ชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำ�ปีของ
กลุ่มบริษัท
2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การคํ้าประกัน หนังสือ
รับรองการให้การสนับสนุน หรือคำ�มั่นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ
ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตใน
สัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำ�หนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
ของ N.T.S.
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำ�ปี
ของกลุ่มบริษัท

4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ
ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำ�ปี
ของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำ�ปีรวม
งบการเงินประจำ�ปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ
ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1. นายอลัน แคม
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 8 กรกฎาคม 2560
และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผล 20 มีนาคม 2561)

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

4. นายมาริษ สมารัมภ์
(เกษียณอายุจากตำ�แหน่งมีผล 7 กรกฎาคม 2560)

5. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผล 8 กรกฎาคม 2560
และเกษียณอายุจากตำ�แหน่งมีผล 20 มีนาคม 2561)

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำ�กับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีตามที่กฏหมายกำ�หนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐาน
บัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
(ในปี 2560-2561)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

ประธาน
กรรมการ

5

2
1

กรรมการ

5

5

กรรมการ

5

-

ประธาน

5

2

ประธาน
กรรมการ

5

3
2

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. ส อ บ ท า น ใ ห้ บ ริ ษั ท ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้ง
การประเมินผลการตรวจสอบ การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตาม
หลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของสำ � นั ก งานตรวจสอบ
ภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อ
		 รายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
		 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
		 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
		 ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก
		 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
		 หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำ�นักงานตรวจ
สอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงวาระการว่าจ้างงานของ
พนักงานที่ทำ�งานอยู่ในสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
12. พิจารณางบประมาณและกำ�ลังพลของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
หรืองบประมาณการว่าจ้างสำ�นักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะ
มอบหมาย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชื่อ
1. นายปิยุช กุปต้า
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

2. นายอลัน แคม*
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 8 กรกฎาคม 2560)

3. นายธราธร เปรมสุนทร
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

5. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
(ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการมีผล 10 มกราคม 2561)

6. นายมาริษ สมารัมภ์*
(เกษียณอายุจากตำ�แหน่งมีผล 7 กรกฎาคม 2560)

7. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล*
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผล 8 กรกฎาคม 2560
และเกษียณอายุจากตำ�แหน่งมีผล 20 มีนาคม 2561)
หมายเหตุ:

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
(ในปี 2560-2561)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

ประธาน

3

1

กรรมการ

3

2

กรรมการ

3

3

กรรมการ

3

-

ประธาน

3

1

กรรมการ

3

1

ประธาน
กรรมการ

3

1
1

* กรรมการอิสระ
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลตามที่กำ�หนด
3. นำ�เสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดย
องค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัท
6. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. พิ จ ารณาและเสนอคำ � แนะนำ � ในเรื่ อ งค่ า ตอบแทนสำ � หรั บ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณากำ�หนดแนวทาง วิธีการ และการกำ�หนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้
สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ และ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
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9. พิจารณาและเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล
ประจำ�ปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะจัดการ

1. กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำ�นาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำ�เนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำ�กับ ดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารกิจการและดำ�เนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้
4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้
คณะจั ด การอาจมอบอำ � นาจหน้ า ที่ ใ ห้ พ นั ก งานระดั บ บริ ห ารของบริ ษั ท
มีอำ�นาจกระทำ�การในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการ
พิจารณาเห็นสมควรได้

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้
1. กำ�หนด เสนอแนะและติดตาม นโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นำ�เสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการดำ�เนินการตามนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนและติดตามการดำ�เนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
3. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคมและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม รวมทั้งเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการ ดำ � เนิ น งาน
หรือผลการดำ�เนินงานของบริษัท และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใน
แนวทางที่บริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกังวล
เหล่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
4. ทบทวนตำ � แหน่ ง ของฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคาดหวั ง หลั ก ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการนำ�เสนอ
มุมมองเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
6. ทบทวนรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ประจำ � ปี ข องบริ ษั ท ก่ อ นที่ จ ะ
นำ�เสนอต่อสาธารณะ
7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการ
ติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโลก
8. ทบทวนและนำ�เสนองบประมาณประจำ�ปีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ดำ�เนินการโดยฝ่ายบริหารในรอบระยะเวลา 6 เดือน

10. ทบทวนแผนงานด้ า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
บริษัท และการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว
11. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
12. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
14. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคม
ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ดูแลให้มีการทำ�กิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
16. ติดตามให้บริษัทย่อยดำ�เนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. สนับสนุนให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่ายบริหารในการกำ�หนด ติดตาม ทบทวน
กลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำ�ไป
ปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับ
การคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา
18. ให้ข้อมูล ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่
คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
19. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว หรือที่อาจ
มีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย
20. ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท และนำ�ไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
(ในปี 2560-2561)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

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. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ

1

1

7. นายปิยุช กุปต้า

กรรมการ

1

1

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

1

รายชื่อ
1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
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ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร

ตำ�แหน่ง

1. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

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

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ดูแล บริหาร ดำ�เนินงาน และปฏิบัติงานประจำ�ตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์
ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ
มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำ�หนดและอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขต
อำ�นาจที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
2. จัดทำ�แผนการดำ�เนินธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการ
บริษัท
3. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจก่อนที่จะนำ�เสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำ�นาจในการอนุมัติการดำ�เนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อ
วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่าย
ลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
5. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดมีเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันเลขานุการ
บริษัท ชื่อนางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary
Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น
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เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำ�รายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลและให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดู แ ลและให้ ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท แก่
คณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ติดตามให้มีการดำ�เนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มี
คุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอ
ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ โดยการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการดำ�เนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทย่อย
สำ�หรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้
เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำ�กับดูแล
และบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ค่าตอบแทน
ประจำ� ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมแต่ละครั้ง
กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งหรือเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ บริษัทจะคำ�นวณ
จ่ายตามสัดส่วนจำ�นวนวันที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะจัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน*

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

ประธาน

630,000

42,000

รองประธาน

525,000

21,000

กรรมการ

472,500

21,000

ประธาน

168,000

15,750

กรรมการ

115,500

10,500

ประธาน

-

15,750

กรรมการ

-

10,500

ประธาน

150,000

15,750

กรรมการ

75,000

10,500

ประธาน

150,000

15,750

กรรมการ

75,000

10,500

หมายเหตุ: * การจัดตั้งคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน มีผลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนกระทำ�ได้เมื่อผ่านการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
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นายอลัน แคม(ข)
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง(ค)
กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
กรรมการ, กรรมการคณะจัดการ

นายอาชีช อนุปัม(ง)
กรรมการ, กรรมการคณะจัดการ

นายราจีฟ มังกัล
กรรมการ, กรรมการคณะจัดการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน(จ)
ประธานกรรมการ, ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายมาริษ สมารัมภ์(ฉ)
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล (ช)
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2,394,001

561,750

169,113

-

-

-

-

598,500

598,500

36,750

429,388

-

คณะ
กรรมการ
บริษัท

572,251

216,527

76,696

-

-

-

-

-

168,000

3,850

107,178

-

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะ
จัดการ

356,075

151,074

30,677

-

-

-

-

106,500

-

2,500

65,324

-

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน

ค่าตอบแทน (บาท)

3,322,327

929,351

276,486

-

-

-

-

705,000

766,500

43,100

601,890

-

จำ�นวนรวม
ทั้งหมด

หมายเหตุ:
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำ�รงตำ�แหน่ง
ก. นายปิยุช กุปต้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561
จ. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ลาออกจากตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561
ข. นายอลัน แคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561
ฉ. นายมาริษ สมารัมภ์ ลาออกจากตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ค. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561
ช. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ลาออกจากตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561
ง. นายอาชีช อนุปัม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561

รวม

นายปิยุช กุปต้า(ก)
ประธานกรรมการ, ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล

1.

ลำ�ดับ
ที่

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2560-2561

ค่าตอบแทนรวมและจำ�นวนรายของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำ�ปีในปี
2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) รวม 10 คน รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 49.59 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทไม่มีการกำ�หนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน
และเงินรางวัลประจำ�ปี ในปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม
2561) ได้รวมไว้ในจำ�นวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำ�ต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการ
เดินทางในปี 2560-2561 จำ�นวน 6.58 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่กรรมการ

บริษัทไม่มีกำ�หนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง หรือ
เอกสิทธิ์พิเศษอื่นๆ แก่กรรมการ

รถประจำ�ตำ�แหน่ง

บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด หารถประจำ � ตำ � แหน่ ง ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option
Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้
บริหารผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติ
งานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงาน
ทั้งหมด 1,236 คน โดยในปี 2560-2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 267.44 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 671.27 ล้านบาท

จำ�นวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2560-2561
(31 มีนาคม 2561)

บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10
ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำ�หรับผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย ในปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.62 ล้านบาท

บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

บมจ. เอ็น. ที. เอส.
สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กสยาม (2001)

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

พนักงานบริหาร

(คน)

51
(51)

11
(11)

10
(10)

9
(9)

พนักงานบังคับบัญชา

(คน)

194
(191)

63
(62)

53
(51)

50
(51)

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ

(คน)

88
(85)

277
(274)

193
(197)

237
(236)

พนักงานในสำ�นักงานใหญ่

(คน)

170
(172)

-

-

-

รวม

(คน)

333
(327)

351
(347)

256
(258)

296
(296)

267.44
(265.83)

270.35
(262.87)

185.03
(187.39)

215.89
(210.13)

ค่าตอบแทนพนักงาน

(ล้านบาท)

ข้อมูลปีทีผ่านมา (2559-2560) ปรากฏในวงเล็บ
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญ แต่อย่างใด
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นโยบายในการดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาร่วม
งานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอก
จะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้
ผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเข้ามาปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์
โดยการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview) เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถ และการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้บรรจุเพื่อทดลองงานกับบริษัท บริษัทจะมีการ
ประเมินผลทดลองงานอย่างเข้มงวด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือก
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาพนักงานจากภายในก่อนการเปิดรับสมัครจาก
ภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนย้ายหรือเลื่อนตำ�แหน่งได้เมื่อ
มีตำ�แหน่งงานว่าง ทั้งนี้ มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับการ
สรรหาคัดเลือกจากภายนอก
นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้ความสำ�คัญและให้ความเป็นธรรมกับความหลาก
หลายทางความคิดและวัฒนธรรม (Cultural Diversity) โดยจะเห็นได้จาก
นโยบายในการคัดเลือกพนักงานที่เปิดรับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม่
ผู้ที่มีประสบการณ์ พนักงานต่างชาติ พนักงานท้องถิ่น พนักงานหญิง รวมถึง
มีโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างบริษัทในกลุ่มทาทา และจัดให้พนักงาน
จากส่วนงานต่างๆ ไปเรียนรู้งานระยะสั้นที่ บริษัท ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นบริษัทแม่อย่างสมํ่าเสมอ ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลครอบคลุม
การจ้างงานคนพิการ มีการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจ้างงาน
คนพิการและส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการพัฒนาชีวิตคนพิการ มีการจัดหา
อุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
มีการดูแลพนักงานพิการโดยการพาไปพบแพทย์ จัดโต๊ะทำ�งานที่เหมาะสมกับ
ความพิการ จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและการให้งานที่เหมาะสมตามความ
สามารถและสามารถทำ�ได้
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการรักษาพนักงานใหม่ให้อยู่ร่วมกับบริษัทในระยะยาว
โดยได้ดำ�เนินการในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแสดงการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผ่านทางพิธีบายศรีสู่ขวัญ
และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำ�เนินงานของกลุ่ม และของแต่ละบริษัทผ่าน
ทางการบรรยายให้ความรู้ การเยี่ยมชมโรงงาน และการปฏิบัติงานจริงตาม
หน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นระยะเวลา 2 ปี
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ พ นั ก งานใหม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ องค์ ก รได้ ดี แ ละรวดเร็ ว
มากยิ่งขึ้น การออกแบบงานให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ท้าทายสำ�หรับ
พนักงานใหม่และจัดทำ�แบบกำ�หนดลักษณะงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัดผลงาน และผลงานที่คาดหวัง ตลอดจน
คุณลักษณะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งดังกล่าว เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำ�เนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ท้าทายใหม่ๆ ได้ดี
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บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ส่วน
ด้วยกันคือ
(1) ความรู้พื้นฐานสำ�หรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน เช่น
ความปลอดภัยในการทำ�งาน จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ค่านิยม
ของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การ
บำ�รุงรักษาทวีผล
(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน
(Functional Development)
(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
(4) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้นำ� (Leadership
Development)
ในด้านการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่มประเมิน Skill
Gap ของกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุ่มงานหลักด้านการผลิต ซึ่งผล
ที่ได้จากการประเมิน Skill Gap จะนำ�มากำ�หนดแผนยกระดับทักษะและ
สมรรถนะของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
บริษัทให้ความสำ�คัญกับรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จำ�กัดอยู่แต่
เพียงการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
สอนงาน และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning) รวมตลอดถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful
Experiences) ให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) การมอบหมายงานที่สำ�คัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม
(Special Assignment) การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะทำ�งานหรือคณะ
กรรมการที่สำ�คัญ (Task Force or Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice Sharing) การแบ่งปันการเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้างานที่ดี
ที่สุด (Shop Floor Knowledge Transformation: SKT) การศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
สายงานต่างๆ
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานได้ เ ติ บ โตในวิ ช าชี พ ในระดั บ ที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมีการ
กำ�หนดเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงานในแต่ละ
ระดับไว้ ทั้งการกำ�หนดนโยบายสรรหาและแต่งตั้งพนักงานจากภายใน เพื่อ
ให้พนักงานเกิดความมั่นใจได้ว่าหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีระดับศักยภาพ
ในระดับที่เหมาะสมจะมีโอกาสเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปได้ โดยกำ�หนดให้
พนักงานสามารถเติบโตได้ทั้งในสายงานบริหารซึ่งต้องมีตำ�แหน่งงานว่างจึง
จะเติบโตได้ และสายงานผู้เชี่ยวชาญที่เติบโตได้ตามระดับความเชี่ยวชาญของ
พนักงานแต่ละบุคคล
บริษัทมีโครงการ “ผู้นำ�ในอนาคต” (Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทในอนาคต โดยเตรียมแผนการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งในส่วน
ของการมอบหมายงานพิเศษให้รับผิดชอบ การเข้าร่วมในคณะทำ�งาน/คณะ

กรรมการที่สำ�คัญ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งในสายงานเดิมและต่าง
สายงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์รวมถึงจัดทำ�แผนรักษาพนักงานกลุ่ม
ดังกล่าว ทั้งให้เติบโตในวิชาชีพได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนในระดับที่จูงใจ
เพื่อให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว และเติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560–2561 นี้ ได้ดำ�เนินการต่อ
เนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงาน
โดยกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ
• หลักความเป็นธรรมภายในองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ โดยใช้การวิเคราะห์งานและการประเมิน
ผลงาน
• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับที่สามารถ
แข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการสำ�รวจค่าจ้าง และการปรับค่าจ้างให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยนำ�ดัชนีราคาผู้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพิจารณาการขึ้นค่าจ้างประจำ�ปีด้วย
• ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ
งานและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการขึ้นค่าจ้างประจำ�ปี
การจ่ายเงินรางวัลประจำ�ปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
สิ่งที่สำ�คัญคือการมุ่งเน้นความสมดุลของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงานและความเหมาะสมทาง
ด้านการเงินขององค์กรประกอบกันด้วย บริษัทมีการรับฟังความต้องการของ

พนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ
ลูกจ้าง กล่องรับความคิดเห็น มีกระบวนการในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เป็นระยะๆ บริษัทให้ความสำ�คัญ
ต่อการดูแลพนักงานและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
จัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และ
บิดามารดาของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล
ทั้งในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และการรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ประจำ�ต่างจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วน
ร่วมตลอดทั้งปีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย เช่น กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ และ
กิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัด
งานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรมวันสำ�คัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ วันเกิดบริษัท วันผู้ก่อตั้งกลุ่มทาทา เป็นต้น
บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยส่งเสริม
ให้มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานทั้ง 3 โรงงาน รวมทั้งที่สำ�นักงาน
กรุงเทพทุกไตรมาส มีการพูดคุยและตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพิ่มช่อง
การสื่อสารผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศคำ�สั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับและดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจิตสำ�นึกต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือเข้มกว่าข้อกำ�หนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการ
กำ�กับและดูแลกิจการที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ดังนั้น นอกเหนือจากการดำ�เนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of Conduct
(“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กำ�หนดนโยบายและหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่
ปี 2548 และได้ทำ�การทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุด
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สำ�หรับเนื้อหานั้น
ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างกรรมการ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 8 คน ถือเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำ�นวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำ�นวนรวม 5 คน
โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงาน
ต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงิน และธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน ผู้ที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำ�ด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ในฐานะผู้นำ�ด้านบริหารงานประจำ�ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ
ทำ�หน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วย
ความสุขุมรอบคอบ เพื่อนำ�เสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
สำ�หรับรายชื่อกรรมการในแต่คณะพร้อมทั้งขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

48 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการ
กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุทักษะความ
สามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริษัทต้องการสำ�หรับ
คณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 2 คน จากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งทุกครั้ง สำ�หรับการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก
(1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และ
(3) ทำ�เนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้องพิจารณาคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อ
กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
ให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำ�งาน
โปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามการดำ�เนินงานของบริษัท
โดยดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำ�นวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วน
ที่มีนัยสำ�คัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำ�หรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพที่เหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทาง
อ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
4.1 รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การ
		 ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
		 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจำ�หน่าย
		 ไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ
		 ให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
		 พฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่อ
		 อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
		 ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่า
		 กว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความ
		 ช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
		 ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของบริษัท
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ
ได้โดยอิสระ
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ทีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ

การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากับ
70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1
หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้
ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิ
ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำ�นวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำ�หนดออกจาก
ตำ�แหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้
เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำ�นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำ�หรับการสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะจั ด การจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ในการกลั่ น กรองสรรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ได้เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย

บริ ษั ท ในฐานะเป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น
(Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ
บริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำ�นาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของ
บริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทย่อย
3. กำ�กับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำ�หนด
โดยบริษัทแม่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำ�คัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน
หรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน
5. ติดตามผลการดำ�เนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกำ�กับดูแล ได้แก่ การทำ�รายการระหว่างกัน การได้มาและ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวม
ทั้งดูแลให้มีการจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในทำ � การตรวจสอบบริ ษั ท ย่ อ ย
และบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำ�หนดไว้เพียงพอ
และมีประสิทธิผล

