บริ ษั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี
2561 - 2562

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

A

วิสัยทัศน์

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการ สร้างความปิติยินดี ให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับ ส�ำหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เราจะท�ำให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลส�ำเร็จ ด้วยการเพาะบ่ม วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการท�ำงานอย่างมี
ความสุขของพนักงานและการยึดมัน่ ในมาตรฐานสูงสุดของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
ความปลอดภัย
ลดอัตราความถีก่ ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIF) ให้เป็นศูนย์ มุง่ สูค่ วามเป็นองค์กรทีป่ ราศจากการบาดเจ็บ

B
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สารบัญ
2
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

20
ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

47
การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

74
รายงานจาก
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

4
ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทและบริษัทย่อย

28
ความเสี่ยง
ของธุรกิจ

64
การควบคุม
ภายใน

75
รายงานจาก
คณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

6

8

สารจาก
คณะกรรมการ

รายนาม
คณะกรรมการ

32

30
ประวัติ
และพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ

66

ผู้ถือหุ้น

68

รายการ
ระหว่างกัน

ค�ำอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน

77

14
รายนาม
ผู้บริหาร

33
โครงสร้าง
การจัดการ

72
รายงานจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

82

78

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

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

1

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

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

2562

2561

2560

2559

2558

22,222
603
503
(148)
(188)

22,246
1,572
1,318
585
455

19,701
1,956
1,734
441
214

16,733
948
877
223
154

21,355
566
374
(386)
(610)

12,150
3,115
9,035
8,422

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

หมายเหตุ
*
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษดังนี้
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท
2560 ก) การด้อยค่าสินทรัพย์ โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2558)

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

2

2562

2561

2560

2559

2558

1.89

1.78

1.40

1.07

1.01

6.87
1.80
23.81
15.33
6.49

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

25.64
0.34
6.33

27.19
0.37
15.88

32.25
0.48
17.15

33.67
0.51
6.59

38.42
0.62
1.64

(0.02)
(0.84)
(1.52)
(2.06)

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)

อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย)
(รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
+ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 365 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
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2558

ข) ประมาณการค่าเผือ่ สินทรัพย์ลา้ สมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดบิ คงคลังเก่า 90 ล้านบาท
ค) ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2555)

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

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระต้นทุนทางการเงิน : ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่ายและรายการปรับปรุงอื่น / ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
(เฉลี่ย)

ปริมาณการขาย

รายได้จากการขาย

(พันตัน)

(ล้านบาท)

2562
2561
2560
2559
2558

1,154
1,217
1,262
1,145
1,128

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย

2562
2561
2560
2559
2558

22,222
22,246
19,701
16,733
21,355

*ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
2562
2561
2560
2559
2558

503
1,318
1,734
877
374

2562
2561
2560
2559
2558

(188)
455
214
154
(610)

*
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท
2560 ก) การด้อยค่าสินทรัพย์ โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท
ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคลังเก่า 90 ล้านบาท
ค) ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
2558 ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน

(เท่า)

3,115 9,036

0.34

3,446 9,227

0.37

4,172

8,765

0.48

4,343

8,554

0.51

5,241

8,399

0.62

(%)

2558

2559

2560

2561

2562

หนีส้ นิ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2562
2561
2560
2559
2558

(0.4)
6.9
10.4
3.2
(1.2)

หนีส้ นิ : ส่วนของผูถ้ อื หุน้

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

3

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “TSTH”)
(เดิมชือ่ บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “MS”)

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000136

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กทรงยาว

สัญลักษณ์หลักทรัพย์
TSTH

หมายเลขก�ำกับใบหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0692010000
ต่างด้าว TH0692010018
NVDR
TH0692010R12

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท
12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
18 ธันวาคม 2545

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

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 Shares

ทุนช�ำระแล้ว

8,421,540,848 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

ร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล 		 : alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

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

นักลงทุนสัมพันธ์

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

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร

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

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 		
วันทีก่ อ่ ตัง้ 			
ประเภทธุรกิจ 			
ก�ำลังการผลิตเหล็กแท่ง
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ที่ตั้งโรงงาน 		
				
				
				
				
หุ้นสามัญ 			
ทุนช�ำระแล้ว 			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
ถือโดย TSTH 		

0107536001273
4 ตุลาคม 2531
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กลวด
550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
800,000 ตันต่อปี
เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต�ำบลบ่อวิน
อ�ำเภอศรีราชา 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 จ�ำกัด

เลขทะเบียนบริษัท 		
วันทีก่ อ่ ตัง้ 			
ประเภทธุรกิจ 			
ก�ำลังการผลิตเหล็กแท่ง
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ที่ตั้งโรงงาน 		
				
			
				
หุ้นสามัญ 			
ทุนช�ำระแล้ว 			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
ถือโดย TSTH 		

0105532094348
4 ตุลาคม 2532
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง
550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
500,000 ตันต่อปี
เลขที่ 1 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ�ำเภอเมือง 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) จ�ำกัด

เลขทะเบียนบริษัท 		
วันทีก่ อ่ ตัง้ 		
ประเภทธุรกิจ 			
ก�ำลังการผลิตเหล็กแท่ง
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ที่ตั้งโรงงาน			
				
				
				
หุ้นสามัญ 			
ทุนช�ำระแล้ว 			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
ถือโดย TSTH 		

0105544085276
3 กันยายน 2544
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
300,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
400,000 ตันต่อปี
เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบางโขมด
อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 0 3628 8000
โทรสาร : 0 3628 8002
1,200,000 หุ้น
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

ส�ำนักงานใหญ่ : 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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตในปี 2561 นอกจากก�ำลังการผลิตส่วน
(มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�ำเสนอรายงาน เกินแล้ว ยังคงมีความท้าทายอีกประการที่ต้องเผชิญในช่วงปีนี้ คือ
ความขัดแย้งด้านการค้าที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจหลักหลายด้าน ซึ่งส่งผลให้
ส�ำหรับปีการเงิน 2561-2562 ต่อท่านผู้ถือหุ้น
ความเชื่อมั่นของธุรกิจและผู้บริโภคลดลง
เศรษฐกิจโลกในช่วงเริ่มปี 2561 มีความหวังจากปัจจัยหนุนการฟื้นตัว
ของการผลิตและการค้าโลกในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทย
ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนลดลง เหตุผลหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการชะงักงันในครัง้ นี้ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย
คือการด�ำเนินการด้านภาษีศลุ กากรของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการออก อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.1 ในปี 2561 ซึง่ สูงกว่าร้อยละ 4 ในปี 2560 เล็กน้อย หนึง่ ใน
มาตรการตอบโต้โดยประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกัน ภูมภิ าคอาเซียนยังคงมี ปัจจัยหลักคือการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้น การท่องเที่ยวยังคงเติบโต แม้ว่า
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ร้อยละ 5.3 อัตราการเติบโตจะชะลอตัวเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียวก็ตาม ในปี 2561
เช่นเดียวกับปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากความต้องการในประเทศทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ การผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เนื่องจากความต้องการภายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ ตลาดทีพ่ กั อาศัยขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ยอดขายคอนโดมิเนียม
ตามข้อมูลจากสมาคมเหล็กโลก ในปี 2561 การผลิตเหล็กจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้าง
1,808.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.6 โดยมีการใช้ก�ำลัง โครงการโครงสร้างพื้นฐานยังคงลดลง
การผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 ในปี 2561 การผลิตเหล็กในทุกภูมิภาค
เพิ่มขึ้น ยกเว้นสหภาพยุโรป ซึ่งลดลงร้อยละ 0.3 ประเทศจีนยังคงครอง ตามข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็ก
ส่วนแบ่งการตลาดจากทั่วโลกโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.3 ในปี 2560 ทรงยาวในประเทศอยูท่ ี่ 5.77 ล้านตันในปี 2561 ซึง่ อยู่ในระดับใกล้เคียง
เป็นร้อยละ 51.3 ในปี 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 การบริโภคเหล็กในประเทศ กับปี 2555-2556 แต่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.2 จากปี 2560 โดยเพิม่ ขึน้ จากการ
จีนนั้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่การส่งออกเหล็กของประเทศจีน น�ำเข้าทีส่ งู ขึน้ ถึงร้อยละ 11.7 จากปีกอ่ น ในขณะเดียวกัน การผลิตภายใน
ประเทศจากเตาหลอมไฟฟ้าลดลง การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
อยู่ที่ 69.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน
ประการหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทย คือ
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 ตลาดเหล็กมีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ราคา การเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตจากเตาหลอมเหนีย่ วน�ำไฟฟ้าในช่วง 18 เดือนทีผ่ า่ นมา
เหล็กลดลงภายในในช่วงเวลาสั้นๆ 70-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในขณะที่ และต้นทุนที่สูงขึ้นมากของแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ ใช้ในเตาหลอมไฟฟ้า
การผลิตเหล็กเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตของการบริโภคกลับไม่สามารถรองรับ ในช่วงปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมได้มกี ารปรับปรุง
กับการเพิ่มขึ้นของการผลิต ก�ำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพของเหล็กเส้นที่แตกต่างกันจากวิธีการผลิต ซึ่งคาดว่า
เหล็กยังคงด�ำเนินต่อไปด้วยการปรับฐานเล็กน้อยในปี 2561 หลังจากเกิด ผูบ้ ริโภคจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการผลิตเหล็กจากวิธกี ารผลิตต่างๆ
การลดลงอย่างหนักในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผลต่างระหว่างก�ำลังการผลิต เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกบริโภคเหล็กทีผ่ ลิตจากเตา
เหล็กและการผลิตเหล็กของโลก ยังคงสูงกว่า 425 ล้านตัน หรือประมาณ หลอมไฟฟ้ามากขึน้
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัท

ราคาวัตถุดบิ ได้แก่ เศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด แร่เฟอร์โรอัลลอยด์ และ
วัสดุทนไฟมีราคาสูงตลอดทัง้ ปี ประกอบกับความผันผวนของราคาในช่วงครึง่
ปีหลัง ได้สง่ ผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในขณะเดียวกัน บริษทั ยังคง
ด�ำเนินโครงการต่างๆ เพือ่ ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่พงึ
ประสงค์ตา่ งๆ ได้แก่ โครงการความเป็นเลิศด้านการค้าปลีกที่ได้สง่ ผลให้ยอด
ขายเพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ลูกค้าโมเดิรน์ เทรด และเหล็กเหนียวทาทา ทิสคอนซุปเปอร์
ดัก๊ ไทล์ ทีไ่ ด้เปิดตัวกับกลุม่ ลูกค้าคอนโดมิเนียมระดับสูง บริษทั ขายเหล็กเส้น
ในกลุม่ ลูกค้าโครงการได้ลดลง เนือ่ งจากความล่าช้าในการลงทุนภาครัฐใน
โครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ บางส่วนสามารถชดเชยจากการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ เหล็กลวดคุณภาพสูงยังมีการส่งออกอย่างสม�ำ่ เสมอในภูมภิ าคอาเซียน
โครงการความเป็นเลิศด้านการจัดหา ที่เริ่มขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังคง
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการจัดหาอย่างต่อเนื่อง การใช้เศษเหล็กชนิดใหม่ๆ
ส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อขยายฐานของอุปทาน การด�ำเนินงานมีความ
ยืดหยุ่นจากการซื้อเหล็กแท่งทดแทนการใช้เศษเหล็กจากต่างประเทศที่มี
ราคาสูง สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน/ผู้รับเหมายังคงมีความ
ส�ำคัญต่อบริษัท ดัชนีสุขภาพของพนักงานปรับตัวสูงขึ้นดีกว่าปีท่ีผ่านมา
มีการยกระดับทักษะของพนักงาน/ผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยในผู้ร่วมงาน
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาทีอ่ ย่างยัง่ ยืนในระยะยาวของบริษทั คือ
การติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.4 เมกะวัตต์แห่งแรก
บนหลังคาของโรงงานทีจ่ งั หวัดระยอง และเพือ่ ต่อยอดความส�ำเร็จดังกล่าว
บริษัทวางแผนที่จะขยายไปยังโรงงานทั้งสามแห่งในปีต่อไป รวมทั้งการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานลดการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดที่โรงงานเหล็กแท่ง
และการลดการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานรีดเหล็กก็ประสบความส�ำเร็จเช่นกัน
บริษทั ของท่านประกอบกิจการด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองทีด่ คี วบคูไ่ ปกับ
การดูแลชุมชนด้วยความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง พนักงานจ�ำนวนร้อยละ
100 เข้ า ร่ ว มในโครงการพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ บ ริ ษั ท จั ด ขึ้ น อย่ า งน้ อ ย
หนึ่งกิจกรรมในระหว่างปี ส�ำหรับโครงการ ‘เสริมปัญญากับ ทาทา สตีล’
โครงการริเริม่ ในการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านหนังสือเพือ่ นักเรียนในโรงเรียน
ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือให้แก่โรงเรียน
ไปแล้วมากกว่า 300 โรงเรียน ซึ่งรวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จ�ำนวน 12 คัน
ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ ในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นความส�ำคัญ
ของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

ตามที่ทุกท่านทราบว่าเมื่อเดือนมกราคม 2562 ผู้ถือหุ้นใหญ่ Tata Steel
Global Holdings (TSGH) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebei Steel
ของประเทศจีนเพือ่ ขายหุน้ จ�ำนวนร้อยละ 70 ของธุรกิจในกลุม่ บริษทั ทาทา
สตีล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งมีการร่วมทุนโดย Hebei Steel และ TSGH ในสัดส่วน 70/30
Hebei Steel เป็นบริษัทเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ความร่วมมือนี้
คาดว่าจะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าระยะยาวส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด ทั้งนี้ ขั้นตอนการด�ำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปด้วยดี

แนวโน้มในปีการเงิน 2562 - 2563

จากข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก คาดการณ์ว่าตลาดยังคงผันผวนอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2562 ความต้องการเหล็กทั่วโลกจะมีการขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 1.2-1.4 ความตึงเครียดทางการเมืองคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม การเติบโตโดยรวมในภูมิภาค
อาเซียนคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนทั่วโลก ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน (GDP) คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าใน
หลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนจะได้รบั การสนับสนุนจากการประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของรั ฐ บาล การส่ ง ออกเหล็ ก จากประเทศจี น คาดว่ า จะอยู ่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม และจะช่วยเสริมราคาเหล็กในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก�ำลัง
การผลิตใหม่ที่เกิดจากประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงปีทผี่ า่ นมา ก่อให้เกิดการน�ำเข้าทีส่ งู ขึน้ ในประเทศไทย
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่องค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมควรมีส่วนร่วม
กับรัฐบาลและเพิม่ การใช้กำ� ลังการผลิตในภูมภิ าค ซึง่ ปัจจุบนั ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่
ของโลกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงขึน้ อย่างมากในช่วง 18 เดือนทีผ่ า่ นมา คาดว่าจะ
ลดลงในระหว่างปี ประเทศไทยจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทีร่ อคอยมานานในเดือน
มีนาคม 2562 มีความคาดหวังสูงจากรัฐบาลใหม่ ทีจ่ ะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ การด�ำเนินโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ทันเวลา รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ต่างก็มคี วามส�ำคัญต่อการกระตุน้ ความต้องการการใช้เหล็กในประเทศเช่นกัน

ในขณะที่เราต้องเดินหน้าต่อไป ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้
ความมั่นใจในบริษัท และขอขอบคุณรัฐบาล ลูกค้า ผู้จ�ำหน่ายสินค้า
ผูใ้ ห้เงินกู้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ที่ให้การสนับสนุนต่อบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
พนักงาน สหภาพแรงงาน และคณะผู้บริหารได้ท�ำงานอย่างหนักภายใต้
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นั้น ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างไม่ย่อท้อและ สถานการณ์ทางธุรกิจทีท่ า้ ทาย ซึง่ ผมขอขอบคุณทุกท่านส�ำหรับความมุง่ มัน่
ความร่วมมือของพนักงานควบคู่ไปกับการริเริ่มโครงการพัฒนาอย่าง อย่างมากที่มีต่อบริษัท ท้ายที่สุดนี้ ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่มี
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย ในการประเมินความเป็น คุณค่ายิ่งอย่างต่อเนื่องจากทุกท่านต่อไป
เลิศทางธุรกิจของทาทา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รบั การจัดอันดับให้อยู่ในกลุม่ ‘ผูน้ ำ� อุตสาหกรรมทีก่ ำ� ลังเติบโต’ ในบริษทั
ในกลุ่มทาทาทั่วโลก โรงงาน N.T.S. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้าน
การจัดการคุณภาพจากนายกรัฐมนตรี บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand
Sustainability Investment (THSI) โรงงาน N.T.S. และ SCSC ได้รบั รางวัล
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายนามคณะกรรมการ
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นายรังกะนาร์ท
รากุปะติ เราว์

นายราจีฟ
มังกัล

นายหัตถศักดิ์
ณ ป้อมเพ็ชร์

นายปิยุช
กุปต้า

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน

• ประธานคณะกรรมการ
• ประธานคณะจัดการ
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

นายอลัน
แคม

นางสาวอนุตตรา
พานโพธิ์ทอง

นายธราธร
เปรมสุนทร

นายอาชีช
อนุปัม

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
นายปิยุช กุปต้า

นายอลัน แคม

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 23 ตุลาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 62
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 8 กรกฎาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•
•
•
•

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

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•
•
•
•

2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
Indian Steel & Wire Products Limited
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Indian Steel & Wire Products Limited
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Steel Processing & Distribution
Company
2556 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดและการขาย
Tata Steel Ltd.
2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TM International Logistics Limited
2555 - 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Strategic Board Master Class (SBM : 3/2018)
Fellow Member
Chartered Director

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•
•
•
•
•
•

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน
บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จ�ำกัด, ปาปัวนิวกินี
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด (มหาชน)*
2551 - ปัจจุบัน : ประธานบริษัท
บริษัท ลิเบอร์ทัส จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)*
2555 - 2559 :		 ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ�ำกัด

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 62
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 47
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 20 มีนาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

•
•

ปริญญาโท การเงินและการลงทุน
George Washington University, Washington DC, USA
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Directors Certification Program (DCP : 265 / 2018)

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•
•
•
•

2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)*
2560 - ปัจจุบัน : รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากร
และประสิทธิภาพองค์กร
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท คอนวูด จ�ำกัด
2558 - 2560 :		 กรรมการผูม้ อี ำ� านาจ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำากัด

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หอการค้าไทย

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

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

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ

อายุ : 55
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 59
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•
•
•
•

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

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)

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•

2539 - ปัจจุบัน : รองผู้จัดการอาวุโส
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 - 2557 : กรรมการ
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
Chartered Accountant,
Institute of Chartered of Accountants of India
2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
Kalimati Global Shared Services Ltd.
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Bamnipal Steel Ltd.
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Steel Special Economic Zone Ltd.
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TRF
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Industrial Energy Limited
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Jamshedpur Utilities and
Services Company Ltd.
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Steel Holdings Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
T S Global Holdings Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
T S Global Procurement Company Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
ProCo Issuer Pte. Ltd.
2556 - 2562 :		 กรรมการ
TSIL Energy Limited
2556 - 2562 :		 กรรมการ
Tata Sponge Iron Ltd.
2556 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน
Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

นายอาชีช อนุปัม

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม และความยั่งยืน

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 51
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•

•
•

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
Birla Institute of Technology Ranchi, India
Advanced Management Program CEDEP,
(INSEAD, France)

•

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)

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•

•

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•

•

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Indian Steel & Wire Product Limited
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Sponge Limited
2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่
NatSteel Holdings Pte. Limited, Singapore

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

•

•
•

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

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

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

4

8

1

9

6

2

7

10

1

3

นายราจีฟ
มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2

นายวันเลิศ
การวิวัฒน์

3

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
-การผลิต

5

นายไพฑูรย์
เชื้อสุข

นายอรุน
คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-โรงงานชลบุรี
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4

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-การเงิน

6

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-จัดหา

8

นายจายันทา
ชาคราบอร์ตี้

นายชัยเฉลิม
บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

7

นายพรชัย
ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- โรงงานระยอง

นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-การตลาดและการขาย

9

นายศิโรโรตม์
เมธมโนศักดิ์

10

นายรุ่งโรจน์
เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- โรงงานสระบุรี

5

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
นายราจีฟ มังกัล

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต

อายุ : 51
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 53
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•
•

•

•

•
•

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)

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•

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

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Global Leadership Development Programme,
India/UK

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2554 - 2555 : ผู้จัดการโรงงาน - ระยอง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

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

15

นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

อายุ : 53
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 15 กันยายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 56
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้น : 220,000 (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•

•

•
•
•
•

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
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)

•
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Global Leadership Development Programme,
India/UK
Ethical Leadership Program (ELP)

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•

•

•
•

•
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2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
และ บจก. เหล็กสยาม (2001)
2556 - 2559 : Chief Financial Controller
(Business Analysis and Group
Reporting) Tata Steel Limited
2556 - 2559 : กรรมการ
TM International Logistics Limited,
TS Alloys Limited Tata Steel
Processing & Distribution Limited
International Shipping & Logistics FZE
2550 - 2556 : Chief (Corporate Accounts
and Financial Reporting)
Tata Steel Limited

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

•

•

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

อายุ : 56
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 31 กรกฎาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•

•

•

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

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•
•

2555 - 2556 : กรรมการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 - 2555 : ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 - 2554 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - เหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2544 - 2553 : ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Global Leadership Development Programme,
India/UK

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•

2555 - 2559 : กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 - 2555 : ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 - 2555 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่ง
และซ่อมบ�ำารุง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

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

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

อายุ : 52
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 60
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

•
•

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

•

2557 - 2558 : Head Improvement Initiatives
•
Tata Steel Limited, India
2553 - 2557 : Head Integrated Electrical
•
Maintenance - Power House & Industrial
Gases Department
Tata Steel Limited, India
2551 - 2553 : Head TQM - Knowledge Management,
Management Information Group &
Business Assessment
Tata Steel Limited, India

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
Bihar Institute of Technology, India
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2554 - 2555 : ผู้จัดการโรงงาน - ชลบุรี
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

อายุ : 49
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ : 47
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•
•
•
•

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2551 - 2559 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ผลิตเหล็กรีด
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2549 - 2551 : ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กรีด
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2548 - 2549 : ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2547 - 2548 : วิศวกร - ผลิตเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กสยาม(2001)
2538 - 2547 : วิศวกร - ผลิตเหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)

•
•

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
Carnegie Mellon University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

•

•
•
•

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2558 - 2559 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2557 - 2558 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 - 2557 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนซ่อมบ�ำรุง/
ส่วนเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

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

การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จาก
การขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์

2562

2561

2560

พันตัน

ล้านบาท

ร้อยละ

พันตัน

ล้านบาท

ร้อยละ

พันตัน

ล้านบาท

ร้อยละ

641
332
41
4

12,064
6,801
827
61

54.3
30.6
3.7
0.3

682
360
59
3

12,174
6,977
1,094
52

54.7
31.4
4.9
0.2

844
256
69
8

12,929
4,263
1,106
95

65.6
21.6
5.6
0.5

1,018

19,753

88.9

1,104

20,297

91.2

1,177

18,393

93.3

เหล็กลวด

123
13

2,200
269

9.9
1.2

101
12

1,729
220

7.8
1.0

84
1

1,295
13

6.6
0.1

รวมรายได้จาก
การส่งออก

136

2,469

11.1

113

1,949

8.8

85

1,308

6.7

1,154

22,222

100.0

1,217

22,246

100.0

1,262

19,701

100.0

ภายในประเทศ
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการ
ขายภายในประเทศ

ส่งออก
เหล็กเส้น

รวมรายได้จากการ
ขายทั้งสิ้น

รายได้จากการขายแยกย่อยเป็นประเภท ปี 2561-2562

54.3%

30.6%
3.7%
เหล็กเส้น
(ในประเทศ)

20

เหล็กลวด
(ในประเทศ)
รายงานประจำ � ปี 2561-2562

เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

11.1%

0.3%
อื่นๆ

ส่งออก

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท
มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบ
รวมกิจการระหว่างบมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (N.T.S.) ซึ่งถือหุ้น
โดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) และ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทย
โฮลดิ้ง จ�ำกัด ในปีพ. ศ. 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถือหุ้นผ่าน
บริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ได้เข้า
ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทได้
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (TSTH)

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ SCSC ซึ่ง
ทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก

นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นการด�ำเนินงานในภาพรวมของกลุ่ม
บริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และ
บริษัทย่อยทั้งสามจะดูแลด้านการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารที่บริษัทก�ำหนดไว้ทั้งด้านการตลาด การผลิต การจัดหา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. วัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้าน
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น อื่นๆ
บริษทั ลงทุน มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทัง้ นี้ TSL เป็น
บริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรก�ำลังการผลิตส�ำหรับแต่ละบริษัทย่อย
ผลิตเหล็กในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ท�ำการ ด้วยเป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลก�ำไรสูงสุดแก่บริษทั โดยรวม ด้วยความ
ผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู่ ใน ช�ำนาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการ
ประเทศไทย แต่มผี ลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายและสามารถตอบสนองความ ตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การ สนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่
สนับสนุนช่วยเหลือบริษทั อย่างเต็มที่ในเรือ่ งการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม
ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางส�ำนักงาน
เครือข่ายด้วยการบริหารงานทีป่ ระเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลือ่ นกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

โครงสร้างการถือหุ้น
99.76% บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

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

99.99% บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”)

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

2.2 เหล็กลวดคาร์บอนส�ำหรับงานย�้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น :
SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2243-2548
ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น น๊อต สลัก และสกรู เป็นต้น
2.3 เหล็กลวดส�ำหรับท�ำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม : SWRY11 มี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2244-2548 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง
ผลิต เช่น ลวดเชื่อม เป็นต้น
1.1 เหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559
2.4 เหล็ ก ลวดคาร์ บ อนสู ง ชั้ น คุ ณ ภาพ : SWRH27-82 มี เ ส้ น
ชั้นคุณภาพ SR24
ผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2548 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดบิ ผลิต
1.2 เหล็กข้ออ้อย มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตาม
เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว ลวดขอบยางรถยนต์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559
สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และลวดสลิง
ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50
เป็นต้น
เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา
ทิสคอน ส�ำหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน 3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนํ้า ชั้นคุณภาพ SM400-570
และ SS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริษทั ได้พฒ
ั นาเหล็กข้ออ้อยคุณภาพพิเศษให้มคี ณ
ุ สมบัติ (มอก.) เลขที่1227-2558 ภายใต้เครื่องหมายการค้า บกส ส�ำหรับใช้
สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบ ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา
กับเหล็กเส้นปกติ) ซึ่งระบุ “S” บนเหล็กเส้น ย่อมาจาก ซุปเปอร์ เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น
ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
10-40 มม.
ในอนาคตบริษัทก�ำลังพัฒนาเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60

2. เหล็กลวด

ประกอบด้วย
2.1 เหล็กลวดคาร์บอนต�ำ่ ชัน้ คุณภาพ : SWRM6-22 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) เลขที่ 348-2540 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดบิ ผลิต เช่น ตะแกรง
เหล็กไวร์เมช ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวด
หนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น
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4. เหล็กเพลา

ชัน้ คุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-47 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) ส�ำหรับการใช้งานทัว่ ไป และ
ชั้นคุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979) ส�ำหรับการใช้งานด้าน
ยานยนต์ และวิศวกรรม

5. เหล็กตัด และดัดส�ำเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างส�ำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานตามผู้ใช้งาน
ออกแบบโดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็นวัตถุดิบ
และสั่งให้บริษัทด�ำเนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบที่ต้องการ
ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดีในหลายด้าน เช่น ค่าเหล็กที่เหลือจาก
การตั ด ประหยั ด พื้ น ที่ ใ นการดั ด การใช้ ค นที่ มี ทั ก ษะในการดั ด
เหล็กตัดและดัด ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่โรงงานและขนส่งทัน
เวลาสูส่ ถานทีก่ อ่ สร้าง จากข้อจ�ำกัดในการวางอุปกรณ์การดัดและการ
กองเก็บ และความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้สัดส่วน
ของเหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
บริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ ส�ำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้
ผลิตเหล็กเดือยส�ำเร็จรูป (Dowel) ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM
A615 เกรด 60 ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ส�ำหรับ
ใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต เป็นต้น

ก�ำลังการผลิตของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
SISCO

SCSC

รวม

ก�ำลังผลิต
รวม

เหล็กเส้น

เหล็กลวด

100,000

เหล็กเส้น

650,000

400,000

100,000

เหล็ก ก�ำลังผลิต
รวม
รูปพรรณ

500,000

เหล็กลวด

500,000

เหล็กเส้น เหล็กลวด ก�ำลังผลิต
รวม

300,000

350,000

450,000

800,000

950,000

1,700,000

N.T.S.

