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

รายงานประจ�ำปี 2562-2563

CUSTOMER

ด้ า นคุ ณ ภาพสิ น ค้ า

เราจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ลูกค้าคาดหวังทุกครั้ง

เ รา ข อ ให ้ ค� ำ มั่ น สั ญ ญ า
ด้ า นความพร้ อ มสิ น ค้ า
เราจะเตรียมสินค้า
ให้พร้อมโดยเร็วที่สุด

ด้ า นการบริ ก าร

เราจะบริการลูกค้า
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

วิ สั ย ทั ศ น์

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และการบริการทีเ่ หนือระดับสำ�หรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
เราจะทำ�ให้วสิ ยั ทัศน์ของเราบรรลุผลสำ�เร็จด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจ และ
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการรักษาไว้ซงึ่ การทำ�งานอย่างมีความสุขของพนักงาน
และการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ค่ า นิ ย มของเรา
คุ ณ ธรรม

ท� ำ สิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง

ความรับผิดชอบ

ความเป็ น หนึ่ ง
เดี ย ว

สิ่ง แวดล้อ มและสั งคม
เป็ น ส่ ว นส�ำคัญของธุรกิ จ เรา

ความเป็ น เลิ ศ

บรรลุ ม าตรฐานสู ง สุ ด
ด้ า นคุ ณภาพในทุ ก สิ่ ง ที่ เ ราท� ำ

ความเป็ น ผู ้ บุ ก เบิ ก

กล้ า และเป็ น ที่ หนึ่ ง
พั ฒ นานวั ต กรรมที่ ต อบโจทย์

ความปลอดภัย
ลดอั ต ราความถี่ ก ารบาดเจ็ บ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน (LTIF) ให้ เ ป็ น ศู น ย์
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บ

ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรและ
พั น ธมิ ต ร และสร้ า ง
สั ม พั น ธ์ ที่แ ข็ ง แกร่ ง

สารบั ญ
04

06

10

16

22

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป
สารจาก
ของบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการ

รายนาม
คณะกรรมการ

รายนาม
ผู้บริหาร

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

31

34

36

37

50

71

ความเสี่ยง
ของธุรกิจ

ประวัติ
และพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

การควบคุม
ภายใน

73

75

79

80

82

83

รายการ
ระหว่างกัน

ค�ำอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน

รายงาน
จากคณะจัดการ

รายงานจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานจาก
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน

รายงานจาก
คณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

87

89

รายงานความรับผิดชอบ งบการเงินรวมและ
ของคณะกรรมการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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ความมุ่งมั่นของเรา

คุ ณ ภาพ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หนื อ ระดั บ เชื่ อ ถื อ ได้
และมี ม าตรฐานสู ง

บริ ก าร

ด้ ว ยคุ ณ ภาพ
ระดั บ มื อ อาชี พ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

ความพร้ อ ม

ครบทุ ก ความต้ อ งการ
จั ด จ� ำ หน่ า ยทั่ ว ประเทศ

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
ก�ำไรขั้นต้น
EBITDA
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
*ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

2563

2562

2561

2560

2559

20,125
746
749
111
48

22,222
603
473
(148)
(188)

22,246
1,572
1,292
585
455

19,701
1,956
1,718
441
214

16,733
948
903
223
154

10,864
1,805
9,059
8,422

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

หมายเหตุ
*
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษดังนี้
2563 ตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย 68 ล้านบาท
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

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

2563

2562

2561

2560

2559

2.72

1.73

1.78

1.40

1.07

6.63
1.76
31.53
11.58
6.80

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

16.61
0.20
14.33

25.64
0.34
5.95

27.19
0.37
15.57

32.25
0.48
16.99

33.67
0.51
6.78

0.01
0.24
0.42
0.53

(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

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย)
(รายได้รวม : รายได้จากการขาย และบริการที่เกี่ยวข้อง + รายได้อื่น)
(ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย และบริการที่เกี่ยวข้อง / ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 365 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย และบริการที่เกี่ยวข้อง / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
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2560 ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2558)
ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลังเก่า 90 ล้านบาท
ค) ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท

7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
9. อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระต้นทุนทางการเงิน : ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�ำหน่าย ตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และรายการปรับปรุงอื่น (EBITDA)
/ ต้นทุนทางการเงิน
10. ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
11. อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

ปริมาณการขาย

รายได้จากการขาย และบริการที่เกี่ยวข้อง

(พันตัน)

(ล้านบาท)