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลักทรัพย์และ/หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำ�
หน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูล
ภายใน ด้วยการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายที่
สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน
(Insider Trading) ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลง
นามรับทราบข้อกำ�หนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของบริษัท
และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout Period)
2. กรณี ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ อื่ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยและอาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำ�หนดห้ามมิให้ทำ�การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มี
การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้นต่อ
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำ�การก่อนการซื้อขาย

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และกำ�หนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในการนโยบายกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษัท รวมถึงได้กำ�หนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในโดย
กรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ดังกล่าว ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงบทกำ�หนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

50 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2560-มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำ�นวนรวม 3,395,757 บาท
ในรอบปีบัญชี เมษายน 2560-มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่าย
ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
จำ�นวน 1,032,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น
จำ�นวน 622,648 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึด
หลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate
Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้
สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำ�หนดหลักการสำ�คัญในแต่ละหมวดไว้ใน“บรรษัทภิบาล”
ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำ�มาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด รวมทั้งทำ�การทบทวนและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกำ�กับดูแลกิจการ
อยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับรอบปี 2560-2561 รายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน
แต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชน
เข้าถึง
จัดทำ�คำ�อธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำ�นาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรอง
รับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ด้ ว ยตนเอง
สามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทนของตนเอง
หรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้า
ร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด
รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณี
ที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทำ�ให้ขั้นตอนการ
ดำ�เนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อน
เริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนใน ระเบียบ
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ และเคารพต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายในฐานะที่ เ ป็ น
เจ้าของเงินทุน โดยกำ�หนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้
สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และ
ไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้
ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การได้รับส่วนแบ่งในกำ�ไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/
ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน
การเปลี่ยนแปลงอำ�นาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัท
รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
เป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและ
กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรเงินกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผล
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
การอนุ มั ติ ธุ ร กรรมที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำ�หนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำ�หนดนโยบายการอำ�นวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำ�หน้าที่ดูแลและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุน สถาบัน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญ
ประจำ�ปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดย
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดย
บริษัทได้ใช้วิธีกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม
2560 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 25 พฤษภาคม
2560
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดี
ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์
และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ทันเวลา และไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ
หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม ดังนี้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมที่กำ�หนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่า
เป็นวาระเพื่อทราบ/ เพื่ออนุมัติ/ เพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตลอดจนความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในแต่ ล ะวาระที่ เ สนอไว้
ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็น
แบบทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
กำ�หนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
หรือ “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุม
4. รายงานประจำ�ปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ
CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำ�ปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้ง
ความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำ�อธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย
ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนได้
รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาส
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา
และแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำ�ถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้
ล่วงหน้า โดยให้ส่งข้อเสนอหรือคำ�ถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท
เพื่อเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี้
• การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน
		 เป็นวาระ และเสนอชื่อ
		 บุคคลเพื่อสรรหาและ
		 แต่งตั้งเป็นกรรมการ
• การส่งคำ�ถาม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม
นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาค
เสื้อกันหนาวมือสองให้แก่เด็กๆ ที่อยู่บนดอยทางภาคเหนือ บูธรายงานผลงาน
และโครงการด้าน CSR จากส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธแนะนำ�
และให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท จากส่ ว นการตลาด
เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ดำ�เนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลำ�ดับวาระโดย
ไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนทำ�การลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งคำ�ถามต่อที่
ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่
สำ�หรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
การใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียง (Inspector) ทำ�หน้าที่ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท สำ�หรับ
การนับคะแนนเสียงจะคำ�นวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
นำ�มาคำ�นวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำ�หรับผลการลงคะแนนเสียงจะ
ถู ก ประกาศหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การพิ จ ารณาในแต่ ล ะวาระโดยการฉายสไลด์
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันที
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำ�รายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกราย
ละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. รายชื่ อ พร้ อ มตำ � แหน่ ง ของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารรวมทั้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่
เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นคำ�ถาม - คำ�ตอบ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
บัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำ�นวน 545 คน
นับรวมจำ�นวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,476,035,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.90 ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำ�นวน 8,421,540,848 หุ้น
โดยประธานกรรมการบริ ษั ท ในฐานะตั ว แทนของคณะกรรมการทั้ ง คณะ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้ง
กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารป้ อ งกั น การนำ � ข้ อ มู ล ภายในโดยกรรมการและ
ผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้า 50
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทำ�การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ทำ�หน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการติดตาม ดูแลการทำ�รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การทำ�รายการระหว่างกัน

บริ ษั ท ได้ กำ � หนดมาตรการและขั้ น ตอนในการทำ � รายการระหว่ า งกั น ไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำ�รายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและ
ผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
เพื่ อ ให้ ก ารตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารเป็ น ไปอย่ า งอิ ส ระและ
ยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
สำ � หรั บ รายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ จ ะคำ � นึ ง ถึ ง ขนาดของรายการและ
จำ�นวนเงินที่เกิดขึ้น โดยจะนำ�เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำ�รายการ
ระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำ�รายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งไม่เคย
ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการ
ทำ�รายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม
อีกด้วย เพื่อทำ�หน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 53

54 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

นายธราธร เปรมสุนทร

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

นายอาชีช อนุปัม

นายราจีฟ มังกัล

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

นายอมิท คันนา

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์
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เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ระหว่างรอบปีบัญชี
(1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรส/บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
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-
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ระหว่างรอบปีบัญชี
(1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61)

บริษัทในเครือ
คู่สมรส/บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

กรรมการ/
ผู้บริหาร

หุ้นสามัญ (จำ�นวนหุ้น)

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หุ้นสามัญจำ�นวน 8,421,540,848 หุ้น คิดเป็นทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 8,421,540,848 บาท
ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำ�กัด คำ�ว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ :
- บริษัทหนึ่งมีอำ�นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
คำ�ว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำ�แหน่งในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ สนง. กลต ที่ “กจ 17/2551”
(ก)		185 หุ้น ของบริษัท TATA STEEL LIMITED หุ้นละ Rs.10
(ข)		คู่สมรส

ผู้บริหาร

นายปิยุช กุปต้า

คณะกรรมการ

รายชื่อ

1.

ลำ�ดับ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หมวด 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไก
ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำ�นึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิ
ที่กำ�หนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำ�ร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วย
ความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างสมํ่าเสมอ

สินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่
ได้คุณภาพหรือตํ่ากว่ามาตรฐาน อีกทั้งการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นำ�
ข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

คู่ค้า

บริษัทให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำ�เนินงาน
ของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้
ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตาม
หลักจรรยาบรรณ ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำ�หนดระหว่างกัน
การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและดำ �นินการภายใต้
TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการชำ�ระเงินด้วยการติดตามสถานะการชำ�ระ
เงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับคู่ค้า รวมถึง
ความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรม
ความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุก
แห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ�

ผู้ถือหุ้น

คู่แข่ง

พนักงาน

เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรม ด้วยการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินการ
ให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน
ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำ�นึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ
ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และ
ชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว โดยกำ�หนด
ให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้
กับบริษัทชั้นนำ�ทั่วไป รวมถึงมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นเครื่องมือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาพนักงานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มี
ลักษณะการออมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันในการดำ�เนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนกำ�หนดนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการทำ�ให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัทได้ยึดถือในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า ตลอดจนดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและในราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

บริษัทมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าที่ดีและสุจริต โดยดำ�เนินการผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูก
ต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือ
บิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจน
ร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด
ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำ�ระหนี้
ตามระยะเวลาที่กำ�หนด รวมถึงปฏิบัติตามคำ�รับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอด
ระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม โดยกำ�หนด
เป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีจิตสำ�นึกต่อการดำ�เนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่
กันไปกับการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
(CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
และต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดี
ด้วยการดำ�เนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และ
ทุกขั้นตอนการทำ�งาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำ�คัญและ
เป็นผู้นำ�ในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change”
อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้กำ�หนดให้มีการนำ�แนวคิด
“คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินธุรกิจหลักของ
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องค์กรอีกด้วย รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำ�เนิน
งานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วย
งานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ

บริษัทดำ�เนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วย
งานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทั่วไป
เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง
และทันเหตุการณ์

จรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
บริษัทได้กำ�หนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ แจ้ง
เบาะแสในประเด็นของการกระทำ�ผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำ�เนินการ
ภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้
“นโยบายการร้องเรียนการกระทำ�ผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower)
สำ�หรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
ทาทา สตีล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล: alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com

ความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับการขับ
เคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคม
ในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการ
ดำ�เนินธุรกิจของเรา บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำ�งาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท
บริษัทดำ�เนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้
• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
• การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
• ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 24 ชั่วโมง”
ต้องทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำ�
• พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำ�งานอย่างปลอดภัย
• การทำ�งานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
• ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำ�เนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาตการทำ�งาน
ตลอดจนการใช้ ใ บอนุ ญ าตการทำ � งานและอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคลที่จำ�เป็น
บริษัทให้พันธะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะกำ�หนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา
นำ�ไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้
เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำ�หนดที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
หัวข้อ

หน่วย

ปี 2560-2561

ปี 2559-2560

ปี 2558-2559

ครั้ง/ล้านชั่วโมงการทำ�งาน

0.17

0.00

0.17

ดัชนี

10.84

10.75

9.89

%

2.55

3.30

3.50

จำ�นวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ
ผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเนื่องจากการทำ�งาน
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หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำ�คัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการ
ตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำ�คัญผิดรวมทั้งมี
ความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้
ฝ่ายผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ ทั้งที่
เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน
การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษัท” ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
ทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท
(www.tatasteelthailand.com)
2. ข้อมูลคำ�อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
ทุกไตรมาส (ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เว็บไซต์
บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้าง
ที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้าง
การถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถ
แสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน
รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัท
ทุกคนถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่าย
แล้ว (ผ่านรายงานประจำ�ปี เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
4. ข้อมูลในรายงานประจำ�ปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็น
ประโยชน์สำ�หรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำ�อธิบายเชิง
วิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน การวิเคราะห์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจ ประวัติ
ของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น
(เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลในงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน

ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส
และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้อมูลการทำ�รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำ�หนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำ�หน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูล
ของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ทำ�หน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่น
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัด
ประชุมเอกสารแถลงผลการดำ�เนินงาน และรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานประจำ�ไตรมาส
และประจำ�ปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการ
แถลงผลการดำ�เนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจเหล็กของบริษัทสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกัน
กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกครั้งเป็น
ประจำ�ทุกไตรมาสอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ� Press Release รายงาน
ผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน ของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียด
ของผู้ที่จะอำ�นวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่ส่วนท้ายของ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์อีก
ด้วย
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
“ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความ
สัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำ�กับดูแลและ
การบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะ
ทำ�ให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทคำ�นึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง
(Check and Balance) และได้กำ�หนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยในจำ�นวนคณะกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็น
บุคคลที่มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น
และเพื่อให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ราย
ละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ อุ ทิ ศ ตนและเวลาเพื่ อ บริ ษั ท โดยไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่เป็น
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
เป้าหมายสูงสุดคือการดำ�เนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว ทั้งนี้ ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์
แผนระยะยาว และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี โดยมอบ
หมายให้ฝ่ายผู้บริหารเป็นผู้นำ�เสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกัน
อภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
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มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำ�หนดไว้ด้วย
เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในรอบปี 2560-2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้ดำ�เนินการพิจารณาทบทวนการดำ�เนินงานของบริษัท การบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะทำ�งานชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ งบประมาณประจำ�ปี เป็นประจำ�ทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้
พัฒนาระบบการติดตามและกำ�กับดูแลที่มีประสิทธิผลสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาการกำ�กับ
ดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับ
สากล

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำ�ปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำ�ปี แผนระยะ
กลางและระยะยาว
2. อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น ในวงเงิ น ระยะสั้ น และระยะยาวจากธนาคาร
สถาบันการเงิน การให้จำ�นองหรือจำ�นำ�สินทรัพย์เพื่อคํ้าประกันเงินกู้
การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และการ
ยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำ�ไรสะสม
6. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำ�นอง รับจำ�นอง ขายฝาก รับซื้อฝาก
เช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ
(ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
8. อนุมัติการดำ�เนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้างองค์กร
การวางแผนกำ�ลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และ
งบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำ�ปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องนำ�เสนอต่อผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำ�หนดเป็นประการใดๆ
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้
11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำ�
		
ปีของกลุ่มบริษัท
11.2 การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การคํ้าประกัน
		
หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือคำ�มั่นในลักษณะที่คล้ายคลึง
		
กันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
		
เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และ
		
ตามที่กำ�หนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ
		
ประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท

11.4
		
		
11.5
11.6
		
11.7
		
		
11.8
		

การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
สินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
งบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท
ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการ
ตามปกติ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงิน
ประจำ�ปีรวม งบการเงินประจำ�ปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาส
ของกลุ่มบริษัท
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบ
ธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

หน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้ า ที่ ห ลั ก ของประธานกรรมการคื อ บริ ห ารจั ด การและเป็ น ผู้ นำ � ของคณะ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
และดำ�เนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดมติของ
คณะกรรมการสู่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำ�มติของคณะกรรมการ
บริษัทไปดำ�เนินการต่ออย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและมีความเหมาะสม
ด้ ว ยภาระหน้ า ที่ ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งประธานกรรมการในฐานะผู้ นำ � ด้ า น
นโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำ�ด้านการบริหารงานประจำ�
บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำ�คัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำ�หนดวาระ
การประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม
รวมทั้งได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง
และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน
นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอในการทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการ
เงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบทำ � หน้ า ที่ ส อบทานการดำ � เนิ น งานให้ ถู ก ต้ อ งตาม
นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และ
ข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการ
เงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริษัทให้อำ�นาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วย
งานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำ�เนิน
งานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำ�เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอคำ�ปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะจัดการ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัท จำ�นวน 4 คน ทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์
โครงสร้าง และอำ�นาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ
และการกำ�กับดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่น
กรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะ
กรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจำ�นวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ทำ�หน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำ�หนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่เหมาะ
สมในการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำ�หน้าที่ด้าน
พิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 59

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มทาทา
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยั่งยืนขึ้นในปี 2561
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จำ�นวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมและความยั่ ง ยื น มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น คณะ
กรรมการบริษัทในการกำ�หนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้คำ�แนะนำ�แก่
ฝ่ายบริหารในการกำ�หนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำ�ไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้าน
การเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทาง
ปัญญา

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้คราวละ 3 ปี ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวนหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำ�แหน่ง โดยลำ�ดับในการพ้นจากตำ�แหน่งให้
กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้ ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน
กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกครั้ง โดยมีกำ�หนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วน
กรรมการอิสระจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
บริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจาก
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท

แต่ละคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
และเต็มความสามารถ
สำ�หรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศ
เวลาในการทำ�งานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง
ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้นในกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อแผนการดำ�เนินงานที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ
บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำ�หนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้กำ�หนด
วาระการพิจารณาที่สำ�คัญสำ�หรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดำ�เนินงานไว้อย่างชัดเจน
และอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละ
ครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทนำ�
Board Pad มาใช้สำ�หรับการประชุม โดยการส่งเอกสารการประชุมไปยังคณะ
กรรมการทุกคณะ เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งและเก็บไว้ คณะกรรมการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ได้จากทุกที่ ทำ�ให้คณะกรรมการ
มีเครื่องมือในการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดการใช้กระดาษเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อม

บริ ษั ท มี ก ารกำ � หนดนโยบายจำ � กั ด จำ � นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ที่ ก รรมการ
บริษัทแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม
ทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจำ�นวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้กำ�หนดไว้
แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด บริษัทยังได้กำ�หนดนโยบายจำ�นวนองค์ประชุมขั้นตํ่าในขณะ
ที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งนี้ ประธานกรรมการผู้ทำ�หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำ�หรับ
การอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการพิจารณา
วาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก สำ�หรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก
โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่
ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและ
กรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มี
ภู มิ ลำ � เนาอยู่ ใ นต่ า งประเทศทำ � ให้ ไ ม่ มี ก ารรั บ ตำ � แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ณ ปัจจุบัน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติ
กรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำ�แหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัท

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดทำ�รายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการที่ลาประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และจะนำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระ
แรกของการประชุมครั้งถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้มีความละเอียดและถูกต้อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะ
ลงนามในรายงานการประชุมต่อไป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

60 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

ในรอบปี 2560-2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวน 6 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมีสัดส่วน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการ
ประชุมทั้งปี โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบ
นโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะ
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือ
ระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจำ�ทุกไตรมาสด้วย
สรุปภาพรวมจำ�นวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำ�หนด
ให้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรมกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
สำ � หรั บ รู ป แบบของการประเมิ น มี ทั้ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นราย
บุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำ�ผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อ
กำ�หนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์
กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะ
กรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นราย
บุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกำ�หนดกลยุทธ์
และการวางแผนธุรกิจ 3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4) การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี
กระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวน
แบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทำ�
การสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท นำ�ผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำ�เนินงานต่อไป

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
สำ � หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
กรรมการชุดย่อยในปี 2560-2561 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง
และเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนน
อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประจำ�ทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ� การกำ�หนดและการปฏิบัติตามนโยบายและ
กลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับกรรมการและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทั้งผล
ประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
สำ�หรับผลการประเมินในปี 2560-2561 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด

จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผูบ้ กุ เบิก
คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทน
ของค่านิยมองค์กรและหลักการสำ�คัญซึ่งกำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินงานของ
ทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุด
จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทำ�ไว้เป็นรูปเล่ม
เช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายผู้บริหารของ
บริษัทได้จัดให้มีการกำ�กับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้
ยึดถือเป็นแนวทางสำ�หรับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตการทำ�งานอย่างจริงจัง
และเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
พนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้คำ�รับรองที่จะยึดถือประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย
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จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะถูก
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551
บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้อง
เรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”)
เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการ
รายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณของทาทาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผล
จริงในทางปฏิบัติ

และตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็น
ช่องทางใหม่สำ�หรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อกับบุคคลที่สาม
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น และมี
ผู้ชำ�นาญการที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่
ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้
บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ
ติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที่หมายเลข 001800 441 0657
หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าใช้บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์
ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของท่าน นอกจากนั้น ยังสามารถ
รายงานเรื่องราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึ่งจะ
ไม่มีการบันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เรื่อง
ทุกเรื่องที่รายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดที่จะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ตัวตนของ
ผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้
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การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญา
ที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและการกระทำ�การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำ�หนดนโยบายการต่อต้าน
การติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน
ตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คำ�ประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การ
รับรองแก่บริษัทว่า “เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมี
แนวปฏิบตั ปิ อ้ งกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำ�หนดไว้”
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อ
ประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คำ�มั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย สถาบัน
ไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทำ�การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำ�เนินการใดๆ ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกร้อง
การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติ
ใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของระบบ
การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและกำ�หนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร
ทั้งในด้านการจัดทำ�รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่างๆ
อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำ�กับ
ประเมินผลและทบทวนการทำ�งานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำ�
ทุจริตและการใช้อำ�นาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำ�ผิดกฏหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท
ตั้งแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลงาน
ตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ เป็น
ประจำ�ทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อำ�นาจหน้าที่ และ
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการดำ�เนินงานที่
สำ�คัญและการทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่สำ�คัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบ
ที่กำ�หนด

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำ�คัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
จะดำ�เนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำ�หนดต่างๆ ไว้
อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำ�ข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์ของเรื่องที่กำ�ลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการ
ออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนา
ต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและ
เกี่ยวข้องเป็นประจำ�และต่อเนื่อง เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดย
เคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำ �เนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท แก่ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง ในบริ ษั ท
ด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ทุกคน สำ�หรับการจัด
ปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทได้กำ�หนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตร
ไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เริ่มบรรยายภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง
ความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงาน
ต่างๆ จะเป็นผู้บรรยายการดำ�เนินงานในสายงานหลักด้านต่างๆ ได้แก่
การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง ได้มีการพากรรมการ
เข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของทั้งสามโรงงาน เพื่อให้เข้าใจการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจน
เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนำ�ส่งคู่มือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผย
ในรายงานประจำ�ปี 2560-2561 ทำ�ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย และข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ
และรัดกุม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำ�หรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท
คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้
รวมถึงการสอบทานผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทั้ง คำ�นึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอด
จนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอกและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
สำ�นักงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมีประสิทธิภาพของบริษัทและ
บริษัทย่อย สำ�นักงานตรวจสอบภายในได้ทำ�การรายงานสิ่งบกพร่องที่
ตรวจพบและคำ�เสนอแนะให้แก้ไขต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัท ได้
รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้
เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทใช้มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO)
สรุประบบการควบคุมภายในภายใต้กรอบของ COSO ของบริษัท มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำ�แผนธุรกิจประจำ�ปีและแผนธุรกิจระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท แผนดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับ
พนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมี
กระบวนการติดตามความสำ�เร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมถึงมีการสอบ
ทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทกำ�หนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบาย

64 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

ถึงอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่
อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มี
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Tata Code of Conduct) สำ�หรับคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าว
ได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม บริษัทได้กำ�หนด
นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
การดำ�เนินธุรกิจในระดับโลกของบริษัท เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการติดสินบน ด้วยความรับผิดชอบ นโยบายดังกล่าว
ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยนำ�มาตรฐานสากลมา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีวิธีในการประเมินและระบุปัจจัย
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มทางการเงิน สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
และทรัพยากรภายในบริษัท บริษัทได้พิจารณาและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของ
ความเสี่ยงตามความถี่และความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อความสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย รวมถึงการประเมินความเร็วในการเกิดความเสี่ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้ถูกถ่ายทอดให้หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งบริษัท และมีการแต่งตั้ง
คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงาน
หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนด และทบทวนนโยบาย และ
กลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงกำ�หนด
และทบทวนปัจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนกำ�หนด
แผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และติดตามผลจาก
การดำ�เนินการลดความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็ น ประจำ � เพื่ อ เป็ น สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ในการป้ อ งกั น หรื อ ลด
ความเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
อำ�นาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตาม
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำ�และสมํ่าเสมอ รวมถึง
มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ฝ่ายบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและรัดกุม

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูล
ที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา บริษัทนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้โดยการอัปโหลดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและส่งให้ยัง iPads
ของคณะกรรมการบริษัท การเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัยด้วยการใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีนี้ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้กระดาษน้อยลงและช่วย
ให้กรรมการสามารถตรวจสอบข่าวสารและข้อมูลได้มากขึ้น รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วนเลขานุการองค์กรของบริษัท
รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุม
ส่วนเลขานุการองค์กรได้ปฏิบัติตามหรือให้ข้อมูลช่วยเหลือกรรมการบริษัทตาม
ที่ได้รับการร้องขอ
บริ ษั ท มี น โยบายการแจ้ ง เบาะแสเพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการรั บ ทราบเรื่ อ งราว
ร้ อ งทุ ก ข์ จ ากพนั ก งานที่ ไ ม่ ต้ อ งการเปิ ด เผยตั ว ตนผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้จัดทำ�ช่องทาง
การสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลตรงมา
ได้ที่ alank@libertasth.com หรือส่งไปยัง “สายด่วน TCoC” ซึ่งดำ�เนินการ
โดยบุคคลที่สาม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งทางโทรศัพท์ และการส่งโดยอีเมลตามที่
ระบุไว้ในนโยบาย

ระบบการติดตาม

แผนงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่เป็นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทได้รับการสอบทาน
และการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจะถู ก นำ � เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินขีด
ความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจำ�ทุกปีและมีการ
ปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
สำ�นักงานตรวจสอบภายในได้กำ�หนดแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดับความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า สำ�นักงานตรวจ
สอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการ
ดำ�เนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมด โดยให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจำ�ปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง
และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำ�ไปใช้ปฏิบัติ
รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกๆ ไตรมาส
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทั่วไป
มีความเพียงพอที่จะรับรองได้ว่างบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำ�คัญ
ทั้งหมด ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดมีความถูกต้อง
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่สำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559
สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท
31 มี.ค. 2561

31 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2559

ขายสินค้า

1,625,518

1,027,145

1,166,977

รายได้อื่น

15,073

-

-

ซื้อสินค้า

730,406

1,213,500

1,964,425

ซื้อสินทรัพย์

562

7,766

720

ดอกเบี้ยจ่าย

-

1,520

6,880

ค่าใช้จ่ายอื่น

5,870

4,460

1,543

ลูกหนี้การค้า

464,272

236,845

175,368

199

153

145

-

71,220

71,220

2,943

2,493

441,782

32,536

28,009

12,099

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

-

-

46,100

หนี้สินระยะสั้น

-

-

201,822

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

-

หนี้สินระยะยาว

-

ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท
ย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึ่งทำ�ภายใต้กลไกของนโยบาย
การกำ�หนดราคาโอนรายการระหว่างกันได้กระทำ�อย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า สามารถเทียบเคียงราคาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มี
ราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะทำ�การเปรียบเทียบกับราคา
ภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ราคาจากผู้ประเมินราคา
อิสระจะนำ�มาใช้ในการเปรียบเทียบราคาสำ�หรับรายการระหว่างกันที่สำ�คัญ

66 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

270,596
-

270,596

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจปกติ
ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บนเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ
บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสมํ่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำ�หรับ
การขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำ�หนด
อำ�นาจในการดำ�เนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำ�หนดไว้ ภายใต้
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การกำ�หนดอำ�นาจดังกล่าวได้มี
การพิจารณาทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่อง
ตัวในการดำ�เนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

การดำ�เนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในกรณีที่จะ
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กำ�หนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและ
ขั้นตอนในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำ�ไปบนพื้นฐาน
ของความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

ในกรณีที่อาจมีการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ
ตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะ
กรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระทำ�อย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน

สำ�หรับรอบปีการเงิน 2561 (เมษายน 2560-มีนาคม 2561) บริษัทมี
ปริมาณการขาย 1,217,000 ตัน ตํ่ากว่ารอบปีการเงิน 2560 (เมษายน
2559-มีนาคม 2560) อยู่ที่ร้อยละ 4 โดยมีรายได้จากการขาย 22,246
ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 13 EBITDA 1,318
ล้านบาท ตํ่ากว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 24 และกำ�ไรก่อนภาษี

เงินได้ 585 ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 33 บริษัท
ได้ทำ�การปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 61 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง ของรอบ
ปีการเงิน 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย หากไม่รวมผลกระทบ
ดังกล่าวจะมียอดกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 646 ล้านบาท

การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้านล่าง:

1) รายได้จากการขายและรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

22,246

19,701

13%

3

16

(81%)

15

-

100%

3

4

(25%)

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย

25

7

257%

อื่นๆ

15

26

(42%)

22,307

19,754

13%

รายได้จากการขาย
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ

รายได้จากการขายและรายได้อื่น

รายได้จากการขายรอบปีการเงิน 2561 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 13 สาเหตุหลักจากราคาสินค้าสำ�เร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้น จากแนวโน้มราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริมาณการขายเหล็กเส้นก่อสร้างที่ลดตํ่าลง

2) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

20,675

17,745

17%

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็นผลกระทบจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคาแท่งถ่านอิเล็กโทรด เฟอร์โรอัลลอยด์ ซึ่งนำ�ไปสู่ต้นทุนการแปลง
สภาพที่สูงขึ้น

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

208

248

(16%)

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2561 ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลง
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4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

757

682

11%

-

537

(100%)

757

1,219

(38%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าธรรมเนียมขายลดลูกหนี้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า TATA ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ในปีก่อนมีค่าใช้จ่ายอื่นอัน
เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF และประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

5) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

83

101

(18%)

ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีการเงิน 2560 สาเหตุจาก
• การปลอดจากภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว
• ดอกเบี้ยจากการทำ� LC ลดลงเนื่องจากซื้อเหล็กแท่งนำ�เข้าลดลง

6) กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

585

441

33%

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2561 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 33 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมการปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษในรอบปีการเงิน
2560 กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีปัจจุบันลดลงร้อยละ 39 สาเหตุจาก
• ปริมาณการขายที่ลดลงสะท้อนถึงความรู้สึกติดลบของตลาดในภาคการก่อสร้าง
• ต้นทุนแปลงสภาพที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

131

227

(42%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2561 ตํ่ากว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 42 สาเหตุจากการลดลงของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัทย่อย – SCSC
และ SISCO นอกจากนี้ในปีก่อนมีการปรับปรุงภาษีเงินได้ขอคืนปีก่อนๆ 100 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
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8) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

520

930

(44%)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 410 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิด
จากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 319 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้
สินดำ�เนินงาน 1,318 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 999 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจำ�นวน 110 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจำ�นวน 620 ล้านบาทใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำ�นวน 199 ล้านบาทและชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำ�นวน 421 ล้านบาท

9) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

1,259

964

31%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 38 เทียบกับร้อยละ 25 ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ใน
อดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.77
ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด

10) สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

3,478

3,112

12%

การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ-สุทธิเป็นผลจากราคาที่สูงขึ้นของวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต

11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

3,317

3,681

(10%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

78

168

(54%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง เกิดจากการชำ�ระหนี้จาก T S Global Holdings Pte. Ltd.
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13) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

% เปลี่ยนแปลง

1,774

2,195

(19%)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่น ๆ ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำ�นวน 1,774 ล้านบาท (2560 : 2,195 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2
ต่อปี (2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี และร้อยละ 2.66 ต่อปี) และมีกำ�หนดชำ�ระคืนระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
(2560 : วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560)

14) ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

-

271

% เปลี่ยนแปลง
(100%)

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจาก TS Global Holding Pte. Ltd. ตามกำ�หนดการชำ�ระ

แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.37 เท่า ปี 2560 ที่ 0.48 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 9,227
ล้านบาท เป็นทุนชำ�ระแล้วของหุ้นสามัญรวม 11,810 ล้านบาท โดยมีกำ�ไร/
(ขาดทุน)สะสม (2,939) ล้านบาท, สำ�รองตามกฎหมาย 366 ล้านบาท, กำ�ไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3 ล้านบาท และ ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม (13) ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น
3,446 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 3,240 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน 206 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 94 และร้อยละ 6
ของหนี้สินรวม ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 1,774 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,372
ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 94 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบ
ด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 206 ล้านบาท

ภาระหนี้และภาระคํ้าประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการดำ�เนิน
งานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการ
เป็นหนี้สิน 31 ล้านบาท
2. หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมและ Bureau of
Indian Standards จำ�นวน 325 ล้านบาท
3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร 37
ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 103
ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 31 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 71

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายอลัน แคม
2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2560-2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำ�นวน 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมดังนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2/2

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3/3
2/2

(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

กรรมการตรวจสอบ

3/3

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการตรวจสอบ

5/5

กรรมการตรวจสอบ

-

นายมาริษ สมารัมภ์
(เกษียณอายุมีผลวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
และ เกษียณอายุมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

นายอลัน แคม

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter) และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในปีการเงิน 2560-2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม จำ�นวน 5 ครั้ง
รวมทั้ ง มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจสอบภายในโดยไม่ มี ฝ่ า ยบริ ห ารเข้ า ร่ ว ม
ประชุม จำ�นวน 2 ครั้ง
ภารกิจที่มีสาระสำ�คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจำ�ปีของบริษัท และร่วมหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ภายนอก และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในเรื่องนโยบายการบัญชีที่
สำ�คัญและการควบคุมภายใน เป็นต้น
จากการสอบทานและการหารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกของบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่ อ มั่ น ว่ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท มี ค วามถู ก ต้ อ ง
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ครบถ้วน สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ และได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อพิจารณาขอบเขตการทำ�งานของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบ และประเด็นอื่นๆ ที่บริษัทกำ�ลังเผชิญ
3) ในแต่ละไตรมาสของปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำ�อธิบายและ
บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติคำ�อธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหารสำ�หรับแต่ละไตรมาส และสอบทานคำ�อธิบายและบทวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหารสำ�หรับปี ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่ อ มั่ น ว่ า คำ � อธิ บ ายและบทวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ย
บริหาร (MD&A) นำ�เสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจำ�ปี 2560 ประเด็นที่ตรวจพบได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้ ร ั บ การติ ด ตามดำ � เนิ น การแก้ ไ ข
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการนำ�เสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายในทุกไตรมาสตามแผนการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีสาระ

สำ�คัญ ข้อเสนอแนะ และสถานะ จากการติดตามในข้อเสนอแนะ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นที่มีสาระสำ�คัญต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเป็นข้อมูลด้วย
จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระและจำ�นวนผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
โดยประเมินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และได้มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่สำ�คัญของ
บริษัทย่อยหลักๆ ทั้งหมดของบริษัท ให้คำ�แนะนำ� วิธีการแก้ไข และมีการ
ดำ�เนินการที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย
ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นกระบวนการที่มี
ความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
6) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ไตรมาส โดยครอบคลุม
ทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลายประการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และ
การดูแลผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวข้างต้น แผนการลดความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง
กระบวนการพัฒนาจัดการการบริหารความเสี่ยง
7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�แบบประเมินเพื่อพิจารณาและประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและแนวทางพึงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีที่จะ
รายงานว่ า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้รับการรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสามารถ
มีความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงิน
ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้อง
และมีสาระสำ�คัญทั้งหมดภายใต้หลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่าง
เพียงพอ
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอลัน แคม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เรียน

รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซี่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจำ�นวนครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560-2561 ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตร ได้แก่ งานด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาและงาน
ด้านพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในด้านการกำ�กับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท รวมทั้ง
งานด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนการกำ�หนดและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
ในรอบปี 2560-2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจำ�นวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายปิยุช กุปต้า
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

2. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล*
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
และเกษียณอายุมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

3. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
(ลาออกจากตำ�แหน่งมีผลวันที่ 10 มกราคม 2561)

4. นายมาริษ สมารัมภ์*
(เกษียณอายุมีผลวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

5. นายอลัน แคม*
(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560)

6. นายธราธร เปรมสุนทร
7. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง*
(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
3/3
-

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ

สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560-2561 สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

• พิจารณาและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มี
ความเข้มงวดตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างระบบการ
กำ�กับดูแลกิจการภายในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
• ในปี 2560 มีการทบทวนการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับ
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ (CGR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาและเสนอแผนการดำ�เนินงานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อ
ยกระดับคะแนนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท
• สรรหากรรมการอิ ส ระเข้ า ใหม่ เ ข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง แทนกรรมการอิ ส ระที่
เกษียณอายุตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กำ�หนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
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ด้านพิจารณาผลตอบแทน

• เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2560-2561
• พิจารณาการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำ�ปีแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
• พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำ�ปีแก่พนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย

ปิยุช กุปต้า

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2560-2561 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และ
ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำ�กับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามี
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ใน
รายงานประจำ�ปีนี้แล้ว

นายปียุช กุปต้า

นายราจีฟ มังกัล

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม
อยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะ
ทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 75

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และผลการดำ�เนินงานรวมและผล
การดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
• งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำ�หรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และค่าความนิยมเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบและได้นำ�เรื่อง
นี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่
สำ�คัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและค่าความนิยม หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เรื่อง ค่า
ความนิยม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
จำ�นวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการและค่าความ
นิยม - สุทธิ จำ�นวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารได้จัดทำ�การประเมิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมโดย
1. คำ�นวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด สำ�หรับระยะ
เวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจคงที่ตั้งแต่
ปีที่ 5 หลังจากนั้นกระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย
ใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน และ
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการพิจารณา
ว่าบริษัทย่อยแต่ละแห่งคือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
กระแสเงินสดคิดลดของแต่ละบริษัทย่อยถูกใช้เพื่อประเมินค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมของแต่ละบริษัท
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากการประเมินความเพียงพอของการ
รั บ รู้ ข าดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและค่ า ความนิ ยมมี
ความซับซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานที่เป็นผลมาจาก
การคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
จากการทดสอบการด้อยค่าประจำ�ปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมที่ต้องรับรู้เพิ่ม ในระหว่างปี
โดยสมมติฐานที่สำ�คัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 17

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ทำ�ความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายในที่สำ�คัญที่บริษัทจัดให้
มีขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าและมุ่งเน้นการวิเคราะห์รายละเอียด
และทำ�การสอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการ
ด้อยค่า ซึ่งรวมถึง
- ข้าพเจ้าได้ทำ�ความเข้าใจ ประเมิน และสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบต่อ
ข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้
ในการคำ�นวณ และทดสอบการคำ�นวณของผู้บริหาร
- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณและแผน
ธุรกิจซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการ และหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับแผนการในอนาคต
- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันกับตัวเลข
ที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่อนเพื่อพิจารณาว่าผลการดำ�เนินงานที่คาดการณ์ไว้ใน
ปีก่อนสมเหตุสมผลหรือไม่
- ข้ า พเจ้ า ประเมิ น สมมติ ฐ านที่ สำ � คั ญ ของผู้ บ ริ ห ารที่ ใ ช้ ใ นการคาดการณ์
โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม
- ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรที่นำ�มาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลดและทดสอบ
การคำ�นวณของอัตราดังกล่าว
- ข้าพเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้าในการสอบทาน
การประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการขายที่
คาดการณ์ไว้ ราคาขาย อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด และเปรียบเทียบ
ประมาณการดังกล่าวกับประมาณการที่ผู้บริหารใช้
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ใน
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม มีความ
สมเหตุสมผลตามหลักฐานที่ได้รับ
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
สำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะ
เลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดย
กรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
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อย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความ
เห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบ
จากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
งวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงายของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจาณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดัง
กล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