ตันต่อปี

เหล็ก
รูปพรรณ

ก�ำลังผลิต
รวม

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของก�ำลังการผลิตจากจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปรวม 1.13 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 66%
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย
SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมระบบการบริหาร
งานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก�ำหนดทั่วไป
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฎิบัติการ
สอบเที ย บ ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ISO/IEC
17025:2005

ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
บนพื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนด�ำเนินงานใน
แนวทางความยัง่ ยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายไปสูห่ ว่ งโซ่
อุปทานอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน และสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับ
จริยธรรมอย่างสมาํ่ เสมอ เกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถน�ำไปพัฒนาระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และยังได้
รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization
(CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งจากตลาดภายในประเทศ
และการน�ำเข้าโดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก โดยมี
สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และร้อยละ 21 ส�ำหรับปี 2561 - 2562
สัดส่วนการจัดหาส่วนใหญ่จากในประเทศทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ระยะเวลาการส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการขนส่ง
ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และ
เกิดการสร้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สถานการณ์การตึงตัวด้านราคาวัตถุดิบ และวัตถุดิบหลักมีราคาสูง
อันเป็นผลมาจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจีนยังคงส่งผลอยู่
และได้เริม่ คลีค่ ลายลงบ้างในช่วงไตรมาส 3 แต่บริษทั ยังคงเผชิญความ
ท้ า ทายจากการแข่ ง ขั น ด้ า นจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ จากผู ้ ผ ลิ ต เหล็ ก แบบ
เตาหลอมเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า (induction furnace) จึงยังจ�ำเป็นต้องมีการ
ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการใช้วัสดุทดแทนที่มีต้นทุนต�่ำ
อย่างต่อเนือ่ ง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจะไม่มวี ตั ถุดบิ เหลือใช้
ที่ต้องการการก�ำจัดหรือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

การจัดหาเศษเหล็ก

เศษเหล็กถือเป็นวัตถุดบิ หลักส�ำหรับการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า
ในปี 2561 การจัดหาเศษเหล็กส่วนใหญ่มาจากผู้ขายในประเทศซึ่ง
อ้างอิงราคาขายจากราคาตลาดโลก อย่างไรก็ดี สภาวะการแข่งขันของ
ตลาดเศษเหล็กในประเทศยังคงสูง อันมีสาเหตุมาจากการขยายก�ำลัง
การผลิตของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า รวมถึงราคา
เศษเหล็กในต่างประเทศจูงใจให้มีการส่งออกมากขึ้น บริษัทจึงยังคง
ศึกษาและพัฒนาการใช้เศษเหล็กที่มีต้นทุนตํ่าประเภทต่างๆ อย่าง
รวมถึงที่บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ฝ่ายการตลาดและการขาย ต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ขยายศูนย์รบั ซือ้ เศษเหล็กในประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
และฝ่ายจัดหา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหาร โดยในปีนี้ ได้รุกไปยังตลาดภาคใต้เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งวัตถุดิบ
ในประเทศให้ได้ปริมาณมากขึน้ และเพือ่ ทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศ
งานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ที่ยังคงมีราคาสูงกว่า ส่งผลให้สามารถรักษาระดับต้นทุนให้ตํ่าที่สุด
ได้ในบางช่วงเวลาที่ประเมินแล้วว่าบริษัทคุ้มค่ามากสุด บริษัทได้มี
การซื้อเหล็กแท่ง (Billet) จากแหล่งที่คุณภาพเชื่อถือได้และมีราคา
เหมาะสมเพือ่ น�ำมาผลิตต่อ เป็นการลดต้นทุนโดยรวม อีกทัง้ เป็นการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปอีกด้วย
บริษัทยังได้ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพือ่ สุขอนามัยของพนักงานทุกคน บริษทั
ย่อยทุกบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลส�ำหรับระบบบริหารงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน TIS18001-2554
และ BS OHSAS18001:2007

การจัดหาวัตถุดิบ

การจัดหาวัตถุดิบ เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งที่ใช้
ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ การหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาที่เหมาะสม
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ส�ำหรับการผลิตของบริษัท การใช้กลยุทธ์การหาสินค้าทางเลือกที่มี ศักยภาพ ความต้องการและการเติบโตของแต่ละพืน้ ที่ บริษทั มีการจัดตัง้
ต้นทุนต�ำ่ และการหาผูข้ ายรายใหม่เพือ่ เป็นทางเลือก ยังคงเป็นกลยุทธ์ ทีมพัฒนาตลาด เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ใหม่
หลักและด�ำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้นรับแรงสูง SD50 เหล็กตัด และ
ดัดส�ำเร็จรูป เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป และเหล็กเดือยส�ำเร็จรูป ไปยัง
ส�ำหรับงานจัดหาโครงการและงบลงทุนส่วนใหญ่ในรอบปีทผี่ า่ นมา มีการ ผูอ้ อกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
ปรับปรุงกระบวนการจัดหาโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานจัดหา และผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมด้วยการให้ความรู้แก่พนักงานของ
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) และส่วนจัดหาของทาทา สตีล อินเดีย ตัวแทนจ�ำหน่ายทั้งด้านเทคนิค และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่าง
ส�ำนักงานทีป่ ระเทศจีน (TSL China Desk) เพือ่ เป็นการขยายฐานและ สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสื่อสาร
สรรหาผูข้ ายรายใหม่ในประเทศจีน ส�ำหรับเครือ่ งจักรและวัสดุสนิ้ เปลือง ทางการตลาดในกลุ่มผู้แทนจ�ำหน่ายรายหลัก อีกทั้งมีการขายสินค้า
ผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิ
ความเสี่ยง
เช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ เมกาโฮม และดูโฮม เป็นต้น

ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก

เนือ่ งจากเศษเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกับความต้องการเศษ
เหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและความผันผวนของราคาเศษเหล็กและแร่
เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่าง
มีนยั ส�ำคัญอันอาจมีการเปลีย่ นแปลงราคารวดเร็วจนส่งผลกระทบกับ
ต้นทุนโดยรวมของบริษัทได้

2. เหล็กลวด

การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อเฉพาะต่อความ
ต้องการของลูกค้า และการใช้งานในขั้นสุดท้าย บริษัทมีการพัฒนา
เหล็กลวดส�ำหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึ่งเป็น
ลวดเหล็กคุณภาพสูง

การลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จ�ำหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี
ประการแรกการท�ำงานร่วมกันกับผู้ใช้ปลายทาง ผ่านคณะท�ำงาน
Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดย
พัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ
แหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งจ�ำหน่ายให้เป็นทางเลือกให้มีมากขึ้น
จากการติดตามผลเป็นประจ�ำทุกเดือน พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาการ
จัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง

บริษทั จ�ำหน่ายแก่ผผู้ ลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก มีบางส่วนขายผ่าน
ตัวแทนจ�ำหน่าย บริษทั มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
การใช้งานของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า
ซึง่ ประกอบไปด้วยฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดและการขาย กลุม่ เทคโนโลยี
และส่วนวางแผนการผลิต

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ
ทุกภูมภิ าคและยังคงมีการเพิม่ ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ
ทุกภูมิภาค อีกทั้งมีการจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทาง
ประการที่สองในกรณีที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายรายเดียวการสร้างความ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น โรงงาน ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนงานการไฟฟ้า การไฟฟ้า
สัมพันธ์ระยะยาวเพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับฟังความต้องการสินค้า
หน่วยงานจัดหามีหน้าที่ทบทวนรายการที่ยังใช้จากผู้ผลิต/ผู้จ�ำหน่าย และบริการมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
รายเดียว เพื่อขออนุมัติจากระดับที่เหมาะสม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดท�ำและสื่อสารนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน
เพือ่ ให้คคู่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ดิน โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องใดๆ เกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

บริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ
ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้ า ทาทา ทิ ส คอนที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก และยอมรั บ
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทน
จ�ำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค โดยการประเมินตาม

4. เหล็กเพลา

บริษทั จ�ำหน่ายแก่ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผูผ้ ลิตเหล็ก
เพลาขาวโดยตรง

5. เหล็กตัด และดัดส�ำเร็จรูป

บริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
และโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการ และเจ้าของโครงการ
บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการ
วางแผนผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
ของลูกค้า
ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วิ ท ยุ สิ่ ง พิ ม พ์ ป้ า ยโฆษณา และรถสาธารณะ ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ
และต่างจังหวัด อีกทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยกับ
ผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ตลาดส่งออก

บริษทั ส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
ในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษทั
ยังได้สง่ ออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า TATA TISCON
ไปยังประเทศอินเดีย บริษทั มีสัดส่วนการขายส่งออก ประมาณร้อยละ
11 ของยอดขายรวม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ
ได้แก่ เหล็กเส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศออสเตรเลีย/
ประเทศนิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศ
อินเดีย) และเหล็กลวดตามมาตรฐาน SIRIM (ประเทศมาเลเซีย)
เพื่อขยายฐานการส่งออก

สัดส่วนของช่องทางจัดจ�ำหน่าย
ปีการเงิน (ร้อยละ)

ช่องทางจ�ำหน่าย

ปี 2561-2562

ปี 2560-2561

ปี 2559-2560

ปี 2558-2559

ปี 2557-2558

45
21
34
100

46
18
36
100

39
18
43
100

34
18
48
100

32
18
50
100

ขายตรง
ตัวแทนจำ�หน่ายส่วนภูมิภาค
ตัวแทนจำ�หน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวม

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

อ้างอิงจากสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ความต้องการ
ใช้เหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ 17.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�ำเข้าอยู่ที่ 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 69 ของความ
ต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.8 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�ำเข้าอยู่ที่
2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น
ร้อยละ 51 ของความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย
ปี

ปริมาณ
การผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

น�ำเข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

น�ำเข้า
(ร้อยละ
ของความ
ต้องการใช้)

2561

7.11

3.5

12.05

6.4

1.71

10.3

17.44

4.8

69.1

2560
2559
2558
2557
2556
2555

6.87
7.98
6.50
6.75
7.12
7.02

-13.9
22.8
-3.7
-5.2
1.4
1.2

11.33
12.61
11.44
11.90
12.25
11.29

-10.2
10.3
-3.94
-2.9
8.5
23.6

1.55
1.29
1.20
1.35
1.40
1.40

20
8.1
-11.4
-3.1
0.3
9.7

16.54
19.28
16.74
17.35
17.97
16.91

-13.7
15.3
-3.2
-3.7
6.3
14.3

68.0
65.3
68.3
68.8
68.2
66.8

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc
Furnace) จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ และน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์กงึ่ ส�ำเร็จรูป
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ที่ เ รี ย กว่ า เหล็ ก แท่ ง (วิ ธี การนี้ ส ามารถจ� ำ กั ด สารมลทิ น ได้
เกือบร้อยละ 100 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตลอดทั้งเส้น)
ซึ่งจะถูกน�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ

2. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า (IF หรือ Induction
Furnace) จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้
ต้องใช้เศษเหล็กที่มีคุณภาพสูงกว่า และการควบคุมการผลิต
ที่ เข้ ม งวดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกเศษเหล็กจนถึ ง การปรุ ง
น�้ำเหล็ก ซึ่งอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม�่ำเสมอตลอดทั้ง
เส้น เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์)
โดยกระบวนการนี้จะมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต
เนื่องจากมีกระบวนการหลอมที่สั้นกว่า ซึ่งจะถูกน�ำไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2562

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงจากการเพิม่ ขึน้
ของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า (Induction furnace)
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน
และการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศมาเลเซีย มาตรการการเพิ่มภาษีเหล็กน�ำเข้าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจท�ำให้ราคาเหล็กผันผวน และการหาประเทศ
ส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริกา ซึ่งท�ำให้รบกวนสมดุลของอุปสงค์
อุปทานในภูมิภาคอาเซียน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund; IMF)
ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับร้อยละ 3.5 ซึ่ง
ลดลงจากปีกอ่ นทีอ่ ยู่ในระดับร้อยละ 3.7 ซึง่ สะท้อนจากการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก�ำลังพัฒนา การหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเจนติน่า
และประเทศตุรกี รวมถึงผลกระทบของการด�ำเนินการทางการค้า
ของจีน และเศรษฐกิจเอเชียอื่นๆ เศรษฐกิจประเทศจีนถูกคาดการณ์
ชะลอตัวลงที่ระดับร้อยละ 6.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.6 (CNBS)
ซึ่งทางการจีนมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.3 ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปี 2561 ซึ่งมาจากการลงทุน
3. ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งทั้ง เพิม่ ในโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟและทางหลวง
ภายในประเทศ และน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถูกน�ำไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดับร้อยละ 3.5-4.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คงที่
จากปีก่อนที่ระดับร้อยละ 4.1 (สภาพัฒน์) โดยมีปัจจัยสนับสนุน
และเหล็กพิเศษ
ประกอบด้วย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์
4. ผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง การปรับตัวดี
ขึน้ ของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการใช้กำ� ลังการ
และเหล็กพิเศษ ทั้งที่เป็นผู้ใช้ และผู้น�ำเข้ามาจัดจ�ำหน่าย
ผลิตเพือ่ ส่งเสริมการเติบโตของการส่งออก และการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่า
เมือ่ พิจารณาก�ำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด และ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศทีม่ โี ดยรวมประมาณกว่า 15 ล้านตัน ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญๆ
กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2561 ที่ 5.8 ล้านตัน โดยเฉพาะโครงการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
จะเห็นได้ว่ายังคงมีก�ำลังการผลิตเหลือเพียงพอที่จะรองรับกับความ Economic Corridor; EEC) ที่มีการลงเสริมให้นักลงทุนชาวต่างชาติ
เข้ามาร่วมลงทุน อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาค
ต้องการใช้ในอนาคตได้อกี มาก โดยไม่ตอ้ งมีการน�ำเข้าแต่อย่างใด
การท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิตและ
ในปีที่ผ ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตภายในประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัว
รายเดิมมีการลงทุน และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพที่ ของเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการ
สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวน�ำ ค้า และความไม่นอนจากการเมืองที่อาจส่งผลกระทบในแง่ลบกับ
เศรษฐกิจไทย ด้านสินค้าเหล็ก สถาบันเหล็กโลกประมาณความต้องการ
ไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace)
ใช้เหล็กของโลกไว้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.4 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น การชะลอตัว
ด้วยนโยบายการปรับลดก�ำลังการผลิต และความต้องการใช้ภายใน ลงของการผลิตรถยนต์และกิจกรรมการก่อสร้างทีค่ าดว่าจะเติบโตเล็ก
ประเทศที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน น้อย ท�ำให้ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ลดลง อนึ่งในปีที่ผ่านมาไทยมีการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กลวดจาก
ประเทศเวียดนามและมาเลเซียสูงขึ้นมาก บริษัทจึงต้องติดตาม ความต้ อ งการใช้ เ หล็ ก ของประเทศจี นมี แ นวโน้ ม ของการเติ บ โต
สถานการณ์การน�ำเข้าเหล็กลวดจากเวียดนามและมาเลเซียอย่างใกล้ เท่ากับปีก่อน ซึ่งมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กมีการชะลอตัวลง
ชิดเช่นกัน
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์
และประเทศอินโดนีเซีย โดยคูแ่ ข่งขันหลักในประเทศลาว และประเทศ
กัมพูชา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์
คือ ผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็นที่
ยอมรับในเรือ่ งคุณภาพทีเ่ หนือกว่า จึงท�ำให้มกี ารส่งออกอย่างต่อเนือ่ ง
ในส่วนประเทศอินเดีย บริษัทยังส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มลูกค้า
ของทาทา สตีล

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงของธุรกิจ
การก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดา
ได้ล่วงหน้า และมักจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีกทั้งขนาดและ
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นมีมากมาย สภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์การเมือง และกรอบการก�ำกับดูแลที่มีความไม่แน่นอน จะน�ำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมการอุปสงค์อุปทาน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
กลไกตลาด และการแข่งขัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และส่งผลกระทบต่อเนือ่ ง
ในห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การขนส่ง และต้นทุน ความไม่แน่นอน
ดังกล่าวต้องการกระบวนการ และกรอบการท�ำงานที่แข็งแกร่งเพื่อลด
อุปสรรคภายนอก และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับ
องค์กร บริษทั ด�ำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสีย่ งระดับองค์กร
5 ขั้นตอน (Enterprise Risk Management - ERM) เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการบริหาร
ความเสีย่ งองค์กร สอดคล้องกับแนวทางของกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล และ
ยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (‘COSO’)
โดยมีขอ้ มูลจากแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมต่างๆ
บริษทั จะต้องเผชิญกับความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจในหลายด้าน ทัง้ ด้าน
การค้า การปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัย และด้านทรัพยากรบุคคล
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดท�ำและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจ
ทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์
ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้ก�ำหนดแผนรับมือกับความเสี่ยง
โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�ำหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท
เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ และผลกระทบทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ
โดยความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุด
รายการความเสี่ยงที่บันทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นประจ�ำ เพือ่ หลีกเลีย่ งความแตกต่างทีเ่ กินควร
และเหตุ ก ารณ์ ใ นทางลบ โดยออกแบบและปฏิ บั ติ ต ามแผนลด
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่างเป็นประจ�ำและครอบคลุม
ดังกล่าว จะน�ำไปสู่การปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะ
สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในที่สุด ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยง
จะเป็นทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ กันผ่านแผนทีเ่ ตือนความเสีย่ งของบริษทั นอกจากนี้
ยังมีการพิจารณารายการความเสีย่ งดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

3.3 แต่ยงั ตํา่ กว่าประมาณการ ท�ำให้ปริมาณการใช้เหล็กโดยรวมเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.8 และปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 แต่
เนื่องจากมีการน�ำเข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน และเริ่มมีการ
น�ำเข้าจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียมากขึ้น ท�ำให้อุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดยเหล็กทรงยาวในประเทศมีการ
ผลิตลดลงร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่
ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัท
ได้ขยายตลาดเหล็กเส้นความเหนียวสูง ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
กลุม่ เหล็กเดือยและเหล็กปลอก และขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเศษกลุม่
ลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ซึง่ แต่ละสินค้ามีแนวโน้มเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี
ที่ผ่านมา รวมถึงเพิ่มการขายสินค้าเหล็กเส้นผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด
ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการขยายตัวสูงขึ้นในทุกปี นอกจากนั้น การสร้าง
แบรนด์ทาทาทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผูแ้ ทน
จ�ำหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย
บริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
ในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ และ
มาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงการสร้างแบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้
เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

วัตถุดิบของบริษัทที่ใช้ในการผลิตเป็นการจัดหาจากทั้งภายในประเทศ
และน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น มีสภาวะการ
แข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศของ
ผูผ้ ลิตต่าง ๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากทัง้ ทางด้านราคาวัตถุดบิ น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
ของผู้ผลิตภายในประเทศ

สภาวะการดังกล่าวท�ำให้การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ซึ่งมาจากแหล่ง
ภายในประเทศเป็นหลักได้รับผลกระทบด้านต้นทุนในการจัดหา รวมถึง
ยังมีความผันผวนด้านราคาของวัตถุดิบที่มีค่อนข้างสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง
บริษทั จึงต้องด�ำเนินกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดบิ โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการ หน่วยงานด้านการขาย ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และด้านกลยุทธ์
ปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้
องค์กร

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

การจัดการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ได้ดำ� เนินการโดยการพัฒนา
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความ นวั ต กรรมในการผลิ ต ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การผลิ ต ได้ จากวั ต ถุ ดิ บ ที่
สัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญกับการลงทุนของภาครัฐทีม่ ผี ลกระทบต่อความ หลากหลายมากขึ้น การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับพันธมิตร
ต้องการใช้เหล็กของประเทศ ในปี 2561 การลงทุนภาครัฐเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ที่สำ� คัญ และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพและ
สภาพแวดล้อม

บริ ษั ท ได้ น� ำ ระบบบริ ห ารเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นความปลอดภั ย
(Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
ISO14001 และระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS1800 มาใช้ บริษัทมีการก�ำหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย
โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC)
ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริ่มทีส่ ำ� คัญทีด่ ำ� เนินการในระหว่างปี
ที่ผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้ผู้รับเหมามี
มาตรฐานสูงขึ้น และสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต (PSM) และ ความปลอดภัยทางถนน บริษัทให้ความ
ส�ำคัญในการติดตามตัวชีว้ ดั ด้านอัตราความถีก่ ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
(LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นรักษาโดยแพทย์ (MTC) และ
ปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) มีการ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near
Miss) การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Observation)
และอันตรายถึงขั้นเสียชิวิต (Fatal Risk Control Program - FRCP)
ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและก�ำหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง
บริษัทยังให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานที่ท�ำงานมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานต่างๆ เช่น
ฝุ่น เสียง สารเคมีความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
รวมทัง้ ติดตามและให้การรักษาหากมีผลผิดปกติจากปัจจัยในการท�ำงาน
โดยได้น�ำระบบดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index) มาใช้ในการวัดผล
ด้านสุขภาพของพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการ และการใช้
ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ด้วยการก�ำหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่น�ำมาใช้ใน
การผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก สามารถน�ำกลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทงั้ หมด บริษทั ยังให้ความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม โดย
ใช้ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการ
วัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีการติดตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการ
ปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่น (TSP)
ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
หลักการปล่อยนํา้ ทิง้ เป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการจัดการนํา้ ส�ำหรับ
การจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิลขยะให้มาก
ที่สุด โดยมีเป้าหมายให้น�ำกากของเสียมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 99 โดยทุก
โรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4

4. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

บริษทั อาจจะประสบกับความเสีย่ งในด้านการสรรหาก�ำลังพล และรักษา
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจูงใจบุคลากรทีเ่ ป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่ให้สนใจ
ท�ำงานในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
เนือ่ งจากการประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและในประเทศซึง่ มีอตั รา

ตัวเลขผูว้ า่ งงานอยู่ในระดับตํา่ มีการแข่งขันและความท้าทายทางธุรกิจ
มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การปรับขึ้นค่าจ้าง
ขัน้ ตาํ่ ประกอบกับโอกาสทีบ่ ริษทั จัดหางานอืน่ ๆ จะยืน่ ข้อเสนอทีส่ งู กว่า
ให้กบั พนักงาน ถึงแม้วา่ อัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับทีด่ ี
บริษทั ก็ได้มกี ารด�ำเนินการในหลายๆ ด้านเพือ่ หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งเหล่านี้
บริษทั มีการท�ำให้แบรนด์บริษทั เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ผ่านมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ
วิทยาลัยท้องถิน่ สือ่ ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ในขณะเดียวกันก็มกี าร
พัฒนาหลายด้านเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับทีต่ าํ่ มีการ
ก�ำหนดก�ำลังพลส�ำรองเพือ่ รองรับความต้องการก�ำลังพลด้านวิศวกร ด้าน
การตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น บริษทั
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน สนับสนุน
การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึง่ ถือเป็นโอกาสในการเติบโต
ของพนักงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทัง้ ในด้านการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ ารงานโดยตรง ด้านความรูท้ างธุรกิจ การจัดการ และภาวะ
ผูน้ ำ� ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริษทั มีชอ่ งทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของ
พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ความเสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
อย่างสม�ำ่ เสมอ และมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยค�ำนึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษทั ชัน้ น�ำอืน่ ๆ

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัท
มีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องที่
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศนั้น มีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์
ทีก่ ำ� หนดขึน้ มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับ
ภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมํ่าเสมอ การบริหารสภาพคล่องของ
องค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจและการประมาณ
การกระแสเงินสด นอกจากนั้น บริษัทได้จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัย
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

ความเสีย่ งของบริษทั ต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง เนือ่ งจาก
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นที่ อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนัก
ถึงความเสีย่ งในการด�ำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้กำ� หนดให้
มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ในการจั ด การกั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ส� ำ หรั บ
ทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการหยุด
ชะงักของธุรกิจ บริษัทสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยืดหยุน่ เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นและ
โยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น
บริษัทยังได้ท�ำประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ
ภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ข้อมูลและการพัฒนาที่สำ�คัญในอดีต

2549
2545

• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด
ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล
จ�ำกัด (มหาชน)” (MS)
• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง
N.T.S. กับ SISCO และ SCSC
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทซิเมนต์ ไทยโฮลดิ้ง
จ�ำกัด (CHC)
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุมัติให้หลักทรัพย์ของ
บริษัทเริ่มซื้อขายภายใต้หมวด
“REHABCO”

• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นค�ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ
จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก
“CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”
• บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท
มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน)”
เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)”
• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลง
ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบ
การซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