2563
2562
2561
2560
2559

1,201
1,154
1,217
1,262
1,145

EBITDA

2563
2562
2561
2560
2559

*ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

749
473
1,292
1,718
903

2563
2562
2561
2560
2559

2563
2562
2561
2560
2559
*
2563
2561
2560

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.34

3,446 9,227

3,115 9,036

1,805 9,059

0.20

4,172 8,765

8,554

0.37

2559

2560

2561

2562

2563

หนีส้ นิ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ตัง้ ส�ำรองค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานจากการเปลีย่ นแปลงกฏหมายแรงงานเกีย่ วกับค่าชดเชย 68 ล้านบาท
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท
ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท
ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคลังเก่า 90 ล้านบาท
ค) ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท

(%)

4,343

0.48

48
(188)
455
214
154

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน

(เท่า)
0.51

20,125
22,222
22,246
19,701
16,733

2563
2562
2561
2560
2559

2.2
(0.4)
6.9
10.4
3.2

หนีส้ นิ : ส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อบริษัท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “MS”)

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

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
https://www.tatasteelthailand.com

หุ้นสามัญ
8,421,540,848 หุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
8,421,540,848 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ผู้สอบบัญชี
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474)
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15, อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: 0 2844 1000

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

สายด่วนจรรยาบรรณ
สามารถใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ : 001800 441 0657 รหัสผ่าน 82828
เว็บไซต์ : https://www.speak-up.info/tsth/

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

หุ้นละ 1.00 บาท
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ข้อมูลบริษัทย่อย

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 		
วันที่ก่อตั้ง 			
ประเภทธุรกิจ 		
ก�ำลังการผลิตเหล็กแท่ง
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ที่ตั้งโรงงาน 		
				
				
				
				
หุ้นสามัญ 			
ทุนช�ำระแล้ว 			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น
ถือโดย TSTH 		

0107536001273
4 ตุลาคม 2531
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กลวด
550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
800,000 ตันต่อปี
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 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 บาทต่อหุ้น
99.76 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 		
วันที่ก่อตั้ง			
ประเภทธุรกิจ 		
ก�ำลังการผลิตเหล็กแท่ง
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ที่ตั้งโรงงาน 		
				
				
				
หุ้นสามัญ 			
ทุนช�ำระแล้ว 			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 		
ถือโดย TSTH 		

0105532094348
4 ตุลาคม 2532
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง
550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
500,000 ตันต่อปี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนน I-7 ต�ำบลมาบตาพุด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 3968
โทรสาร 0 3868 3969
17,500,000 หุ้น
1,750,000,000.00 บาท
100 บาทต่อหุ้น
99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 		
วันที่ก่อตั้ง 			
ประเภทธุรกิจ 			
ก�ำลังการผลิตเหล็กแท่ง
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ทีต่ งั้ โรงงาน 		
				
				
หุ้นสามัญ 		
ทุนช�ำระแล้ว			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 		
ถือโดย TSTH 			
ส�ำนักงานใหญ่

0105544085276
3 กันยายน 2544
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
300,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
400,000 ตันต่อปี
เลขที่ 49 หมูท่ ี่ 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 บาทต่อหุ้น
99.99 %

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

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) รู้สึก
เป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน�ำเสนอรายงานส�ำหรับปีการเงิน 2562-2563
ต่อท่านผู้ถือหุ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ได้รับการบันทึกว่าเป็นการก้าวที่อ่อนแรงที่สุดนับ
ตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้สะท้อนประเด็นมากมาย
ระหว่างประเทศ และปัจจัยต่างๆ เฉพาะของแต่ละประเทศ จากข้อมูลของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ในปี 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ร้อยละ 2.9 โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเติบโตร้อยละ 2.3 ในขณะที่ประเทศจีนมีการเติบโตต�่ำที่สุดในรอบ 30 ปีที่
ผ่านมาเพียงร้อยละ 6.1 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น
ท�ำให้บริษัทต่างๆ มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายในระยะยาว
อ้างถึงข้อมูลจากสมาคมเหล็กโลก การผลิตเหล็กดิบจากทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.4 เมือ่ เทียบ
กับปีก่อน สู่ระดับ 1,870 ล้านตัน ในปี 2562 การผลิตเหล็กดิบหดตัวลงในทุกภูมิภาคใน
ระหว่างปี ยกเว้นในภูมภิ าคเอเชียและตะวันออกกลาง ประเทศจีนผลิตได้ 996 ล้านตัน เพิม่
ขึน้ ร้อยละ 8.3 ตามมาด้วยประเทศอินเดียและประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ผลิตอยูท่ ี่ 111 และ 99 ล้าน
ตันตามล�ำดับ ส่วนแบ่งของประเทศจีนจากการผลิตเหล็กทัว่ โลกสูงถึงร้อยละ 53.3 และด้วย
โครงสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่งรวมถึงตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่งผลให้การบริโภคเหล็กในประเทศจีน
ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในทางกลับกัน การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนลดลงร้อยละ 7.3
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 64 ล้านตันในปี 2562
การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองประเทศ
มหาอ�ำนาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในปีนพี้ บว่าก�ำลังการผลิตเหล็กครบวงจรมีการเดินเต็มทีป่ ระเทศเวียดนามและ
ประเทศมาเลเซีย และด้วยความต้องการเหล็กทีล่ ดลงของตลาดภายในประเทศ บริษทั เหล่า
นี้จึงเร่งรุกการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ราคา
เหล็กลดลงอย่างต่อเนือ่ งเกือบตลอดทัง้ ปี 2562 และท�ำให้ความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะซือ้ เหล็กในตลาด
มีลดลง อย่างไรก็ตาม มีสญ
ั ญานทีด่ เี กิดขึน้ ในส่วนของแท่งกราไฟท์อเิ ลคโทรด ซึง่ ได้รายงาน
ไว้ในปีทผี่ า่ นมาว่าราคาของแท่งกราไฟท์อเิ ลคโทรดพุง่ ทะยานสูงขึน้ ในช่วงปี 2560-2561 ส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อต้นทุนการแปรสภาพของการผลิตเหล็กจากเตาหลอมเหล็กด้วย
ไฟฟ้า (EAF) แต่เนื่องจากการเพิ่มก�ำลังการผลิตใหม่ๆ ในระหว่างปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศจีน ท�ำให้วัสดุสิ้นเปลืองที่ส�ำคัญนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาของแท่งกราไฟท์
อิเลคโทรดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในระหว่างปี จึงสามารถเรียกคืนความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันของการผลิตเหล็กจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า (EAF) ได้