วราภรณ์ วรธิติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
กรุงเทพมหานคร
24 เมษายน พ.ศ. 2561
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

519,588,872

930,334,774

378,137,760

786,381,671

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7 ก)

เงินลงทุนระยะสั�น

8

-

21,000,000

-

-

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น - สุ ทธิ

9

1,258,850,108

963,930,188

87,268,457

126,797,534

เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย

32 ค)

-

-

2,780,640,396

2,719,633,872

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

10

3,477,955,726

3,111,916,465

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

11

64,484,423

43,458,897

1,509,974

2,058,503

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

12

460,000,000

521,000,000

-

-

5,780,879,129

5,591,640,324

3,247,556,587

3,634,871,580

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ� ขาย

14

3,500,000

3,300,000

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

12,013,047,275

12,013,047,275

เงินลงทุนระยะยาวอื�น

15

1,241

1,241

-

-

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

16

3,291,485,003

3,632,843,944

32,939,309

40,432,273

ค่าความนิยม - สุ ทธิ

17

3,456,014,092

3,456,014,092

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

18

25,592,259

48,022,868

24,212,714

47,244,851

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

19

36,974,966

37,242,765

12,524,556

12,181,181

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

20

78,474,431

167,848,834

42,710,697

107,110,834

6,892,041,992

7,345,273,744

12,125,434,551

12,220,016,414

12,672,921,121

12,936,914,068

15,372,991,138

15,854,887,994

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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7

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

21

1,774,341,350

2,194,927,638

-

150,000,000

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

22

1,372,387,425

1,368,375,730

103,518,522

138,283,068

23

-

270,596,275

-

270,596,275

32 ง)

-

-

1,913,950,203

1,988,798,242

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

55,976,523

95,822,867

-

-

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

37,691,945

51,062,604

13,332,776

13,702,488

3,240,397,243

3,980,785,114

2,030,801,501

2,561,380,073

205,572,789

191,418,768

57,947,169

56,401,021

205,572,789

191,418,768

57,947,169

56,401,021

3,445,970,032

4,172,203,882

2,088,748,670

2,617,781,094

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อย

รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

3,258,624,766

3,258,624,766

3,258,624,766

130,201,936

130,201,936

130,201,936

130,201,936

365,870,595

363,690,516

365,870,595

363,690,516

(2,938,625,575)

(3,398,733,435)

1,108,004,323

1,063,048,834

2,893,039

2,733,423

-

-

9,240,505,609

8,778,058,054

13,284,242,468

13,237,106,900

(13,554,520)

(13,347,868)

-

-

9,226,951,089

8,764,710,186

13,284,242,468

13,237,106,900

12,672,921,121

12,936,914,068

15,372,991,138

15,854,887,994

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าที�ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื�อหุน้ สิ� นสภาพ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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9

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

22,246,272,866
(20,674,642,255)
-

19,701,472,306
(17,745,186,141)
-

482,130,000
(456,875,489)

471,120,000
(450,856,646)

1,571,630,611
60,985,790
(207,502,644)
(756,826,636)
(82,998,031)

1,956,286,165
53,182,705
(248,242,157)
(682,335,214)
(537,097,233)
(101,108,960)

25,254,511
88,769,329
(21,650,599)
(3,838)
(49,994,687)

20,263,354
606,406,870
(20,913,775)
(31,374)
(62,647,284)

585,289,090
(130,935,251)

440,685,306
(226,935,415)

42,374,716
1,226,870

543,077,791
(15,353,580)

454,353,839

213,749,891

43,601,586

527,724,211

9,239,298

(4,546,576)

4,417,478

780,226

(1,512,234)

388,191

(883,496)

(156,045)

7,727,064

(4,158,385)

3,533,982

624,181

200,000

1,100,000

-

-

เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(40,000)

(220,000)

-

-

รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

160,000

880,000

-

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

7,887,064

(3,278,385)

3,533,982

624,181

462,240,903

210,471,506

47,135,568

528,348,392

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั�นต้ น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื�น
ต้นทุนทางการเงิน

26

28

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ� ขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

454,560,875

214,477,321

43,601,586

527,724,211

(207,036)

(727,430)

-

-

454,353,839

213,749,891

43,601,586

527,724,211

462,447,555

211,196,824

47,135,568

528,348,392

(206,652)

(725,318)

-

-

462,240,903

210,471,506

47,135,568

528,348,392

0.05

0.03

0.01

0.06

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (บาท)

30
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84 รายงานประจำ�ปี 2560-2561
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3,258,624,766

-

8,421,540,848

-

-

3,258,624,766

130,201,936

-

-

130,201,936

130,201,936

-

-

130,201,936

บาท

หุ้นสิ�นสภาพ

ที�จะซื�อ

แสดงสิ ทธิ

ใบสํ าคัญ

365,870,595

-

2,180,079

363,690,516

363,690,516

-

26,386,211

337,304,305

บาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

จัดสรรแล้ว -

(2,938,625,575)

462,287,939

(2,180,079)

(3,398,733,435)

(3,398,733,435)

210,318,936

(26,386,211)

(3,582,666,160)

บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย

การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560

-

3,258,624,766

-

3,258,624,766

บาท

-

8,421,540,848

บาท

หุ้นสามัญ

และชําระแล้ว

8,421,540,848

25

25

หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนที�ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย

การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2,893,039

159,616

-

2,733,423

2,733,423

877,888

-

1,855,535

บาท

เงินลงทุนเผื�อขาย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -

ของส่ วนของเจ้ าของ

องค์ ประกอบอื�น

9,240,505,609

462,447,555

-

8,778,058,054

8,778,058,054

211,196,824

-

8,566,861,230

บาท

ของบริษัทใหญ่

ผู้เป็ นเจ้ าของ

รวมส่ วนของ

(13,554,520)

(206,652)

-

(13,347,868)

(13,347,868)

(725,318)

-

(12,622,550)

บาท

อํานาจควบคุม

ส่ วนได้ เสี ยที�ไม่ มี

9,226,951,089

462,240,903

-

8,764,710,186

8,764,710,186

210,471,506

-

8,554,238,680

บาท

ส่ วนของเจ้ าของ

รวม

งบการเงินรวม
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8,421,540,848

-

-

บาท

3,258,624,766

-

-

3,258,624,766

3,258,624,766

-

-

3,258,624,766

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย

การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560

-

-

8,421,540,848

บาท

หุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว

8,421,540,848

25

25

หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนที�ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ทุนสํารองตามกฎหมาย

การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

130,201,936

-

-

130,201,936

130,201,936

-

-

130,201,936

บาท

หุ้นสิ�นสภาพ

ที�จะซื�อ

แสดงสิ ทธิ

ใบสํ าคัญ

365,870,595

-

2,180,079

363,690,516

363,690,516

-

26,386,211

337,304,305

บาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

จัดสรรแล้ ว -

1,108,004,323

47,135,568

(2,180,079)

1,063,048,834

1,063,048,834

528,348,392

(26,386,211)

561,086,653

บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กําไรสะสม

13

13,284,242,468

47,135,568

-

13,237,106,900

13,237,106,900

528,348,392

-

12,708,758,508

บาท

ส่ วนของเจ้ าของ

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

585,289,090

440,685,306

42,374,716

543,077,791

(14,400,000)

-

-

(539,499,340)

529,809,715

533,949,314

33,793,106

27,867,208

ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ

40,577,063

-

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

36,146,189

27,655,965

8,858,676

7,764,179

39,168

2,710,773

(520)

(61,744)

60,967,729

631,692,006

(120,682)

34,456

ดอกเบี�ยรับ

(3,102,818)

(4,151,153)

(86,566,467)

(58,497,923)

ดอกเบี�ยจ่าย

82,998,031

101,108,960

49,994,687

62,647,284

1,318,324,167

1,733,651,171

48,333,516

43,331,911

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

(339,373,446)

(300,869,446)

41,489,560

(74,499,046)

สิ นค้าคงเหลือ

(407,281,981) (1,001,318,631)

-

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
เงินปันผลรับ

26

ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการปรับปรุ งอื�นที�ไม่ใช่เงินสด

7 ข)

การเปลีย� นแปลงในเงินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินสดรับ(จ่ายคืน)อื�นจากกิจกรรมดําเนินงาน

7 ค)

42,334,014

6,439,885

(13,131,498)

50,985,212

(11,774,321)

27,633,961

7,569,173

24,415,171

602,228,433

465,536,940

84,260,751

44,233,248

(93,653,375)

(104,743,761)

(60,519,202)

(64,772,978)

(189,538,420)

(98,289,516)

(17,357,332)

(13,203,488)

319,036,638

262,503,663

6,384,217

(33,743,218)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
การปรับปรุ งด้วยเงินสดที�เกิดจากการกูย้ มื
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

7 ง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินสดรับ(จ่าย)เพื�อซื�อเงินลงทุนระยะสั�น

21,000,000

(21,000,000)

-

-

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(6,173,598)

(2,272,332)

(5,266,798)

(2,267,042)

(143,760,068)

(249,785,475)

(9,152,378)

(25,895,882)

1,358,810

1,028,026

163,840

25,073

เงินสดจ่ายเพื�อเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

(61,006,524)

(753,889,856)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

-

200,000,000

เงินปันผลรับ

14,400,000

-

-

539,499,340

ดอกเบี�ยรับ

3,354,516

4,157,015

84,857,682

55,420,581

(109,820,340)

(267,872,766)

9,595,822

12,892,214

(420,586,288)

150,779,829

(150,000,000)

150,000,000

32 ง)

-

(201,822,179)

(74,848,038)

(264,789,703)

23

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

23

(199,375,912)

-

(199,375,912)

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(619,962,200)

(251,042,350)

(424,223,950)

(314,789,703)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(410,745,902)

(256,411,453)

(408,243,911)

(335,640,707)

930,334,774

1,186,746,227

786,381,671

1,122,022,378

519,588,872

930,334,774

378,137,760

786,381,671

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั�น
จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7 ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษ ัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท”) เป็ นบริ ษัท มหาชนจํากัด ซึ� งตั�งขึ� น ในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อลงทุนในบริ ษทั อื�นและ
ให้บริ การด้านบริ หาร และมีที�อยูต่ ามที�ได้จดทะเบียนดังนี�
สํานักงานตั�งอยูเ่ ลขที� 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั�น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานของข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของกลุ่ มกิ จการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึ� งจัดตั�งในประเทศสิ งคโปร์ และถือหุ ้นในบริ ษทั ร้ อยละ 67.90
โดยเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Tata Steel Limited ซึ�งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที�จดั ตั�งขึ�นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย
กลุ่มกิจการดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี�ยวกับการผลิต การรับจ้างผลิต จําหน่ ายและซื� อมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณ
ขนาดเล็ก
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.”) ซึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ� งมีหนี� สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวน 1,841 ล้านบาท และ 2,052 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
จํานวนหนี� สิ น หมุ น เวียนได้รวมเงิ น กู้ยืม ระยะสั� นจากบริ ษ ัท ใหญ่ เป็ นจํานวน 2,781 ล้านบาท และ 2,720 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยบริ ษทั ใหญ่รับรองว่าจะยังคงสนับสนุ นด้านการเงินให้กับบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื� อง เพื�อให้บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื�องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้จดั ทํา
แผนธุ รกิ จรวมถึ งแผนปรั บ ปรุ งการดําเนิ น งานและผลประกอบการของบริ ษัท เอ็น.ที .เอส. แล้ว ทั�งนี� บริ ษ ัท จัดการสภาพคล่ อ ง
ในลักษณะของกลุ่มกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2561
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญซึ�งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี�
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ�นตามหลักการบัญชี ที�รับรองทัว� ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้ว ยการจัด ทํา และนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นเรื� องที� อธิ บายในนโยบายการบัญชี เรื� องเงิ นลงทุ นเผื�อขาย ซึ� งจะกล่ าวในหมายเหตุ ข้อ 2.8 และนโยบายการบัญชี เรื� อง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที�จาํ หน่าย) ที�ถือไว้เพื�อขาย ซึ�งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.22
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ�งจัดทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผย
เรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4
งบการเงิน รวมสําหรั บปี สิ� นสุ ดวัน ที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไม่ได้บ ันทึกเงินลงทุ นใน บริ ษทั สยาม สตี ล
มิล ล์ เซอร์ วิส เซส จํากัด ซึ� งถื อหุ ้น โดยบริ ษัท เหล็กก่ อ สร้ างสยาม จํากัด ในอัตราร้ อ ยละ 24 ของทุ น ตามวิธีส่ วนได้เสี ย
เนื�องจากบริ ษทั ไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานและไม่มีกรรมการที�มี
อํานาจ ลงนามผูกพัน ในบริ ษ ัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิส เซส จํากัด บริ ษัท และบริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่าวได้บนั ทึ ก เงิน ลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคล้องกับการนําเสนอข้อมูลในปี ปัจจุบนั เท่าที�จาํ เป็ น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที�
มีเนื�อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที�เกีย� วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบังคับใช้
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่ซ� ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการ
ไม่ได้นาํ มาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลง
ในหนี�สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั�งที�เป็ นรายการที�เป็ นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที�มี
นัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล
2.2.3 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ป ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ใหม่ คื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า ซึ�งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้นในหรื อหลัง
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง สัญญาก่อสร้าง
เรื� อง รายได้
เรื� อง รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
เรื� อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื� อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื� อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น� ี อา้ งอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู ้เมื�อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้โอนไปยังลูกค้า ซึ�งแนวคิดของการควบคุมได้นาํ มาใช้แทนแนวคิดของความเสี� ยงและผลตอบแทนที�ใช้อยูเ่ ดิม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที�เกีย� วข้ อง (ต่อ)
2.2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า ซึ�งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้นในหรื อหลังวันที�
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
การรับรู ้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสําคัญ 5 ขั�นตอน ดังต่อไปนี�
1)
2)
3)
4)
5)

ระบุสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
ระบุแต่ละภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
กําหนดราคาของรายการในสัญญา
ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ และ
รับรู ้รายได้ขณะที�กิจการเสร็ จสิ� นการปฏิบตั ิตามแต่ละภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ

การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
- สิ นค้าหรื อบริ การที�แตกต่างกันแต่นาํ มาขายรวมกัน จะต้องรับรู ้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรื อการให้
ส่ วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปันส่ วนไปยังแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสิ นค้าหรื อบริ การ
- รายได้อาจจะต้องถูกรับรู ้เร็ วขึ�นกว่าการรับรู ้รายได้ภายใต้มาตรฐานปั จจุบนั หากสิ� งตอบแทนมีความผันแปร
ด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนี ยมที�กาํ หนดจากผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าลิขสิ ทธิ� ความสําเร็ จของผลงาน เป็ นต้น) - จํานวนเงินขั�นตํ�าของสิ� งตอบแทนผันแปรจะต้องถูกรับรู ้รายได้
หากไม่ได้มีความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญที�จะกลับรายการ
- จุดที�รับรู ้ รายได้อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที�ในปั จจุบนั รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง
ณ วันสิ� นสุ ดสัญญาอาจจะต้องเปลี�ยนเป็ นรับรู ้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรื อในกรณี ตรงกันข้าม
- มีข้อ กําหนดใหม่ที� เฉพาะเจาะจงสําหรั บ รายได้จากการให้สิ ท ธิ การรั บ ประกัน ค่ าธรรมเนี ยมเริ� มแรกที� ไม่
สามารถเรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย
- เนื�องจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลที�เพิ�มมากขึ�น
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที� 8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุ โลม
หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มต้น
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�ประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติม
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี�มาใช้เป็ นครั�งแรก
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2
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บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษัท ย่อ ยหมายถึ ง กิ จ การ(ซึ� งรวมถึ ง กิ จ การเฉพาะกิ จ ) ที� ก ลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กิ จ การเมื� อ
กลุ่มกิจการมีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี�ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถ
ทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้
ในงบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�กลุ่มกิจการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที�กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจที�ไม่ใช่การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ�ือ สิ� งตอบแทน
ที�โอนให้สาํ หรับการซื�อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ผซู ้ �ือโอนให้และหนี�สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่าย
ชําระให้แก่ เจ้าของเดิ มของผูถ้ ูกซื� อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ� งตอบแทนที�โอนให้
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี�สินที�ผซู ้ �ือคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับการซื� อ
จะรั บ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อ เกิ ดขึ�น มูลค่าเริ� มแรกของสิ นทรั พย์ที� ระบุได้ที� ได้มาและหนี� สิ น และหนี� สิ นที� อาจเกิ ดขึ�น ที�
รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ื อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั�ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่า
ของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื�อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ระบุได้ของผูถ้ ูกซื� อ
ตามสัดส่ วนของหุน้ ที�ถือโดยส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที�ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซื�อ ผูซ้ �ือต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที�ผซู ้ �ือถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื�อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ือและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าใหม่น� นั ในกําไร
หรื อขาดทุน
สิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ื อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รับรู ้ภายหลังวันที�ซ�ื อซึ� งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินให้รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน สิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายซึ� งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และ
ให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิ น ของมูล ค่าสิ� งตอบแทนที� โอนให้ มูล ค่าส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอ าํ นาจควบคุ มในผูถ้ ู กซื� อ และมูล ค่ายุติธรรม ณ
วันซื� อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื� อที�ผซู ้ �ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ ที�มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที�ซ�ื อของสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ระบุได้ที�ได้มา ต้องรับรู ้ เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้
มูลค่าส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื� อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของ
ของผูถ้ ูกซื� อที�ผซู ้ �ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที�ได้มาเนื� องจาก
การซื�อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงั ไม่ได้เกิดขึ�นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�
ยังไม่เกิดขึ�นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั�นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที�โอนระหว่างกันเกิดการ
ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(2) รายการกับส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที�เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
สําหรับการซื� อส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
สุ ทธิของหุ ้นที�ซ�ื อมาในบริ ษทั ย่อย และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกใน
ส่ วนของเจ้าของ
(3) การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื�อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ต้องหยุดรวมบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที�เหลืออยู่
จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั�นจะถือ
เป็ นมูลค่าตามบัญชี เริ� มแรกของมูลค่าของเงิน ลงทุ นเพื�อวัตถุป ระสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน ที�
เหลืออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิ จการร่ วมค้า หรื อสิ นทรั พย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที�เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�นในส่ วนที�เกี�ยวข้องกับกิ จการนั�นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�
เกี�ยวข้องนั�นออกไป
(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงสิ� งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ� งตอบแทนที�คาดว่าต้องจ่าย
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี�
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที�บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ใน
การดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด
รายการหรื อวันที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิ ดจากการรับ หรื อจ่าย
ชําระที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นตัวเงินซึ�งเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที�ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที�ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่ าผลการดําเนิ น งานและฐานะการเงินของบริ ษัท ในกลุ่ มกิ จการ (ที� มิใช่ ส กุลเงิ นของเศรษฐกิ จที� มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ� งมีสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี�
•
สิ น ทรั พย์แ ละหนี� สิ น ที� แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ ล ะงวดแปลงค่ าด้วยอัตราปิ ด ณ วัน ที� ของแต่ ล ะ
งบแสดงฐานะการเงินนั�น
•
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี�ย และ
•
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการซื� อหน่ วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรั พย์และหนี� สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั�นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสู งซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที�ได้มา ทั�งนี� ไม่รวมเงินฝากธนาคารส่ วนที�ติด
ภาระคํ�าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี�สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 95
22