2550

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2549
ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38%
ของก�ำไรสุทธิ)

2547

2551

2548

2552

ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวด
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กลับสู่หมวด “CONMAT”

CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS
ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมด
ให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2555

• บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์
ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา”(Special
Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียง
รายเดียวในประเทศไทย
• บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
“เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหว” ครั้งแรก
ในประเทศไทย ส�ำหรับพื้นที่
ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

2556

• บริษัทได้รับรางวัล
“CSRI Recognition”
จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• N.T.S ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่นประจ�ำปี 2556 ประเภท
การบริหารงานความปลอดภัย
จากนายกรัฐมนตรี

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2550 - 2551
ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของก�ำไรสุทธิ)

โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็น
โครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบ
ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรก
ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2554

• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว
ในเดือนสิงหาคม 2554 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น
และคาดว่าจะกลับมาด�ำเนินการผลิตเมื่อความผันผวนของราคา
วัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ที่เหมาะสม
• บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON”
ในเดือนสิงหาคม 2554
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2557

• บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ
“Thailand Sustainability Investment 2015”
หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�ำร่องในการ
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children
Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงสิทธิเด็ก
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558”
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2558

• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�ำร่องในการ
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children
Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงสิทธิเด็ก
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558”
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2559

• บริษัท ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence
Awards 2017 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการ
หลักภายใน”
• SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น
ประจ�ำปี 2559 ประเภทการบริหารความปลอดภัย”
จากนายกรัฐมนตรี
• SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขัน
น�ำเสนอผลงานการจัดการและ ควบคุมคุณภาพใน
งานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ (ICQCC) ประจักษ์
2559 (International Convention on Quality
Control Circle 2016) ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
• SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)
• SCSC ได้รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”
ประจ�ำปี 2559” จาก การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

• บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018
วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” เพื่อยกระดับแบรนด์ของบริษัท
• บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2560 ประเภท Recognition
และ “บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560”
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2560
ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย” จากนายกรัฐมนตรี
• N.T.S. และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ระดับประเทศ” จากส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint
for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• N.T.S. ได้รับรางวัล “CSR-DPIM” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ SISCO
ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนื่อง
• SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”

2561

• คะแนน TBEM เพิ่มสูงขึ้นจาก 540 คะแนน (ผลงานดี)
เป็น 559 คะแนน (ผู้น�ำในอุตสาหกรรมที่เปิดตัวใหม่)
• บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561” และ
“บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
ประเภทดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
(CSR-DIW) และ SCSC และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการ
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนือ่ ง
• SCSC และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for
Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• N.T.S และ SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว”
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• SISCO ได้รับรางวัล “การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs”
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• N.T.S ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ประเภทการบริหารงานคุณภาพ” จากนายกรัฐมนตรี
• N.T.S และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ระดับประเทศ” จากส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กั
จำ�กัด (มหาชน)

31

ผู้ถือหุ้น
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกจากจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด 5,977 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 18 มิถนุ ายน 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD.(ก)
2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
4. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
5. นายธีระชัย กีรติเตชากร
6. EAST FOURTEEN LIMITED (ข)
7. PERSHING LLC
8. บรษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด (ค)
9. นายอำ�พล วิโรจน์เวชภัณฑ์
10. กลุ่มหอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบุคคล 9 ราย)
รวม
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (5,967 ราย)
รวมทั้งสิ้น
Remarks :
(ก) เป็นบริษทั ย่อยของ Tata Steel Limited(“TSL”) โดย TSL ถือหุน้ อยู่
สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”)
ด�ำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ในประเทศ
สิงคโปร์ และเนื่องด้วย TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท�ำให้สามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น
(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :
1 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS
VALUE FD
2 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET
CORE EQ PORT

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

5,718,472,083
460,207,500
296,050,796
273,002,901
111,002,200
105,103,400
100,772,455
74,791,223
55,984,000
40,009,240
7,235,395,798
1,186,145,050
8,421,540,848

67.90
5.46
3.52
3.24
1.32
1.25
1.20
0.89
0.66
0.48
85.92
14.08
100.00

3 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL
CAP SERIES
4 EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
5 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL
CORE PORT
6 EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL &
MID CAP STRATEGIES FUND
7 EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY
PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
8 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS
TARGETED VALUE PORTFOLIO

9 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US
CORE EQ DFAIDG
10 EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED
VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS
GROUP INC.
ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์
ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทุกประการ
ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหา
ข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ในเว็บไซต์
www.set.or.th

ณ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2562 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยทัง้ สิน้ 5,721 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุน้ สามัญ 2,242,637,141 หุน้ จากจ�ำนวนหุน้ สามัญทัง้ หมด 8,421,540,848 หุน้ หรืออัตราร้อยละ 26.63 ของหุน้ สามัญทีช่ ำ� ระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายของ
งบการเงินรวมซึง่ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะไม่ทำ� ให้มผี ลกระทบ
ต่อการด�ำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช�ำระหนี้
ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้
ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท
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โดยการค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
ส� ำ คั ญ แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบและการอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผล
การด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีก�ำไรเพียงพอ
ทีจ่ ะจ่ายได้และไม่มผี ลขาดทุนสะสม ทัง้ นี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลัก
ต่างๆ ข้างต้นด้วย

โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน – บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะจัดการ

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายราจีฟ มังกัล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

โรงงานชลบุรี

โรงงานระยอง

โรงงานสระบุรี

นายอรุน
คูมาร์
ชอว์ดารี

นายพรชัย
ตั้งวรกุลชัย

นายรุ่งโรจน์
เลิศอารมย์

ส่วนวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์
* ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

การเงิน

นายจายันทา
ชาคราบอร์ตี้

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

จัดหา

การตลาดและ
การขาย

กลุ่มเทคโนโลยี

ทรัพยากร
บุคคลและ
บริหาร

บริหารการ
ลงทุนและ
ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ

นายไพฑูรย์
เชื้อสุข

นายชัยเฉลิม
บุญญานุวัตร

ส่วนเลขานุการองค์กร
และบริการกลาง

(ว่าง)

นายศิโรโรตม์
เมธมโนศักดิ์*

นายอมิท คันนา

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท การวางแผน
และบริหาร Supply Chain
ส่วนขาย
ผลิตผลพลอยได้อุตสาหกรรม
ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

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

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

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายชื่อ

1. นายปิยุช กุปต้า
2. นายอลัน แคม (ก)
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ (ก)
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง (ก)
5. นายธราธร เปรมสุนทร
6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
7. นายอาชีช อนุปัม
8. นายราจีฟ มังกัล
หมายเหตุ :
		

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม
(2561-2562)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

5
5
5
5
5
5
5
5

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5(ข)/5
5/5

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ก) กรรมการอิสระ
(ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จ�ำนวน 2 ครั้ง

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
หรือ นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจและหน้าที่ในการจัดการบริษทั ให้เป็นไป 4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่
คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั หิ รือพิจารณาก�ำหนดเป็นประการใดๆ
ในงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย 5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่ม
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
บริษัท
1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ ในงบประมาณ 6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบ
ประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
กิจการตามปกติ
2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค�้ำประกัน 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงิน
หนั ง สื อ รั บ รองการให้ การสนั บ สนุ น หรื อ ค� ำมั่ น ในลั ก ษณะที่
ประจ�ำปีรวม งบการเงินประจ�ำปีเดีย่ ว และงบการเงินรายไตรมาส
คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีของ
ของกลุม่ บริษัท
กลุ ่ ม บริ ษั ท เว้ น แต่ ต ามที่ อ นุ ญ าตในสั ญ ญาหลั ก ในการปรั บ
โครงสร้างหนี้ หรือตามทีก่ ำ� หนดในแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ของ N.T.S. 8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิก
ประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท
3. การลงทุ น ใดๆ ในวงเงิ น เกิ น ห้ า สิ บ ล้ า นบาทที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น
งบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

1. นายอลัน แคม
2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม
(2561-2562)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

4
4
4

4/4
4/4
4/4

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ก�ำกับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตาม 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
มาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
และเพียงพอ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
บริษัท
มาตรฐานบัญชีสากล
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การด�ำเนินงานด้านต่างๆ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งาน
ตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลง
• ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชือ่ ถือ
วาระการว่ า จ้ า งงานของพนั ก งานที่ ท� ำ งานอยู ่ ใ นส� ำ นั ก งาน
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
ตรวจสอบภายใน
• ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 12. พิจารณางบประมาณและก�ำลังพลของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
(ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างส�ำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการของ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
บริษัทจะมอบหมาย
• ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายปิยุช กุปต้า
นายอลัน แคม (ก)
นายธราธร เปรมสุนทร
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง (ก)

หมายเหตุ :

ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2561-2562)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

4
4
4
4

4/4
4/4
4/4
4/4

(ก) กรรมการอิสระ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท 6. พิ จ ารณาและเสนอค� ำ แนะน� ำ ในเรื่ อ งค่ า ตอบแทนส� ำ หรั บ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
บริษทั แต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ
2. ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิ ด้านบรรษัทภิบาลตามที่
7. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรือ่ งค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
ก�ำหนด
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารของบริษทั (รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อ
3. น�ำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมใน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระ
หรื อ กรณี อื่ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
8. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง วิธีการ และการก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยต่างๆ และบริษทั อืน่ ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ประกอบด้วย
ผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จั ด ให้ ก รรมการบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ 9. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง
เงินรางวัลประจ�ำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษทั และบริษทั
คณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ
ย่อย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการก�ำกับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการ
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายปิยุช กุปต้า
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
นายอาชีช อนุปัม
นายราจีฟ มังกัล

ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2561-2562)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1
1
1
1

1/1
1/1
1/1
1/1
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะจัดการ

1. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การและด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดไว้

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการด�ำเนินธุรกิจ และการจัดสรร 4. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
งบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อ
ทั้งนี้ คณะจัดการอาจมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ของบริษทั มีอำ� นาจกระท�ำการในเรือ่ งใด เรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ ง
ตามที่คณะจัดการพิจารณาเห็นสมควรได้
3. ก�ำกับ ดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
รายชื่อ

1. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก)
2. นายอาชีช อนุปัม
3. นายราจีฟ มังกัล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

3
3
3

3/3
3(ข)/3
3/3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
(ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จ�ำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการพันธกิจเพือ่ สังคมและความยัง่ ยืน

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูล หรือค�ำอธิบายทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการ 3. ทบทวนและติดตามการด�ำเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการด�ำเนินงานจากพนักงานหรือกรรมการ
ต่ อ สั ง คมเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เป็ น ไปตามนโยบายในด้ า นความ
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษา
รับผิดชอบต่อสังคม
หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควรและจ�ำเป็น โดยความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้
4. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคม
และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง เรื่ อ งที่ อาจส่ ง
1. ก�ำหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และน�ำเสนอ
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานหรือผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ต่อคณะกรรมการบริษัท
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางที่บริษัทควร
ตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกังวลเหล่านัน้ เพือ่
2. น�ำเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการด�ำเนินการตาม
ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบ
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
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5. ทบทวนต�ำแหน่งของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังหลัก 12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
การน�ำเสนอมุมมองเหล่านัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
13. ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบตั ขิ องบริษทั
และสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
6. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ สนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั
ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปีของบริษัทก่อนที่ 14. ดูแลให้มกี ารท�ำกิจกรรมทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่างๆ
จะน�ำเสนอต่อสาธารณะ
7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และ 15. ติดตามให้บริษัทย่อยด�ำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบ
ประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโลก
16. สนับสนุนให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารในการก�ำหนด ติดตาม
ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
8. ทบทวนและน�ำเสนองบประมาณประจ�ำปีในด้านความรับผิดชอบ
บริษทั และน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้บริษทั มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพิม่
ต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
คุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว ทางด้าน
การเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อ
และทุนทางปัญญา ทบทวนแผนงานด้านอาชีวะอนามัยความ
สังคมด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหาร
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั และการปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ดังกล่าว
10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
17. ให้ขอ้ มูล ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษทั
ในเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
11. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั ให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
18. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว
แห่งประเทศไทย
หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2561
รายชื่อ

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

นายปิยุช กุปต้า (ก)
นายอลัน แคม (ข)
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ (ค)
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
นายธราธร เปรมสุนทร
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
นายราจีฟ มังกัล
นายอาชีช อนุปัม

หมายเหตุ :
		
		
		
		

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1
1
1
1
1
1
1
1

(ก) ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
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ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
Name

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

นายราจีฟ มังกัล
นายวันเลิศ การวิวัฒน์
นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
นายไพฑูรย์ เชื้อสุข
นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
นายอมิท คันนา
นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย
นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

Positions

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

1. ดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจ�ำตามปกติธรุ กิจเพือ่
ประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
บริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ทีก่ ำ� หนดและอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด

เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุการ
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental
Practice for Corporate Secretary เป็นต้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ดู แ ลและจั ด การเรื่ อ งการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
2. จัดท�ำแผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี ให้เป็นไป
คณะกรรมการชุดย่อย
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะจัดการ
และคณะกรรมการบริษัท
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ำรายงานการประชุม
3. พิจารณากลัน่ กรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ 3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินธุรกิจก่อนที่จะน�ำเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการ
บริษัท
4. ดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. มีอำ� นาจในการอนุมตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจปกติในเรือ่ งต่างๆ อาทิเช่น
การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ 5. ดูแลและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
บริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
6. ดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนว
5. ด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายเป็ น
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คราวๆ ไป
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
เลขานุการบริษทั
และผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดมีเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 8. ติดตามให้มีการด�ำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ปัจจุบันเลขานุการบริษัท ชื่อนางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวทางเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนของ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษากรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านส่วนบุคคล
และผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ เป็น
ค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้าง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็น แรงจูงใจในการก�ำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
ผูเ้ สนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ จะเป็น เป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคง
ผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ ต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณา ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท
ค่าตอบแทนอยู่ ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ค่าตอบแทนประจ�ำ ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม
ลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุม
ให้แก่ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย
กรณีที่มีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งหรือเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ บริษัท
ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษทั จะค�ำนวณจ่ายตามสัดส่วนจ�ำนวนวันที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งใน
และบริษทั ย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นชอบ ไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

630,000
525,000
472,500
168,000
115,500
150,000
75,000
150,000
75,000

เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

42,000
21,000
21,000
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายปิยุช กุปต้า(ก)
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์(ก)
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
นายอาชีช อนุปัม(ก)
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
นายราจีฟ มังกัล(ก)
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รวม

ชื่อ – นามสกุล

-

546,000

-

2,310,000

-

577,500

-

157,500

577,500

-

157,500

577,500

-

231,000

577,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

351,000

-

-

-

117,000

117,000

-

117,000

-

187,772

-

-

-

-

-

187,772

-

-

คณะกรรมการ
คณะ
บรรษัทภิบาล
กรรมการพันธกิจ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะจัดการ
สรรหา และพิจารณา เพื่อสังคมและ
บริษัท
ตรวจสอบ
ผลตอบแทน
ความยั่งยืน

ค่าตอบแทน (บาท)

หมายเหตุ: (ก)ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่ง

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลำ�ดับที่

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2561-2562

3,394,772

-

-

-

694,500

852,000

922,772

925,500

-

จำ�นวนรวม
ทั้งหมด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็น
ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่โดยพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การด�ำเนินงานตามนโยบายทีไ่ ด้
รับจากคณะกรรมการบริษทั ปัจจัยด้านความยัง่ ยืน ได้แก่ สภาวการณ์
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและสังคม ประกอบกับพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จากนัน้ จึงเสนออัตราการขึน้ ค่าจ้าง
ประจ�ำปีและเงินรางวัลประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

หลั ง จากที่ ได้ รั บ อนุ มัติ งบประมาณจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนในรูปของ
การปรับระดับ (ถ้ามี) การขึ้นค่าจ้างประจ�ำปีและเงินรางวัลประจ�ำปี
ส�ำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการ

ทัง้ นี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระดับและสัดส่วน
ของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาและ
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา จูงใจผู้บริหารระดับสูงให้ท�ำงานได้ส�ำเร็จ โดยมีองค์ประกอบของ
ผลตอบแทน จะประเมินและน�ำเสนออัตราการขึ้นค่าจ้างประจ�ำปีและ ค่าตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
เงินรางวัลประจ�ำปีของพนักงานทั้งหมดของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยดูจากข้อมูลทัง้ ปีปจั จุบนั และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังใน 1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
2. เงินรางวัลประจ�ำปีตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของรายได้กอ่ น
งบประมาณและผลประกอบการของบริษัท
ดอกเบี้ยและภาษี ก�ำไรก่อนหักภาษี และก�ำไรหลังหักภาษี
3. เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เอื้อต่อวิถีการ
2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด�ำเนินชีวิตและการเก็บออม
การด�ำเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอายุ

ค่าตอบแทนรวมและจ�ำนวนรายของผู้บริหารระดับ สูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน
เงิ น รางวั ล ประจ� ำ ปี และเงิ น รางวั ล อื่ น ๆ ในปี 2561 - 2562
(1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) รวม 10 คน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 49.49 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของ
เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ�ำต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน และ
เงินช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2561 - 2562 รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
6.98 ล้านบาท

บริษัทได้มีการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่ง ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั รวมถึงจัดให้มกี ารสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแก่ผบู้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ทุกคน ในฐานะพนักงานของบริษทั โดยคิดเป็นอัตรา
ประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบ
ในปี 2561 - 2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3.63 ล้านบาท

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

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นกรรมการใน
บริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจหลักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน
เงินรางวัลประจ�ำปีสำ� หรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกเนือ่ งจากเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอยู่แล้ว

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�ำปี ในปี 2561 - 2562
(1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) ได้รวมไว้ในจ�ำนวนและ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว

บริษทั ไม่มกี ารก�ำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษทั ย่อย ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนอืน่ ทีม่ อบให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย ทีเ่ ป็นธุรกิจ
ค่าตอบแทนอืน่ ทีม่ อบให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ย่อย หลักในปี 2561 - 2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) ได้รวม
ที่เป็นธุรกิจหลัก
ไว้ในจ�ำนวนและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั แล้ว
บริษทั ไม่มกี ารก�ำหนดและจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ แก่กรรมการ
ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้ผลตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงของ
ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
บริษทั และของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจหลักโดยให้สทิ ธิในการซือ้ หลักทรัพย์
ของบริษทั แต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program
(ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริหาร
ผลตอบแทนในรูปแบบอืน่ โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม
ของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,187 คน โดยในปี 2561-2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 250.92 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจ�ำปี เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ประจ�ำต่างจังหวัด/ ประจ�ำกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 627.43 ล้านบาท

จ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2561 - 2562
(31 มีนาคม 2562)

พนักงานบริหาร
(คน)
พนักงานบังคับบัญชา
(คน)
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ
(คน)
รวม
(คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

บมจ.
ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

บมจ.
เอ็น. ที. เอส.
สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

บจก.
เหล็กสยาม (2001)

รวม

46
(48)
132
(139)
31
(33)
209
(220)
250.92
(267.44)

12
(12)
77
(85)
275
(298)
364
(395)
247.20
(270.35)

9
(10)
64
(66)
254
(258)
327
(334)
206.10
(215.89)

11
(11)
74
(70)
202
(206)
287
(287)
174.13
(185.03)

78
(81)
347
(360)
762
(795)
1,187
(1,236)
878.35
(938.71)

*รวมพนักงานในส�ำนักงานใหญ่ 169 (170) คน
ข้อมูลปีที่ผ่านมา (2560 - 2561) ปรากฏในวงเล็บ

ทั้งนี้ ในปี 2561 - 2562 จ�ำนวนพนักงานของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา 49 คน เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพของบุคลากรควบคู่
ไปกับการควบคุมค่าใช้จา่ ย ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่ดำ� เนินการพิจารณาสรรหาและรับพนักงานทดแทนพนักงานทีล่ าออก
อย่างรอบคอบและทดแทนในต�ำแหน่งงานที่มีความจ�ำเป็นเท่านั้น
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญแต่อย่างใด
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

นโยบายในการดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี”
เข้ามาร่วมงานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก จะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือใน
การคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเข้ามา
ปฏิ บั ติ ง านผ่ า นคณะกรรมการสั ม ภาษณ์ โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง
พฤติกรรม (Behavioral Interview) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ
และการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ผู้สมัคร
ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้บรรจุเพื่อทดลองงานกับบริษัท บริษัทจะมี
การประเมินผลทดลองงานอย่างเข้มงวด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
การคัดเลือก บริษัทมีนโยบายในการสรรหาพนักงาน จากภายในก่อน
การเปิดรับสมัครจากภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
โอนย้ า ยหรื อ เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง ได้ เ มื่ อ มี ต� ำ แหน่ ง งานว่ า ง ทั้ ง นี้ มี
กระบวนการสรรหาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับการสรรหาคัดเลือกจาก
ภายนอก นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและให้ความเป็น
ธรรมกับความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม (Cultural
Diversity) โดยจะเห็นได้จากนโยบายในการคัดเลือกพนักงานทีเ่ ปิดรับ
พนักงานไม่วา่ จะเป็นการรับผูจ้ บใหม่ ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ พนักงานต่าง
ชาติ พนักงานท้องถิ่น พนักงานหญิง รวมถึงจัดให้พนักงานจากส่วน
งานต่างๆ ไปเรียนรู้งานระยะสั้นที่ บริษัท ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นบริษัทแม่อย่างสม�่ำเสมอ

(1) ความรู้พื้นฐานส�ำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน
เช่น ความปลอดภัยในการท�ำงาน จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร การบ�ำรุงรักษาทวีผล
(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
แต่ละสายงาน (Functional Development)
(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
(4) การพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นการจั ด การและภาวะผู ้ น� ำ
(Leadership Development)
ในด้านการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่ม
ประเมิน Skill Gap ของกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุ่มงาน
หลักด้านการผลิต ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน Skill Gap จะน�ำมา
ก�ำหนดแผนยกระดับทักษะและสมรรถนะของพนักงานเพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับ
รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จ�ำกัดอยู่แต่เพียงการอบรมใน
ห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอนงาน
และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning) รวมตลอดถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า
(Powerful Experiences) ให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานที่ส�ำคัญให้
พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment) การมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการที่ส�ำคัญ (Task Force or
Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing)
การแบ่งปันการเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้างานที่ดีที่สุด (Shop Floor
Knowledge Transformation: SKT) การศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ (Site Visit) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มโครงการ
“One Dept. One Share” ขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์และความช�ำนาญโดยวิทยากรภายใน ซึง่ นอกจากผูเ้ รียน
จะได้รับความรู้แล้ว วิทยากรหรือผู้สอนเองก็ได้มีการทบทวนความรู้
ทางเทคนิคหรือวิชาชีพของตนเอง ในขณะที่เตรียมตัวเพื่อแบ่งปัน
ความรู้ และได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาพนักงานใหม่ให้อยูร่ ว่ มกับบริษทั ใน
ระยะยาว โดยได้ดำ� เนินการในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการปฐมนิเทศ
เพือ่ แสดงการต้อนรับอย่างอบอุน่ จากผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร ผ่าน
ทางพิธบี ายศรีสขู่ วัญ และเสริมสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินงานของ
กลุม่ และของแต่ละบริษทั ผ่านทางการบรรยายให้ความรู้ การเยีย่ มชม
โรงงาน และการปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท
จัดให้มบี ดั ดี้ ให้เป็นผูด้ แู ล แนะน�ำ ช่วยเหลือน้องใหม่ในเรือ่ งต่างๆ ใน
ช่วงเวลา 2 ปีแรกของการท�ำงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การออกแบบงาน
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ท้าทายส�ำหรับพนักงานใหม่และ
จัดท�ำแบบก�ำหนดลักษณะงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัดผลงาน และผลงานที่คาดหวัง ตลอดจน
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�ำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึง
พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน ทีส่ อดคล้องกับค่านิยมในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพ ในระดับที่เหมาะสม
และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปรับตัว และสอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล
โดยมี การก� ำ หนดเส้ น ทางการเติ บ โตในวิ ช าชี พ (Career Path)
และเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม และความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี
ของพนักงานในแต่ละระดับไว้ ทั้งการก�ำหนดนโยบายสรรหาและ
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและ แต่งตัง้ พนักงานจากภายใน เพือ่ ให้พนักงานเกิดความมัน่ ใจได้วา่ หาก
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุง่ เน้นการพัฒนา มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีระดับศักยภาพในระดับที่เหมาะสม จะมี
โอกาสเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปได้ โดยก�ำหนดให้พนักงานสามารถ
ใน 4 ส่วนด้วยกันคือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เติบโตได้ทั้งในสายงานบริหารเมื่อมีต�ำแหน่งงานว่าง และสายงาน • หลั ก ความเป็ น ธรรมภายในองค์ กร : พิ จารณาค่ า ตอบแทนที่
ผู้เชี่ยวชาญที่เติบโตได้ตามระดับความเชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละ
เหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบและการประเมินผลงาน
บุคคล
• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับ
ทีส่ ามารถแข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการส�ำรวจค่าจ้าง และการปรับ
บริษทั มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ได้แก่ ต�ำแหน่ง
ค่าจ้างให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยน�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท โดยมี
มาเป็นส่วนหนึง่ ของการพิจารณาการขึน้ ค่าจ้างประจ�ำปีดว้ ย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัท มีพนักงานที่มี • ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการ
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมปฏิบัติงานในต�ำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบตั งิ านและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการขึน้
การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหาร
ค่าจ้างประจ�ำปี การจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี หรือการปรับค่าจ้างเป็น
ระดับสูงของบริษทั จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรณีพิเศษ เป็นต้น
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ ดังมีกระบวนการ ดังนี้
สิ่งที่ส�ำคัญคือการมุ่งเน้นความสมดุลของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงานและ
1. ก�ำหนดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัทซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่มีความ ความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กรประกอบกันด้วย บริษัท
ส�ำคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
มีการรับฟังความต้องการของพนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น
คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการลูกจ้าง กล่องรับความคิดเห็น
2. ก�ำหนดทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงาน
มีกระบวนการในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงสวัสดิการและผลประโยชน์
ของพนักงานอยู่เป็นระยะๆ บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงาน
3. ก�ำหนดพนักงานที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และบิดา
4. ด�ำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual มารดาของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล
Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย คณะท�ำงาน ทั้งในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และการรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพ
โครงการส�ำคัญต่างๆ รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ประจ�ำปี กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการ
การเป็นผู้น�ำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน
ปฏิบัติงานประจ�ำต่างจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการ “ผู้น�ำในอนาคต” (Leader of Tomorrow)
ซึ่งได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็นจ�ำนวน 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในอนาคต โดยเตรียมแผนการพัฒนาให้มี
ความพร้ อ มทั้ ง ในส่ ว นของการมอบหมายงานพิ เ ศษให้ รั บ ผิ ด ชอบ
การเข้ า ร่ ว มในคณะท� ำ งาน/คณะกรรมการที่ ส� ำ คั ญ การสั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนงานทั้งในสายงานเดิมและต่างสายงานเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ ตลอดจนจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะด้าน โดยในปีงบประมาณ
2561 - 2562 นี้ กลุ่มผู้น�ำในอนาคต ได้เข้าร่วมหลักสูตร Leadership
Coaching Program ซึง่ มีโค้ชผูท้ รงคุณวุฒมิ าให้ความรูแ้ ละสอนฝึกปฏิบตั ิ
อีกทั้งให้เติบโตในวิชาชีพได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนในระดับที่จูงใจ
เพื่อให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว และเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษัท
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและครอบครัวได้
มี ส ่ ว นร่ ว มตลอดทั้ ง ปี โดยมุ ่ ง เน้ น เสริ ม สร้ า งองค์ กรแห่ ง ความสุ ข
ครอบคลุมใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านน�้ำใจงาม ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการผ่อนคลาย ด้านความรู้ ด้านศาสนาและ
ศีลธรรมในการด�ำเนินชีวิต ด้านการเงิน และด้านครอบครัว ตัวอย่าง
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ
กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรมวันส�ำคัญต่างๆ เช่น
วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ วันเกิดบริษทั วันผูก้ อ่ ตัง้
กลุ่มทาทา เป็นต้น