เศรษฐกิจไทย

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2562 เติบโต
ขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีการเติบโตร้อยละ 4.1 โดยเศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยภายนอกในด้านต่างๆ เช่น การชะลอตัวที่เกิดขึ้นทั่วโลก
และสงครามการค้าระหว่างประเทศจีน - สหรัฐอเมริกา และปัจจัยภายใน ได้แก่ ความ
ล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศและรายได้ภาคการเกษตรที่ต�่ำ การลงทุนของภาครัฐ
มีความล่าช้าเนื่องจากการเลื่อนการพิจารณางบประมาณประจ�ำปี ดัชนีการลงทุนของภาค
เอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเกือบตลอดทัง้ ปี เนือ่ งจากความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจ
ที่ลดลง ในขณะที่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ความหวังของเศรษฐกิจมีอัตราเติบโตของ
รายได้ที่ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สภาวะของตลาดที่ ย ากล� ำ บากได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคการบริ โ ภคเหล็ ก และความ
ต้ อ งการเหล็ ก โดยรวมภายในประเทศ จากข้ อ มู ล ของสถาบั น เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า
แห่ง ประเทศไทย ปริ มาณการใช้ เหล็ กส� ำ เร็ จรู ป ทั้ งหมดในประเทศในปี 2562 อยู่ที่
18.47 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่งผลกระทบที่มากกว่า
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

ต่อเหล็กทรงยาว ทั้งนี้ เนื่องจากต้องพึ่งพิงการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
สูงมาก ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวมีปริมาณการใช้เหล็กที่ระดับ 6.97 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2561