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6

ลูกหนี�การค้ า
ลูกหนี�การค้ารับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที�เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญ
ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ� นงวด ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี� การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี�การค้า หนี�สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือ
เป็ นส่ วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ น ค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือประเภท
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก และสิ นค้าคงเหลือประเภทสิ นค้าสําเร็ จรู ปซื� อมา
เพื�อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุของใช้สิ�นเปลืองและอื�นๆ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยเคลื�อนที� ต้นทุนของการซื� อประกอบด้วย
ราคาซื� อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื� อสิ นค้านั�น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที�เกี�ยวข้อง
ทั�งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที�ได้รับคืน ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื� นทางตรง และค่ าโสหุ ้ยในการผลิตซึ� งปั น ส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ น งานตามปกติ แต่ ไม่รวม
ต้นทุ นการกู้ยืม มูลค่าสุ ท ธิ ที�จะได้รับ ประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที� จาํ เป็ น
เพื�อให้สินค้านั�นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผือ� การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อ
เสื� อมคุณภาพเท่าที�จาํ เป็ น

2.8

เงินลงทุน
กลุ่ ม กิ จ การจัด ประเภทเงิ น ลงทุ น ที� น อกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่อ ย เป็ น 4 ประเภท คื อ 1. เงิ น ลงทุ น เพื� อ ค้า
2. เงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื�อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว� ไป การจัดประเภทขึ�นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที� เหมาะสมสําหรั บ เงิน ลงทุ น ณ เวลาลงทุน และทบทวนการจัด
ประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื�อค้า คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดง
รวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั�งใจแน่ วแน่และ มีความสามารถถือไว้จน
ครบกําหนด
(3) เงินลงทุนเผือ� ขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื�ออัตราดอกเบี�ย
เปลี�ยนแปลง
(4) เงินลงทุนทัว� ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
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2.8

เงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ได้มาซึ� ง
เงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื�อค้าและเงินลงทุนเผื�อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
ของเงินลงทุนเพื�อค้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งของเงินลงทุนเผือ� ขายรับรู ้ในส่ วน
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เงิน ลงทุ น ที� จะถื อ ไว้จนครบกํา หนดวัดมู ล ค่ าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว� ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้ บ่งชี�ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการด้อยค่าเกิดขึ�น หากราคาตาม
บัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการด้อยค่ารวมไว้ในกําไร
หรื อขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจากการจําหน่ ายเมื�อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั�นจะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที�จาํ หน่ ายเงินลงทุนที�ถือไว้ในตราสารหนี� หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที�จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชี

2.9

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ท� งั หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสม ต้นทุนเริ� มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�นๆ
ที�เกี�ยวข้องกับการซื�อสิ นทรัพย์น� นั
ต้นทุนที�เกิ ดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู ้ แยกเป็ นอีกสิ นทรั พย์หนึ� งตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่ าเชื� อถื อ มูล ค่าตามบัญชี ของชิ� น ส่ วนที� ถูก เปลี� ยนแทนจะถู ก ตัดรายการออก สําหรั บ ค่ าซ่ อ มแซมและบํารุ งรั กษาอื�น ๆ
กลุ่มกิจการจะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.9

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที�ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
เครื� องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์สาํ นักงานและเครื� องตกแต่ง
ยานพาหนะ

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

ทุกสิ� นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิ จการได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่ าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที�มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.12)
ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ� งตอบแทนสุ ทธิที�ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื�นในกําไรหรื อขาดทุน
2.10 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที�เกิดจากการได้มาซึ�งบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที�รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม ค่าเผือ� การด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมที�รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั�งนี�มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรื อขาดทุนเมื�อมีการขายกิจการ
ตั�งแต่วนั ที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้หยุดการตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยมในงบการเงินรวม โดยเปลี�ยนเป็ นการประเมิน
การด้อยของค่าความนิยมแทน
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที�ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที�หน่ วยนั�น
อาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึ�งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที�เกิดค่าความนิ ยมเกิดขึ�นและ
ระบุส่วนงานดําเนินงานได้
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้น ทุน ที� ใช้ในการบํารุ งรั กษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บ ัน ทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายเมื�อ เกิ ดขึ�น ค่าใช้จ่ายที� เกิ ดจากการพัฒนาที�
เกี� ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ� งกลุ่มกิ จการเป็ นผูด้ ูแล
จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี�
•
•
•
•
•

•

มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที�กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื�อนํามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที�จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น� นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น� นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรั พยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื� นได้เพียงพอที�จะนํามาใช้เพื�อทําให้การ
พัฒนาเสร็ จสิ� นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิจการมีความสามารถที�จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที�เกี� ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�เกิ ดขึ�นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื�อถือ

ต้นทุนโดยตรงที�รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที�ทาํ งานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องในจํานวนเงินที�เหมาะสม
ต้นทุ นการพัฒนาอื� นที� ไม่เข้าเงื� อนไขเหล่ านี� จะรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื�อเกิ ดขึ� น ค่ าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่ อนหน้านี� รั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซ�ื อมาจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัด
จําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี
2.12 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ�งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื�นที�มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตาม
บัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรั บรู ้เมื�อราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้สิ น ทรั พ ย์จะถู กจัดเป็ นหน่ วยที� เล็กที� สุ ดที� ส ามารถแยกออกมาได้ เพื� อ วัตถุ ป ระสงค์ของการประเมินการด้อ ยค่ า
สิ น ทรั พย์ที� ไม่ใช่ สิ น ทรั พย์ท างการเงิน นอกเหนื อจากค่ าความนิ ยมซึ� งรั บ รู ้ รายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าไปแล้ว จะถู ก
ประเมินความเป็ นไปได้ที�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 สั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเพื�อเช่าสิ นทรัพย์ซ� ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั�นถือ
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที�ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิจากสิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั�น
สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ� ึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ� งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวน
เงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงค้างอยู่
โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี� สิ น ระยะยาว
ส่ วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสั ญญาเช่ าเพื�อทําให้อ ัตราดอกเบี� ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที�
สําหรับยอดคงเหลือของหนี�สินที�เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ที�เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.14 การปรับโครงสร้ างหนี�ที�มีปัญหา - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นลูกหนี�
เมื�อกลุ่มกิจการโอนสิ นทรัพย์หรื อหุ ้นทุนเพื�อจ่ายชําระหนี� ในการปรับโครงสร้างหนี� ส่ วนเกินระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
หนี�ที�ชาํ ระ (รวมดอกเบี�ยค้างจ่าย ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที�ยงั ไม่ได้ตดั จําหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและต้นทุนการออกตราสาร)
กับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ยที�โอนให้กบั เจ้าหนี�ได้บนั ทึกเป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี�
ค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื�นที�เกิดจากการโอนหุ ้นทุนของกลุ่มกิจการให้แก่เจ้าหนี� ได้นาํ ไปหักจาก
จํานวนที�บนั ทึกในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนค่าใช้จ่ายทางตรงอื�นทั�งหมดที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี�ได้นาํ ไปหักจากกําไร
จากการปรับโครงสร้างหนี� หากไม่มีกาํ ไรจากการปรับโครงสร้างหนี�ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที�เกิดขึ�น
เมื�อการปรับโครงสร้างหนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชําระหนี� กลุ่มกิจการบันทึกผลกระทบที�เกิดขึ�นนับตั�งแต่
วันที�ปรับโครงสร้างหนี� จนถึงวันครบกําหนดของหนี� ตามเงื�อนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาตามบัญชีของหนี� ณ วันที�ปรั บ
โครงสร้างหนี� จะไม่เปลี�ยนแปลงโดยไม่มีการคิดลดใดๆ ทั�งสิ� น นอกจากว่าราคาตามบัญชี ของหนี� จะสู งกว่าจํานวนเงินที�
ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื�อนไขใหม่ หากเป็ นเช่ นนั�นราคาตามบัญชี ของหนี� จะปรั บ ลดให้เท่ากับจํานวนเงินที� ตอ้ งจ่ายใน
อนาคต และบันทึกส่ วนของหนี�สินที�ลดลงเป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี�ในกําไรหรื อขาดทุน
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2.15 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที�ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกับมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชําระหนี�น� นั จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที�มีความเป็ นไปได้ที�จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั�งหมด ในกรณี น� ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง� มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที�มีความเป็ นไปได้ที�
จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั�งหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัด
จําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี�เกี�ยวข้อง
เงิน กู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี� สิ นหมุน เวียนเมื�อบริ ษัทไม่มีสิ ทธิ อนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี� ออกไปอี กเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที�กู้มาทัว� ไปและที� กู้มาโดยเฉพาะที� เกี� ยวข้องโดยตรงกับ การได้มา การก่ อสร้ างหรื อการผลิ ต
สิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ�งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น� นั โดยสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขคือ สิ นทรัพย์ที�
จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น� นั ให้อยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที�จะขาย การรวม
ต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ� นสุ ดลงเมื�อการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ที�จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที�เข้า
เงื�อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที�จะขายได้เสร็ จสิ� นลง
รายได้จากการลงทุนที�เกิ ดจากการนําเงินกู้ยืมที�กู้มาโดยเฉพาะที�ยงั ไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรั พย์ที�เข้าเงื�อนไขไป
ลงทุนเป็ นการชัว� คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที�สามารถตั�งขึ�นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื�นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดขึ�น
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษี เงิน ได้ที�เกี� ยวข้องกับรายการที� รับ รู ้ในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื� น หรื อรายการที�รับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น� ี ภาษี เงิน ได้ต้องรั บ รู ้ ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื� น หรื อ โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที�คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที� รายงานในประเทศที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นงานอยู่และเกิ ดรายได้เพื�อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมิน สถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวดๆ ในกรณี ที�มีส ถานการณ์ ที� การนํากฎหมายภาษี
ไปปฏิบ ัติข� ึ นอยู่กับ การตีความ จะตั�งประมาณการค่ าใช้จ่ายภาษี ที� เหมาะสมจากจํานวนที� คาดว่าจะต้อ งจ่ายชําระภาษีแ ก่
หน่วยงานจัดเก็บ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชัว� คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สิน และราคา
ตามบัญชีที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�เกิดจากการรับรู ้ เริ� มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการ
หนี� สิ นที� เกิ ดจากรายการที�ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที� เกิ ดรายการ รายการนั�น ไม่มีผลกระทบต่ อกําไรหรื อขาดทุ น
ทั�งทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ
ที� ค าดได้ค่อ นข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับ ใช้ภ ายในสิ� น รอบระยะเวลาที� รายงาน และคาดว่าอัต ราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้
เมื�อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนํา
จํานวนผลต่างชัว� คราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ต� งั ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลต่างชัว� คราวของเงินลงทุ น
ในบริ ษทั ย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว� คราวและการกลับรายการผลต่าง
ชัว� คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี แ ละหนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี จะแสดงหักกลบกัน ก็ต่ อ เมื� อ กิ จการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั�งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกัน โดยการเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภาษีเดียวกัน หรื อ หน่ วยภาษี ต่างกัน ซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สิ น และสิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.17.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มกิจการมีท� งั โครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์
2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที�คงที� บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพัน จากการอนุ มานที�จะต้องจ่ายเงิน เพิ�มเมื�อ ได้จ่ายเงิน สมทบไปแล้ว ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั�งในอดีต
และปั จจุ บ ัน กลุ่ ม กิ จการจะจ่ า ยสมทบให้กับ กองทุ น สํารองเลี� ยงชี พ ซึ� งบริ ห ารโดยผูจ้ ัดการกองทุ น
ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุ น สํารองเลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 เงิน สมทบ
จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื�อครบกําหนดจ่าย
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.17.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (ต่อ)
2.17.1.2 ผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุที� ไม่ใช่ โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ�นอยูก่ บั หลายปัจจัย
เช่น อายุ จํานวนปี ที�ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผู ก พัน ณ วัน ที� สิ� น รอบระยะเวลารายงานหั ก ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์โ ครงการ
ภาระผูกพันนี� คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิ สระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที� ประมาณการไว้
ซึ� งมูลค่ าปั จจุบ ัน ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิ ดลดกระแสเงิน สดออกในอนาคต
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน
และวันครบกําหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี�ยนแปลง
ในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในงวดที�เกิ ดขึ�น (และได้
รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�นแปลงส่ วนของเจ้าของ)
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.17.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น
กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยการมอบทองคําให้แก่พนักงานที�ทาํ งานครบทุก 5 ปี แต่สูงสุ ด
ไม่เกิน 7 รอบ
หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี�คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที�ป ระมาณการไว้ ซึ� งมูลค่ าปั จจุบ ันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิน สดออกใน
อนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ�งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน
และวัน ครบกําหนดของพัน ธบัตรรั ฐบาลใกล้เคี ยงกับ ระยะเวลาที� ต้องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื�น
กําไรและขาดทุ น จากการวัด มู ล ค่ าใหม่ ที� เกิ ด ขึ� น จากการปรั บ ปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อ การเปลี� ย นแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�เกิดขึ�น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.17.3 โครงการโบนัส
กลุ่มกิ จการรั บรู ้หนี� สินและค่าใช้จ่ายสําหรั บโบนัสโดยอ้างอิงจากสู ตรการคํานวณโดยคํานึ งถึงผลการดําเนิ นงาน
ของกลุ่ ม กิ จ การและผลประเมิ น การทํา งานของพนั ก งาน กลุ่ ม กิ จ การรั บ รู ้ ป ระมาณการผลประโยชน์ เมื� อ มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ�งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ประมาณการหนี�สิน
ประมาณการหนี� สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้ อันเป็ นผล
สื บ เนื� อ งมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ซึ� งการชําระภาระผูก พัน นั�น มีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้กลุ่ มกิ จการ
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ
ในกรณี ที�มีภาระผูกพันที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นที�กลุ่มกิ จการจะสู ญเสี ยทรัพยากร
เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที�กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื�อชําระภาระผูกพันบางรายการที�จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ�า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ� ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยงเฉพาะ
ของหนี�สินที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้เป็ นดอกเบี�ยจ่าย
2.19 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ ายุติธรรมที� จะได้รับจากการขายสิ น ค้าซึ� งเกิ ดขึ�น จากกิ จกรรมตามปกติ ของกลุ่ มกิ จการ รายได้
จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ
งบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้เมื�อผูซ้ �ื อรั บโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การจัดการรับรู ้เป็ นรายได้เมื�อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้อื�นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี�
•
รายได้ดอกเบี�ยรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
•
รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื�อสิ ทธิที�จะได้รับเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น
•
รายได้จากการขายเศษซากรับรู ้เมื�อมีการขายเกิดขึ�นจริ ง
2.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลที�จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี�สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ� ึงที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.21 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ�งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.22 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน(หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ ที�จําหน่ าย)ที�ถือไว้ เพื�อขาย
สิ นทรั พย์ไม่หมุน เวียน(หรื อกลุ่มสิ นทรั พย์ที�จาํ หน่ าย)จะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที� ถือไว้เพื�อขายเมื�อมูลค่าตามบัญชี
ที�จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั�นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์
ที�จาํ หน่าย) นั�นจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที�ต�าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

3

การจัดการความเสี� ยง
3.1

การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี� ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ ม กิ จการย่อ มมี ความเสี� ยงทางการเงิ น ที� ห ลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึ ง ความเสี� ยง
ด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิ ดจากการเปลี�ยนแปลง
อัตราดอกเบี�ย และความเสี� ยงด้านราคา) ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ และความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี� ยง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื� องมือทางการเงินเพื�อป้ องกัน
ความเสี� ยงที�จะเกิดขึ�น
การจัดการความเสี� ยงดําเนิ น งานโดยฝ่ ายบริ ห ารเงิ น ส่ วนกลาง เป็ นไปตามนโยบายที� อ นุ ม ัติโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท
ส่ วนงานบริ หารเงิน ของกลุ่ มกิ จการจะชี� ป ระเด็น ประเมิน และป้ อ งกันความเสี� ยงทางการเงิน ด้วยการร่ วมมือกัน ทํางาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ
•

ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่ วนใหญ่ไม่ข� ึนกับการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยในตลาด
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที�ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี�ยอย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่ มกิ จการได้กู้ยืมเงิน เพื� อ ใช้ในการดําเนิ น งาน ซึ� งต้อ งจ่ายอัต ราดอกเบี� ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ต าม กลุ่ มกิ จการ
มีแนวทางรองรับเพื�อลดความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยโดยการจัดเตรี ยมแผนการดําเนิ นงานไว้ล่วงหน้าเพื�อที�จะได้มีเวลา
เพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสิ นเชื� อ ต่าง ๆ ที� มีเงื�อนไขอัตราดอกเบี�ยที� ดีและมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั�น
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การจัดการความเสี� ยง (ต่อ)
3.1

การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
ปัจจัยความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
•

ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงทางด้านสิ นเชื�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทําให้
เชื�อมัน� ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที�มีประวัติสินเชื�ออยูใ่ นระดับที�เหมาะสม

•

ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี� ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ
หาแหล่งเงินทุน แสดงให้เห็นได้จากการที�มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกู้ยืมที� ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ
ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการได้ต� งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสิ นเชื�อ
ที�ตกลงไว้ให้เพียงพอ

•

ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
กลุ่มกิ จการจึงมีความเสี� ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงิน ตราต่างประเทศ เนื� องจากกลุ่มกิ จการมีการซื� อ
สิ นค้าจากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงได้ทาํ สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้ องกันความเสี� ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั�น