บริ ษั ท มุ ่ ง เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งพนั ก งานกั บ บริ ษั ท
โดยส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรม
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานทั้ง
พนักงานโดยก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ 3 โรงงาน รวมทั้งที่ส�ำนักงานกรุงเทพทุกไตรมาส มีการพูดคุยและตอบ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพิจารณาจาก ข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพิ่มช่องการสื่อสารผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ
ปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ
เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศ
ค�ำสั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับและดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ เป็นเสมือนกระจกเงาทีส่ ะท้อนให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้อง หรือ
บรรลุตามข้อก�ำหนด ทีอ่ ยูภ่ ายใต้แนวทางการก�ำกับและดูแลกิจการทีเ่ ป็น
ธรรมและโปร่งใส เพื่อพัฒนายกระดับการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล
ดังนั้น นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of
Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบาย
และหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ น
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ท�ำการทบทวนและ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส�ำหรับเนือ้ หานัน้ ครอบคลุมเกีย่ ว
กับหลักการและแนวปฏิบตั ิในเรือ่ งของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือ
หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบัติตาม CG Code
รวมทัง้ หลักปฏิบตั อิ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหน้า 51-63

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 คน ถือเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสม
กับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จ�ำนวน 3 คน โดย
กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสาย
งานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่ง
แยกบทบาทหน้าที่ ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการ
ด�ำเนินงาน ผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผูน้ ำ� ด้านนโยบาย
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้น�ำด้านบริหารงานประจ�ำไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก
4 คณะท�ำหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจั ด การ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และพิ จารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
นอกจากนี้ ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อน�ำ
การน�ำหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Code เสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
(Corporate Governance Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน�ำมาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ ส�ำหรับรายชื่อกรรมการในแต่ละคณะพร้อมทั้งขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุทักษะความสามารถ
และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริษัทต้องการส�ำหรับคณะกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั

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

เศรษฐศาสตร์

การจัดการ
ด้านธุรกิจ

ทรัพยากรบุคคล

การตลาดและ
การขาย

กฎหมาย

ตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน/
การบริหารความเสีย่ ง

การเงิน

บัญชี

วิศวกรรม

กรรมการสตรี

ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติของ
ความอิสระ

การศึกษาและประสบการณ์

นายปิยุช กุปต้า
นายอลัน แคม
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
นายธราธร เปรมสุนทร
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
นายอาชีช อนุปัม
นายราจีฟ มังกัล
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ผลตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน จากจ�ำนวน
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
กรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งทุกครั้ง ส�ำหรับการ
สรรหากรรมการ บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ ผู้ปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
สรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่าง
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก (1)
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและต้องไม่มผี ลประโยชน์ หรือ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Professional
ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
Search Firm) และ (3) ท�ำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
24 เดือน
กรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรอง 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั แล้ว ยังต้อง
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา
พิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ”
คู
่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ค วามเข้ ม งวดกว่ า ข้ อ ก� ำหนดของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ให้กรรมการอิสระ
มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว มหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในลั ก ษณะ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวม
ทั้ ง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่
คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
บริษัท และข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ความขัดแย้ง และต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทัง้ ทางตรง
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
24 เดือน ดังนี้
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
4.1 รายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ เช่น
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่
มีคุณธรรม ประวัติการท�ำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความ
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือภายใน
เห็นอย่างเป็นอิสระ
ระยะเวลา 12 เดือน
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะ
4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
กรรมการบริษัท เพื่อติดตามการด�ำเนินงานของบริษัท โดยด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจ�ำนวนที่เหมาะสม
4.3 รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน
ในสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและ
4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้
เป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
หรือรับให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
ประโยชน์กับบริษัท
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มี
ภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ
5. ส� ำ หรั บ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดย
3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมิน
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่าภายในระยะเวลา
ศักยภาพที่เหมาะสม
12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวัน
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ 10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจใน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
เรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
ปรึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท 12. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ
ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการ
บริษัท และข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย และต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือ 13. เป็นผู้ทีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี
ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
อายุเกษียณ
24 เดือน
การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ เท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม 3. ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมี
ก�ำหนดโดยบริษัทแม่
คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ตามจ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถือ และหาก
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผทู้ เี่ ป็นประธานทีป่ ระชุมมีเสียงชีข้ าดเพิม่ เป็น 4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
อีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลง
การเพิม่ ทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน
คะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นรายบุคคลหรือ
หลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ 5. ติดตามผลการด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะ
ทั้งหมดตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
กรรมการบริษัทของบริษัท
น้อยเพียงใดไม่ได้
6. ดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากเหตุอนื่ นอกจากครบก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการระหว่างกัน การ
ออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น
พอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดท�ำบัญชีและรายงาน
กรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
ทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบบริษัท
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของ
ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนด
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะจัดการจะเป็นผูพ้ จิ ารณาเบือ้ งต้นในการกลัน่ กรอง
สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ได้เพือ่
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ไว้เป็นอย่างดี และ
ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายก�ำกับดูแล
กิจการของบริษทั รวมถึงได้กำ� หนดนโยบายและวิธกี ารป้องกันการน�ำ
ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด
อีกด้วย

กรรมการและผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง ของตนเองรวม
ทั้ ง คู ่ สมรสและบุ ต รที่ยัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะ ตลอดจนการรายงาน
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามประกาศของ
บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
อืน่ (Holding Company) คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� กับดูแลการด�ำเนิน ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะ
งานของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยมี กรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงบทก�ำหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทัง้ กรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั มีการถือครองหลักทรัพย์และ/
ได้จัดให้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ดังนี้
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการ
บริษัทจะท�ำหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อ
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีด้วย
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพร้อมประสบการณ์เป็น
ตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้
เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
ข้อมูลภายใน ด้วยการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในทีส่ อดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ใช้ประโยชน์

50

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการ
ใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading) ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของ
บริษทั และบริษทั ย่อยต้องลงนามรับทราบข้อก�ำหนดเกีย่ วกับระยะเวลา
การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
1. ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลข้ า งต้ น ท� ำ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และ
งบการเงินประจ�ำปีของบริษัทและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการ
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว (Blackout period)

มาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญในแต่ละหมวดไว้ใน
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น�ำมาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด
รวมทั้งท�ำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
ต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ได้รบั การยกระดับการประเมินผลการก�ำกับดูแล
กิจการจากระดับ “ดีมาก” มาอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” นับเป็นผลส�ำเร็จ
จากการปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยบริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ต่อไป

2. กรณีทเี่ ป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญอืน่ ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบ ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้ก�ำหนดห้าม OECD ในรอบปี 2561-2562 มีรายละเอียด ดังนี้
มิให้ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
24 ชัว่ โมงนับแต่ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว หมวด 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่
ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�ำการ ก่อนการซือ้ ขาย เป็นเจ้าของเงินทุน โดยก�ำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์
โดยรวมของบริษัท และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีบญั ชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีและสอบทานรายไตรมาสเป็นจ�ำนวนรวม 1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขาย
หรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในก�ำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียม
3,151,235 บาท
กัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลีย่ นแปลงอ�ำนาจควบคุม
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งสิทธิในการ
ในรอบปีบญั ชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย
ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั เป็นต้น
มีการจ่ายค่าบริการอืน่ ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบาย
ของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าทีพ่ กั เป็นต้น จ�ำนวน 501,022 บาท ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั 2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการ
และก� ำ หนดค่ า ตอบแทน การจั ด สรรเงิ น ก� ำ ไรและการจ่ า ย
ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
เงิ น ปั น ผล การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละก� ำ หนดค่ า สอบบั ญ ชี
กับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดดังกล่าว
การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่ม
หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญ
การปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ในเรื่องอื่นๆ
บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบี ย นของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยอย่ า งจริ ง จั ง 3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
มาโดยตลอด ซึง่ ปัจจุบนั ได้ยดึ หลักการสากลของกลุม่ ประเทศ OECD
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลักการ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สทิ ธิขา้ งต้นแล้ว บริษทั ยังได้
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) ผู้ถือหุ้น โดยได้ก�ำหนดนโยบายการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริม
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้:
- มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่าย
(5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดับ
มากเกินไป
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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-

-

จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่ง
มวลชนเข้าถึง
จัดท�ำค�ำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความช�ำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่
เพียงพอ เพือ่ รองรับผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในด้านการตรวจสอบเอกสาร
และการลงทะเบียน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่ง
ผูแ้ ทนของตนเองหรือเสนอชือ่ กรรมการอิสระของบริษทั เป็น
ผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมี
ขัน้ ตอนที่ไม่ยงุ่ ยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จดั ส่ง
เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท�ำให้ขนั้ ตอน
การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2
ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุม
ได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า
การประชุมสามัญประจ�ำปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า
การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้
กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม

บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่ง
ครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีด่ แู ล ลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระ
และอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระท�ำการใดๆ
ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210 ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ด�ำเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวัน
ประชุมดังนี้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับ วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน
พร้อมทัง้ ระบุวา่ เป็นวาระเพือ่ ทราบ/เพือ่ อนุมตั /ิ เพือ่ พิจารณา ระบุ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
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2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด ทัง้ แบบ ก
ซึง่ เป็นแบบทัว่ ไปง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน และแบบ ข ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื
หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรือ่ งได้วา่ “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ออกเสียงตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญ
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมบริจาคอุปกรณ์กฬี าให้แก่เด็กๆ ทีอ่ ยูบ่ นดอยทางภาคเหนือ
บูธรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR จากส่วนสือ่ สารและกิจกรรม
องค์กร รวมถึง บูธแนะน�ำและให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทจากส่วนการตลาด เป็นต้น

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทก�ำหนดให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้เสีย ก่อนเริ่มการประชุม
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท
ในวาระที่เสนอในการประชุม
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการประชุมได้แก่
4. รายงานประจ�ำปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูป การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
แบบของ CD Rom (รวมทัง้ จัดส่งรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรูปเล่มแก่
ระหว่างการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
ประธานในที่ประชุมได้ด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามล�ำดับวาระ
5. ค�ำอธิบายเกีย่ วกับเอกสารหลักฐาน เพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วม โดยไม่ มี การเพิ่ ม วาระเพื่ อ พิ จารณาเรื่ อ งอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ
ไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาใน
ประชุม
การพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนท�ำการ
ลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตัง้ ค�ำถามต่อทีป่ ระชุม รวมทัง้
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ ส�ำหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกแก่
ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลง
คะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ท�ำหน้าทีด่ แู ลการนับ
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่อง คะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ส�ำหรับการนับคะแนนเสียงจะค�ำนวณ
เป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วธิ เี ก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะ
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูล ผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และน�ำมาค�ำนวณหักออก
ประกอบการประชุม ก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั จากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
คือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ส�ำหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลัง
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่อง จากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี้
เปิดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถส่งค�ำถามเกีย่ วกับ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือ่ วิดที ศั น์ดว้ ย
วาระการประชุมได้ล่วงหน้า

หลังการประชุม

4. โดยให้ส่งค�ำถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการ บริษทั ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมพร้อมทัง้ คะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
บริษทั หรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษทั เพือ่ และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดท�ำรายงานการ
เสนอต่อไปคณะกรรมการบริษทั พิจารณาภายในช่วงเวลาต่อไป
ประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งรายงานการ
5. ในปีนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 ประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
มิถุนายน 2562 และระยะเวลาในการส่งค�ำถามตั้งแต่วันที่ 15
1. รายชื่ อ พร้ อ มต� ำ แหน่ ง ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารรวมทั้ ง
มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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3. ประเด็นค�ำถาม - ค�ำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ใหม่จะค�ำนึงถึงขนาดของรายการและ
จ�ำนวนเงินทีเ่ กิดขึน้ โดยจะน�ำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ไว้ ใ นบั ต รลงคะแนน โดยแยกออกเป็ น คะแนนเสียงที่ เห็น ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ำ
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
รายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัด
ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม แย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
2561 มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมทัง้ ทีม่ าด้วยตนเองและทีร่ บั มอบฉันทะจ�ำนวน หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
535 คน นับรวมจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,214,317,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ อีกด้วย
73.79 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จ�ำนวน
8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันในลักษณะ
คณะกรรมการทั้งคณะ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธาน ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ ไม่ ใช่บริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา ของบริ ษั ท รวมทั้ ง ไม่ เ คยฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง
และพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และความยั่ ง ยื น รวมทั้ ง กรรมการทุ ก คนได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม โดย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการท�ำรายการระหว่างกันหรือ
การซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด
พร้อมเพรียงกัน
นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วม หมวด 3
ประชุมอีกด้วย เพื่อท�ำหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น
ความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึง
การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในโดยกรรมการ ยึดมั่นในการค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
และผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ สิทธิทกี่ ำ� หนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีท่ ำ�
ร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้
หน้า 50-51
รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่าง
ทัง้ นี้ ในปีทผี่ า่ นมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผูบ้ ริหารรายใดท�ำการ เคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สมํ่าเสมอ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยการใช้ขอ้ มูลภายในแต่อย่างใด
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต ่ อ
บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคล การด�ำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ เมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ผู้ถือหุ้น
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับ อย่างเป็นธรรม ด้วยการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสยั ทัศน์
ทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษทั จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแล ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
การท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้อง
ตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

การท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนในการท�ำรายการระหว่างกันไว้
อย่างชัดเจน รวมทัง้ ถือปฏิบตั ติ ามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเคร่งครัด ในกรณีทอี่ าจมีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองที่ส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินการให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
บนหลักสิทธิมนุษยชนให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่ค�ำนึง
ถึงสถานภาพ เชือ้ ชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ
รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ทัง้ ของพนักงานและครอบครัว โดยก�ำหนดให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำทั่วไป
รวมถึงมีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและรักษาพนักงานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลักษณะ
การออมอย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
หลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ตลอดจน
ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนักงานให้ได้รบั ความก้าวหน้าในอาชีพซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำให้
บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มี
จิตส�ำนึกต่อการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุก
กระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (CSR after Process)
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มงวด
และต่อเนือ่ งมาโดยตลอด เพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาสิง่ แวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพ
ที่ ดี ด ้ ว ยการด� ำ เนิ น การและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ในทุ ก กระบวน
การผลิต และทุกขั้นตอนการท�ำงาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาทา
ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความส�ำคัญและเป็นผู้น�ำในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนือ่ งมาจากภาวะโลกร้อน นอกจาก
นี้ ยังได้กำ� หนดให้มกี ารน�ำแนวคิด “คืนสูธ่ รรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุก
ขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กรอีกด้วย รวมทั้งการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัท โดยให้
คู่ค้า
ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานภายนอก
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบตั งิ าน ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักจรรยาบรรณ ทีเ่ รียกว่า TCoC ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง หน่วยงานราชการ
ที่ก�ำหนดระหว่างกันการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็น บริษัทด�ำเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ธรรมและด�ำเนินการภายใต้ TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการช�ำระ อย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เงินด้วยการติดตามสถานะการช�ำระเงินอย่างใกล้ชดิ เป็นการสร้างความ และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้
สัมพันธ์ทดี่ แี ละยาวนานกับคูค่ า้ รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบตั งิ านร่วม ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
กันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับ
ผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่าง สื่อมวลชน
ต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท แก่
สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวาง
คู่แข่ง
บนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดีและสุจริต โดยด�ำเนินการผ่านแหล่งและ จรรยาบรรณ
สื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งบริษัทจะไม่ก่อให้เกิด พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้
ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุ
ท�ำลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างเงื่อนไขใน ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่าง
การแข่งขันที่เป็นธรรม
ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้
เสียสามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระท�ำผิดหลักจรรยา
เจ้าหนี้
บรรณ กระบวนการด�ำเนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจน
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการ
เคร่งครัด ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่าง กระท�ำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) ส�ำหรับกรรมการ พนักงาน
เคร่ ง ครั ด และช� ำ ระหนี้ ต ามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ต าม ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ของกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล
ค� ำ รั บ รองที่ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ต ลอดระยะเวลาที่ มี ภาระหนี้ กั บ เจ้ า หนี้
ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกีย่ วกับการ
เท่าเทียมกัน
ประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้
บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม
โดยก�ำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบใน
บริ ษั ท ได้ ยึ ด ถื อ ในหลั ก การที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในการจั ด หา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใน
ราคาทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย บริษทั มีชอ่ ง
ทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการ
รับคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุณภาพหรือตํ่ากว่ามาตรฐาน
อีกทั้งการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าไปสร้าง
ผลประโยชน์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทด�ำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้
• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
• การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
• ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย
24 ชั่วโมง” ต้องท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้น�ำ
• พนักงานจะได้รับการอบรมให้ท�ำงานอย่างปลอดภัย
• การท�ำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
• ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องด�ำเนิน
การตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาต
การท�ำงานตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการท�ำงานและอุปกรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่จ�ำเป็น

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

ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับ
การขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เรา
ร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการ
บูรณาการเข้ากับวิถีในการด�ำเนินธุรกิจของเรา บริษทั มีนโยบายทีช่ ดั เจน
และเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่
ท�ำงาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษทั ให้พนั ธะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั จะก�ำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย
พัฒนาน�ำไปปฏิบตั ิ ตลอดจนรักษาไว้ซงึ่ มาตรฐานการบริหารจัดการและ
ระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
หัวข้อ

จำ�นวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็บและสูญเสีย
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ
ผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเนื่องจากการทำ�งาน

หน่วย

ปี 2561-2562

ปี 2560-2561

ปี 2559-2560

ครั้ง/ล้านชั่วโมงการทำ�งาน
ดัชนี
%

1.28
11.3
5.46

0.17
10.84
2.55

0.00
10.75
3.30

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�ำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการ
เงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอืน่ ใดของผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่
ก่อให้เกิดความส�ำคัญผิดรวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดไว้

ทัง้ นี้ ได้จดั ให้มหี น่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษทั ” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ผ่านช่องทางต่างๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่ายทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน
ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์
บริษัท (www.tatasteelthailand.com)

2. ข้อมูลค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ฝ่ายบริหารมีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารติดต่อสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ด�ำเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.
ทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น
or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์
งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic 3. ข้อมูลโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีเ่ ป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียด
Reports) เช่น การได้มา/จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
โครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์
ส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการ
ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
ถือหุ้นไขว้ในกลุม่ บริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
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(Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของ อ�ำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่ส่วนท้ายของ
กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้นของ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนและนัก
บริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้ว วิเคราะห์อีกด้วย
(รายงานประจ�ำปี/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
4. ข้อมูลในรายงานประจ�ำปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน
และเป็นประโยชน์ส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น
ค� ำ อธิ บ ายเชิ ง วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความ
เสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจ ประวัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหาร การจ่าย
ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการเปิ ด เผย
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท
(www.tatasteelthailand.com))

หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการของบริ ษั ท ทุ ก คนมี ค วามเข้ า ใจอย่ า งดี ถึ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั พร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ”
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือ
หุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหาร
งานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายไว้ เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลและการบริหารงานเป็น
ไปด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีเหตุมผี ล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะท�ำให้
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างสูงสุดและต่อเนือ่ ง

5. ข้อมูลในงบการเงินทีม่ รี ปู แบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็น
ผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เคยมีประวัติ
การส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทค�ำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็น
/ เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
อย่างยิ่ง (Check and Balance) และได้ก�ำหนดความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะ
6. ข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
กรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลาก
นอกจากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ โดยในจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้กำ� หนดไว้แล้ว บริษทั เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�ำ
ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�ำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท วิสยั ทัศน์กว้างไกล สามารถอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิ
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั สูส่ าธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษทั หน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
เป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่ดูแล ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ยังได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยซึง่ มีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วย ขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็น
งานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการจัดให้มชี อ่ งทางอืน่ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลของ ไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น
บริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลง
ผลการด�ำเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www. และเพือ่ ให้มกี ารดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
tatasteelthailand.com ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความ บริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
เชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็กของบริษัทสู่สาธารณชน
โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกครั้งเป็นประจ�ำทุกไตรมาสอีก
ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำ Press Release รายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้านการเงินของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้ที่จะ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนและเวลาเพื่อบริษทั โดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ดโดยมิชอบ และไม่ดำ� เนินการใดๆ
ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการด�ำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อ
ผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการ
เพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
แผนระยะยาว และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมอบหมายให้ฝา่ ยผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� เสนอเรือ่ งดังกล่าว คณะกรรมการ 10. อนุมัติเรื่องที่ต้องน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ได้รว่ มกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มทีบ่ นพืน้ ฐานของความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ 11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั หิ รือพิจารณาก�ำหนดเป็นประการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงานตามนโยบาย
ใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ด้วยเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปใน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ
ทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ใน
บริษัทย่อยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
รอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการพิจารณาทบทวน
การด�ำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดสรร
11.1. การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ
งบประมาณ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั และการปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
ของคณะท� ำ งานชุ ด ต่ า งๆ รวมทั้ ง ทบทวนกลยุ ท ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์
งบประมาณประจ�ำปี เป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนา
11.2. การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การคํ้า
ระบบการติดตามและก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ประกั น หนั ง สื อ รั บ รองการให้ การสนั บ สนุ น หรื อ ค� ำ มั่ น
ในการทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ ในงบ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษทั ให้สอดคล้อง
ประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตใน
กั บ สภาพการณ์ ท่ี มี การเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา ตลอดจนการ
สัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และตามที่ก�ำหนดใน
พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลและพั ฒ นาบรรษั ท ภิ บ าลของบริ ษั ท เพื่ อ มุ ่ ง สู ่
แผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
11.3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ ไม่ได้อยู่ ใน
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการ
งบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
1. อนุมัติแผนงานประจ�ำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�ำปี แผน
ระยะกลางและระยะยาว
11.4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึ่ง
2. อนุมตั ิให้มกี ารกูย้ มื เงินในวงเงินระยะสัน้ และระยะยาวจากธนาคาร/
ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
สถาบันการเงิน การให้จ�ำนองหรือจ�ำน�ำสินทรัพย์เพื่อค�้ำประกัน
เงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติ
11.5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�ำปีของ
แล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
กลุ่มบริษัท

3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี
ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรก�ำไรสะสม
6. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ�ำนอง รับจ�ำนอง ขายฝาก
รับซื้อ ฝากเช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

11.6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มิได้เป็นการประกอบ
กิจการตามปกติ
11.7. การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมตั งิ บการเงิน
ประจ�ำปีรวม งบการเงินประจ�ำปีเดี่ยว และงบการเงินราย
ไตรมาสของกลุ่มบริษัท
11.8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิก
ประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

7. อนุมัติการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์ หน้าทีห่ ลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผูน้ ำ� ของ
สินอื่นๆ (ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริษทั และด�ำเนินการในฐานะเป็นผูป้ ระสานงานโดยตรงระหว่าง
8. อนุมัติการด�ำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้าง คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายบริหารของบริษทั ผ่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
องค์กรการวางแผนก�ำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร รวมทัง้ ถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสูผ่ เู้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ได้
ระดับสูง และงบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปี มีการน�ำมติของคณะกรรมการบริษทั ไปด�ำเนินการต่ออย่างมีประสิทธิผล
สูงสุดและมีความเหมาะสม
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ด้วยภาระหน้าที่ท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น�ำ
ด้านนโยบาย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ ำ� ด้านการบริหารงาน
ประจ�ำ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการ
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือ
ความสัมพันธ์อนื่ ใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระ

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�ำหน้าที่สอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้อง
ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนกฎหมายระเบียบ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญของประธานกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้ ปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
1. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี รายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ สอบ
ทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ประสิทธิผล
ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำ� แนะน�ำและค�ำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทให้อ�ำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และ
3. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัด
ก�ำหนดวาระการประชุม
ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึง่ ภายในบริษทั ปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ นึ้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถ
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการ ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใน
ประชุม รวมทั้งได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง กรณีทจี่ ำ� เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาจากทีป่ รึกษา
ภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ทั้ ง ระหว่ า งคณะ
คณะจัดการ
กรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะจัดการ ตัง้ แต่ปี 2545 ปัจจุบนั ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 คน ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
6. สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล
บริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
กลยุทธ์โครงสร้าง และอ�ำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 งบประมาณ และการก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน
ตลอดจนการกลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้
มีมติอนุมตั ิให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 คณะเข้าด้วยกัน เพือ่ ความ
สะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษทั จ�ำนวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ
อิสระท�ำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และก�ำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ดิ า้ น
บรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาก�ำหนดแนวทาง
และสรรหาผู ้ ที่ เ หมาะสมในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระหรือกรณีอื่น และท�ำหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษา
พิจารณาติดตามความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในเรือ่ งค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวทีส่ อดคล้องกับแนวทาง
ของกลุ่มทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนขึ้น
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษทั จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ประธาน
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนมีหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์
และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั รวมถึงงบประมาณ
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารในการก�ำหนด ติดตาม ทบทวน
กลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และน�ำไป
ปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับ
การคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยว
กับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา
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วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้คราวละ 3 ปี
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งใน
สามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง โดยล�ำดับในการพ้นจาก
ต�ำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ ซึง่ ตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบ
9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ โดยมีกำ� หนด
ระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการอิสระจ�ำกัดจ�ำนวนปีในการด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อย
จะเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการ
จะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษทั มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีก่ รรมการ
บริษทั แต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละคนต้อง
ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ส่วน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตอ้ งไม่ดำ� รงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ยกเว้น
บริษทั ในกลุม่ ทาทา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ

ปัจจุบนั องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไทย
และกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ
เป็นผู้มีภูมิล�ำเนาอยู่ในต่างประเทศท�ำให้ไม่มีการรับต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอืน่ แต่อย่างใด ณ ปัจจุบนั กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนั้น
ตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่าน
ใดรับต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ เกิน 5 บริษทั แต่อย่างใด ดังนัน้ จึง
เห็นได้วา่ กรรมการบริษทั แต่ละคนเป็นผูท้ สี่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละอุทศิ
เวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
ส�ำหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึง่ ของบริษทั จะต้อง
อุทศิ เวลาในการท�ำงานทัง้ หมดของตนให้แก่บริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามสัญญา
การว่าจ้าง ไม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ยกเว้น
ในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อแผนการด�ำเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน
ซึง่ เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด

สามารถขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้มคี วามละเอียดและ
ถูกต้อง ก่อนทีป่ ระธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชุมต่อไป
ในรอบปี 2561-2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100
ของการประชุมทั้งปี (นับรวมการประชุมผ่านระบบวีดีโอ) โดยมีคณะ
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่ม
เติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบ
นโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุม
บางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารเพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจ�ำทุกไตรมาสด้วย

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ นอกประเทศ สรุ ป ภาพรวมจ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ของกรรมการในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง
บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน
การจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และ
แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี พร้อมทัง้
ได้ก�ำหนดวาระการพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการ
ด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิม่ ในกรณีทมี่ เี รือ่ งส�ำคัญ
เร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษา
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้ก�ำหนด
ให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายส�ำหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึง่ คณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผล
ดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน
ในการประชุมแต่ละครัง้ นอกจากจ�ำนวนองค์ประชุมทีก่ ฎหมายได้กำ� หนด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะน�ำผลการ
ไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 2 ของจ�ำนวน ประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
กรรมการทัง้ หมด บริษทั ยังได้กำ� หนดนโยบายจ�ำนวนองค์ประชุมขัน้ ตํา่ ใน ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
ขณะที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด เพือ่ ให้เป็นไปตามหลัก การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ ประธานกรรมการผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นประธานใน 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และ
ทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลา ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความ
อย่างเพียงพอส�ำหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัว่ ถึงในแต่ละ สัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
วาระ ซึง่ การพิจารณาวาระต่างๆ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็น และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เป็นหลัก ส�ำหรับการลงมติใน กรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ
แต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึง่ คนมีหนึง่ เสียง และหาก 2) การก�ำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ 3) การบริหารความเสี่ยง
มีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด อย่างไร และการควบคุมภายใน 4) การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน และ 6) การประชุม
ก็ตาม กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมได้มกี ารจัดท�ำรายงานการประชุมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้า
ประชุม กรรมการทีล่ าประชุม ผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และจะน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป โดยกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ระดับได้ยดึ ถือเป็นแนวทางส�ำหรับการประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ การท�ำงาน
ทบทวนแบบประเมินผล เพือ่ ให้มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างจริงจังและเคร่งครัด ทัง้ ในเรือ่ งความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็น
และทันสมัย
ธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้ค�ำรับรองที่
2. เลขานุการบริษทั รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว จะยึดถือประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย
มาท�ำการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชวี ติ ดังนัน้ เอกสารฉบับนีจ้ ะถูก
3. เลขานุการบริษทั น�ำผลการประเมินพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยา
บรรณของบริษทั จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ ทราบทันที
ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย โดยตั้ ง แต่ ป ี 2551บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาจรรยาบรรณเพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา การส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืน
ผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนนั้น จรรยาบรรณเกิดขึ้น
มีขนั้ ตอนและกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
ร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ Practices”) เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกใช้เป็น
กรรมการชุดย่อยในปี 2561-2562 กรรมการได้ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างกว้าง เครื่ อ งมื อ ในการรายงานเหตุ การณ์ ต ่ า งๆ หรื อ เรื่ อ งราวการฝ่ า ฝื น
ขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมี หรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธาน
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือทีป่ รึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษ
อื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

และตัง้ แต่วนั ที่ 1ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา บริษทั ได้เปิด “สายด่วน TCoC”
ให้เป็นช่องทางส�ำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อ
กับบุคคลทีส่ ามซึง่ เป็นองค์กรอิสระจากกลุม่ บริษทั ทาทา สตีล มีทตี่ งั้ อยู่
ในประเทศอืน่ และมีผชู้ ำ� นาญการทีจ่ ะบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับการละเมิด
หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับและสามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ
ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนีผ้ า่ นทางโทรศัพท์
ได้ฟรี ที่หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าใช้
บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อ
มิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของท่าน นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราว
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึ่งจะไม่มีการ
บันทึกตัวตนของผูแ้ จ้งไว้แต่อย่างใดทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า เรือ่ งทุก
จริยธรรมธุรกิจ
เรือ่ งทีร่ ายงานจะเป็นความลับขัน้ สูงสุดทีจ่ ะไม่มผี ใู้ ดสามารถล่วงรูต้ วั ตน
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็น ของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้
ผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึ่ง
เดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กรและหลักการส�ำคัญซึ่งก�ำหนด คอร์รัปชั่น
ทิศทางในการด�ำเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด
สัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและ
การกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนด
จรรยาบรรณของทาทาได้มกี ารแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทัง้ จัดท�ำไว้เป็น นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กบั คณะกรรมการ คณะจัดการ ในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทัง้ ภาครัฐและ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร
ของบริษัทได้จัดให้มีการก�ำกับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุก

บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น
ชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผล
จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้น�ำ
การก�ำหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การวางแผน และ
ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั กรรมการและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทั้งผลประกอบการ
ของบริษทั เปรียบเทียบกับบริษทั อืน่ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันส�ำหรับ
ผลการประเมินในปี 2561-2562 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
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ในปี 2557 บริษทั ได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC
ได้ให้การรับรองแก่บริษทั ว่า “เป็นบริษทั ทีผ่ า่ นกระบวนประเมินตนเองว่า
มีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ปิ อ้ งกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ CAC ก�ำหนดไว้” ทัง้ นี้ บริษทั ได้ยนื่ ค�ำขอเพือ่ ต่ออายุการรับรอง
ในปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต
เพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค�ำมั่นในการส่งเสริมสิทธิ
เด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่ง
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อน
ปรนให้กบั การกระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และ
จะไม่ดำ� เนินการใดๆ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง
หรือบุคคลทีส่ ามเพือ่ การเรียกร้องการได้รบั หรือให้ได้มา การยืน่ ข้อเสนอ
ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผล
ประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมี
อิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบ
การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและ
ก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตาม
ทัว่ ทัง้ องค์กร ทัง้ ในด้านการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงาน
สามารถควบคุม ก�ำกับ ประเมินผล และทบทวนการท�ำงานของตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงของการกระท�ำทุจริตและการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบ
และป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำผิดกฎหมาย
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน
บริษัท
ตั้งแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
งานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน
อ�ำนาจหน้าที่ และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และ
สามารถรับรองได้ว่าการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญและการท�ำธุรกรรมทางการ
เงินทีส่ ำ� คัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบทีก่ ำ� หนด รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผล
ประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทจะด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระและโปร่งใส
เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญด้วยการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทภายใต้ข้อก�ำหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่
น�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่
ก�ำลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ที่ได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิในเรือ่ ง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชัน้ โดย
เคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร
ใหม่ทุกคน ส�ำหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทได้
ก�ำหนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 2
วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็น
ผูเ้ ริม่ บรรยายภาพรวม โอกาส สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงความเสีย่ งของธุรกิจของ
บริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็น
ผูบ้ รรยายการด�ำเนินงานในสายงานหลักด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน
การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการ
ลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง ได้มีการพากรรมการเข้าใหม่
เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของทัง้ สามโรงงาน เพือ่ ให้เข้าใจการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจน
เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�ำส่งคู่มือกรรมการบริษัทพร้อม
เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการเข้าใหม่อกี ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรม
สัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จากสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง เช่น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบัน
การศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ - การเงิน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ บริษทั ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย รวมทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินทีเ่ ปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2561-2562 ซึง่ จัด
ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปตามหลักการที่ใช้บงั คับใน
ประเทศไทยและข้อก�ำหนดด้านการรายงานทางการเงินของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายทีน่ ำ� มาใช้มคี วามเหมาะสมและ
น�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ความสมเหตุสมผลและการเตรียมการอย่าง
รอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนของบริษทั

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดท�ำแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และแผนธุรกิจระยะยาว
ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความ
ส�ำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษทั รวมถึงมีการสอบทานเป็นครัง้ คราว
ด้วย บริษัทก�ำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ
พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมด
ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม
บริษัทได้จัดให้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct)
ส�ำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับ ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้านการติด
สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด�ำเนินการโดยบริษัทเพื่อ
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่าง
สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่นโยบาย
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ดูแลกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทและ
บริษทั ย่อย เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปและเป็น
ไปตามกฎข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง ค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ประสิ ท ธิ ภาพ และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในและ
กระบวนการตรวจสอบการคัดเลือก ผูส้ อบบัญชีภายนอก ตลอดจนการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
บริษทั มีกระบวนการในการประเมินและระบุปจั จัยความเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเงิน
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการ สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรภายใน
ตรวจสอบ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทาน บริษทั ได้พจิ ารณาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งตามความถี่
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมีประสิทธิภาพของ และผลกระทบที่มีต่อความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
บริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้ทำ� การรายงานสิง่ ที่
ตรวจพบตลอดจนให้ค�ำเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ ในระหว่างปี มีการเพิม่ ความเร็วในการเกิดความเสีย่ ง (Risk Velocity)
ตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิด ขึ้นมาอีกมิติหนึ่ง แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment
ความมัน่ ใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และให้ Matrix) ได้ถกู ถ่ายทอดเพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ เพือ่ การก�ำหนดกิจกรรม
ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารมีการประชุมก�ำหนดแผนการ
ความเสีย่ งในทุกระดับของบริษทั ได้รบั การจัดการด้วยระบบการควบคุม ปฏิบัติที่ครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผล
ภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมิน เป็นประจ�ำ ผ่านการประชุมระดับบริหาร นอกจากนี้ การบริหารความ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ เสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระส�ำคัญที่ได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) บริษัทเป็นประจ�ำ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั
และบริษัทย่อย และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการ
ควบคุมภายในที่ใช้ในบริษทั มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุม
ภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของ
สถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) โดยข้อสรุปของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ภายใต้กรอบของ COSO มีดงั ต่อไปนี้
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การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
และอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�ำและ
สม�่ำเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหมาะสม

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของข้อมูลทีน่ ำ� เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ การพิจารณา รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั มีการจัดเตรียมโดยส่วนเลขานุการ
บริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบ
ทานและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามหรือให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบ
เรือ่ งราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ตอ้ งการเปิดเผยตัวตน เว็บไซท์ของ
บริษทั มีชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารทีห่ ลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น
ติดต่อเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้
จัดท�ำช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอก กรณีต้องการติดต่อ
สื่อสารกับกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์ตรงมาได้ท่ี alank@libertasth.com หรือ
TCoC Helpline ซึง่ ด�ำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บริษทั แต่อย่างใด ผ่านการโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย หรือ การแจ้ง
เบาะแสผ่านเวปไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการร้องเรียนการ
กระท�ำผิดจรรยาบรรณของบริษัท

ระบบการติดตาม

แผนธุ ร กิ จ ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ผ่ า นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการ
สอบทานและอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจ�ำปีที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว และเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ดิ ว้ ย คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ประเมินขีดความ
สามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปีและ
มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้ก�ำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการ
ตรวจสอบระดับความเสีย่ งจะพิจารณาจากหลายปัจจัยเสีย่ งและผลการ
ตรวจสอบก่อนหน้า ส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ได้สอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของกระบวนการด�ำเนินงานทีห่ ลากหลายและ
ครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมดโดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปฏิบัติ ใช้ รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่
ตรวจพบจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยภาพรวมมีความเพียงพอที่จะรับรองได้ว่างบการเงินของบริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีความ
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส�ำคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับฐานะ
การเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด

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

รายการบัญชีที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ
31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท
2562

2561

2560

ขายสินค้า

2,451,627

1,625,518

1,027,145

รายได้อื่น

-

15,073

-

ซื้อสินค้า

1,251,305

730,406

1,213,500

ซื้อสินทรัพย์

3,370

562

7,766

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

1,520

ค่าใช้จ่ายอื่น

1,935

5,870

4,460

ลูกหนี้การค้า

58,385

464,272

236,845

328

199

153

-

-

71,220

เจ้าหนี้การค้า

2,285

2,943

2,493

เจ้าหนี้อื่น

3,849

32,536

28,009

-

-

270,596

ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

เงื่อนไขและนโยบายราคา

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับ ของรายการระหว่างกัน

บริษทั ย่อยหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมถึงการกูย้ มื ซึง่ ท�ำภายใต้กลไก
ของนโยบายการก�ำหนดราคาโอน รายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า สามารถ
เทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ทำ� กับบุคคล
ทั่ ว ไป อย่ า งไรก็ ต ามในกรณีที่ ไ ม่มีราคาหรือ อัตราดอกเบี้ ย ที่ ใ ช้
เทียบเคียง บริษัทจะท�ำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
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รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บนเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ซึง่ เป็นรายการทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั
กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความ
สม�่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�ำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการจ�ำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติ
รายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่ละบริษทั ย่อย หรือได้รบั อนุมตั จิ าก
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริษทั
ตามวงเงินทีก่ ำ� หนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทีว่ าง
ไว้ การก�ำหนดอ�ำนาจดังกล่าวได้มกี ารพิจารณาทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการด�ำเนินงานและการ
ควบคุมภายในที่ดี

การด�ำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน
กรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทหรือ
บริษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำ
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระท�ำไปบนพื้นฐานของความจ�ำเป็น
และความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

แนวโน้ ม ธุ ร กรรมต่ า งๆ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ บริ ษั ท ย่ อ ย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระท�ำ
อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่อาจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมี ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึน้ กับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสีย และ/หรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ก็จะปฏิบตั ติ ามมาตรการและขัน้ ตอนต่างๆ ตาม
ประกาศและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับรอบปีการเงิน 2561-2562 (รอบปีการเงิน 2562) บริษทั มีปริมาณ
การขาย 1.154 ล้านตัน เทียบกับ 1.217 ล้านตันในปีกอ่ น ส�ำหรับปริมาณ
การขายในปีนที้ ลี่ ดลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น สาเหตุหลักเนือ่ งจากความเชือ่
มัน่ ตลาดในประเทศไทยลดลงจากความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง
ทรงยาวทีย่ งั คงอยู่ในระดับต�ำ่ โครงการขนาดใหญ่ยงั คงล่าช้าและยังไม่
เริม่ การสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ประกอบกับราคาสินค้าในต่างประเทศอ่อนตัวลง

ส่งผลให้อปุ สงค์เหล็กลวดในประเทศชะลอตัว ขณะทีก่ ารน�ำเข้าสินค้า
จากมาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย และจีนเพิม่ ขึน้ ทุกปี อย่างไรก็ตามราย
ได้จากการขายในปีนี้ใกล้เคียงกับปีกอ่ น เนือ่ งจากราคาสินค้าส�ำเร็จรูป
สูงขึน้ จากแนวโน้มราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ ภายใต้ความกดดันตามทีอ่ ธิบาย
ข้างต้น บริษทั มี EBITDA ในรอบปีการเงินนี้ 503 ล้านบาท และขาดทุน
ก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีการเงินนีจ้ ำ� นวน (148) ล้านบาท

การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้านล่าง:

1) รายได้จากการขายและรายได้อื่น
รายได้จากการขาย
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
ตัดจำ�หน่ายหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
อื่นๆ

รายได้จากการขายและรายได้อื่น

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

22,222
2
3
41
6
30
22,304

22,246
3
15
3
25
15
22,307

(0%)
(33%)
(100%)
(0%)
64%
100%
100%
(0%)

2) ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

21,620

20,675

หน่วย : ล้านบาท

% เปลี่ยนแปลง

5%

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็นผลกระทบจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคากราไฟต์อิเล็กโทรด ซึ่งน�ำไปสู่ต้นทุนการ
แปลงสภาพที่สูงขึ้น

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

187

208

(10%)

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง
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หน่วย : ล้านบาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

566

757

(25%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปีก่อนรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษา
โครงการกลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนและค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า TATA ซึ่งไม่ปรากฎในปีปัจจุบัน

5) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

79

83

(5%)

ต้นทุนทางการเงินลดลง เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น สาเหตุจากดอกเบีย้ ในการใช้ประโยชน์ของวงเงินกูซ้ อื้ สาธารณูปโภคและวัตถุดบิ อืน่ ๆลดลงเนือ่ งจาก
การผลิต off peak ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการท�ำ LC เนื่องจากซื้อเหล็กแท่งน�ำเข้าเพิ่มขึ้น

6) ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

(148)

585

(125%)

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2562 ต�่ำกว่ารอบปีการเงิน 2561 สาเหตุจากปริมาณการขายที่ลดลงจากความอ่อนแอของ
ความเชือ่ มัน่ ในตลาด ต้นทุนขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากราคาเศษเหล็กและวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ส่วนหนึง่ ชดเชยกับค่าใช้จา่ ยในการบริหารทีล่ ดลง

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

41

131

(69%)

จากการลดลงของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ภาษีเงินได้ลดลงในปีปัจจุบัน

8) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

927

520

78%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 407 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 720 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สินด�ำเนินงาน 503 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานลดลง
217 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจ�ำนวน
255 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจ�ำนวน 58 ล้านบาทใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจ�ำนวน 54 ล้านบาทและจ่ายช�ำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 4 ล้านบาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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9) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

676

1,259

(46%)

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ลดลงจากลูกหนีก้ ารค้าส่งออกลดลง ซึง่ การส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 ได้รบั ช�ำระหนีค้ รบทัง้ จ�ำนวนภายในเดือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 9 เทียบกับร้อยละ 38 ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปยัง
ประเทศอินเดียที่ได้รับช�ำระหนี้ครบทั้งจ�ำนวนภายในเดือน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์
การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด

10) สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

3,188

3,478

(8%)

สินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้น ส่งผลให้มีสินค้าส�ำเร็จรูปคงเหลือลดลง

11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

3,180

3,317

(4%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ 347 ล้านบาท

12) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

100

78

28%

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

1,720

1,774

(3%)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของปีการเงิน 2562

13) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่น ๆ ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับ
เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื้อเหล็กแท่งน�ำเข้า
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และส�ำหรับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนอื่นมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี)
และมีก�ำหนดช�ำระคืน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (2561 : ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่
18 มิถุนายน 2561)

14) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

42

-

100%

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนติดตัง้ แผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ โซลาร์รฟู ท็อปของ SCSC เพือ่ เป็นการ
ลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน

แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ภาระหนี้และภาระค�้ำประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผล
ต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

หนี้สิน

3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวม 72 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั มีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.34 เท่า ซึง่ ดีขนึ้ จาก 0.37 เท่า ในปี 2561 ดังนี้
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้า
เงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 35 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
9,035 ล้านบาท เป็นทุนช�ำระแล้วของหุน้ สามัญรวม 11,810 ล้านบาท 2. หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม
โดยมีก�ำไร/(ขาดทุน)สะสม (3,131) ล้านบาท, ส�ำรองตามกฎหมาย
และ Bureau of Indian Standards จ�ำนวน 350 ล้านบาทซึ่งเป็น
369 ล้านบาท, ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
1 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม (14) ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น
3,115 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 2,856 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน 259 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 92
และร้อยละ 8 ของหนี้สินรวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียน
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,720 ล้านบาท,
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,110 ล้านบาท, หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 1 ล้านบาท และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น 25 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วยหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 41 ล้านบาท, ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 217 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 1 ล้าน
บาท

4. บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ)
72 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2561-2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
รายชื่อ

1. นายอลัน แคม
2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ 2) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลและสอบทานการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ตามกฎบั ต ร
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ด�ำเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) และเป็นไปตาม
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรการและขั้นตอนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ในปีการเงิน 2561-2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วม
ประเทศไทย และกรมสรรพากร
กับผู้ตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง
3) คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลและสอบทานกระบวนการ
ของการร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงาน
ภารกิจที่มีสาระส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
เรือ่ งราวเกีย่ วกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ (“นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ”) และให้ค�ำ
1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาส
แนะน�ำในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
และงบการเงินประจ�ำปีของบริษัท และร่วมหารือกับฝ่ายบริหาร
ประสิทธิผลของจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งพิจารณากลั่น
ผูส้ อบบัญชีภายนอก และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ในเรือ่ ง
กรองข้อร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยมีมาตรการ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและการควบคุมภายใน เป็นต้น
ป้องกันที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ร้องเรียน
จากการสอบทานและการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทมี 4) คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก
ของบริษทั โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมเพือ่ พิจารณาขอบเขตการ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
ท�ำงานของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบ และประเด็นอื่นๆ ที่
และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎ
บริษัทก�ำลังเผชิญ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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5) ในแต่ละไตรมาสของปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค�ำ 9) คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ท�ำการประเมินตนเองเพือ่ สอบทาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับกฎบัตร
อธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) โดยมีการหารือ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ คณะกรรมการ
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ อ นุ มั ติ
ตรวจสอบมีความพึงพอใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารส�ำหรับแต่ละไตรมาส
และการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในกฎบัตร โดยมีการรายงานผลการ
และสอบทานค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารส�ำหรับปี
ประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์ 10) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยประเมินจากความรู้ ความ
ของฝ่ายบริหาร (MD&A) น�ำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผลการปฏิบตั งิ าน
เพียงพอ
ในปีการเงิน 2561-2562 และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง
6) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีการเงิน 2562-2563
ภายในประจ�ำปี 2561-2562 ประเด็นที่ตรวจพบได้รับการสอบ
ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการ
ติดตามด�ำเนินการแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน
น�ำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสตามแผนการ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีสาระส�ำคัญ ข้อเสนอแนะ ด้วยความสามารถ มีความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
และสถานะ จากการติดตามในข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ คณะ เหมาะสมและเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นที่มีสาระส�ำคัญต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องและมีสาระ
กรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลด้วย
ส�ำคัญทั้งหมดภายใต้หลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการ
จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการควบคุมภายในและการ
การตรวจสอบภายในของบริษทั รวมถึงความเป็นอิสระและจ�ำนวน ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี กิจการที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และข้อผูกพันที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ
ประสิทธิภาพ
7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน โดยประเมินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ภายนอกและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้มกี ารสอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยหลักๆ ทั้งหมด
ของบริษัท ให้ค�ำแนะน�ำ วิธีการแก้ไข และมีการด�ำเนินการที่
เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านร่วมกับฝ่ายตรวจ
สอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็น
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

นายอลัน แคม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์ กร ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบประจ� ำ
ไตรมาส โดยครอบคลุมทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลาย
ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการ
เปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง และการดูแล
ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวข้างต้น แผนการลดความเสีย่ ง รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เรื่องกระบวนการพัฒนาจัดการการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซีง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั 4 ท่าน โดยมีกรรมการจ�ำนวนครึง่ หนึง่ เป็น
กรรมการอิสระ ได้ปฏิบตั หิ น้าที่ในรอบปีการเงิน 2561-2562 ตามความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตามกฎบัตร ได้แก่
งานด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา และงานด้านพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ เป็นการปฏิบตั งิ านทีค่ รอบคลุมในด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็น
ไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท รวมทั้ง งานด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ตลอดจนการก�ำหนดและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั
ในรอบปีการเงิน 2561-2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจ�ำนวน
ครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏ ดังนี้
รายชื่อ

1. นายปิยุช กุปต้า
2. นายอลัน แคม*
3. นายธราธร เปรมสุนทร
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง*

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

4/4
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ

สาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561-2562 สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

• เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการพันธกิจ
เพือ่ สังคมและความยัง่ ยืน เพือ่ มุง่ เน้นความส�ำคัญต่อความยัง่ ยืน
ขององค์กรในระยะยาวตามแนวทางของกลุ่มบริษัททาทา
• เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี (CG Code) ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ซึ่ ง ออกโดย
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่
รอบปีปฏิทิน 2562 (รายงานประจ�ำปี 2561-2562)
• จัดการหารือกับทีมผู้บริหารและน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัท
• ทบทวนผลคะแนนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2561 ซึ่ง
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และท�ำการหารือเพื่อข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงผลคะแนนต่อไป
• สอบทานและปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินตนเอง ของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการย่อยต่างๆ โดยประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทัง้ รายคณะและรายบุคคล การปรับปรุงแบบฟอร์ม
ดังกล่าวเพือ่ ให้สอดคล้อง กับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมกับตัวอย่างแบบ
ฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• สรรหากรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการ
อิสระที่เกษียณอายุตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
• เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ
ทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

• เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ า่ ยค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2561-2562
• พิ จารณาการขึ้ น ค่ า จ้ า งและเงิ น รางวั ล ประจ� ำ ปี แ ก่ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
• พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปีแก่
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ปิยุช กุปต้า

ประธานกรรมคณะการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการพันธกิจเพือ่ สังคมและความยั่งยืน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยการด�ำเนินงานตามหลักปรัชญาของกลุม่ ทาทา บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการเป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 24 เมษายน 2561
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามกฎบัตรและตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้มุ่งเน้นความส�ำคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาวตามหลักปรัชญาและแนวทาง
ของกลุ่มทาทา โดยมีการรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ทั้งนี้ การด�ำเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม (OSHE) ของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ถกู บรรจุเข้าไปในกฎบัตรของ
คณะกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเหล็ก ได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งใน
และรอบโรงงาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 3 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านปรากฏ ดังนี้
รายชื่อ

1. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ มีผล 24 เมษายน 2561)
2. นายอาชีช อนุปัม
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล 24 เมษายน 2561)
3. นายราจีฟ มังกัล
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล 24 เมษายน 2561)

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งเข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งการประชุม

ประธานคณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

3/3
3*/3
3/3

หมายเหตุ: * ประชุมผ่านระบบวีดีโอ

สาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีการเงิน 2561-2562 สรุปดังนี้:
• ประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความยั่งยืนหลัก จ�ำนวน • ก�ำกับดูแลแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5 ประเด็น โดยมุ่งเน้นที่ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จของงาน (KPI)
ใน 6 ล�ำดับความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�ำด้านความ
เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ปลอดภัย 2) ขีดความสามารถความปลอดภัยในการท�ำงาน
และบริษัทจะได้รับการให้ความส�ำคัญและความส�ำเร็จจากการ
3) การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา 4) ความปลอดภัย
จัดการประเด็นต่างๆ ซึง่ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการความ
ทางถนน 5) การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
เสี่ยง 2) การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 3) การปล่อย
และ 6) อาชีวอนามัยและสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ควบคู่กับ
ก๊าซจากการด�ำเนินงานของบริษทั 4) บรรษัทภิบาลและการส่งเสริม
การรณรงค์ดา้ นความปลอดภัยทัง้ 4 การรณรงค์ ได้แก่ 1) น�ำ้ เหล็กรัว่
ให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานจริยธรรม และ 5) การสร้างความ
และการบาดเจ็ บ จากแผลที่ โ ดนความร้ อ น 2) เครื่ อ งมื อ
ผูกพันกับชุมชนและสังคม
และอุปกรณ์ 3) ความปลอดภัยทางถนน และ 4) ก๊าซธรรมชาติ
• ทบทวนและติ ด ตามกิ จ กรรมใน 4 พั น ธกิ จ หลั ก เพื่ อ ชุ ม ชน
และสารไวไฟ
และสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเพือ่ สนับสนุน
ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท 2) สนับสนุนการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล 3) สนับสนุนองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร และ 4) กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัลและความส�ำเร็จในรอบปีการเงิน 2561-2562 สรุปดังนี้:
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่นประจ�ำปี 2561
(SET Sustainability Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards)
ประจ�ำปี 2561 และรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561
(Thailand Sustainability Investment Award 2018) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ “รางวัลรายงานความยัง่ ยืน
ปี 2560 - 2561” ในระดับรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) สองปี
ติดต่อกัน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์
• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท
เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานระดับประเทศ ประจ�ำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด และ บริษทั เหล็กสยาม (2001)
จ�ำกัด ได้รับรางวัล CSR - DIW ต่อเนื่องสองปีติดต่อกัน
ปี 2560 -2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
“โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ประจ� ำ ปี 2561” จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
และได้รบั รางวัล CSR – DIW ปี 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม
• บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด และ บริษทั เหล็กสยาม (2001)
จ�ำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท
เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จาก
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสีย
ที่ดีตามหลัก 3Rs ประจ�ำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2561-2562
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และตามข้ อ ก� ำ หนดของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำ และน�ำเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยได้
พิ จ ารณาเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สม�่ำเสมอการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวัง
รอบคอบในการจัดท�ำรวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ปิยุช กุปต้า

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ก�ำกับและดูแลงบการเงิน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล
เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�ำเนินการที่
ผิดปกติ ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั
โดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสด ถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

ราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ตัวอย่ างรายงานของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ทีจ่ ดั ทาขึน้ ตามแม่ บทการนาเสนอข้ อมูลทีถ่ ูกต้ องตามทีค่ วร (งบการเงินจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมของบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิ จการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรั บ
ปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บ ผิดชอบของข้า พเจ้า ได้กล่ า วไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิ สระจาก
กลุ่มกิ จการและบริ ษทั ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ก ํา หนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามความรั บ ผิด ชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุ ดตามดุ ล ยพินิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้ าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่ องการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และค่าความนิยมเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบและได้นาํ เรื่ องนี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมิ น การด้ อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อยและ
ค่ าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 เรื่ องประมาณการ
ทางบัญชีที่สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยม หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 12 เรื่ อ ง เงิ น ลงทุน ในบริ ษ ัทย่อ ย และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 เรื่ อง ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
และค่ าความนิ ยม - สุ ทธิ จํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม
สํา หรั บปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารได้จดั ทํา
การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
ค่าความนิยมโดย
1. คํานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลดกระแส
เงิน สด สําหรั บระยะเวลา 5 ปี และคิ ดมูลค่ าสุ ดท้ายด้วย
อัตราการเติ บ โตของธุ รกิ จคงที่ ต้ งั แต่ ปี ที่ 5 หลังจากนั้น
กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดย
ใช้อตั ราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน และ
2. เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกับมูลค่าตาม
บัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดแต่ละหน่ วย
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการพิจาราณาว่าบริ ษทั ย่อยแต่ละ
แห่ งคื อ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สดแต่ ล ะหน่ ว ย
กระแสเงิ น สดคิ ด ลดของแต่ ล ะบริ ษัท ย่ อ ยถู ก ใช้ เ พื่ อ
ประเมินค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
ค่าความนิยมของแต่ละบริ ษทั

ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายในที่สําคัญ
ที่บ ริ ษทั จัดให้มีข้ ึน ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การประเมินการด้อ ยค่า และ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิงทดสอบ
สมมติฐานที่ผบู้ ริ หารใช้ในการประเมินการด้อยค่า ซึ่งรวมถึง
- ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจ ประเมิน และสอบถามผูบ้ ริ หาร
ในเชิ ง ทดสอบต่ อ ข้อ มูล ส่ ว นประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ และ
ทดสอบการคํานวณของผูบ้ ริ หาร
- ข้า พเจ้า ได้เ ปรี ยบเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดกับ
งบประมาณและแผนธุ รกิจซึ่ งอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
ของกลุ่ มกิ จการ และหลักฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ แผนการ
ในอนาคต
- ข้าพเจ้าได้เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งในปี
ปั จจุบนั กับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่ อนเพื่อพิจารณาว่า
ผลการดํา เนิ น งานที่ คาดการณ์ ไว้ในปี ก่ อ นสมเหตุ ส มผล
หรื อไม่
- ข้าพเจ้า ประเมิน สมมติ ฐานที่ สําคัญของผูบ้ ริ หารที่ ใ ช้ใ น
การคาดการณ์ โดยการเปรี ยบเทียบกับตัวเลขในอดี ตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาอัตรา
คิดลดและทดสอบการคํานวณของอัตราดังกล่าว
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้า พเจ้า ให้ค วามสํา คัญ กับ เรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากการประเมิ น ความ
เพี ย งพอของการรั บ รู้ ข าดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษ ัท ย่ อ ยและค่ า ความนิ ย มมี ค วามซั บ ซ้ อ น และต้อ งใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ สมมติ ฐ านที่ เ ป็ นผลมาจากการ
คาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรื อแนวโน้มสภาพเศรษฐกิ จ
เพื่อใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

วิธีการตรวจสอบ
- ข้า พเจ้า ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการประเมิน มูล ค่ า ของข้าพเจ้า
ในการสอบทานการประมาณการอย่างเป็ นอิสระ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปริ มาณการขายที่คาดการณ์ไว้ ราคาขาย อัตราการ
เติ บ โต และอัต ราคิ ด ลด และเปรี ย บเที ย บประมาณการ
ดังกล่าวกับประมาณการที่ผบู้ ริ หารใช้

จากการปฏิบ ัติงานดังกล่ า วข้า งต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที่
จากการทดสอบการด้อ ยค่ า ประจํา ปี ผู้บ ริ หารสรุ ปว่ า ไม่ มี ผูบ้ ริ หารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยม และค่าความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่ได้รับ
ที่ตอ้ งรับรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ได้มีการ
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็น ของข้าพเจ้าต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุ มถึงข้อมูล อื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสํา คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้ส ามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับ การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บ
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้า พเจ้ามีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุส มผลว่า งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ ข้อ ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้
เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่เกี่ ยวข้อง หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็น ของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการ และเหตุ การณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่ มกิ จการเพื่อ แสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ น รวม ข้าพเจ้า รั บ ผิดชอบต่ อ การกํา หนดแนวทาง การควบคุ มดูแลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บรองแก่ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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งบการเงิน
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7 ก)

926,766,543

519,588,872

706,872,404

378,137,760

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

8

675,597,878

1,258,850,108

30,988,408

87,268,457

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

31 ค)

-

-

2,441,050,857

2,780,640,396

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

9

3,188,349,913

3,477,955,726

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

141,090,848

64,484,423

552,233

1,509,974

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

11

460,000,000

460,000,000

-

-

5,391,805,182

5,780,879,129

3,179,463,902

3,247,556,587

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

13

1,200,000

3,500,000

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

-

12,013,047,275

12,013,047,275

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14

1,241

1,241

-

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

15

3,148,987,100

3,291,485,003

33,037,974

32,939,309

ค่าความนิ ยม - สุ ทธิ

16

3,456,014,092

3,456,014,092

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

17

30,789,905

25,592,259

17,113,449

24,212,714

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

18

21,903,918

36,974,966

12,358,127

12,524,556

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

99,625,770

78,474,431

57,605,876

42,710,697

6,758,522,026

6,892,041,992

12,133,162,701

12,125,434,551

12,150,327,208

12,672,921,121

15,312,626,603

15,372,991,138

รวมสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

84
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รายงานประจำ � ปี 2561-2562

7

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

1,720,436,027

1,774,341,350

-

-

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

21

1,109,561,677

1,372,387,425

62,850,157

103,518,522

22

1,087,118

-

-

-

-

-

1,839,824,082

1,913,950,203

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

1,438,474

55,976,523

-

-

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

23,257,989

37,691,945

4,580,646

13,332,776

2,855,781,285

3,240,397,243

1,907,254,885

2,030,801,501

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี - สุทธิ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

31 ง)

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

22

40,781,860

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

217,159,804

205,572,789

53,628,018

57,947,169

ประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอน

24

1,068,360

-

1,068,360

-

259,010,024

205,572,789

54,696,378

57,947,169

3,114,791,309

3,445,970,032

1,961,951,263

2,088,748,670

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

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

369,091,777

365,870,595

369,091,777

365,870,595

(3,130,723,535)

(2,938,625,575)

1,171,216,013

1,108,004,323

1,057,455

2,893,039

-

-

9,049,793,247

9,240,505,609

13,350,675,340

13,284,242,468

(14,257,348)

(13,554,520)

-

-

9,035,535,899

9,226,951,089

13,350,675,340

13,284,242,468

12,150,327,208

12,672,921,121

15,312,626,603

15,372,991,138

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ จานวน 8,421,540,848 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ จานวน 8,421,540,848 หุ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
หุ ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสิ้ นสภาพ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

25
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุบริ
นการให้
บริ การสตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ษทั ทาทา
กําไรขั
้นต้ น
งบแสดงฐานะการเงิ
น
รายได้
ณอวัื่นนที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้
าใช้พจย์า่ ย)ภาษีเงินได้
สิน(ค่ทรั

26

หมายเหตุ
28

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

บาท

บาท

บาท

บาท

22,222,365,603
(21,619,552,573)
-

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

428,210,250
(404,153,921)

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

602,813,030
1,571,630,611
81,922,988
60,985,790
(187,292,807)
(207,502,644)
(565,760,437)
(756,826,636)
งบการเงินรวม
พ.ศ.
2562
พ.ศ.
2561
(79,434,429)
(82,998,031)
(147,751,655)บาท
(41,129,257)
(188,880,912)

สินทรั พย์ หมุนเวียน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
7 ก)
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินเสด
รายการที
่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ข้าไปไว้ใน
ลูกหนีอ้ กขาดทุ
ารค้านและลู
กหนี้งอื่น - สุทธิ
8
กาไรหรื
ในภายหลั
ใหม่ของภาระผู
เงิการวั
นให้ดมูกลยู้ ค่ืมาระยะสั
ย
31 ค)
้ นแก่บริ ษกพัทั นย่อผลประโยชน์
หลั
ง
ออกจากงาน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
9
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่

43,601,586

675,597,878

1,258,850,108

30,988,408

87,268,457

-

-

2,441,050,857

2,780,640,396

(1,010,552)
3,188,349,913

9,239,298
3,477,955,726

2,511,523

4,417,478 -

460,000,000

12

64,423,654

378,137,760

11

าไปไว้
ในกาไรหรื่นอขาดทุนในภายหลัง
เงินเข้ลงทุ
นระยะยาวอื

42,374,716บาท
1,226,870

706,872,404

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

13

64,087,778 บาท
335,876

519,588,872

141,090,848

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
เงิการเปลี
นลงทุ่ยนนแปลงในมู
เผื่อขาย ลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินได้
ของรายการที
เงิภาษี
นลงทุ
นในบริ
ษทั ย่อย่จะจัดประเภทรายการใหม่

24,056,329
25,254,511
89,928,199
88,769,329
(16,949,567)
(21,650,599)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(3,838)
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2561
(32,947,183)
(49,994,687)

926,766,543

10

รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
รวมสิ
นทรั
ย์ หมุนอเวีขาดทุ
ยน นในภายหลัง
เข้าไปไว้
ในกพาไรหรื

585,289,090บาท
(130,935,251)
454,353,839

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

64,484,423

-

552,233

1,509,974

316,274

(1,512,234)

(502,305)

5,391,805,182
(694,278)

5,780,879,129
7,727,064

3,179,463,902
2,009,218

3,247,556,587
3,533,982

1,200,000
(2,300,000)

3,500,000
200,000

-

- -

12,013,047,275

12,013,047,275

-

460,000,000

-

- -

3,291,485,003

33,037,974

32,939,309

3,456,014,092

7,887,064
25,592,259

-

17

(2,534,278)
30,789,905

3,456,014,092

2,009,218
17,113,449

3,533,982
24,212,714

18

(191,415,190)
21,903,918

462,240,903
36,974,966

66,432,872
12,358,127

47,135,568
12,524,556

สิ นทรัปพระกอบงบการเงิ
ย์ไม่หมุนเวียนอืน่นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ19
99,625,770
78,474,431
หมายเหตุ
การในหน้า 16 ถึง 90
เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ
นนี้

57,605,876

42,710,697

ค่าความนิยม - สุทธิ

กําไร(ขาดทุ
อืน่ สํ- าสุหรัทบธิ ปี - สุ ทธิจากภาษี
สิ นทรัพนย์)เบ็ไม่ดมเสร็
ีตวั จตน
กําไร(ขาดทุ
ดเสร็
าหรับปีดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพนย์)เบ็ภาษี
เงินจรวมสํ
ได้รอการตั

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(40,000)
1,241

15

3,148,987,100

16

(1,840,000)

160,000

-

-

-

รวมรายการที
ดประเภทรายการใหม่
ที่ดิน อาคาร่จะจัและอุ
ปกรณ์ - สุทธิ เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

14

460,000
1,241

-

-

(883,496)

-

-

-

6,758,522,026

6,892,041,992

12,133,162,701

12,125,434,551 10

12,150,327,208

12,672,921,121

15,312,626,603

15,372,991,138
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

(188,181,129)

454,560,875

64,423,654

43,601,586

(699,783)

(207,036)

-

-

(188,880,912)

454,353,839

64,423,654

43,601,586

(190,712,362)

462,447,555

66,432,872

47,135,568

(702,828)

(206,652)

-

-

(191,415,190)

462,240,903

66,432,872

47,135,568

(0.02)

0.05

0.01

0.01

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

29
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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

หุ้นสิ้นสภาพ

ที่จะซื้อ

แสดงสิ ทธิ

369,091,777

-

3,221,182

365,870,595

365,870,595

-

2,180,079

363,690,516

บาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

จัดสรรแล้ ว -

(3,130,723,535)

(188,876,778)

(3,221,182)

(2,938,625,575)

(2,938,625,575)

462,287,939

(2,180,079)

(3,398,733,435)

บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กําไร(ขาดทุน)สะสม
ของส่ วนของเจ้ าของ

องค์ ประกอบอืน่

1,057,455

(1,835,584)

-

2,893,039

2,893,039

159,616

-

2,733,423

บาท

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ใบสําคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ทุนสารองตามกฎหมาย

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

-

3,258,624,766

-

3,258,624,766

บาท

-

8,421,540,848

บาท

หุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว

8,421,540,848

25

25

หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ทุนสารองตามกฎหมาย

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

9,049,793,247

(190,712,362)

-

9,240,505,609

9,240,505,609

462,447,555

-

8,778,058,054

บาท

ของบริษทั ใหญ่

ผู้เป็ นเจ้ าของ

รวมส่ วนของ

(14,257,348)

(702,828)

-

(13,554,520)

(13,554,520)

(206,652)

-

(13,347,868)

บาท

อํานาจควบคุม

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี

9,035,535,899

(191,415,190)

-

9,226,951,089

9,226,951,089

462,240,903

-

8,764,710,186

บาท

ส่ วนของเจ้ าของ

รวม

12

90
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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 90 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ทุนสารองตามกฎหมาย

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับปี

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

-

-

8,421,540,848

บาท

หุ้นสามัญ

และชําระแล้ว

8,421,540,848

25

25

หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่า

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ทุนสารองตามกฎหมาย

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

130,201,936

-

-

130,201,936

130,201,936

-

-

130,201,936

บาท

หุ้นสิ้นสภาพ

ที่จะซื้อ

แสดงสิทธิ

ใบสํ าคัญ

369,091,777

-

3,221,182

365,870,595

365,870,595

-

2,180,079

363,690,516

บาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

1,171,216,013

66,432,872

(3,221,182)

1,108,004,323

1,108,004,323

47,135,568

(2,180,079)

1,063,048,834

บาท

ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

13

13,350,675,340

66,432,872

-

13,284,242,468

13,284,242,468

47,135,568

-

13,237,106,900

บาท

ส่ วนของเจ้ าของ

รวม

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

(147,751,655)

585,289,090

64,087,778

42,374,716

-

(14,400,000)

-

-

518,531,487

529,809,715

24,512,654

33,793,106

ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

35,113,911

40,577,063

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

25,355,309

36,146,189

6,515,942

8,858,676

(77,233)

39,168

78,121

(520)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
เงินปันผลรับ

26

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการปรับปรุ งอื่นที่ไม่ใช่เงินสด

7 ข)

(4,945,486)

60,967,729

1,540,355

(120,682)

ดอกเบี้ยรับ

26

(2,681,382)

(3,102,818)

(89,216,773)

(86,566,467)

79,434,429

82,998,031

32,947,183

49,994,687

502,979,380

1,318,324,167

40,465,260

48,333,516

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

549,013,690

(339,373,446)

56,915,008

41,489,560

สิ นค้าคงเหลือ

254,664,928

(407,281,981)

-

-

(313,307,948)

42,334,014

(46,019,552)

(13,131,498)

(97,208,088)

(11,774,321)

(13,298,070)

7,569,173

896,141,962

602,228,433

38,062,646

84,260,751

(74,498,977)

(93,653,375)

(33,508,624)

(60,519,202)

(101,597,083)

(189,538,420)

(15,650,229)

(17,357,332)

720,045,902

319,036,638

(11,096,207)

6,384,217

ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลีย่ นแปลงในเงินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดาเนินงาน

7 ค)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
การปรับปรุ งด้วยเงินสดที่เกิดจากการกูย้ ืม
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

7 ง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
14

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

91

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

-

21,000,000

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

7 จ)

(16,530,822)

(6,173,598)

(4,734,114)

(5,266,798)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7 จ)

(241,668,517)

(143,760,068)

(9,999,388)

(9,152,378)

477,111

1,358,810

32,300

163,840

31 ค)

-

-

339,589,539

(61,006,524)

26

-

14,400,000

-

-

2,500,716

3,354,516

89,068,635

84,857,682

(255,221,512)

(109,820,340)

413,956,972

9,595,822

(53,905,323)

(420,586,288)

-

(150,000,000)

-

-

(74,126,121)

(74,848,038)

-

(199,375,912)

-

(199,375,912)

(3,741,396)

-

-

-

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(57,646,719)

(619,962,200)

(74,126,121)

(424,223,950)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

407,177,671

(410,745,902)

328,734,644

(408,243,911)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

519,588,872

930,334,774

378,137,760

786,381,671

926,766,543

519,588,872

706,872,404

378,137,760

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจาก(จ่าย)เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
แก่บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

20

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

31 ง)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

7 ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริ ษทั อื่นและ
ให้บริ การด้านบริ หาร และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่ งจัดตั้งในประเทศสิ งคโปร์ และถือหุ ้นในบริ ษทั
ร้อยละ 67.90 โดยเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Tata Steel Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
อินเดีย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้รับแจ้งจาก TSGH ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ว่า TSGH ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ ้นกับ
Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. (“HBIS”) เพื่อขายหุ ้นที่ TSGH
ถืออยูร่ ้อยละ 67.90 ของจํานวนหุ ้นที่ออกและจําหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั ซึ่ งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสิ งคโปร์
โดยนิ ติบุ ค คลซึ่ ง HBIS และ TSGH มีอ าํ นาจควบคุ มในสั ดส่ ว นร้ อ ยละ 70:30 ซึ่ ง ธุ รกรรมดัง กล่ าวคาดว่า จะแล้ว เสร็ จภายใน
2-3 เดือน
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การรับจ้างผลิต จําหน่ ายและซื้ อมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณ
ขนาดเล็ก
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ งมีหนี้ สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวน 1,915 ล้านบาท และ 1,841 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
จํานวนหนี้ สิ นหมุนเวียนได้รวมเงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจากบริ ษ ัทใหญ่ เป็ นจํานวน 2,441 ล้านบาท และ 2,781 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยบริ ษทั ใหญ่รับรองว่าจะยังคงสนับสนุ นด้านการเงินให้กับบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้จดั ทํา
แผนธุ รกิ จรวมถึ งแผนปรั บปรุ งการดําเนิ นงานและผลประกอบการของบริ ษ ัท เอ็น.ที .เอส. แล้ว ทั้งนี้ บริ ษ ัทจัดการสภาพคล่ อง
ในลักษณะของกลุ่มกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

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

16

93

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นเรื่ องที่ อธิ บายในนโยบายการบัญชี เรื่ องเงิ นลงทุ นเผื่อขาย ซึ่ งจะกล่ าวในหมายเหตุ ข้อ 2.8 และนโยบายการบัญชี เรื่ อง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย) ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.22
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผย
เรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4
งบการเงินรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไม่ได้บนั ทึกเงินลงทุนใน บริ ษทั สยาม สตีล
มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึ่ งถื อหุ ้น โดยบริ ษทั เหล็กก่ อ สร้ างสยาม จํากัด ในอัตราร้ อยละ 24 ของทุ น ตามวิธีส่วนได้เสี ย
เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานและไม่มีกรรมการที่มี
อํานาจ ลงนามผูกพันในบริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยดังกล่าวได้บนั ทึ ก เงิ นลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่
มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิน
ของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูล ค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานจะถือว่า
มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ในมูลค่ า
ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้อง
นําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ ให้ถือ ปฏิบ ัติกับ ส่ วนได้เสี ยที่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถื อไว้เพื่อ ขายตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ
มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ี อา้ งอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้นาํ มาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
การรับรู้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ระบุสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
2) ระบุแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
3) กําหนดราคาของรายการในสัญญา
4) ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และ
5) รับรู้รายได้ขณะที่กิจการเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิตามแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ
มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
•
•

•
•
•

สิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันแต่นาํ มาขายรวมกัน จะต้องรับรู้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรื อการให้
ส่ วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปันส่ วนไปยังแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสิ นค้าหรื อบริ การ
รายได้อาจจะต้องถูกรับรู้เร็ วขึ้นกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานปั จจุบนั หากสิ่ งตอบแทนมีความผันแปร
ด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนี ยมที่กาํ หนดจากผลการปฏิบตั ิงาน
ค่ า สิ ท ธิ ความสํา เร็ จของผลงาน เป็ นต้น) – จํานวนเงิ นขั้นตํ่าของสิ่ งตอบแทนผันแปรจะต้องถูกรั บรู้ รายได้
หากไม่ได้มีความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญที่จะกลับรายการ
จุ ดที่ รับรู้ รายได้อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม : รายได้บางประเภทที่ ในปั จจุ บ ันรั บรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็ นรับรู้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรื อในกรณี ตรงกันข้าม
มีขอ้ กําหนดใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนี ยมเริ่ มแรกที่ไม่สามารถ
เรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย
เนื่องจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

กิจการมีทางเลือกในการปรั บใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการปรั บปรุ งย้อนหลังตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุ โลม
หรื อปรับปรุ งโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้บงั คับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
กลุ่ มกิ จการมีแ ผนที่ จะนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติด้วยวิธี การปรั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง
ผลกระทบสะสมกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 และจะไม่มีการปรับปรุ งงบการเงินปี เปรี ยบเทียบ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับ
-