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัท

ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้รเิ ริม่ โครงการใหม่ๆ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของบริษัทในตลาด ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ผันผวนที่มีปริมาณการ
ใช้เหล็กในประเทศลดลง แต่ปริมาณการขายของทาทา สตีล (ประเทศไทย) ใน
ปีนี้ก็สามารถท�ำได้สูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่ม เช่น เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูป เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเช่นกัน
สิ น ค้ า แบรนด์ ท าทา ทิ ส คอนสามารถสร้ า งยอดขายมากกว่ า ร้ อ ยละ 40
ผ่านช่องทางการค้าปลีกเช่นกัน ในด้านเหล็กลวดคุณภาพสูงคาร์บอนกลางและ
คาร์บอนสูงก็มีการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างสม�่ำเสมอและในระหว่างปี
บริษทั มีการพัฒนาเหล็กเส้นชนิดพิเศษเพือ่ ใช้ในรถไฟความเร็วสูงทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับชายแดนของประเทศลาว สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยให้ประเทศไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองและสงวนค่าจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของทุกโรงงานได้มีการท�ำงานร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อให้ต้นทุนของห่วง
โซ่อุปทานมีความเหมาะสมที่สุด ส่งผลให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตรง
เวลาในอัตราที่สูงอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนั้น บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
จะเรียนให้ท่านทราบว่า ในระหว่างปีพนักงานและผู้รับเหมาได้ปฏิบัติงานโดยไม่มี
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเลย การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
บรรลุเป้าหมาย ก็จะมีการด�ำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมในประเทศและเพื่อการเป็นผู้น�ำในการแข่งขัน บริษัทได้ลงทุน
ในการติดตั้งประตูกักสแลก Condoor ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
ส� ำ หรั บ เทคโนโลยี นี้ เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงผลิ ต เหล็ ก แท่ ง
รวมตลอดถึงการมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การ
ใช้พลังงานลดลง ราคาในการซื้อวัสดุต่างๆ ลดลง และดัชนีชี้วัดผลงานต่างๆ ใน
โรงงานมีการปรับปรุงทีด่ ขี นึ้ ทัง้ หมดนี้ ส่งผลให้ตน้ ทุนผันแปรของการผลิตลดต�ำ่ ลง
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ท�ำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ขณะนี้กระบวนการท�ำงานหลายอย่างถูกปรับให้อยู่ในรูป
แบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในระบบ และน�ำพาองค์กรไปสู่ระบบไร้กระดาษ
ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัท บริษัท
ยังคงด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�ำนวนพนักงานในอัตราเกือบร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วม
ในโครงการพันธกิจเพือ่ สังคมทีบ่ ริษทั จัดขึน้ อย่างน้อยหนึง่ โครงการ ตลอดจนได้จดั
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมุ่งเน้นไปยังชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท ในขณะที่ยังคงให้การสนับสนุนห้องสมุด
ในโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “เสริมปัญญา กับ
ทาทา สตีล” อีกด้วย
ทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากซึ่งความทุ่มเทอย่างแน่วแน่
และการท�ำงานอย่างหนักของพนักงานทุกคน บริษัทจึงได้รับการยกย่องชมเชย
ในหลากหลายด้ า นที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ได้ รั บ การประกาศจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน NTS และ SISCO ได้รับรางวัล CSR DPIM Continuous หรือสถานประกอบการเครือข่ายทีม่ กี ารด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง NTS และ SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว
จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจาก
กระทรวงแรงงาน และทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รบั การต่ออายุประกาศนียบัตร
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (CAC) ต่อเนื่องอีก 3 ปี

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

แนวโน้มในปีการเงิน 2563 - 2564

โลกก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ต้นปี 2563 จากการ
แพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด - 19 ทีเ่ ริม่ ต้นจากพืน้ ทีห่ นึง่ ของประเทศ
จีนเมื่อเดือนมกราคม 2563 และได้แพร่กระจายไปทั่วโลกภายในเวลา 2-3 เดือน
จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่
ต่อเศรษฐกิจโลกนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้ง
ใหญ่ในปี 2471-2473 ผู้คนนับล้านทั่วโลกได้รับผลกระทบพร้อมกับมีผู้เสียชีวิต
เป็นจ�ำนวนมาก ประเทศส่วนใหญ่ก�ำหนดให้มีการปิดพื้นที่ในระดับความเข้มข้น
ที่ต่างกันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้จ�ำกัดภายในชุมชน ส่งผลต่อการ
หยุดชะงักลงในบางส่วนหรือทั้งหมดของหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งก่อให้เกิดคน
ว่างงานเป็นจ�ำนวนมาก
นับเป็นความโชคดีอย่างยิง่ ทีก่ ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด - 19 ในประเทศไทย
มีความรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รัฐบาลได้ด�ำเนิน
มาตรการควบคุมโรคมาตั้งแต่เริ่มต้นและประชาชนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับ
มาตรการควบคุมกันอย่างเต็มที่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ
โรงแรมและทีเ่ กีย่ วเนือ่ งต่างได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ สืบเนือ่ งจากข้อจ�ำกัด
และข้อห้ามต่างๆ ควบคู่ไปกับโอกาสในการส่งออกก็อยู่ในระดับต�่ำ จึงเป็นที่คาด
หมายว่าในปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยจะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 จะยังคงเป็นความเสี่ยงในระยะยาวต่อสังคมและธุรกิจต่างๆ
ต่อไปจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ หรือเชื้อไวรัสได้อ่อนแอ
ลงจากการที่ผู้คนในสังคมมีการพัฒนาภูมิคุ้มกันโรคนี้แล้ว
ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานถือเป็นสิ่ง
ที่ส�ำคัญที่สุด บริษัทมีการเฝ้าระวังและป้องกันไว้ก่อนในสิ่งที่จ�ำเป็นต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม
และการจั ด ให้ มี สุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นสถานที่ ท� ำ งาน มี ก ารปรั บ สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะ
สมให้พนักงานส�ำนักงานสามารถท�ำงานจากที่บ้าน นอกจากนั้น บริษัทยังได้
มีการติดต่อสื่อสารเป็นประจ�ำและมีการแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับทราบถึง
แผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบริ ษั ท อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ผลกระทบทั้ ง หมด
จากการแพร่ ร ะบาดใหญ่ ใ นครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะทราบได้ อย่ า งไรก็ ต าม
ผมใคร่ขอยืนยันว่าบริษัทได้ด�ำเนินการในสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ มีการควบคุมสภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการกระท�ำทุก
วิถีทางเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนภายในบริษัท คณะกรรมการของบริษัททุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนและได้รับการรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่ำเสมอจากฝ่ายบริหาร
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนและเป็นแรงผลักดันต่อบริษัทในปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณผู้ให้กู้ คู่ค้า
ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่บริษัทได้ร่วมงานด้วยคณะผู้บริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ หมดทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ใี นเรือ่ งความรับผิดชอบ การมีวนิ ยั และการ
อุทศิ ตนต่อบริษทั อย่างเต็มทีซ่ งึ่ ผมรูส้ กึ ซาบซึง้ เป็นอย่างมาก ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
จะได้รับการสนับสนุนที่มีคุณค่ายิ่งจากทุกคนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปิยุช กุปต้า

ประธานคณะกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการบริษัท

• ประธานคณะกรรมการ
• ประธานคณะจัดการ
• ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทน

นายปิยุช กุปต้า

นายอลัน แคม
• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อ
สังคมและความยั่งยืน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายราจีฟ มังกัล

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายธราธร เปรมสุนทร

10

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความยั่งยืน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นายอาชีช อนุปัม

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

11

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นายปิยุช กุปต้า

นายอลัน แคม

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ
ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ (ปี) : 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 ตุลาคม 2554
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 63
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 8 กรกฎาคม 2560
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• 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 2004
• Chartered Director 2008

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
NatSteel Holdings Pte Ltd.
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ
NatSteel Holdings Pte Ltd.
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ
Mjunction Services Ltd.
2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
Indian Steel & Wire Products Limited
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ
Indian Steel & Wire Products Limited
2557– ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Steel Processing & Distribution
2556 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย
Tata Steel Ltd.
2555 – 2563 :
2555 – 2556 :

กรรมการ
TM International Logistics Limited
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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 ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด (มหาชน)*
2543 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)*
*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ (ปี) : 63
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2556
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20 มีนาคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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 Program (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)
• Strategic Board Master Class (SBM 6/2019)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท การเงินและการลงทุน
George Washington University, Washington DC, USA
• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Directors Certification Program (DCP : 265/2018)
• Strategic Board Master Program (SBM : 6/2019)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หอการค้าไทย

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)*
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด
2560 - ปัจจุบัน : รองประธานอาวุโส
(การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 :
2558 – 2560 :

กรรมการ
บริษัท คอนวูด จ�ำกัด
กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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นายธราธร เปรมสุนทร

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ

อายุ (ปี) : 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 กรกฎาคม 2545
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 60
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2559
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Oklahoma City University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP : 40/2004)
• Director Accreditation Program (DAP :2/2003)
• Finance for Non-Finance Directors Program
(FND : 7/2003)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
• Chartered Accountant,
Institute of Chartered of Accountants of India
• Certified CEO Coach

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2539 – ปัจจุบัน : รองผู้จัดการอาวุโส
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 – 2557 :

กรรมการ
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
TRL Krosaki Ltd
2562 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Air Asia India Pvt Ltd
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
Kalimati Global Shared Services Limited
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ
Bamnipal Steel Limited
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Steel Special Economic Zone Limited
2558 – ปัจจุบัน : Director
Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Ltd.
2561 – 2562 :
2559 – 2562 :
2557 – 2562 :
2557 – 2562 :
2557 – 2562 :
2556 – 2562 :
2556 – 2562 :
2556 – 2562 :

กรรมการ
TRF
กรรมการ
Industrial Energy Limited
กรรมการ
Tata Steel Holdings Pte Ltd.
กรรมการ
T S Global Mineral Holdings Pte Ltd.
กรรมการ
ProCo Issuer Pte Ltd.
กรรมการ
TSIL Energy Limited
กรรมการ
Tata Sponge Iron Limited
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน
Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

นายอาชีช อนุปัม

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ (ปี) : 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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

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

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ
Tata Steel Long Products Limited
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ
Indian Steel & Wire Product Limited
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ
TSIL Energy Limited
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ
Bhushan Steel (Australia) Pty Ltd
2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรมการ
The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ
TSN Wires Co., Ltd.
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ
Tata Steel International (Singapore) Holdings
Pte Ltd
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ
NatSteel Holdings Pte. Limited

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2553 – 2556 :
2548 – 2553 :

ผู้บริหาร Tubes SBU
Tata Steel Limited
หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
Tata Steel Limited