3.2

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินและกิจกรรมป้ องกันความเสี� ยง
กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื� องมือดังกล่าวรับรู ้ในงบการเงินในวันเริ� มแรก
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้ องกันความเสี� ยงให้แก่กลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวในอัตราแลกเปลี�ยน
ด้วยการกําหนดอัตราที�จะใช้รับรู ้สินทรัพย์ที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศที�จะได้รับจริ ง หรื อที�จะใช้รับรู ้หนี� สินที�เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศที�จะต้องจ่ายชําระ และวัดมูลค่าของอนุ พนั ธ์ทางการเงินภายหลังจากการรั บรู ้ เมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการกําไรและรายการขาดทุ น จากเครื� องมือ อนุ พนั ธ์จะนํามาหักกลบลบกัน ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน และ
จะแสดงรวมอยูใ่ นบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในกําไรหรื อขาดทุน
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31
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การจัดการความเสี� ยง (ต่อ)
3.3

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
เครื� องมือทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถ
แสดงได้ดงั นี�
•

•

•

ข้อมูลระดับที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินอย่าง
เดียวกัน
ข้อมูลระดับที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที�คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี�สินนั�น
ข้อมูลระดับที� 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินซึ� งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล
ที�ไม่สามารถสังเกตได้)

สิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี�การค้า
และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ ืมระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย หนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อยและเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น และหนี� สินทางการเงินอันได้แก่
เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบัน การเงิน เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น มีมูล ค่ายุติธรรมใกล้เคี ยงกับ ราคาตามบัญ ชี เนื� องจาก
มีระยะเวลาครบกําหนดที�ส� ัน
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
4

ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื� องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื�น ๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น
4.1

ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่ มกิ จการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อ สมมติฐานที� เกี� ยวข้อ งกับ เหตุ การณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชี อาจไม่ตรงกับผลที�เกิ ดขึ�นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที�สําคัญและข้อสมมติฐานที�มีความเสี� ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี�สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี�
1) ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
กลุ่มกิ จการได้กาํ หนดค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญเพื�อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี� การค้าซึ� งเกี� ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุ นอันเป็ นผลมาจากการที�ลูก ค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี� ค่าเผื�อหนี� ส งสัยจะสู ญนั�น เป็ นผลมาจาก
การที�กลุ่มกิจการได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ� งการประเมินนั�นอยูบ่ นพื�นฐานเกี�ยวกับประสบการณ์
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื�อเสี ยง และการผิดนัดชําระหนี�และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
2) ค่าเผือ� มูลค่าสิ นค้าลดลง
กลุ่มกิจการประมาณค่าเผื�อการลดลงมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเพื�อให้สะท้อนถึงมูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
โดยฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมัยและเคลื�อนไหวช้าของสิ นค้า สิ นค้าคงเหลือ
จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื�อทราบว่าเสื� อมสภาพและไม่สามารถขายได้
3) อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานสําหรั บ อาคารและอุป กรณ์ และสิ น ทรั พย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มกิ จการ
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื� อมราคาเมื�ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน
หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที�เสื� อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
4) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี ตามที�ได้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ วยสิ นทรั พย์ที�ก่อให้เกิ ดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ
(หมายเหตุขอ้ 17)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
4

ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
5) การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้เมื�อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่ นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต
โดยการประเมินจากโอกาสที�กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้
รอการตัดบัญ ชี ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จการได้พิ จารณาจากจํานวนกําไรทางภาษี ที� คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาเพื�อประมาณการจํานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�กลุ่มกิ จการควรรับรู ้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลา
รายงาน

5

การจัดการความเสี� ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของกลุ่มกิจการนั�นเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื� องของ
กลุ่มกิ จการ เพื�อสร้ างผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี�มีส่ วนได้เสี ยอื� น และเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที�เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อ ปรั บ โครงสร้ างทุน กลุ่ มกิ จการอาจปรั บ นโยบายการจ่ายเงิน ปั น ผลให้กับ ผูถ้ ือ หุ ้น การคืน ทุน ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื�อลดภาระหนี�สิน

6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ�งผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
(คณะกรรมการ) ได้รับ และสอบทานอย่า งสมํ�าเสมอเพื� อ ใช้ในการจัดสรรทรั พ ยากรให้กับ ส่ วนงานและเพื� อ ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของส่ วนงาน
การดําเนิ น งานของกลุ่ ม กิ จการเกี� ยวข้อ งกับ ส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคื อ การผลิ ต และจําหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เหล็กทรงยาวซึ� งตั�งอยู่ใน
ประเทศไทย การขายของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ ส่ วนการขายส่ งออกต่างประเทศนั�นเป็ นสัดส่ วนที�ไม่มี
สาระสําคัญ ดังนั�น รายได้จากการขายสิ นค้า ต้นทุนขาย กําไรขั�นต้น กําไรสําหรับปี และสิ นทรัพย์ท� งั หมดของส่ วนงานแสดงตาม
รู ปแบบที�นาํ เสนอในงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซ� ึ งมีรายการกับกลุ่มกิจการเป็ นสัดส่ วนเท่ากับ
หรื อมากกว่าร้อยละ 10.0 ของรายได้ท� งั หมดของกลุ่มกิจการเป็ นจํานวน 1 ราย (พ.ศ. 2560 : 1 ราย) ซึ�งรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้า
มีจาํ นวน 2,531 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 2,851 ล้านบาท) ซึ�งเป็ นการขายในประเทศ
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม
รายได้จากส่ วนงาน
ในประเทศ
ต่างประเทศ

7

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

20,297,660
1,948,613
22,246,273

18,392,869
1,308,603
19,701,472

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสั�น

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

1

4

-

-

35,521
484,067
519,589

42,108
888,181
42
930,335

704
377,434
378,138

1,404
784,936
42
786,382

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี�ย
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสั�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

0.05 - 0.50
-

0.05 - 0.80
1.00

0.10 - 0.50
-

0.10 - 0.80
1.00
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ต่อ)
ข)

รายการปรับปรุ งอื�นที�ไม่ใช่เงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื� อมสภาพ
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคาร
และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
กําไรจากการกลับรายการใบลดหนี�

ค)

พ.ศ. 2561
พันบาท
-

137,773

-

-

(71)

1,700

(121)

(1)

-

474,211

-

31

40

18,171

-

4

61,000
(1)
60,968

(163)
631,692

(121)

34

เงินสดรับ (จ่ายคืน) อื�นจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นลดลง
หนี�สินหมุนเวียนอื�น และ
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย

ง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

14,350

47,825

10,834

22,659

(14,497)
(11,627)
(11,774)

(9,304)
(10,887)
27,634

(572)
(2,693)
7,569

2,132
(376)
24,415

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

การปรับปรุ งด้วยเงินสดที�เกิดจากการกูย้ มื สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ดอกเบี�ยจ่าย
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พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

(93,653)

(104,744)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
(60,519)

(64,773)
39

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ต่อ)
จ)

รายการที�ไม่เกี�ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี�
เงิน ลงทุน ในหลักทรั พย์เผื�อ ขายในงบการเงิน รวมสําหรั บปี สิ� น สุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บันทึ กด้วยมูล ค่ายุติธรรม
กลุ่มกิ จการบันทึกกําไรที�ยงั ไม่เกิ ดขึ�น จากเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 0.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 1.1 ล้านบาท) เป็ นรายได้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
การจัดประเภทเครื� องจักรพร้อมอะไหล่และวัสดุสิ�นเปลืองของเตาถลุง MBF จํานวน 521 ล้านบาท จากหมวดที�ดิน อาคาร
และอุปกรณ์มาเป็ นหมวดสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื�อวันที� 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) อนุ มตั ิให้หักกลบลบหนี�
ระหว่างลู กหนี� อื� น จาก TSGH จํานวน 71 ล้านบาท ซึ� งแสดงเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุน เวีย นอื� น ในงวดก่ อ นและส่ วนของ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (หมายเหตุ 32 จ))
รายการที�ไม่เกี�ยวข้องกับเงินสดที�เกิ ดจากการซื� อและการเพิ�มขึ�นของอาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรั บ
ปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม มีดงั นี�

เจ้าหนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื�อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้าหนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป
8

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

37,314
126,105
(149,934)

13,215
276,157
(252,058)

11,362
3,311
(14,419)

2,644
36,881
(28,163)

13,485

37,314

254

11,362

เงินลงทุนระยะสั� น
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั�นเป็ นเงินฝากประจําไม่เกิ น 12 เดือน มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีวนั
ครบกําหนดวันที� 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มกิจการใช้เงินลงทุนระยะสั�นดังกล่าวเป็ นหลักประกันหนังสื อคํ�าประกันธนาคาร
ตามหมายเหตุขอ้ 34.1
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9

ลูกหนี�การค้ าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น
- กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 32 ข))
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี�การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี�อื�น - กิจการอื�น
- กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 32 ข))
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

814,220

731,532

-

-

464,272
(58,212)
1,220,280
1,206

236,845
(17,635)
950,742
1,093

42,244
42,244
32

88,382
88,382
2

199
37,165
1,258,850

153
11,942
963,930

37,940
7,052
87,268

28,540
9,874
126,798

ลูกหนี� การค้ามีกาํ หนดระยะเวลาชําระหนี� ตามปกติ ที� กาํ หนดไว้ 15 วัน ถึ ง 90 วัน (พ.ศ. 2560 : 15 วัน ถึ ง 90 วัน) ณ วันที� 31 มีนาคม
สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างเกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ

1,134,674

910,432

42,244

88,382

49,956
75,528
18,334
1,278,492
(58,212)
1,220,280

39,489
18,456
968,377
(17,635)
950,742

42,244
42,244

88,382
88,382

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิ จการได้ทาํ สัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื�อทําการขายลดลูกหนี� กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ� ง
ซึ�งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนที�ผซู ้ �ือยอมรับไปยังผูซ้ �ือแล้ว
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนี� ให้กบั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็ น
จํานวน 9,496 ล้านบาท และ 7,890 ล้านบาท ตามลําดับ
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การตัดจําหน่ ายลูกหนี� การค้า
บริ ษทั อื�นจํานวน 4.24 ล้านบาท ซึ�งได้มีการตั�งค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว
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10

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อะไหล่
วัสดุของใช้สิ�นเปลือง และอื�น ๆ
หัก ค่าเผือ� การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื� อมสภาพ
- วัตถุดิบ
- อะไหล่
- วัสดุของใช้สิ�นเปลืองและอื�น ๆ
บวก สิ นค้าระหว่างทาง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

786,519
418,460
1,352,467
507,207
393,239
3,457,892

644,340
399,281
1,219,927
541,996
315,094
3,120,638

-

-

(49,997)
(18,192)
3,389,703
88,253
3,477,956

(67,241)
(56,130)
(32,582)
2,964,685
147,231
3,111,916

-

-

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที�รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจํานวน 20,762 ล้านบาท
(พ.ศ. 2560 : 17,628 ล้านบาท)
ในระหว่างปี สิ� น สุ ดวัน ที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ค่าตัดจําหน่ ายลู กกลิ�ง ซึ� งจัดอยู่ในกลุ่ มวัสดุ ของใช้สิ� นเปลืองและอื� น ๆ จํานวน
41 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (พ.ศ. 2560 : 48 ล้านบาท)
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการบันทึกกลับรายการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ และสิ นค้า
เสื� อมคุณภาพจํานวน 88 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม เนื�องจากมีการจําหน่ายไปในระหว่างปี
ในระหว่างสิ� น สุ ดวัน ที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั บัน ทึกกลับรายการค่าเผื�อ การลดมูล ค่าสิ นค้าคงเหลือ และมูลค่ าสิ น ค้า
เสื� อมสภาพจํานวน 21 ล้านบาท และบันทึ กค่าเผื�อการลดมูลค่ าวัตถุดิบจํานวน 65 ล้านบาท และมูลค่าสิ นค้าเสื� อมสภาพจํานวน
10 ล้านบาท เป็ นส่ วนหนึ� งของต้นทุ นขาย โดยบัน ทึกค่าเผื�อการลดมูลค่ าอะไหล่และวัสดุสิ� นเปลืองของเตาถลุงเต็มจํานวนเป็ น
จํานวน 63 ล้านบาท เป็ นส่ วนหนึ� งของค่าใช้จ่ายอื�น ตามที� ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการได้วางแผนที� จะขายเครื� อ งจักรเตาถลุ ง MBF
พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ� นเปลืองที�เกี� ยวข้องตามที� เปิ ดเผยในหมายเหตุ 12 และจัดประเภทรายการดังกล่าวใหม่ไปเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
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11

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

12

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

39,380
25,104
64,484

11,360
32,099
43,459

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
1,510
1,510

2,059
2,059

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที�ถือไว้ เพื�อขาย
รายละเอียดของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายมีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม

เครื� องจักร อะไหล่และวัสดุสิ�นเปลือง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

460,000

521,000

-

-

ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ�งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เนื�องจากวัตถุดิบที�ใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสู งกว่าเมื�อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาเศษเหล็ก อีกทั�งราคายังมีความผันผวนสู ง ทําให้เกิดผลเสี ยต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF
ณ วัน ที� 31 มี น าคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จ การมี แ ผนการขายเครื� อ งจัก ร อุ ป กรณ์ เตาถลุ ง MBF พร้ อ มอะไหล่ แ ละ
วัสดุสิ� น เปลือ งที�เกี� ยวข้อง โดยกลุ่ มกิ จการดําเนิ น การตามแผนเพื�อหาผูซ้ �ื อ ซึ� งคาดว่าการขายจะเสร็ จสมบู รณ์ ภายใน 1 ปี ดังนั�น
กลุ่มกิ จการจึงจัดประเภทเครื� องจักร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ�นเปลืองเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ถือไว้เพื�อขาย ซึ�งมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนสุ ทธิ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวน 521 ล้านบาท
เมื�อวันที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาซื�อสิ นทรัพย์กบั ผูซ้ �ื อรายหนึ� งสําหรับ เครื� องจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF
พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวข้อง
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการรับรู ้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายจํานวน 61 ล้านบาท ซึ� งเป็ นผลจาก
การเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน โดยบันทึกไว้เป็ นค่าใช้จ่ายอื�นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ดังนั�นมูลค่าที�คาดว่าจะได้
รับคืนสุ ทธิ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็ นจํานวน 460 ล้านบาท
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการยืนยันว่ายังคงยึดถือในแผนการขายสิ นทรั พย์ โดยคาดว่าการรื� อถอนและ
ขนส่ งจะใช้ระยะเวลา 12-18 เดือน ดังนั�นสิ นทรัพย์เหล่านี� จึงยังคงจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย ณ วันที�
31 มีนาคม พ.ศ. 2561
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ไทย
ไทย
ไทย

ชื� อบริษัท

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2,554,386
3,656,874
9,181,787
15,393,047

ราคาทุน
(3,380,000)
(3,380,000)

วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2561
ค่ าเผื�อ
การด้อยค่ า
2,554,386
3,656,874
5,801,787
12,013,047

ราคาตาม
บัญชี (สุ ทธิ)

2,554,386
3,656,874
9,181,787
15,393,047

ราคาทุน

(3,380,000)
(3,380,000)

วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2560
ค่ าเผื�อ
การด้อยค่ า

2,554,386
3,656,874
5,801,787
12,013,047

ราคาตาม
บัญชี (สุ ทธิ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)

44

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับไม่ต�าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั�นจึงไม่มีการตั�งค่าเผือ� การด้อยค่าเพิม� ขึ�น

จัดตั�งขึน�
ในประเทศ

รายละเอียดเกี�ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี�

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
14

เงินลงทุนเผื�อขาย
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือ� ขาย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

3,300

2,200

-

-

200
3,500

1,100
3,300

-

-

เงินลงทุนเผื�อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ� งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอ้างอิงจากราคาเสนอซื� อล่าสุ ด ณ วันสิ� นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจัดอยู่ในระดับที� 1
ของลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
15

เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการไม่ได้บ ันทึ กเงิน ลงทุน ในบริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิส เซส จํากัด
ซึ� งถือหุ ้นโดยบริ ษทั เหล็กก่ อสร้างสยาม จํากัด ในอัตราร้ อยละ 24 ของทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย เนื� องจากกลุ่มกิ จการไม่มีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสําคัญในการกําหนดนโยบายทางการเงิน และการดําเนิ นงาน และไม่มีกรรมการที�มีอาํ นาจลงนามผูกพันในบริ ษ ัท
สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด กลุ่มกิจการได้บนั ทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็ นจํานวนเงิน
1,241 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นระยะยาวอื� นมีจาํ นวน 125.52 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 109.44 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื�น ถูกประเมินโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดซึ� งประเมินโดยผูเ้ ชี�ยวชาญอิสระ มูลค่ายุติธรรมนี�
ถูกจัดอยูใ่ นระดับที� 3 ของลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
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ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
- ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
จัดประเภทรายการใหม่
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
- ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคา
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(81,284)
(935)
628,405
4,500,537
(2,746,641)
(1,125,491)
628,405

798,694
798,694

699,080
95
11,832
(3,403)
3,020
-

714,611
84,083
798,694

4,492,013
(2,668,377)
(1,124,556)
699,080

714,611
714,611

ที�ดนิ
พันบาท

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดนิ อาคารและ
สิ� งปลูกสร้ าง
พันบาท

12,480,220
(9,525,006)
(857,446)
2,097,768

(2,395,713)
538,164
1,336,549
(366,943)
(473,153)
2,097,768

3,346,116
26,961
105,903
(295,369)
203,270
71,983
-

15,038,438
(9,899,497)
(1,792,825)
3,346,116

เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
พันบาท

202,911
(162,062)
(123)
40,726

(13,339)
(123)
40,726

38,346
5,638
10,603
(14,794)
14,395
-

201,464
(163,118)
38,346

อุปกรณ์ สํานักงาน
และเครื� องตกแต่ ง
พันบาท

3,217
(3,110)
107

(17)
107

49
75
(213)
213
-

3,355
(3,306)
49

ยานพาหนะ
พันบาท

67,144
67,144

67,144

43,395
152,998
(128,338)
(911)

43,395
43,395

งานระหว่ าง
ก่อสร้ าง
พันบาท

46

18,052,723
(12,436,819)
(1,983,060)
3,632,844

(2,395,713)
538,164
1,336,549
(461,583)
(474,211)
3,632,844

4,841,597
269,850
(313,779)
220,898
71,983
(911)

20,493,276
(12,734,298)
(2,917,381)
4,841,597

รวม
พันบาท

งบการเงินรวม
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798,694
798,694
798,694
798,694
798,694
798,694

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
- ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ
พันบาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

4,498,560
(2,824,539)
(1,124,556)
549,465

628,405
54
181
(2,032)
1,109
935
(180)
141
(79,148)
549,465

4,500,537
(2,746,641)
(1,125,491)
628,405

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดนิ อาคารและ
สิ� งปลูกสร้ าง
พันบาท