-

-

การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่นาํ เงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ
ซึ่ งอยู่น อกเหนื อเงื่ อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสด ณ วันที่วดั มูลค่า แต่ตอ้ งนํามาปรับปรุ งจํานวนผลตอบแทนที่รวมอยูใ่ นจํานวนที่วดั
มูลค่าของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว
เมื่อกิจการต้องหักจํานวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
และนําส่ งภาษีที่หกั ไว้ดงั กล่าวซึ่งโดยปกติเป็ นเงินสด กิจการต้องจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นรายการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลกั ษณะของการชําระด้วยยอดสุ ทธิ
การบัญชีสาํ หรับการปรับปรุ งเงื่อนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการ
จ่ายชําระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระด้วยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ได้ให้หลักเกณฑ์ว่าควรใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันใดมาใช้
สํา หรั บการรั บรู้ มูล ค่ าเมื่อ เริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ ค่ าใช้จ่ายหรื อรายได้ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจ่า ยชําระหรื อ รั บ ชําระ
สิ่ งตอบแทนล่วงหน้าที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดยกําหนดให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กิจการรับรู้สินทรัพย์ที่
ไม่เป็ นตัวเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรื อหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิน เช่น รายได้รับล่วงหน้า ที่เกิดจากการจ่ายหรื อรับ
ชําระสิ่ งตอบแทนล่วงหน้านั้น กรณี ที่มีการจ่ายสิ่ งตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
การรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินหรื อหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินในแต่ละงวดของการจ่ายสิ่ งตอบแทนล่วงหน้า
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการ
แสดงรายการเครื่ องมือทางการเงินเป็ นหนี้สินหรื อส่ วนของเจ้าของ และการหักกลบสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กับหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใช้กบั การจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงินในมุมของผูอ้ อก
เครื่ องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัด
ประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ ยวข้อง และสถานการณ์ที่ทาํ ให้สินทรั พย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดให้กิจการ
ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูล เพื่อ ให้ผใู้ ช้งบการเงิ น สามารถประเมินเกี่ ยวกับ ความมีนัยสําคัญของเครื่ อ งมือ ทาง
การเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
จากเครื่ องมือทางการเงินที่กิจการเปิ ดรั บระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ
การวัดมูลค่า การตัดรายการสิ น ทรั พย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน การคํานวณการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็ น
สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิ จของกิ จการในการจัดการสิ นทรั พย์ทางการ
เงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูล ค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยกิ จการสามารถเลื อ กรั บ รู้ สิ น ทรั พย์ทางการเงิ น
ประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็ น
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- หนี้ สิ นทางการเงิน จัดประเภทรายการและวัดมูล ค่าด้วยวิธีราคาทุน ตัดจําหน่ า ย ยกเว้นหนี้ สิ น
ทางการเงินที่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อกิจการเลือกวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาํ หนด
- ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
- ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ น
เครดิตขึ้นก่อน กิ จการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรั พย์ทางการเงินเป็ น
สามระดับ ในแต่ละระดับจะกําหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่
แตกต่างกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี้การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ และลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่า จะใช้วธิ ีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่า
- การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกิจการที่ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ ยงนั้นๆ ซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบต่ อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น (หรื อ กํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ในกรณี ของเงิ น ลงทุ นใน
ตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) วิธีการ
ดังกล่าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึงบริ บทของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงภายใต้การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่ วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีการทางบัญชี ที่เกี่ ยวกับ การป้ องกัน ความเสี่ ยงของ
เงินลงทุน สุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ ยวกับเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยง
ของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะ
เพียงบริ ษทั ใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการที่จะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วนของ
เจ้าของไปยังกําไรหรื อขาดทุนสําหรับทั้งเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนํามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ให้ขอ้ กําหนดทางบัญชี สําหรั บกรณี ที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่ เจ้าหนี้ เพื่อชําระหนี้ สินทางการเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้อง
ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรื อบางส่ วนของหนี้สินทาง
การเงิน) ที่ชาํ ระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
2.2.2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาตรฐานฉบับนี้ สามารถนํามาใช้ก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้า ณ วันที่หรื อก่อนวันที่นาํ มาตรฐานฉบับนี้ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
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เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาตรฐานฉบับนี้ สามารถนํามาใช้ก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้า ณ วันที่หรื อก่อนวันที่นาํ มาตรฐานฉบับนี้ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า กําหนดให้ผเู้ ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้ สิน
สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
โดยผูเ้ ช่ าต้องรั บรู้ สิทธิ การใช้สินทรั พย์ที่แสดงถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรั พย์อา้ งอิงที่เช่ า และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
- ยกเลิกความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน และกําหนดการรับรู้สินทรัพย์
(สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์) และหนี้สินทางการเงินเพื่อที่จ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าตลอดทั้งสัญญาเช่า
รวมถึงการกําหนดข้อผ่อนปรนของสัญญาเช่าระยะสั้นและมูลค่าตํ่า
- ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดจะมีมูลค่าสู งในช่ วงปี แรกและจะลดลงในปี ถัดไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูก
เปลี่ยนเป็ นดอกเบี้ยและค่าเสื่ อมราคา
- กระแสเงินสดในการดําเนิ นงานจะสู งขึ้นเนื่ องจากการจ่ายชําระส่ วนของเงินต้นของหนี้ สินสัญญาเช่า
จะเปลี่ ย นเป็ นกิ จ กรรมจัด หาเงิ น การจ่ า ยชํา ระดอกเบี้ ย ที่ ย ัง แสดงอยู่ใ นกระแสเงิ น สดจากการ
ดําเนินงาน
- การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ความแตกต่างเกิดขึ้นจากระบุสัญญาเช่า
ตามคํานิ ยามใหม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด โดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกําไรสะสม ณ วันต้น
งวดของรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ประกอบกับ การ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษัท ย่อ ยหมายถึ ง กิ จ การ(ซึ่ งรวมถึ ง กิ จ การเฉพาะกิ จ ) ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กิ จ การเมื่ อ
กลุ่มกิจการมีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถ
ทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิ จการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทน
ที่โอนให้สาํ หรับการซื้อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ือโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิ จการ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินที่ผซู้ ้ือคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ
จะรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้ น มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ที่ ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินและหนี้ สิ นที่อาจเกิ ดขึ้น ที่
รับมาจากการรวมธุ รกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิ จการวัดมูลค่า
ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อ
ตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ือต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู้ ้ือถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกําไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ใน
กําไรหรื อขาดทุน สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และ
ให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิ นของมูลค่ าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูล ค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอ าํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ ายุติธรรม ณ
วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของ
ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่ องจาก
การซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการ
ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

104

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

27

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ – เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(2) รายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
สําหรับการซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้ และส่ วนแบ่งในมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ กําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมก็จะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของเช่นเดียวกัน
(3) การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ต้องหยุดรวมบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่เหลืออยู่
จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือ
เป็ นมูลค่าตามบัญชี เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่
เหลืออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิ จการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิ จการมีการจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่
เกี่ยวข้องนั้นออกไป
(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ (ต่อ)
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิ ดจากการรั บหรื อจ่าย
ชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่า ผลการดําเนิ น งานและฐานะการเงิน ของบริ ษ ัทในกลุ่มกิ จการ (ที่ มิใช่ ส กุล เงิ นของเศรษฐกิ จที่ มีภ าวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้

สิ น ทรั พย์และหนี้ สิ น ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ ล ะงวดแปลงค่ าด้วยอัตราปิ ด ณ วัน ที่ของแต่ ล ะ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น

รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารส่ วนที่ติด
ภาระคํ้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.6

ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือประเภท
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และสิ นค้าคงเหลือประเภทสิ นค้าสําเร็ จรู ปซื้ อมา
เพื่อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วย
ราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติ แต่ ไม่รวม
ต้นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น
เพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อ
เสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น

2.8

เงินลงทุน
กลุ่ ม กิ จ การจัดประเภทเงิ น ลงทุ น ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย เป็ น 4 ประเภท คื อ 1. เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ค้า
2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรั บเงิ นลงทุน ณ เวลาลงทุ นและทบทวนการจัด
ประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดง
รวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั้งใจแน่วแน่และ มีความสามารถถือไว้จน
ครบกําหนด
(3) เงินลงทุนเผือ่ ขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง
(4) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
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2.8

เงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผือ่ ขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่ วน
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงิ น ลงทุ นที่ จะถื อ ไว้จนครบกํา หนดวัดมูล ค่ าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในกําไร
หรื อขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชี

2.9

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุ นทางตรงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั มาอยูใ่ นสถาที่หรื อในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู้ แยกเป็ นอีกสิ นทรั พย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื่นๆ
กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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2.9

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์สาํ นักงานและเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ

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

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มลู ค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.12)
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และรับรู้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกําไรหรื อขาดทุน
2.10 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มลู ค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้หยุดการตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยมในงบการเงินรวม โดยเปลี่ยนเป็ นการประเมิน
การด้อยของค่าความนิยมแทน
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที่หน่ วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุ รกิจ ที่เกิดค่าความนิ ยมเกิดขึ้นและ
ระบุส่วนงานดําเนินงานได้
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2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ ใช้ในการบํา รุ งรั กษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่อ เกิ ดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการพัฒนาที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งกลุ่มกิจการเป็ นผูด้ ูแล
จะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี้








มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรั พยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การ
พัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ ไม่เข้าเงื่ อนไขเหล่ านี้ จะรั บรู้ เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น ค่ าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่ อนหน้านี้ รับรู้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมาจะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์และตัด
จําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี
2.12 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั เช่น ค่าความนิ ยม ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตาม
บัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรั บรู้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้สิ น ทรั พย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุ ดที่ ส ามารถแยกออกมาได้ เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ของการประเมิน การด้อ ยค่ า
สิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่ สิ นทรั พย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 สั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่
โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสั ญ ญา ภาระผูก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสั ญญาเช่ าเพื่อทําให้อ ัตราดอกเบี้ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.14 การปรับโครงสร้ างหนี้ที่มีปัญหา - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นลูกหนี้
เมื่อกลุ่มกิจการโอนสิ นทรัพย์หรื อหุ ้นทุนเพื่อจ่ายชําระหนี้ ในการปรับโครงสร้างหนี้ ส่ วนเกินระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
หนี้ที่ชาํ ระ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่ยงั ไม่ได้ตดั จําหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและต้นทุนการออกตราสาร)
กับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ยที่โอนให้กบั เจ้าหนี้ได้บนั ทึกเป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดจากการโอนหุ ้นทุนของกลุ่มกิจการให้แก่เจ้าหนี้ ได้นาํ ไปหักจาก
จํานวนที่บนั ทึกในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นทั้งหมดที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ ได้นาํ ไปหักจากกําไร
จากการปรับโครงสร้างหนี้ หากไม่มีกาํ ไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้น
เมื่อการปรับโครงสร้างหนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ กลุ่มกิจการบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ จนถึงวันครบกําหนดของหนี้ ตามเงื่อนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาตามบัญชีของหนี้ ณ วันที่ปรั บ
โครงสร้างหนี้ จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการคิดลดใดๆ ทั้งสิ้ น นอกจากว่าราคาตามบัญชีของหนี้ จะสู งกว่าจํานวนเงินที่
ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ หากเป็ นเช่ นนั้นราคาตามบัญชี ของหนี้ จะปรั บลดให้เท่ากับจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายใน
อนาคต และบันทึกส่ วนของหนี้สินที่ลดลงเป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในกําไรหรื อขาดทุน
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2.15 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่
จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัด
จําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กมู้ าทัว่ ไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้ างหรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ สิ นทรัพย์ที่
จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย การรวม
ต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ที่จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรั พย์ที่เข้า
เงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิ ดจากการนําเงินกูย้ ืมที่กู้มาโดยเฉพาะที่ยงั ไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรั พย์ที่เข้าเงื่อนไขไป
ลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที่สามารถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่รับรู้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้า ของ ในกรณี น้ ี ภาษีเงิน ได้ตอ้ งรั บ รู้ ในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบั งคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นงานอยู่และเกิ ดรายได้เพื่อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ ที่การนํากฎหมายภาษี
ไปปฏิบตั ิ ข้ ึนอยู่กับ การตีความ จะตั้งประมาณการค่า ใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแ ก่
หน่วยงานจัดเก็บ
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิ ดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่ มแรก
ของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั้งทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิ จการได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่าง
ชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน ก็ ต่อ เมื่ อ กิ จ การมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรั พย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.17.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มกิจการมีท้ งั โครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์
2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีต
และปั จจุ บ ัน กลุ่ มกิ จการจะจ่ า ยสมทบให้กับ กองทุ น สํา รองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งบริ ห ารโดยผูจ้ ัดการกองทุ น
ภายนอกตามเกณฑ์แ ละข้อกํา หนดของ พระราชบัญญัติกองทุน สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ
จะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้
เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
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2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.17.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (ต่อ)
2.17.1.2 ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
สําหรั บโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่ โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย
เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรั บโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรั บรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูก พัน ณ วัน ที่ สิ้ น รอบระยะเวลารายงานหัก ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์โ ครงการ
ภาระผูกพันนี้ คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิ สระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้
ซึ่ งมูล ค่ าปั จจุบ ันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิ ดลดกระแสเงิ น สดออกในอนาคต
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
และวันครบกําหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติฐานจะต้องรั บรู้ ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิ ดขึ้น และได้
รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.17.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่
กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยการมอบทองคําให้แก่พนักงานที่ทาํ งานครบทุก 5 ปี แต่สูงสุ ด
ไม่เกิน 7 รอบ
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วย
ที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูล ค่าปั จจุบ ันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
และวัน ครบกําหนดของพัน ธบัตรรั ฐบาลใกล้เคียงกับ ระยะเวลาที่ ต้องชําระภาระผูก พันโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
กํา ไรและขาดทุ น จากการวัดมูล ค่ า ใหม่ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง จากประสบการณ์ ห รื อ การเปลี่ ยนแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.17.3 โครงการโบนัส
กลุ่มกิจการรั บรู้ หนี้ สินและค่าใช้จ่ายสําหรั บโบนัสโดยอ้างอิงจากสู ตรการคํานวณโดยคํานึ งถึงผลการดําเนิ นงาน
ของกลุ่ ม กิ จ การและผลประเมิ น การทํา งานของพนั ก งาน กลุ่ ม กิ จ การรั บ รู้ ป ระมาณการผลประโยชน์ เ มื่ อ มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผล
สื บ เนื่ อ งมาจากเหตุ การณ์ในอดี ต ซึ่ งการชําระภาระผูกพัน นั้น มีความเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ว่า จะส่ งผลให้ก ลุ่ มกิ จการ
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการหนี้ สินเพื่อการปรั บ
โครงสร้ างองค์กร ประกอบด้วย ค่ าเบี้ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่ าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน ประมาณการ
หนี้สินจะไม่รับรู้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่กลุ่มกิจการจะสู ญเสี ยทรั พยากร
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะ
ของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.19 การรับรู้ รายได้
รายได้ป ระกอบด้วยมูลค่ ายุติธรรมที่ จะได้รับจากการขายสิ นค้า ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมตามปกติ ของกลุ่มกิ จการ รายได้
จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ
งบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื่อผูซ้ ้ื อรั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การจัดการรับรู้เป็ นรายได้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

รายได้จากการขายเศษซากรับรู้เมื่อมีการขายเกิดขึ้นจริ ง
2.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.21 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.22 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน(หรือกลุ่มสิ นทรัพย์ ที่จําหน่ าย)ที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน(หรื อกลุ่มสิ นทรั พย์ที่จาํ หน่ าย)จะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชี
ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์
ที่จาํ หน่าย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

3

การจัดการความเสี่ ยง
3.1

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ มกิ จการย่อ มมี ความเสี่ ยงทางการเงิ น ที่ หลากหลายซึ่ งได้แ ก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึ ง ความเสี่ ย ง
ด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ ยงดํา เนิ น งานโดยฝ่ ายบริ หารเงิ น ส่ วนกลาง เป็ นไปตามนโยบายที่ อ นุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท
ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิ จการจะชี้ ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงินด้วยการร่ วมมือกันทํางาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ


ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่ มกิ จการได้กู้ยืมเงิ น เพื่อ ใช้ในการดําเนิ น งาน ซึ่ งต้อ งจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิ จการ
มีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดเตรี ยมแผนการดําเนินงานไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีเวลา
เพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสิ นเชื่อต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ดีและมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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3

การจัดการความเสี่ ยง (ต่อ)
3.1

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)


ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําให้
เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม



ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ
หาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงิ นอํานวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ
ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสิ นเชื่อ
ที่ตกลงไว้ให้เพียงพอ



ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิ จการจึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มกิ จการมีการซื้ อ
สิ นค้าจากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

3.2

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ที่เป็ นเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสี่ ยง
กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่ องมือดังกล่าวรับรู้ในงบการเงินในวันเริ่ มแรก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้ องกันความเสี่ ยงให้แก่กลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วยการกําหนดอัตราที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศที่จะได้รับจริ ง หรื อที่จะใช้รับรู้หนี้ สินที่เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศที่จะต้องจ่ายชําระ และวัดมูลค่าของอนุ พนั ธ์ทางการเงินภายหลังจากการรับรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการกําไรและรายการขาดทุน จากเครื่ องมืออนุ พนั ธ์จะนํามาหักกลบลบกัน ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน และ
จะแสดงรวมอยูใ่ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
3

การจัดการความเสี่ ยง (ต่อ)
3.3

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถ
แสดงได้ดงั นี้






ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสํา หรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้)

สิ นทรั พย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย หนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
การเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และหนี้ สินทางการเงินอันได้แก่
เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น มีมูลค่า ยุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่ องจาก
มีระยะเวลาครบกําหนดที่ส้ ัน
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่ มกิ จการมีก ารประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่ เกี่ ยวข้อ งกับเหตุการณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชี อาจไม่ตรงกับผลที่เกิ ดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
1) ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มกิจการได้กาํ หนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมาจาก
การที่กลุ่มกิจการได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่ งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดนัดชําระหนี้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
2) ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
กลุ่มกิจการประมาณค่าเผือ่ การลดลงมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
โดยฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าของสิ นค้า สิ นค้าคงเหลือ
จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเสื่ อมสภาพและไม่สามารถขายได้
3) อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานสําหรั บ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มกิ จการ
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน
หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
4) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มกิ จการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ
(หมายเหตุขอ้ 16)
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4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
5) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่ นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต
โดยการประเมินจากโอกาสที่กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการได้พิจารณาจากจํา นวนกํา ไรทางภาษี ที่ คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาเพื่อประมาณการจํานวนสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่กลุ่มกิจการควรรับรู้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มกิ จการ เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ือ หุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรั บโครงสร้ างทุน กลุ่มกิ จการอาจปรั บนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้กับผูถ้ ือ หุ ้น การคืนทุนให้แก่ ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
(คณะกรรมการ) ได้รั บ และสอบทานอย่า งสมํ่า เสมอเพื่ อ ใช้ใ นการจัดสรรทรั พยากรให้กับ ส่ วนงานและเพื่อ ประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของส่ วนงาน
การดํา เนิ น งานของกลุ่ ม กิ จการเกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นงานธุ ร กิ จเดี ย วคื อ การผลิ ต และจํา หน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์เ หล็ก ทรงยาวซึ่ ง ตั้งอยู่ใ น
ประเทศไทย การขายของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ ส่ วนการขายส่ งออกต่างประเทศนั้นเป็ นสัดส่ วนที่ไม่มี
สาระสําคัญ ดังนั้น รายได้จากการขายสิ นค้า ต้นทุนขาย กําไรขั้นต้น กําไรสําหรับปี และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของส่ วนงานแสดงตาม
รู ปแบบที่นาํ เสนอในงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึงมีรายการกับกลุ่มกิจการเป็ นสัดส่ วนเท่ากับ
หรื อมากกว่าร้อยละ 10.0 ของรายได้ท้ งั หมดของกลุ่มกิจการเป็ นจํานวน 1 ราย (พ.ศ. 2561 : 1 ราย) ซึ่งรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้า
มีจาํ นวน 2,400 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 2,531 ล้านบาท) ซึ่งเป็ นการขายในประเทศ
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
รายได้จากส่ วนงาน
ในประเทศ
ต่างประเทศ

7

พ.ศ. 2561
พันบาท

19,753,096
2,469,270
22,222,366

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1

1

-

-

50,127
876,639
926,767

35,521
484,067
519,589

2,312
704,560
706,872

704
377,434
378,138

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์

122

พ.ศ. 2562
พันบาท

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
ร้ อยละ

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

พ.ศ. 2562
ร้ อยละ

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

0.05 - 0.87

0.05 - 0.50

0.10 - 0.87

0.10 - 0.50
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ต่อ)
ข)

รายการปรับปรุ งอื่นที่ไม่ใช่เงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคาร
และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
กลับรายการใบลดหนี้
ตัดจําหน่ายเจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
ค)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

(439)

(71)

(21)

(121)

1,561

40

1,561

-

(6,067)
(4,945)

61,000
(1)
60,968

1,540

(121)

เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย

ง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

(76,469)

14,350

1,225

10,834

(8,367)
(12,373)
(97,209)

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

(8,752)
(5,771)
(13,298)

(572)
(2,693)
7,569

การปรับปรุ งด้วยเงินสดที่เกิดจากการกูย้ มื สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

(74,499)

(93,653)

(33,509)

(60,519)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ต่อ)
จ)

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายในงบการเงินรวมสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มกิจการบันทึกขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 2.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : บันทึกกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จํานวน 0.2 ล้านบาท) เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
รายการที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้ อและการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรั บ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื้อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์

8

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ - สุ ทธิ

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 31 ข))
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 31 ข))
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

124
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13,485
303,847
(258,199)

37,314
126,105
(149,934)

254
18,017
(14,734)

11,362
3,311
(14,419)

59,133

13,485

3,537

254

42,975

-

-

-

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

680,939

814,220

-

-

58,385
(93,299)
646,025
1,356

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

9,428
9,428
-

42,244
42,244
32

328
669
27,220
675,598

199
37,165
1,258,850

7,464
669
13,427
30,988

37,940
7,052
87,268
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
8

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้ามีกาํ หนดระยะเวลาชําระหนี้ ตามปกติที่กาํ หนดไว้ 15 วัน ถึง 90 วัน (พ.ศ. 2561 : 15 วัน ถึง 90 วัน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างเกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

531,896

1,134,674

9,428

42,244

62,413
51,699
93,316
739,324
(93,299)
646,025

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

9,428
9,428

42,244
42,244

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหนี้ กบั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
ซึ่งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนที่ผซู้ ้ือยอมรับไปยังผูซ้ ้ือแล้ว
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนี้ ให้กบั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็ น
จํานวน 9,274 ล้านบาท และ 9,496 ล้านบาท ตามลําดับ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
9

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อะไหล่
วัสดุของใช้สิ้นเปลือง และอื่น ๆ
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
- อะไหล่
- วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่น ๆ
บวก สิ นค้าระหว่างทาง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1,075,281
450,403
766,364
505,633
397,507
3,195,188

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

-

-

(49,997)
(18,192)
3,126,999
61,351
3,188,350

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

-

-

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเป็ นจํานวน 21,620 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 : 20,762 ล้านบาท)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ค่าตัดจําหน่ ายลูกกลิ้ง ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่ น ๆ จํานวน
35 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 41 ล้านบาท) รวมอยูใ่ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีการบันทึกรายการค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการ
บันทึกกลับรายการค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ จํานวน 88 ล้านบาท ในงบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จรวม เนื่ อ งจากมีการจําหน่ ายไป
ในระหว่างปี )
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
10

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม

ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

128,700
12,391
141,091

39,380
25,104
64,484

552
552

1,510
1,510

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
รายละเอียดของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

เครื่ องจักร อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

460,000

460,000

-

-

ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสู งกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาเศษเหล็ก อีกทั้งราคายังมีความผันผวนสู ง ทําให้เกิดผลเสี ยต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF
ณ วัน ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ หารของกลุ่ ม กิ จการมีแ ผนการขายเครื่ อ งจักร อุ ป กรณ์ เตาถลุ ง MBF พร้ อ มอะไหล่ แ ละ
วัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ ยวข้อง โดยกลุ่มกิ จการดําเนิ นการตามแผนเพื่อหาผูซ้ ้ื อ ซึ่ งคาดว่า การขายจะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดังนั้น
กลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเครื่ องจักร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายได้ถูกปรั บมูลค่าลดลงให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่าย
ในการขายจํานวน 460 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นไม่ประจําซึ่งวัดมูลค่าโดยการใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ได้แก่ราคาที่มีการเสนอซื้อขายล่าสุ ดของสิ นทรัพย์ จึงจัดอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการยืนยันว่ายังคงยึดถือในแผนการขายสิ นทรัพย์ ดังนั้นสิ นทรัพย์เหล่านี้ จึงยังคง
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

50

127

128

รายงานประจำ � ปี 2561-2562
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ไทย
ไทย
ไทย

ชื่อบริษัท

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. 2562 พ.ศ. 2561
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. 2562
ค่ าเผื่อ
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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)

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

วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2561
ค่ าเผื่อ
การด้อยค่ า

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

ราคาตาม
บัญชี (สุ ทธิ)

51

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ต่าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
เพิ่มขึ้น

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
13

เงินลงทุนเผื่อขาย

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

3,500

3,300

-

-

(2,300)
1,200

200
3,500

-

-

เงินลงทุนเผื่อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อล่าสุ ด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมนี้ ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1
ของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
14

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
ซึ่ งถือหุ ้นโดยบริ ษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย เนื่ องจากกลุ่มกิจการไม่มีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสําคัญในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงาน และไม่มีกรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันในบริ ษทั สยาม สตีล
มิลล์ เซอร์วสิ เซส จํากัด กลุ่มกิจการได้บนั ทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีจาํ นวน 176.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 125.52 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ถูกประเมินโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดซึ่ งประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ มูลค่ายุติธรรมนี้
ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 3 ของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

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

52

129

130
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ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

798,694
798,694

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

549,465

798,694

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์

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

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

798,694
-

798,694
798,694

ทีด่ นิ
พันบาท

ส่ วนปรับปรุง
ทีด่ นิ อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้ าง
พันบาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

1,860,537

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

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

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
พันบาท

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

60,395

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

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

อุปกรณ์ สํานักงาน
และเครื่องตกแต่ ง
พันบาท

งบการเงินรวม

3,081
(2,862)
219

219

107
10
138
(284)
284
(36)

3,217
(3,110)
107

ยานพาหนะ
พันบาท

22,175
22,175

22,175

67,144
116,938
(161,907)
-

67,144
67,144

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง
พันบาท

53

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

3,291,485

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

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

รวม
พันบาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่มจากประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอน
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

798,694
798,694

798,694
798,694

4,548,003
(2,896,130)
(1,124,556)
527,317

549,465
42,975
1,068
13,763
(8,363)
8,363
(79,954)
527,317

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

ทีด่ นิ
พันบาท

798,694
798,694

ส่ วนปรับปรุง
ทีด่ นิ อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้ าง
พันบาท