*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2562 :
กรรมการ
Tata Steel Global Holdings Pte Limited
*การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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รายนามผู้บริหาร

8

6

4

2

1

3

5

7

9

10

1. นายราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
– การผลิต

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– การเงิน

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

5. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– จัดหา

6. นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– การตลาด และการขาย

7. นายอมิท คันนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

8. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– โรงงานชลบุรี

9. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
– โรงงานระยอง
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10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- โรงงานสระบุรี

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

นายราจีฟ มังกัล

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

อายุ (ปี) : 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 54
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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

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

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2553 – 2556 :

2554 – 2555 :

2548 – 2553 :

ผู้บริหาร Tubes SBU
Tata Steel Limited
หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย
หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
Tata Steel Limited

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
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นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

อายุ (ปี) : 54
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 กันยายน 2559
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2553
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 220,000 (0.00)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กสยาม (2001)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
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 และ
International Shipping & Logistics FZE
2550 – 2556 : Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)
Tata Steel Limited
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

อายุ (ปี) : 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2555
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 กรกฎาคม 2555
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Global Leadership Development Programme, India/UK

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2556 : กรรมการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 - 2555 : ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 - 2554 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – เหล็กรีด
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2546 - 2553 : ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2556 – 2559 : กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 – 2555 : ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2555 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบ�ำรุง
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

19

นายอมิท คันนา

นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี
อายุ (ปี) : 53
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2558
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
National Institute of Technology Jamshedpur, India
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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
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อายุ (ปี) : 50
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2559 – 2562 : กรรมการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
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)

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

อายุ (ปี) : 49
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2563
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ (ปี) : 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559
จ�ำนวนการถือหุ้นในบริษัทหุ้น (%) : 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์,
Carnegie Mellon University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2560 – 2562 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2557 – 2560 : ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2556 – 2557 : ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 – 2556 : ผู้จัดการส่วน – ส�ำนักงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2553 – 2555 : ผู้จัดการส่วน – ซ่อมบ�ำรุง
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จาก
การขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้
2563
ประเภทผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย
ภายในประเทศ
ส่งออก
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
รวมรายได้จาก
การส่งออก
รวมรายได้จากการขาย
ทั้งสิ้น

พันตัน

2562

ล้านบาท

ร้อยละ

พันตัน

729
317
32
4

11,864
5,605
601
52

58.9
27.8
3.0
0.3

1,082

18,122

97
22

2561

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

90.0

1,018

19,753

88.9

1,104

20,297

91.2

1,608
395

8.0
2.0

123
13

2,200
269

9.9
1.2

101
12

1,729
220

7.8
1.0

119

2,003

10.0

136

2,469

11.1

113

1,949

8.8

1,201

20,125

100.0

1,154

22,222

100.0

1,217

22,246

100.0

รายได้จากการขายแยกย่อยเป็นประเภท ปี 2562-2563

58.9%

27.8%
3.0%
เหล็กเส้น
(ในประเทศ)

22

เหล็กลวด
(ในประเทศ)

เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

10.0%

0.3%
อื่นๆ

ส่งออก

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท
มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการ
ควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) ซึ่ง
ถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO)
และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึง่ ถือหุน้ โดย บริษทั ซิเมนต์
ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถือ
หุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte.Ltd. (TSGH)
ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ ต่อมาบริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ จาก บริษทั มิลเลนเนียมสตีล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็น บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (TSTH)

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISCO และ SCSC
ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นก่อสร้าง)
รวมทั้ง เหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด เหล็กลวด เหล็กรูป
พรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และทีมผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจเหล็ก

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
(TSGH) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น
บริษทั ลงทุน มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ ทัง้ นี้ TSL เป็น
บริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัท
ผลิตเหล็กครบวงจรอยู่ในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า
TSL (ท�ำการผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางกว่ า
จึงสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ในเรื่องการ
ด�ำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้
ด้านการเงิน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อม
ต่อเครือข่ายระหว่างโรงงานและส�ำนักงานทั่วโลก ตลอดจนการ
บริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย TSL ขับเคลื่อน
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ในลักษณะของการบูรณาการใน
ประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน

การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นการด�ำเนินงานในภาพรวมของกลุ่ม
บริษัท โดยมีบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะ
ดูแลด้านการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัท
ก�ำหนดไว้ทั้งด้านการตลาด การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

โครงสร้างการถือหุ้น

นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรก�ำลังการผลิตส�ำหรับแต่ละบริษัทย่อย
ด้วยเป้าหมายที่จะท�ำให้เกิดผลก�ำไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วย
ความช�ำนาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน
และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย
จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะตัวของตลาดและลูกค้า
ได้อย่างเต็มที่

99.76%

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)