12,406,246
(9,766,854)
(778,855)
1,860,537

2,097,768
1,990
128,361
(197,834)
117,987
78,591
(6,491)
6,491
(366,326)
1,860,537

12,480,220
(9,525,006)
(857,446)
2,097,768

เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
พันบาท

202,796
(142,394)
(7)
60,395

40,726
4,925
33,227
(37,662)
37,501
116
(605)
605
(18,438)
60,395

202,911
(162,062)
(123)
40,726

อุปกรณ์ สํานักงาน
และเครื� องตกแต่ ง
พันบาท

3,081
(2,862)
219

107
10
138
(284)
284
(36)
219

3,217
(3,110)
107

ยานพาหนะ
พันบาท

22,175
22,175

67,144
116,938
(161,907)
22,175

67,144
67,144

งานระหว่ าง
ก่อสร้ าง
พันบาท

47

17,931,552
(12,736,649)
(1,903,418)
3,291,485

3,632,844
123,917
(237,812)
156,881
79,642
(7,276)
7,237
(463,948)
3,291,485

18,052,723
(12,436,819)
(1,983,060)
3,632,844

รวม
พันบาท

งบการเงินรวม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
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ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

อุปกรณ์ สํานักงาน
และเครื� องตกแต่ ง
พันบาท
ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าเสื� อมราคา
ค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานระหว่ าง
ก่อสร้ าง
รวม
พันบาท
พันบาท

78,719
(71,412)
7,307

7,495
7,495

86,214
(71,412)
14,802

7,307
916
8,801
(4,106)
4,078
(3,980)
(31)
12,985

7,495
29,664
(8,801)
(911)
27,447

14,802
30,580
(4,106)
4,078
(911)
(3,980)
(31)
40,432

84,330
(71,314)
(31)
12,985

27,447
27,447

111,777
(71,314)
(31)
40,432
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
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ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเสื� อมราคา
ค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อุปกรณ์ สํานักงาน
และเครื� องตกแต่ ง
พันบาท

งานระหว่ าง
ก่อสร้ าง
พันบาท

รวม
พันบาท

84,330
(71,314)
(31)
12,985

27,447
27,447

111,777
(71,314)
(31)
40,432

12,985
962
28,330
(33,611)
33,536
(9,528)
31
32,705

27,447
1,117
(28,330)
234

40,432
2,079
(33,611)
33,536
(9,528)
31
32,939

80,011
(47,306)
32,705

234
234

80,245
(47,306)
32,939

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื�อวันที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริ เวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด จากเหตุการณ์
ดังกล่าวทําให้อาคาร เครื� องจักรและอุปกรณ์ซ� ึ งตัดค่าเสื� อมราคาทั�งจํานวนแล้วได้รับความเสี ยหายบางส่ วน โดยบริ ษทั อยู่ระหว่าง
ดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกัน ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับเงิน
ชดเชยความเสี ยหายบางส่ วนจากบริ ษทั ประกันภัยเป็ นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท ซึ� งบันทึกอยูใ่ นรายได้อื�นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
(หมายเหตุขอ้ 26)
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สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
16

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ตั�งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)
ของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นการชัว� คราว เนื� องจากวัตถุดิบที�ใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสู งกว่า
เมื�อเปรี ยบเทียบกับราคาเศษเหล็กอีกทั�งยังมีความผันผวนสู ง ทําให้เกิดผลเสี ยต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง
MBF ซึ� งเตาถลุง MBF ยังคงหยุดการผลิตชั�วคราวถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ค่าเสื� อมราคาและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ของเตาถลุง MBF
ซึ�งเกิดขึ�นในช่วงหยุดการผลิตชัว� คราว สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม 2560 มีจาํ นวนรวม 10 ล้านบาท
ณ วัน ที� 31 มีน าคม พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที� 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื� อ ง การด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พย์ กลุ่ มกิ จการ
ได้ป ระเมิน มูล ค่ าที� คาดว่าจะได้รับ ของเตาถลุ ง MBF โดยใช้วิธีมูล ค่ ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์ซ� ึ งเป็ นราคาที� เสนอโดยผูเ้ สนอซื� อ
หักต้น ทุ น ในการขาย ซึ� งพบว่ามูล ค่ าที� คาดว่าจะได้รับคื นนั�น ตํ�ากว่ามูล ค่าตามบัญชี ดังนั�น กลุ่ มกิ จการจึงรั บ รู ้ ค่าเผื�อ การด้อ ยค่ า
ของเครื� องจักรเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) เป็ นจํานวน 465 ล้านบาท ทั�งนี� ค่าเผือ� การด้อยค่าของเตาถลุง MBF จํานวนรวม
ทั�งสิ� น 1,336 ล้านบาท ได้รวมค่าเผื�อการด้อยค่าซึ� งถูกรับรู ้ในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 871 ล้านบาทแล้ว ดังนั�นเตาถลุง MBF มีมูลค่า
ที�คาดว่าจะได้รับคืนสุ ทธิเท่ากับ 521 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มกิ จการวางแผนการขายเครื� องจักรเตาถลุ ง MBF พร้ อมอะไหล่ และวัส ดุสิ� น เปลือ งที� เกี� ยวข้อ งโดยกลุ่ มกิ จการ
เริ� มดําเนินการตามแผนเพื�อหาผูซ้ �ือ ซึ� งคาดว่าการขายจะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดังนั�น กลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเครื� องจักรเตาถลุง
MBF เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
กลุ่มกิ จการได้ต� งั ค่าเผื�อการด้อยค่าเครื� องจักรและอุปกรณ์ลา้ สมัยเป็ นจํานวน 9 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื�อการด้อยค่าที�เคย
ปรับลดลงในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 72 ล้านบาท เนื�องจากได้มีการตัดจําหน่ายและจําหน่ายเครื� องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวแล้ว
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ค่ าความนิยม - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พันบาท
ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
หัก ค่าเผือ� การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

5,607,769
(1,491,432)
(660,323)
3,456,014

3,456,014
3,456,014

5,607,769
(1,491,432)
(660,323)
3,456,014

3,456,014
3,456,014

5,607,769
(1,491,432)
(660,323)
3,456,014

ค่าความนิ ยมเกิดจากการซื� อบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เมื�อวันที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตั�งแต่วนั ที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี�ยนเป็ นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมแทน
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สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
17

ค่ าความนิยม - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะ
ได้รับไม่ต�าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั�นไม่มีการด้อยค่าที�จาํ เป็ นเพิ�มขึ�น
ค่าความนิยมได้ถูกปันส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกําหนดตามส่ วนงาน (บริ ษทั ย่อย)
การปันส่ วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี�
งบการเงินรวม

การปั นส่วนค่าความนิ ยม

เหล็กสยาม
(2001)
ล้ านบาท

พ.ศ. 2561
เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม
ล้ านบาท

1,685

1,771

รวม
ล้ านบาท

เหล็กสยาม
(2001)
ล้ านบาท

พ.ศ. 2560
เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม
ล้ านบาท

รวม
ล้ านบาท

3,456

1,685

1,771

3,456

ข้อสมมติฐานที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี�
ค่ าความนิยม
กําไรขั�นต้น1
อัตราการเติบโต2
อัตราคิดลด3
1
2

3

ร้อยละ 3.25 และ ร้อยละ 7.44
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 9

กําไรขั�นต้นจากงบประมาณ
อัตราการเติ บ โตถัวเฉลี� ยถ่ วงนํ�าหนักของกระแสเงิ นสดสําหรั บ รอบระยะเวลาที� ครอบคลุ มโดยงบประมาณหรื อประมาณการ
ทางการเงินล่าสุ ด
อัตราคิดลดก่อนภาษีที�ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี�ได้ถูกใช้เพื�อการวิเคราะห์หน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด
ฝ่ ายบริ ห ารพิ จารณากําไรขั�น ต้น จากงบประมาณโดยอ้างอิ งจากผลประกอบการในอดี ตที� ผ่า นมาประกอบกับ การคาดการณ์
การเติบ โตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้สอดคล้องกับประมาณการที� รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม
ซึ�งอัตราคิดลดต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที�สะท้อนถึงความเสี� ยงซึ�งเป็ นลักษณะเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับส่ วนงานนั�น ๆ
ข้อสมมติฐานหลักที�มีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด
หากลดอัตราการเติบโตลงร้อยละ 1.0 หรื อเพิ�มอัตราคิดลดขึ�นร้อยละ 1.0 จะทําให้มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนมีค่าใกล้เคียงกับราคา
ตามบัญชีในบางหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั�ง
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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รวม
พันบาท

247,963
(182,836)
65,127

-

247,963
(182,836)
65,127

65,127
759
5,548
(1,321)
1,321
911
(24,322)
48,023

5,548
(5,548)
-

65,127
6,307
(1,321)
1,321
911
(24,322)
48,023

253,860
(205,837)
48,023

-

253,860
(205,837)
48,023

48,023
141
815
(729)
729
(24,619)
24,360

2,047
(815)
1,232

48,023
2,188
(729)
729
(24,619)
25,592

254,087
(229,727)
24,360

1,232
1,232

255,319
(229,727)
25,592
53

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
18

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั�ง
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จัดประเภทใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
พันบาท

238,641
(174,721)
63,920

-

238,641
(174,721)
63,920

63,920
753
5,548
911
(23,887)
47,245

5,548
(5,548)
-

63,920
6,301
911
(23,887)
47,245

245,853
(198,608)
47,245

-

245,853
(198,608)
47,245

47,245
(24,264)
22,981

1,232
1,232

47,245
1,232
(24,264)
24,213

245,853
(222,872)
22,981

1,232
1,232

247,085
(222,872)
24,213
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
19

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที�จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที�จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที�จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
- หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที�จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

3,468

4,616

935

895

34,580
38,048

33,489
38,105

11,590
12,525

11,286
12,181

(473)

(302)

-

-

(600)
(1,073)

(560)
(862)

-

-

36,975

37,243

12,525

12,181

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ�มในกําไรหรื อขาดทุน
เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

128 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

37,243
1,284
(1,552)
36,975

31,937
5,138
168
37,243

12,181
1,227
(883)
12,525

10,553
1,784
(156)
12,181

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
19

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื� อ นไหวของสิ น ทรั พย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี - สุ ท ธิ สํ าหรั บ ปี สิ� น สุ ดวัน ที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ� การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื� อมสภาพ
ค่าเผือ� การด้อยค่าอาคาร เครื� องจักร อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือ� ขาย
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1 เมษายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

เพิม� (ลด)ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
พันบาท

เพิม� (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

736

-

-

736

2,235
215
34,919
38,105

(1,328)
(215)
2,998
1,455

(1,512)
(1,512)

907
36,405
38,048

(560)
(302)
(862)

(171)
(171)

(40)
(40)

(600)
(473)
(1,073)

37,243

1,284

(1,552)

36,975
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
19

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื� อ นไหวของสิ น ทรั พย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี - สุ ท ธิ สํ าหรั บ ปี สิ� น สุ ดวัน ที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ� การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื� อมสภาพ
ค่าเผือ� การด้อยค่าอาคาร เครื� องจักร อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือ� ขาย
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1 เมษายน
พ.ศ. 2559
พันบาท

เพิม� (ลด)ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
พันบาท

เพิม� (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

736

-

-

736

1,744
32,399
34,879

491
215
2,132
2,838

388
388

2,235
215
34,919
38,105

(340)
(2,602)
(2,942)

2,300
2,300

(220)
(220)

(560)
(302)
(862)

31,937

5,138

168

37,243

ณ วัน ที� 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี สําหรั บ รายการขาดทุ น ทางภาษี ที� ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรั บ รู ้
ไม่เกิ นจํานวนที�เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน� ัน กลุ่มกิ จการไม่ได้รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้จาํ นวน 1,115 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 1,127 ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 5,576 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :
5,635 ล้านบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
19

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ� การด้อยค่าอาคาร เครื� องจักร อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ� การด้อยค่าอาคาร เครื� องจักร อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1 เมษายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

เพิม� (ลด)ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
พันบาท

6
12,175
12,181

(6)
1,233
1,227

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม� (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
31 มีนาคม
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
(883)
(883)

12,525
12,525

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม� (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
31 มีนาคม
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

1 เมษายน
พ.ศ. 2559
พันบาท

เพิม� (ลด)ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
พันบาท

10,854
10,854

6
1,477
1,483

(156)
(156)

6
12,175
12,181

(301)

301

-

-

10,553

1,784

(156)

12,181

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิ น ทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สําหรับ รายการขาดทุน ทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับ รู ้ ไม่เกิ น
จํานวนที�เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน� นั บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
จํานวน 50 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 59 ล้านบาท) ที�เกิ ดจากรายการขาดทุนจํานวน 250 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 296 ล้านบาท) ที�สามารถยกไป
เพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
20

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอขอคืน
ลูกหนี�ระยะยาว TS Global Holdings Pte. Ltd.
(หมายเหตุขอ้ 32 ข))
อื�น ๆ

21

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

66,644

88,409

37,795

32,064

11,830
78,474

71,220
8,220
167,849

4,916
42,711

71,220
3,827
107,111

เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
กูเ้ พิ�มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

2,194,928
200,000
(620,587)
1,774,341

2,044,148
350,780
(200,000)
2,194,928

150,000
200,000
(350,000)
-

350,000
(200,000)
150,000

เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน - บริษัท
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั จํานวนทั�งสิ� น 150 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ
2.66 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนในวันที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่ อย
ณ วัน ที� 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 เงิ น กู้ยืม ระยะสั� นจากสถาบัน การเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยจํานวนทั�งสิ� น 1,774 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :
2,045 ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราดอกเบี�ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ) และมีกาํ หนดชําระคืน
ระหว่างวันที� 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที� 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2560 : วันที� 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที� 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2560)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
22

เจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�อื�น
งบการเงินรวม

เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�น
- กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 32 ข))
เจ้าหนี�อื�น - กิจการอื�น
- กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 32 ข))
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริ ษทั อื�น

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

778,632

687,857

-

-

2,943
18,191

2,493
41,188

4,960

15,236

32,536
68,203
471,882
1,372,387

28,009
50,452
558,377
1,368,376

35,228
63,330
103,518

31,202
91,845
138,283

ส่ วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่ วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 32 จ))
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

-

-

-

-

-

270,596
270,596

-

270,596
270,596
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
23

ส่ วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินกูย้ มื จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี
24

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

-

200,000
(200,000)
-

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

186,158
19,415
205,573

180,244
11,175
191,419

55,648
2,299
57,947

54,985
1,416
56,401

23,589
11,431
35,020

23,425
3,066
26,491

7,296
1,361
8,657

6,847
406
7,253

(9,239)

4,547

(4,417)

(780)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
-

200,000
(200,000)
-

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน:
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงิน
(กําไร)ขาดทุนที�รวมอยูใ่ นกําไรจากการ
ดําเนินงาน:
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

การวัดมูลค่าใหม่ที�รับรู ้ใน
(กําไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นัก งานเป็ นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงิ น เดื อ นเดื อ นสุ ดท้ายซึ� งให้ผ ลประโยชน์ แก่ พ นัก งาน
ในรู ปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที�จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กบั ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุ ดท้าย
ของพนักงานก่อนที�จะเกษียณอายุ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี�
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

191,419
22,180
7,481
5,359

171,269
22,275
4,216

56,401
6,415
823
1,419

50,304
6,077
1,176

3,298

3,742

13

(734)

(8,185)
(4,352)
(11,627)
205,573

12,376
(11,572)
(10,887)
191,419

(1,599)
(2,832)
(2,693)
57,947

2,849
(2,895)
(376)
56,401

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การอดีต
ต้นทุนดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่
(กําไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์
(กําไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
กําไรที�เกิดจากประสบการณ์
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี�

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

2.72 ถึง 2.99
5.00
0.00 ถึง 22.00

2.30 ถึง 2.54
4.95
0.00 ถึง 23.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.72
5.00
0.00 ถึง 22.00

2.38
4.95
0.00 ถึง 23.00
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี�
งบการเงินรวม
การเปลีย� นแปลง
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

เพิม� ขึน� (ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเพิม� ของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
(20,776)
22,248
(22,028)

(19,729)
21,817
(20,989)

24,278
(19,382)
10,234

22,939
(18,975)
9,823

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย� นแปลง

เพิม� ขึน� (ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

การเพิม� ของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
(5,341)
5,885
(5,691)

(5,265)
5,871
(5,586)

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
6,188
(5,182)
1,890

6,116
(5,161)
1,899

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี� อา้ งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ� ง ขณะที�ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื� องอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คือ 10.52 ปี ถึง 12.81 ปี (พ.ศ. 2560 : 11.03 ปี ถึง 13.38 ปี )
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
25

สํ ารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม

ณ วันที� 1 เมษายน
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที� 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

363,691
2,180
365,871

337,305
26,386
363,691

363,691
2,180
365,871

337,305
26,386
363,691

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้
26

รายได้อื�น
งบการเงินรวม

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน - สุ ทธิ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น
รายได้ดอกเบี�ย
เงินชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัย
อื�น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

3,091
14,400
3,103
25,000
15,392
60,986

15,685
4,151
6,683
26,664
53,183

86,566
2,203
88,769

2,146
539,499
58,498
6,264
606,407
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
27

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม

การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา
ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
ค่าวัสดุและของใช้สิ�นเปลืองใช้ไป
ค่าเชื�อเพลิง
ค่าเสื� อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าตัดจําหน่ายลูกกลิ�ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าขนส่ งและค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเช่า
หนี�สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื� อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื� องจักรและอุปกรณ์ลา้ สมัย
28

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

(151,719)
14,616,813
935,581
656,091
529,810
938,706
2,445,480
711,085
206,741
189,838
60,415
47,405
40,577

(966,610)
13,394,975
571,522
619,254
533,949
926,224
1,963,338
609,492
197,876
230,943
49,882
44,835
-

33,793
267,441
1,025
310
66
29,434
-

27,867
265,832
1,020
238
86
27,702
-

-

117,352
474,211

-

31

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

-

62,886
474,211
537,097

ค่ าใช้ จ่ายอื�น

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื� องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน - สุ ทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
4
4

31
31

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
29

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
เพิ�มในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)
เพิ�ม(ลด)ในหนี�สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงินได้รอขอคืน
ของปี ก่อนๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

132,219
132,219

132,092
132,092

-

-

(1,455)

(2,838)

(1,227)

(1,483)

171
(1,284)

(2,300)
(5,138)

(1,227)

(301)
(1,784)

130,935

126,954

(1,227)

(1,784)

130,935

99,981
226,935

(1,227)

17,138
15,354
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
29

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ที�บริ ษทั ใหญ่ต� งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�:
งบการเงินรวม