12,557,372
(10,106,306)
(778,855)
1,672,211

1,860,537
5,414
174,149
(28,437)
28,418
(367,870)
1,672,211

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

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
พันบาท

226,433
(158,867)
(7)
67,559

60,395
4,913
23,444
(2,137)
2,118
(2,583)
2,103
(20,694)
67,559

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

อุปกรณ์ สํานักงาน
และเครื่องตกแต่ ง
พันบาท

งบการเงินรวม

2,701
(2,537)
164

219
(380)
380
(55)
164

3,081
(2,862)
219

ยานพาหนะ
พันบาท

83,042
83,042

22,175
272,223
(211,356)
83,042

22,175
22,175

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง
พันบาท

54

18,216,245
(13,163,840)
(1,903,418)
3,148,987

3,291,485
325,525
1,068
(30,954)
30,916
(10,946)
10,466
(468,573)
3,148,987

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

รวม
พันบาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการซื้ อ ในตารางข้า งต้น ได้รวมการได้มาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ต ามสั ญญาเช่ า การเงิ น ที่ กลุ่ ม กิ จการเป็ นผูเ้ ช่ า จํา นวน 43 ล้า นบาท
(พ.ศ. 2561 : ไม่มี)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิ ดเหตุ เพลิ งไหม้บริ เวณสถานี จ่ายไฟฟ้ าย่อยของบริ ษ ัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด จากเหตุ การณ์
ดังกล่ าวทําให้ อาคาร เครื่ องจักร และอุ ปกรณ์ ซ่ ึ งตัดค่ าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วได้รับความเสี ยหายบางส่ วน สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินชดเชยความเสี ยหายครบทั้งจํานวนแล้วจากบริ ษทั ประกันเป็ นจํานวนเงิน
24 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบันทึกอยูใ่ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (หมายเหตุ 26)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้เกิดเหตุระเบิดบริ เวณเตาหลอมเหล็กของบริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทําให้อาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ซ่ ึ งตัดค่าเสื่ อ มราคาเกื อ บทั้งจํานวนแล้วได้รับความเสี ยหายบางส่ วน สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริ ษ ัทย่อยได้รับ เงินชดเชยความเสี ยหายบางส่ วนแล้วจากบริ ษ ัทประกันภัยเป็ นจํานวนเงิน 17 ล้านบาท
ซึ่ งบันทึกอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (หมายเหตุ 26) บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเรี ยกร้ องเงินชดเชยความเสี ยหาย
และอยูร่ ะหว่างรอการชดเชย
สิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าการเงินที่กลุ่มกิ จการเป็ นผูเ้ ช่ า ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
โรงงานมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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42,975
(2,102)
40,873

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
-

-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง อุปกรณ์ สํานักงาน
อาคาร และเครื่องตกแต่ ง
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา
กลับรายการค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า
ของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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)

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

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

-

31
32,705

234

31
32,939

-

80,011
(47,306)
32,705

234
234

80,245
(47,306)
32,939

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง อุปกรณ์ สํานักงาน
อาคาร และเครื่องตกแต่ ง
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่มจากประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอน
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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งานระหว่ าง
ก่อสร้ าง
พันบาท

รวม
พันบาท

-

80,011
(47,306)
32,705

234
234

80,245
(47,306)
32,939

1,068
3,665
(594)
4,139

32,705
409
5,934
(1,626)
1,614
(2,583)
2,103
(9,657)
28,899

234
9,365
(9,599)
-

32,939
9,774
1,068
(1,626)
1,614
(2,583)
2,103
(10,251)
33,038

4,733
(594)
4,139

82,145
(53,246)
28,899

-

86,878
(53,840)
33,038
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
16

ค่ าความนิยม - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

3,456,014
3,456,014

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

3,456,014
3,456,014

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
16

ค่ าความนิยม - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่าความนิ ยมเกิดจากการซื้ อบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็ นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนไม่ต่าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นไม่มีการด้อยค่าที่จาํ เป็ นต้องรับรู้เพิ่มขึ้น
ค่าความนิยมได้ถูกปันส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกําหนดตามส่ วนงาน (บริ ษทั ย่อย)
การปันส่ วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
เหล็กสยาม
(2001)
ล้านบาท

พ.ศ. 2562
เหล็กก่อสร้ าง
สยาม
ล้านบาท

1,685

1,771

การปั นส่ วนค่าความนิยม

รวม
ล้านบาท

เหล็กสยาม
(2001)
ล้านบาท

พ.ศ. 2561
เหล็กก่อสร้ าง
สยาม
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

3,456

1,685

1,771

3,456

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้

กําไรขั้นต้น1
อัตราการเติบโต2
อัตราคิดลด3
1
2

3
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ค่าความนิยมจากการ
ลงทุนใน บริษทั
เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ค่าความนิยมจากการ
ลงทุนใน บริษทั เหล็ก
ก่อสร้ างสยาม จํากัด

ร้อยละ 3.95
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 9

ร้อยละ 7.30
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 9

กําไรขั้นต้นจากงบประมาณ
อัตราการเติ บโตถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของกระแสเงินสดสําหรั บรอบระยะเวลาที่ ครอบคลุ มโดยงบประมาณหรื อประมาณการ
ทางการเงินล่าสุ ด
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

59

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
16

ค่ าความนิยม - สุ ทธิ (ต่อ)
ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ฝ่ ายบริ หารพิ จารณากํา ไรขั้น ต้น จากงบประมาณโดยอ้า งอิ งจากผลประกอบการในอดี ตที่ ผ่านมาประกอบกับ การคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม
ซึ่งอัตราคิดลดต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้น ๆ
ข้อสมมติฐานหลักที่มีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด
หากลดอัตราการเติบโตลงร้อยละ 4.0 หรื อเพิ่มอัตราการคิดลดขึ้นร้อยละ 3.0 จะทําให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีค่าใกล้เคียงกับ
ราคาตามบัญชีในบางหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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รวม
พันบาท

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

24,360
259
18,702
(15,018)
28,303

1,232
21,038
(18,702)
(1,081)
2,487

25,592
21,297
(1,081)
(15,018)
30,790

273,048
(244,745)
28,303

2,487
2,487

275,535
(244,745)
30,790
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตั้ง
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
พันบาท

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

22,981
259
6,211
(14,262)
15,189

1,232
7,984
(6,211)
(1,081)
1,924

24,213
8,243
(1,081)
(14,262)
17,113

252,323
(237,134)
15,189

1,924
1,924

254,247
(237,134)
17,113

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
18

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

3,733

3,468

1,001

935

44,871
48,604

34,580
38,048

11,357
12,358

11,590
12,525

(4,463)

(473)

-

-

(22,237)
(26,700)

(600)
(1,073)

-

-

21,904

36,975

12,358

12,525

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ่ม(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี
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36,975
(15,847)
776
21,904

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

12,525
335
(502)
12,358

12,181
1,227
(883)
12,525
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
18

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุ ท ธิ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนต่างมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1 เมษายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรหรือ
ขาดทุน
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พันบาท

736
907
36,405
38,048

187
8,374
1,679
10,240

316
316

736
907
187
8,374
38,400
48,604

(600)
(473)
-

414
(8,175)

460
-

(140)
(59)
(8,175)

(1,073)

(18,326)
(26,087)

460

(18,326)
(26,700)

36,975

(15,847)

776

21,904

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
18

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุ ท ธิ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าอาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1 เมษายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรหรือ
ขาดทุน
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

736
2,235
215
34,919
38,105

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

(1,512)
(1,512)

736
907
36,405
38,048

(560)
(302)
(862)

(171)
(171)

(40)
(40)

(600)
(473)
(1,073)

37,243

1,284

(1,552)

36,975

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สําหรั บรายการขาดทุ นทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรั บ รู้
ไม่เกิ นจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้จาํ นวน 1,043 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,113 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 5,215 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 :
5,564 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
18

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 เมษายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรหรือ
ขาดทุน
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พันบาท

12,525
12,525

187
148
335

(502)
(502)

187
12,171
12,358

1 เมษายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรหรือ
ขาดทุน
พันบาท

เพิม่ (ลด)ใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

6
12,175
12,181

(6)
1,233
1,227

(883)
(883)

12,525
12,525

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินค่ารื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าอาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกิ น
จํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั บริ ษทั ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
จํานวน 35 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 48 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 176 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 238 ล้านบาท) ที่สามารถยกไป
เพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
19

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่

ภาษีเงินได้รอขอคืน
อื่น ๆ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

88,536
11,090
99,626

66,644
11,830
78,474

53,445
4,161
57,606

37,795
4,916
42,711

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
20

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1,774,341
8,784,302
(8,838,207)
1,720,436

2,194,928
7,240,869
(7,661,456)
1,774,341

900,000
(900,000)
-

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

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยจํานวนทั้งสิ้ น 1,720 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,774 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี )
และมีกาํ หนดชําระคืน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 : ระหว่างวันที่ 2 เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
21

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 31 ข))
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 31 ข))
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

628,425

778,632

-

-

2,285
69,820

2,943
18,191

10,484

4,960

3,849
24,022
381,161
1,109,562

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

6,363
46,003
62,850

35,228
63,330
103,518
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
22

หนี้สินตามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
ของสัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

3,713
14,586
54,965

-

-

-

(31,395)

-

-

-

41,869

-

-

-

1,087
40,782

-

-

-

41,869

-

-

-

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1,087
4,814
35,968
41,869

-

-

-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกําไรจาก
การดําเนินงาน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ที่รับรู้ใน
(กําไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

197,174
19,986
217,160

186,158
19,415
205,573

51,339
2,289
53,628

55,648
2,299
57,947

22,397
2,776
25,173

23,591
11,023
34,614

5,973
215
6,188

7,296
1,247
8,543

1,011

(9,239)

(2,512)

(4,417)

ภาระผูก พัน ผลประโยชน์พนักงานเป็ นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงิ น เดื อ นเดื อ นสุ ดท้า ยซึ่ งให้ผลประโยชน์แก่ พนัก งาน
ในรู ปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุ ดท้าย
ของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ
รายการเคลื่ อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ เมื่อ เกษี ยณอายุในระหว่า งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กลับรายการประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
โอนประมาณการภาระผูกพันให้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การวัดมูลค่าใหม่
(กําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์
(กําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
กําไรที่เกิดจากประสบการณ์
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

186,158
18,913
5,326

180,244
18,741
4,850

55,648
6,440
1,375

54,985
5,933
1,363

(1,842)

-

(1,842)

-

(2,224)

-

(2,224)

-

1,145

2,770

(1,517)

7

1,980
(2,114)
(10,168)
197,174

(7,748)
(3,855)
(8,844)
186,158

225
(1,220)
(5,546)
51,339

(1,566)
(2,745)
(2,329)
55,648
69

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื่ อ นไหวของภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน - ผลประโยชน์ร ะยะยาวอื่ น ในระหว่า งปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 มีน าคม
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่
(กําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์
(กําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
กําไรที่เกิดจากประสบการณ์
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

19,415
3,038
527

11,174
3,440
7,481
508

2,299
488
52

1,416
482
823
55

116

528

(74)

6

(337)
(568)
(2,205)
19,986

(436)
(498)
(2,782)
19,415

(65)
(186)
(225)
2,289

(33)
(86)
(364)
2,299

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

2.72 ถึง 3.02
4.95 ถึง 5.04
0.00 ถึง 18.00

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
2.72 ถึง 2.99
5.00
0.00 ถึง 22.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.72
5.04
0.00 ถึง 18.00

2.72
5.00
0.00 ถึง 22.00

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
การเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเพิม่ ของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2562
ร้ อยละ

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

(21,962)
23,510
(23,257)

(20,776)
22,248
(22,028)

25,592
(20,539)
10,598

24,278
(19,382)
10,234

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย่ นแปลง

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ในข้ อสมมติ

การเพิม่ ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2562
ร้ อยละ

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

(5,169)
5,671
(5,524)

(5,341)
5,885
(5,691)

5,959
(5,018)
1,775

6,188
(5,182)
1,890

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ ง ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ดงั กล่ าวยากที่จะเกิ ดขึ้ น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่ องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ ณวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน การคํานวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คือ 9.99 ถึง 14.15 ปี (พ.ศ. 2561 : 10.52 ปี ถึง 12.81 ปี )

148

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

71

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
24

ประมาณการหนี้สินค่ ารื้อถอน
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้ สิ นค่ารื้ อ ถอน สําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
25

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1,068
1,068

-

1,068
1,068

-

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 เมษายน
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

365,871
3,221
369,092

363,691
2,180
365,871

365,871
3,221
369,092

363,691
2,180
365,871

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ ไม่สามารถนําไป
จัดสรรได้
26

รายได้อนื่

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายได้ดอกเบี้ย
เงินชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัย
ตัดจําหน่ายเจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
อื่น ๆ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1,925
2,681
41,239
6,067
30,011
81,923

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

89,217
711
89,928

86,566
2,203
88,769

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
27

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา
ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าวัสดุและของใช้สิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าตัดจําหน่ายลูกกลิ้ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าขนส่ งและค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเช่า
หนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรายการการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย

150

รายงานประจำ � ปี 2561-2562

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

554,160
14,900,964
1,275,002
671,392
518,531
878,355
2,093,748
646,363
208,464
187,293
53,160
53,132
35,336

(151,719)
14,617,229
937,498
656,091
529,810
938,706
2,445,480
711,085
206,970
207,503
75,483
47,405
40,577

24,513
250,923
1,034
738
17,039
8,973
32,346
250

33,793
267,441
1,025
310
17,664
15,268
29,434
-

-

(87,764)

-

-

-

61,000

-

-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
28

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
เพิม่ ในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
เพิ่ม(ลด)ในหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

25,282
25,282

132,219
132,219

-

-

(10,240)

(1,455)

(335)

(1,227)

26,087
15,847

171
(1,284)

(335)

(1,227)

41,129

130,935

(335)

(1,227)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
28

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
- ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการตัดรายการระหว่างกัน
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

(147,752)
(29,550)

585,289
117,058

85,263
610
(2,596)

18,992
6,675
(2,597)

(12,598)
41,129

(9,193)
130,935

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

64,088
12,818

42,375
8,475

659
(1,214)

657
(1,166)

(12,598)
(335)

(9,193)
(1,227)

อัตราภาษี ที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยที่ ใช้สําหรั บ กลุ่มกิ จการและบริ ษทั คื อ อัตราร้ อยละ 19 ถึงร้ อยละ (1) และร้ อยละ (1) ตามลําดับ
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 21 ถึงร้อยละ (3) และร้อยละ (3) ตามลําดับ)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
28

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ที่ลด/(เพิ่ม)ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีดงั นี้
งบการเงินรวม

การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2562
ภาษี
ลด/(เพิม่ )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

(1,010)

316

(2,300)
(3,310)

460
776

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุขอ้ 18)

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2561
ภาษี
ลด/(เพิม่ )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

(694)

9,239

(1,512)

7,727

(1,840)
(2,534)

200
9,439

(40)
(1,552)

160
7,887

-

-

776
776

(1,552)
(1,552)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุขอ้ 18)

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2562
ภาษี
ลด/(เพิม่ )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

2,511
2,511

(502)
(502)

2,009
2,009

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2561
ภาษี
ลด/(เพิม่ )
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

4,417
4,417

(883)
(883)

3,534
3,534

-

-

(502)
(502)

(883)
(883)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
29

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวน
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

30

(188,181)
8,421,540,848
(0.02)

454,561
8,421,540,848
0.05

64,424
8,421,540,848
0.01

43,602
8,421,540,848
0.01

เครื่องมือทางการเงิน
30.1 สิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
พ.ศ. 2562

สกุลเงิน

จํานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
ทางการเงิน
ทางการเงิน
พันบาท
พันบาท

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
ฟรังก์สวิส
โครนาสวีเดน
เยน
รู ปีอินเดีย
เหรี ยญสิ งคโปร์

57,214
5

76,456
12,701
732
392
73
43
41
พ.ศ. 2562

สกุลเงิน

จํานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
ทางการเงิน
ทางการเงิน
พันบาท
พันบาท

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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457

2,332

งบการเงินรวม

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
31.81
35.72
41.61
31.95
3.42
0.29
0.46
23.47

พ.ศ. 2561

จํานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
ทางการเงิน
ทางการเงิน
พันบาท
พันบาท
540,911
5

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

124,082
8,156
52
621
177
354
-

31.23
38.44
43.83
32.69
3.74
0.29
23.82

พ.ศ. 2561
จํานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
ทางการเงิน
ทางการเงิน
พันบาท
พันบาท

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
31.81

349

643

31.23
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
30

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
30.2 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งครบกําหนดไม่เกิน 8 เดือน (พ.ศ. 2561 : 9 เดือน) ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
จํานวนเงินตรา
ต่ างประเทศ
ที่ระบุในสั ญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร

พ.ศ. 2561

มูลค่ ายุติธรรม จํานวนเงินตรา
เชิงบวก(เชิงลบ)
ต่ างประเทศ
พันบาท ที่ระบุในสั ญญา

430,000
300,000

100
32

มูลค่ ายุติธรรม
เชิงบวก(เชิงลบ)
พันบาท

500,000
418,000

(84)
(32)

ณ วันที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2562 กลุ่ มกิ จการไม่มีสั ญญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า เพื่ อ ขายสิ นค้า เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ ง
ครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือน) ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
จํานวนเงินตรา
ต่ างประเทศ
ที่ระบุในสั ญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

-

พ.ศ. 2561

มูลค่ ายุติธรรม จํานวนเงินตรา
เชิงบวก(เชิงลบ)
ต่ างประเทศ
พันบาท ที่ระบุในสั ญญา
-

มูลค่ ายุติธรรม
เชิงบวก(เชิงลบ)
พันบาท

8,200,000

1,047

มูล ค่ ายุติธรรมของสั ญญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้า กําหนดโดยใช้อ ัตราที่ กาํ หนดโดยธนาคารคู่สั ญญาของ
กลุ่มกิจการเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับขั้นมูลค่า
ยุติธรรม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลและกิ จ การที่ มีความสั มพัน ธ์กับ บริ ษ ัท ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม โดยที่ บุ คคลหรื อ กิ จการนั้น มีอ าํ นาจควบคุ มบริ ษ ัท
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจการลงทุน บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
และบุคคลหรื อกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิ จการที่ถูกควบคุมหรื อถูกควบคุมร่ วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสั มพันธ์ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึ นได้ต้องคํานึ งถึ งรายละเอี ยดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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 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 คอนซัลแทนซี่ 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 และซื้อมาขายไป
สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และ
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตลวดเหล็ก
ซื้อมาขายไป
ซื้อมาขายไป
ซื้อมาขายไป
ซื้อมาขายไป
ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ซื้อมาขายไป
ผลิตเหล็ก

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

บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริ การด้านที่ปรึ กษา
บริ การจัดซื้อจัดจ้าง

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 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (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 เคชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Tata International West Asia DMCC
Tata AIG General Insurance Co., Ltd.
Tata Power Co., Ltd.
บริ ษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ขนส่ ง
ค้าขายและบริ การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อมาขายไป
ขนส่ ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซื้อมาขายไป
แปรรู ปและจัดจําหน่ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ซื้อมาขายไป
ผลิตเหล็ก
บริ การด้านไอที
บริ การด้านไอที
บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
ซื้อมาขายไป
ประกันภัย
ผลิต ส่ ง และแจกจ่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายยานยนต์

ลักษณะความสั มพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ น้ 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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
รายได้
รายได้จากการขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
Tata International Metals Asia Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata Projects Limited
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
รวม
รายได้ค่าบริ การจัดการ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
รวม
รายได้อื่น ๆ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel Limited
รวม

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

1,370,187

659,564

-

-

733,214
4,568
329,599
14,059
2,451,627

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

-

-

-

-

4

-

-

-

86,679
86,683

83,693
83,693

-

-

85,241
158,265

94,410
178,620

-

-

184,704
428,210

209,100
482,130

-

80
14,993
15,073

-

-

บริ ษทั ทําสัญญาบริ การกับบริ ษทั ย่อย โดยเรี ยกเก็บตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญาซึ่งคํานวณโดยวิธีราคาทุนบวกกําไร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 (ต่อ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ค่ าใช้ จ่าย
ซื้อ
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
Tata Steel Limited
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata International Limited
Tata International West Asia DMCC
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
รวม
ซื้อสิ นทรัพย์
บริ ษทั ทาทา เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Technologies Pte. Ltd.
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
รวม

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

4,970
97,695
1,000,194
13,976
5,264
129,206
1,251,305

24,065
627,233
37,392
6,874
34,842
730,406

-

-

3,370
3,370

562
562

3,370
3,370

562
562

-

-

2,627
26,254
28,881

4,710
23,732
28,442

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 (ต่อ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ค่าใช้จ่ายอื่น
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
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
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

72

32

72

32

266
1,051
55
392

136
847
116
31
2,430

1,051
55
392

847
116
2,430

99
1,935

850
1,408
20
5,870

99
1,669

850
1,408
5,683

63,492
21,197
84,689

63,108
18,185
81,293

63,492
21,197
84,689

63,108
18,185
81,293

83

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ที่เกิดจากการขาย/ซื้อสิ นค้า การให้บริ การ และอื่น ๆ มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้ ากิจการที่เกีย่ 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
ลูกหนี้อนื่ กิจการที่เกีย่ 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 คอมมิวนิเคชัน่ ส์
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Power Co., Ltd.
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม
เจ้ าหนี้การค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
Tata Steel Limited
Tata International Singapore Pte. Ltd.
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

-

447,482
-

1,877
3,485

8,260
15,633

12,523
45,862
58,385

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

4,066
9,428

18,351
42,244

23
-

24
-

23
7
44

24
5,795
13,085

-

136

7,085
-

18,861
136

21
199
85
328

21
18
199

21
199
85
7,464

21
18
37,940

2,285
2,285

2,242
701
2,943

-

-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ที่เกิดจากการขาย/ซื้อสิ นค้า การให้บริ การ และอื่น ๆ มีดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม

เจ้ าหนี้อนื่ กิจการที่เกีย่ 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.
บริ ษทั ทาทา เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จํากัด
รวม
ค)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

2,300
-

30,836
612
1,088

2,300
398
2,035
81
-

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

1,549
3,849

32,536

1,549
6,363

35,228

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินให้กยู้ มื เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

-

2,780,640

2,719,634

-

-

(339,589)
2,441,051

61,006
2,780,640

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยจํานวนทั้งสิ้ น 2,441 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 2,781 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี ) เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักทรัพย์
คํ้าประกันและไม่ระบุวนั ครบกําหนด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินกูย้ มื ลดลงสุ ทธิ ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

-

-

1,913,950
(74,126)
1,839,824

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยจํานวนทั้งสิ้ น 1,840 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,914 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและไม่ระบุวนั ครบกําหนด
32

หนี้สินที่อาจเกิดขึน้
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร
เรื่ อ งการประเมิน เงิ น เพิ่มรวมเป็ นเงิ น 16 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ การเสี ยภาษีเงิ นได้นิ ติบุ คคลครึ่ งปี ของบริ ษ ัท ย่อยดังกล่ าว
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริ ษทั ย่อยประมาณการกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ดังกล่าวขาดไปเกิ นกว่าร้อยละ 25
ของกําไรสุ ทธิ ที่ทาํ ได้จริ ง โดยบริ ษทั ย่อยเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเกิ ดขึ้นในครึ่ งปี หลังที่ทาํ ให้ประมาณการกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวตํ่าไป
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การยืน่ อุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากรแล้ว
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งปฏิเสธคําขออุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการ
ยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางแล้ว และคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ่มที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม จึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน
ดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่ องดังกล่าวยังไม่มีขอ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติ ม
จึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวในงบการเงิน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
33

ภาระผูกพัน
33.1 หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
หนัง สื อ คํ้า ประกัน ที่ อ อกโดยสถาบัน การเงิ น แก่ ก รมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค การนิ ค ม
อุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จํานวน 350 ล้านบาท และ
325 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ
33.2 ภาระผูกพันเพือ่ ใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม

เครื่ องจักรและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

68,057
3,799

84,231
2,237

-

2,237

33.3 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มกิจการทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับที่ดิน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน
โดยจํานวนเงินขั้นตํ่าที่กลุ่มกิจการต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2561
พันบาท

34,515
37,574
72,089

45,142
58,051
103,193

18,308
23,747
42,055

28,776
33,764
62,540
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
33

ภาระผูกพัน (ต่อ)
33.4 ภาระผูกพันจากการทําเลตเตอร์ ออฟเครดิต
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็ นหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
งบการเงินรวม

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
34

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
พัน

พ.ศ. 2561
พัน

พ.ศ. 2562
พัน

พ.ศ. 2561
พัน

680
355

366
523

-

-

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิ จการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่ อไปนี้ แสดงถึ งข้อ มูล เกี่ ยวกับการประเมิน มูล ค่ า ยุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินดังกล่าว
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
(แสดงรวมเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนอื่น)

2. เงินลงทุนเผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่

31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พันบาท

138

1,047

-

-

ระดับ 2

1,200

3,500

-

-

ระดับ 1

31 มีนาคม ลําดับชั้น
พ.ศ. 2561 มูลค่ า
พันบาท ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ สามารถสั งเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ่ งคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราที่ สะท้ อ นถึ ง ความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ
เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาด
ที่ มี สภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์ หรื อหนี้ สิ น
อย่างเดี ยวกันและกิ จการสามารถเข้าถึ งตลาดนั้น
ณ วันที่วดั มูลค่า

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
34

การวัดมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิ จการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่ อไปนี้ แสดงถึ งข้อ มูล เกี่ ยวกับการประเมิน มูล ค่ า ยุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินดังกล่าว (ต่อ)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
1. สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
(แสดงรวมเป็ นหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น)

35

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่
31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
6

116

มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่
31 มีนาคม 31 มีนาคม ลําดับชั้น
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 มูลค่ า
พันบาท
พันบาท ยุตธิ รรม
-

-

ระดับ 2

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ สามารถสั งเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ่ งคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราที่ สะท้ อ นถึ ง ความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ

การส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มกิ จการได้รับ สิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน จํานวน 2 บัตร เลขที่ 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ
โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ตามลําดับ
สําหรับการลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นํ้าเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
ที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิประโยชน์ที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
ก) ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มโดยมีกาํ หนดเวลาสามปี
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
35

การส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รายได้จากการขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมจําแนกตามกิ จกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562 (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ส่ วนที่ได้รับการ ส่ วนที่ไม่ ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
ส่ งเสริมการลงทุน
พันบาท
พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้

-

19,753,096
2,469,270
22,222,366

รวม
พันบาท
19,753,096
2,469,270
22,222,366

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้
36

ส่ วนที่ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
พันบาท

ส่ วนที่ไม่ ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน
พันบาท

รวม
พันบาท

-

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

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

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญได้แก่ค่าชดเชยสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ
และมีอายุงานมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจํานวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายเป็ น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จ การได้ป ระเมิ น ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงกฎหมายนี้ ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ ม กิ จ การและคาดว่ า
จะมีผลกระทบเป็ นผลขาดทุนและหนี้สินต่อกลุ่มกิจการและบริ ษทั จํานวน 57 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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กรุงเทพมหานคร (ส�ำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : 0 2937 1000
โทรสาร : 0 2937 1223-4
โรงงานชลบุรี
โทรศัพท์ : 0 3834 5355
โทรสาร : 0 3834 5350
โรงงานระยอง
โทรศัพท์ : 0 3868 3968
โทรสาร : 0 3868 3969
โรงงานสระบุรี
โทรศัพท์ : 0 3628 8000
โทรสาร : 0 3628 8002
WWW.TATASTEELTHAILAND.COM
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