TSTH

บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

99.99%

บจก. เหล็กสยาม (2001) (“SISCO”)

99.99%

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”)

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

23

ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

• เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559
ชั้นคุณภาพ SR24
• เหล็กเส้นข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 242559 ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน
ส�ำหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของ
ถนนคอนกรีต สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ พั ฒ นาเหล็ ก เส้ น ข้ อ อ้ อ ยคุ ณ ภาพพิ เ ศษภายใต้
เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน S ซึ่งระบุ “S” บนเหล็กเส้น ย่อมาจาก
ซุปเปอร์ดักไทล์ เหล็กเส้นข้ออ้อยนี้มีคุณสมบัติสามารถต้านทานแรงสั่น
สะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิง่ ขึน้ (เมือ่ เทียบกับเหล็กเส้นปกติ) ผลิตภัณฑ์
นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.และชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ในประเทศไทยเสนอให้ใช้เหล็กเส้น
GB ซึง่ GB เป็นมาตรฐานจีนทีค่ วบคุมคุณสมบัตบิ างอย่างเช่นค่าคาร์บอน
เทียบเท่า การทดสอบความล้า เป็นต้น บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก
เส้นก่อสร้างนี้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานเหล็กเส้นส�ำหรับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย - จีน ดังนั้น จึงท�ำให้สามารถลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์
เหล็ก ลดต้นทุนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้

2. เหล็กลวด

ประกอบด้วย
• เหล็ ก ลวดคาร์ บ อนต�่ ำ ชั้ น คุ ณ ภาพ SWRM6-22 มี เ ส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิต เช่น ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย
ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น
• เหล็กลวดคาร์บอนส�ำหรับงานย�้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น
SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 22432548 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น น๊อต สลัก และสกรู
เป็นต้น
• เหล็กลวดส�ำหรับท�ำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม SWRY11
มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2244-2548 ส�ำหรับใช้
เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชื่อม เป็นต้น
• เหล็กลวดคาร์บอนสูงชั้นคุณภาพ SWRH27-82 มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2561 ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว ลวดขอบ
ยางรถยนต์ สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด
และลวดสลิง เป็นต้น

ในอนาคตบริษัทก�ำลังพัฒนาเหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนํา้ ชัน้ คุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1227-2558 ภายใต้เครื่องหมายการค้า
บกส ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งงานโครงสร้ า งต่ า งๆ เช่ น ป้ า ยโฆษณา โครงหลั ง คา
เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น
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4. เหล็กเพลา

ชั้นคุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 19-47 มม. ผลิ ต ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) ส�ำหรับ
การใช้งานทั่วไป และชั้นคุณภาพ S10CS50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม.
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051
(1979) ส�ำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และ
วิศวกรรม

5. เหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างส�ำเร็จรูป
ที่พร้อมใช้งานตามผู้ใช้งานออกแบบโดยใช้
เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วน
เป็นวัตถุดิบน�ำมาตัด และดัดตามรูปแบบ
ที่ต้องการ ซึ่งส่งผลดีในหลายด้าน เช่น
ลดค่ า เหล็ ก ที่ เ หลื อ จากการตั ด ประหยั ด
พื้นที่ในการตัด/ดัด ลดการใช้คนที่มีทักษะ
ในการดัด เป็นต้น เหล็กตัดและดัดผลิต
ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่โรงงานและขนส่ง
ให้พร้อมใช้งานทันทีที่สถานที่ก่อสร้าง จาก
สภาพข้อจ�ำกัด ที่หน้างานก่อสร้าง พื้นที่
ปฏิ บั ติ ง าน และรวมถึ ง ความพร้ อ มของ
แรงงานทีม่ ที กั ษะ ส่งผลให้สดั ส่วนของความ
ต้ อ งการใช้ ง านเหล็ ก ตั ด และดั ด ส� ำ เร็ จ รู ป
เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้ น บริ ษั ท ได้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เหล็ ก ปลอกส� ำ เร็ จ รู ป (Stirrup) ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้ า ทิ ส คอน ซุ ป เปอร์
ลิงค์ ส�ำหรับใช้ในงานก่อสร้างในโครงสร้าง
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เช่ น คาน และเสา
เป็ น ต้ น และได้ ผ ลิ ต เหล็ ก เดื อ ยส� ำ เร็ จ รู ป
(Dowel) ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM
A615 เกรด 60 ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ทาทา ทิสคอน ส�ำหรับใช้ในงานก่อสร้างถนน
และลานคอนกรีต เป็นต้น
ในอนาคตบริษัทก�ำลังพัฒนาสินค้าส�ำเร็จรูป
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กส�ำหรับงาน
ฐานราก (Footing) เป็นต้น