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
- รายได้ที�ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
- ผลแตกต่างชัว� คราวและขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการตัดรายการระหว่างกัน
- รายได้ที�ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี (เงินปันผล)
- ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักภาษี
- ค่าใช้จ่ายที�สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

585,289
117,058

440,685
88,137

-

91,203

18,992
6,675
(2,597)

93,823
(107,900)
10,415
(1,502)

(9,193)
130,935

(47,222)
126,954

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20)
- รายได้ที�ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี (เงินปันผล)
- ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักภาษี
- ค่าใช้จ่ายที�สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้
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42,375
8,475
657
(1,166)

543,078
108,616
(107,900)
1,661
(354)

(9,193)
(1,227)

(3,807)
(1,784)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
29

ภาษีเงินได้ (ต่อ)

อัตราภาษีที�แท้จริ ง

พ.ศ. 2561
อัตราภาษี
ร้ อยละ

พ.ศ. 2560
อัตราภาษี
ร้ อยละ

(3)

3

ภาษีเงินได้ที�ลด/(เพิ�ม)ที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นมีดงั นี�
งบการเงินรวม

การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุ
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผื�อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2561
ภาษี
ลด/(เพิม� )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

9,239

(1,512)

200
9,439

(40)
(1,552)

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุขอ้ 19)

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2560
ภาษี
ลด/(เพิม� )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

7,727

(4,546)

388

(4,158)

160
7,887

1,100
(3,446)

(220)
168

880
(3,278)

-

-

(1,552)
(1,552)

168
168
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุขอ้ 19)

พ.ศ. 2560

ก่ อนภาษี
พันบาท

ภาษี
ลด/(เพิม� )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

ก่ อนภาษี
พันบาท

ภาษี
ลด/(เพิม� )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

4,417
4,417

(883)
(883)

3,534
3,534

780
780

(156)
(156)

624
624

-

-

(883)
(883)

(156)
(156)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 141
68

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
30

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนักที�ออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม
กําไรสุ ทธิที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้ )

31

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

454,561
8,421,540,848
0.05

214,477
8,421,540,848
0.03

43,602
8,421,540,848
0.01

527,724
8,421,540,848
0.06

เครื� องมือทางการเงิน
31.1 สิ นทรัพย์ และหนี�สินทางการเงินที�เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที� 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

จํานวนเงิน

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
ฟรังก์สวิส
โครนาสวีเดน
เยน
เหรี ยญสิ งคโปร์

จํานวนเงิน

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
พันบาท

หนีส� ิ น
ทางการเงิน
พันบาท

อัตราแลกเปลี�ยน
ถัวเฉลีย�
ณ วันที� 31 มีนาคม

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
พันบาท

หนีส� ิ น
ทางการเงิน
พันบาท

อัตราแลกเปลี�ยน
ถัวเฉลี�ย
ณ วันที� 31 มีนาคม

540,911
5

124,082
8,156
52
621
177
354
-

31.23
38.44
43.83
32.69
3.74
0.29
23.82

237,704
-

91,203
28,469
134
193
502
205
86

34.45
36.79
43.02
34.42
3.86
0.31
24.65
งบการเงินฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

จํานวนเงิน

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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จํานวนเงิน

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
พันบาท

หนีส� ิ น
ทางการเงิน
พันบาท

อัตราแลกเปลี�ยน
ถัวเฉลี�ย
ณ วันที� 31 มีนาคม

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
พันบาท

หนีส� ิ น
ทางการเงิน
พันบาท

อัตราแลกเปลี�ยน
ถัวเฉลี�ย
ณ วันที� 31 มีนาคม

349

643

31.23

261

4,297

34.45

69

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
31

เครื� องมือทางการเงิน (ต่อ)
31.2 สั ญญาซื� อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อซื� อสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ�งครบกําหนดไม่เกิน 9 เดือน (พ.ศ. 2560 : 6 เดือน) ดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
จํานวนเงินตรา
ต่ างประเทศ
ที�ระบุในสั ญญา
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร

พ.ศ. 2560

มูลค่ ายุติธรรม จํานวนเงินตรา
เชิงบวก(เชิงลบ)
ต่ างประเทศ
พันบาท ที�ระบุในสั ญญา

500,000
418,000

(84)
(32)

มูลค่ ายุติธรรม
เชิงบวก(เชิงลบ)
พันบาท

5,308,109
-

(1,752)
-

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ�งครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือน (พ.ศ. 2560 : 4 เดือน) ดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
จํานวนเงินตรา
ต่ างประเทศ
ที�ระบุในสั ญญา
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

8,200,000

พ.ศ. 2560

มูลค่ ายุติธรรม จํานวนเงินตรา
เชิงบวก(เชิงลบ)
ต่ างประเทศ
พันบาท ที�ระบุในสั ญญา

1,047

4,000,000

มูลค่ ายุติธรรม
เชิงบวก(เชิงลบ)
พันบาท

1,251

มูลค่ า ยุติ ธรรมของสั ญ ญาซื� อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ากําหนดโดยใช้อ ัต ราที� ก ําหนดโดยธนาคารคู่ สั ญ ญาของ
กลุ่มกิจการเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั�น ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับขั�นมูลค่า
ยุติธรรม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บุ ค คลและกิ จการที� มีค วามสั ม พัน ธ์กับ บริ ษัท ไม่ ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม โดยที� บุ คคลหรื อ กิ จการนั�น มีอ าํ นาจควบคุ มบริ ษ ัท
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที�ดาํ เนิ นธุ รกิจการลงทุน บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
และบุคคลหรื อกิจการซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั�งกรรมการของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั�น และกิ จการที�ถูกควบคุมหรื อถูกควบคุมร่ วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที�
เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที� เกี� ยวข้องกันซึ� งอาจมีข� ึ นได้ตอ้ งคํานึ งถึ งรายละเอี ยดของความสั มพัน ธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัท
Tata Steel Limited
T S Global Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
T S Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata Steel IJmuiden BV
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี� เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Limited
Tata Sons Limited
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
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ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

ผลิตเหล็ก
การลงทุน
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่าย และซื�อมาขายไป
สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และ
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตลวดเหล็ก
ซื�อมาขายไป
ซื�อมาขายไป
ซื�อมาขายไป
ซื�อมาขายไป
ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ซื�อมาขายไป
ผลิตเหล็ก

บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริ การด้านที�ปรึ กษา
บริ การจัดซื�อจัดจ้าง

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
บริษัท
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
T S 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.
บริ ษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Tata Technologies Pte. Ltd.
บริ ษทั ทาทา คอมมิวนิ เคชัน� ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Tata International West Asia DMCC
Tata AIG General Insurance Co., Ltd
Tata Power Co.,Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ขนส่ ง
ค้าขายและบริ การจัดซื�อจัดจ้าง
ซื�อมาขายไป
ขนส่ ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซื�อมาขายไป
แปรรู ปและจัดจําหน่ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้างพื�นฐาน
ซื�อมาขายไป
ผลิตเหล็ก
บริ การด้านไอที
บริ การด้านไอที
บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
ซื�อมาขายไป
ประกันภัย
ผลิต ส่ ง และแจกจ่ายไฟฟ้า

ลักษณะความสั มพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ก)

รายการต่อไปนี� เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันที�สําคัญสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม
รายได้
รายได้จากการขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata Projects Limited
รวม
ดอกเบี�ยรับ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
รายได้ค่าบริ การจัดการ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
รวม
รายได้อื�น ๆ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel Limited
รวม

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

659,564

450,145

-

-

731,456
6,971
55,071
163,952
8,504
1,625,518

472,033
104,967
1,027,145

-

-

-

-

83,693

54,547

-

-

94,410
178,620

94,640
184,320

-

-

209,100
482,130

192,160
471,120

80
14,993
15,073

-

-

-

บริ ษทั ทําสัญญาบริ การกับบริ ษทั ย่อย โดยเรี ยกเก็บตามอัตราที�กาํ หนดในสัญญาซึ�งคํานวณโดยวิธีราคาทุนบวกกําไร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รายการต่อไปนี� เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันที�สําคัญสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ซื�อ
Tata Steel Limited
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading
Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata International Limited
Tata International West Asia DMCC
รวม
ซื�อสิ นทรัพย์
Tata Steel Limited
Natsteel (Xiamen) Ltd.
Tata Technologies Pte. Ltd.
รวม
ดอกเบี�ยจ่าย
T S Global Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
รวม

24,065
627,233

6,530
235,384

-

-

37,392
6,874
34,842
730,406

950,531
16,378
4,677
1,213,500

-

-

562
562

5,449
2,317
7,766

562
562

5,449
5,449

-

1,520
1,520

4,710
23,732
28,442

1,520
8,079
28,390
37,989
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รายการต่อไปนี� เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันที�สําคัญสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม
ค่าใช้จ่ายอื�น
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
Natsteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
บริ ษทั ทาทา เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Technologies Pte. Ltd.
Tata AIG General Insurance Co., Ltd.
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

148 รายงานประจำ�ปี 2560-2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

32

-

32

-

136
847
116
31
2,430

42
22
890
58
3,448

847
116
2,430

5
890
3,448

850
1,408
20
5,870

4,460

850
1,408
5,683

4,343

63,108
18,185
81,293

62,474
16,433
78,907

63,108
18,185
81,293

62,474
16,433
78,907

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ที�เกิดจากการขาย/ซื�อสิ นค้า การให้บริ การ และอื�น ๆ มีดงั นี�

ลูกหนี�การค้ ากิจการที�เกีย� วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
Natsteel Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata Projects Limited
รวม
ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกีย� 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 ทาทา คอมมิวนิเคชัน� ส์
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Power Co., Ltd.
รวม
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น
T S Global Holdings Pte. Ltd.
(หมายเหตุขอ้ 20)
เจ้ าหนี�การค้ ากิจการที�เกีย� วข้ องกัน
Tata Steel Limited
Tata International Singapore Pte. Ltd.
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

447,482
-

196,224
-

8,260
15,633

16,992
34,443

3,565
1,943
9,883
1,399
464,272

33,585
7,036
236,845

18,351
42,244

36,947
88,382

24
-

16
-

24
5,795
13,085

16
4,335
9,050

136

137

18,861
136

15,002
137

21
18
199

153

21
18
37,940

28,540

-

71,220

-

71,220

2,242
701
2,943

2,493
2,493

-

-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ที�เกิดจากการขาย/ซื�อสิ นค้า การให้บริ การ และอื�น ๆ มีดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

เจ้ าหนี�อื�นกิจการที�เกีย� 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
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
Tata Technologies Pte. Ltd.
รวม
ค)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

30,836
612
1,088
32,536

3,978
23,361
670
28,009

278
2,337
77
30,836
612
1,088
35,228

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

เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
การเปลี�ยนแปลงของเงินให้กูย้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินกูย้ มื เพิ�มระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

พ.ศ. 2561
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พันบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
2,719,634
61,006
2,780,640

1,965,744
753,890
2,719,634

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยจํานวนทั�งสิ� น 2,781 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 2,720 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.0 ถึง ร้อยละ 5.5 ต่อปี ) ไม่มีหลักทรัพย์ค� าํ ประกันและ
ไม่ระบุวนั ครบกําหนด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
การเปลี�ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิ จการที�เกี� ยวข้องกันสําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินกูย้ มื จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

-

201,822
(201,822)
-

1,988,798
(74,848)
1,913,950

2,253,588
(264,790)
1,988,798

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิ จการที�เกี�ยวข้องกันจํานวนทั�งสิ� น 1,914 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 1,989
ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบี� ยร้ อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราดอกเบี�ยร้ อยละ 1.50 ต่อปี ) เงิน กูย้ ืมระยะสั�น จากกิ จการที�
เกี�ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ที�ไม่มีหลักทรัพย์ค� าํ ประกันและไม่ระบุวนั ครบกําหนด
จ)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

-

270,596

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
-

270,596
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
จ)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
270,596
(270,596)
-

270,596
(270,596)
-

เมื�อวันที� 18 เมษายน พ.ศ. 2559 กิจการที�เกี�ยวข้องกันตกลงให้บริ ษทั เลื�อนระยะเวลาการชําระหนี� จากเดิมที�ถึงกําหนดชําระ
ในวันที� 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 เป็ นวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ�งเงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีดอกเบี�ย
บริ ษทั ได้จ่ายเงินล่วงหน้าสําหรั บการใช้เครื� องหมายการค้าให้ Tata Sons Limited จํานวนรวมประมาณ 71 ล้านบาท ในปี
พ.ศ. 2551 โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี�ยนตัวลูกหนี�จาก Tata Sons Limited เป็ น T S Global Holdings Pte. Ltd.
(“TSGH”) เมื� อ วัน ที� 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษ ัท ของ TSGH อนุ ม ัติ ให้หั ก กลบหนี� ระหว่า งลู ก หนี� อื� น
ซึ� งแสดงเป็ นสิ น ทรั พย์ไม่หมุน เวียนอื�นจาก TSGH จํานวน 71 ล้านบาท กับ ส่ วนของเงิน กู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
เมื�อวันที� 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันจํานวน 199 ล้านบาท
33

หนี�สินที�อาจเกิดขึน�
ในระหว่างปี สิ� น สุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั เหล็กก่ อสร้างสยาม จํากัด ซึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร
เรื� อ งการประเมิน เงิน เพิ� มรวมเป็ นเงิน 16 ล้านบาท ซึ� งเกี� ยวเนื� อ งกับ การเสี ยภาษี เงิน ได้นิ ติบุคคลครึ� งปี ของบริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ า ว
สําหรั บ ปี สิ� น สุ ดวัน ที� 31 มีน าคม พ.ศ. 2551 โดยบริ ษ ัท ย่อยประมาณการกําไรสุ ท ธิ สําหรั บ ปี ดังกล่าวขาดไปเกิ น กว่าร้ อยละ 25
ของกําไรสุ ทธิ ที� ทาํ ได้จริ ง โดยบริ ษ ัทย่อยเห็น ว่ามีเหตุ อนั ควรเกิ ดขึ�นในครึ� งปี หลังที�ทาํ ให้ประมาณการกําไรสุ ท ธิ ดงั กล่าวตํ�าไป
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การยืน� อุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากรแล้ว
ณ วัน ที� 31 มีน าคม พ.ศ. 2561 เรื� อ งดังกล่ าวยังไม่มี ข้อ ยุติ อย่างไรก็ต ามบริ ษ ัท ย่อ ยคาดว่าจะไม่ มีรายการที� จะต้อ งจ่ ายเพิ� ม เติ ม
จึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี�สินดังกล่าวในงบการเงิน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
34

ภาระผูกพัน
34.1 หนังสื อคํา� ประกันธนาคาร
หนั ง สื อ คํ�า ประกัน ที� อ อกโดยสถาบัน การเงิ น แก่ ก รมสรรพากร การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การนิ ค ม
อุ ต สาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วัน ที� 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จํานวน 325 ล้านบาท และ
305 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ
34.2 ภาระผูกพันเพื�อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี�ยวกับภาระผูกพัน ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี�
งบการเงินรวม

อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

34,471
2,237

22,988
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
2,237

880
-

34.3 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
ยอดรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี�
กลุ่มกิจการทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับที�ดิน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และ อุปกรณ์สาํ นักงาน
โดยจํานวนเงินขั�นตํ�าที�กลุ่มกิจการต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลิกได้มดี งั นี�
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2560
พันบาท

45,142
58,051
103,193

32,375
48,664
81,039

28,776
33,764
62,540

23,384
31,736
55,120
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
34

ภาระผูกพัน (ต่อ)
34.4 ภาระผูกพันจากการทําเลตเตอร์ ออฟเครดิต
เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื�อนไขการเป็ นหนี�สิน ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังนี�

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
35

พ.ศ. 2561
พัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พัน

366
523

4,527
96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พัน
พัน
-

-

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิ จการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่ อ ไปนี� แสดงถึ งข้อ มู ล เกี� ยวกับ การประเมิน มูล ค่ ายุติธรรมของสิ น ทรั พย์ท างการเงิ น และหนี� สิ น
ทางการเงินดังกล่าว
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส� ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
(แสดงรวมเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนอื�น)

2. เงินลงทุนเผื�อขาย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที�

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที�

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

1,047

1,362

-

-

ระดับ 2

3,500

3,300

-

-

ระดับ 1

31 มีนาคม ลําดับชั�น
พ.ศ. 2560 มูลค่ า
พันบาท ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ� ช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี� ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที� ส ามารถสั งเกตได้ ณ วันสิ� น รอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ� งคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราที� สะท้ อ นถึ ง ความเสี� ยง
ด้านสิ นเชื�อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ
เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาด
ที� มี สภาพคล่ องสํ าหรั บสิ นทรั พย์ หรื อหนี� สิ น
อย่างเดี ยวกันและกิ จการสามารถเข้าถึ งตลาดนั�น
ณ วันที�วดั มูลค่า

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
35

การวัดมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิ จการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่ อ ไปนี� แสดงถึ งข้อ มู ล เกี� ยวกับ การประเมิน มูล ค่ ายุติธรรมของสิ น ทรั พย์ท างการเงิ น และหนี� สิ น
ทางการเงินดังกล่าว (ต่อ)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส� ิ นทางการเงิน
หนี�สินทางการเงิน
1. สัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
(แสดงรวมเป็ นหนี�สิน
หมุนเวียนอื�น)

36

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที�

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที�

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

116

1,863

-

31 มีนาคม ลําดับชั�น
พ.ศ. 2560 มูลค่ า
พันบาท ยุตธิ รรม
-

ระดับ 2

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ� ช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี� ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที� ส ามารถสั งเกตได้ ณ วันสิ� น รอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ� งคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราที� สะท้ อ นถึ ง ความเสี� ยง
ด้านสิ นเชื�อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ

การส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่ ม กิ จการได้รับ สิ ท ธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น จํา นวน 2 บัตร เลขที� 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ
โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเมื�อวันที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวันที� 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ตามลําดับ
สําหรั บ การลงทุ นในการผลิตเหล็กลวด นํ�าเหล็ก เหล็กถลุ ง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก ทั�งนี� ภ ายใต้เงื�อนไข
ที�กาํ หนดบางประการ สิ ทธิประโยชน์ที�สาํ คัญ ประกอบด้วย
ก) ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าสําหรับเครื� องจักรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มโดยมีกาํ หนดเวลาสามปี
นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
36

การส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รายได้จากการขายในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมจําแนกตามกิ จกรรมที� ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน และไม่ได้รับ การส่ งเสริ ม
การลงทุนแสดงได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
ส่ วนที�ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้

-

พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ส่ วนที�ไม่ ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
รวม
พันบาท
พันบาท
20,297,660
1,948,613
22,246,273

20,297,660
1,948,613
22,246,273
งบการเงินรวม

ส่ วนที�ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้
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-

พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ส่ วนที�ไม่ ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
รวม
พันบาท
พันบาท
18,392,869
1,308,603
19,701,472

18,392,869
1,308,603
19,701,472