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

เหล็กลวด

เหล็กลวด

เหล็ก
ก�ำลัง
รูปพรรณ การผลิตรวม

100,000

500,000

500,000

1,700,000

รวม

100,000

300,000
ก�ำลัง
การผลิตรวม

400,000

800,000
350,000

450,000
เหล็กเส้น

SCSC
650,000

SISCO

950,000

NTS

ตันต่อปี

เหล็กเส้น

ก�ำลัง
การผลิตรวม

เหล็กเส้น

เหล็กลวด

เหล็ก
ก�ำลัง
รูปพรรณ การผลิตรวม

ข้อมูลสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีอตั ราการใช้กำ� ลังการผลิตจากจ�ำนวนผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปรวม 1.21 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ71

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

25

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการสื่อสารและประสานงาน
นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ
อย่างสมํ่าเสมอ ฝ่ายจัดหายังด�ำเนินงานบนพื้นฐานการด�ำเนินการ
อย่างยั่งยืนในระยะยาว และมุ่งหวังว่าจะขยายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึ่งประกอบ
ด้วย SISCO SCSC และ NTS มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบ
การบริหารงานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก�ำหนด
ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้อง
ปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/
บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งจากตลาดภายในประเทศ
IEC 17025:2005
และการน�ำเข้าโดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก มีสัดส่วน
นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ของการจัดหาภายในประเทศและการน�ำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็น
โดยบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ สัดส่วนร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ส�ำหรับปี 2562 - 2563 สัดส่วน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และบริษัท การจัดหาส่วนใหญ่จากแหล่งในประเทศเนื่องจากระยะเวลาการ
เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon ส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการขนส่ง ลดความเสี่ยง
Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และเกิดการสร้าง
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย งานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในรอบปี 2562 - 2563 รั ฐ บาลได้ อ นุ มั ติ โ ครงการก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคจ�ำนวนหลายโครงการ ส่งผลให้บริษัทมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เหล็กเส้นข้ออ้อยทีไ่ ม่ผา่ นกรรมวิธที างความร้อน
ในระหว่างการผลิต (Non TMT) เหล็กเส้นข้ออ้อยที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน (GB Grade
Rebars) และเหล็กลวดชนิดที่เป็นไปตามความต้องการใช้งานของ
ลูกค้า ซึ่งฝ่ายจัดหาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขายที่เพิ่มสูงขึ้น
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมายังให้ความส�ำคัญกับการน�ำ
ดิจิทัลมาช่วยในการปรับปรุงระบบงานการจัดหาทั้งวัสดุและบริการ
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทยังได้ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน
บริ ษั ท ย่ อ ยทุ ก บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสากลส� ำ หรั บ
ระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
TIS18001:2554 และ ISO 45001:2018 / BS OHSAS18001:2007

การจัดหาเศษเหล็ก

บริษัทยังคงศึกษาและพัฒนาการใช้เศษเหล็กที่มีต้นทุนตํ่าประเภท
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายศูนย์รับซื้อเศษเหล็กในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายการรับซื้อไปยังตลาดภาคใต้เพื่อเป็นการ
เพิ่ ม แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศให้ ไ ด้ ป ริ ม าณมากขึ้ น เพื่ อ ทดแทน
กต่างประเทศที่ยังคงมีราคาสูงกว่า ด้วยกลยุทธ์นี้ส่งผลให้
รวมถึงที่บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ฝ่ายการตลาดและการขาย เศษเหล็
บริ
ษ
ั
ท
ไม่
รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและสามารถรักษา
และฝ่ายจัดหา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหาร ระดับต้นทุไนด้ในระดั
บที่เหมาะสมอีกด้วย
งานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อีกด้วย
ในบางสถานการณ์บริษทั ได้มกี ารซือ้ สินค้ากึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ เหล็กแท่ง
(Billet) จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และมีราคาเหมาะสมเพื่อน�ำ
มาผลิตต่อ อย่างไรก็ดีในปี 2562 มีผู้ผลิตรายอื่นน�ำเข้าเหล็กแท่ง
จากอิหร่านเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากราคาค่อน
ข้างต�่ำ แต่เนื่องจากนโยบายของบริษัทที่ไม่ท�ำการค้ากับประเทศต้อง
ห้าม บริษัทจึงต้องหาและพัฒนาเหล็กแท่งจากในตลาดเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ซึ่งได้ประโยชน์ด้านราคา
ท�ำให้บริษัทมีต้นทุนที่แข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้
.
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การจัดหาวัตถุดิบ

การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการหลอมเหล็ ก ด้ ว ยเตาอาร์ ค
ไฟฟ้า วัตถุดิบที่ส�ำคัญ เช่น แท่งถ่าน เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุ
ทนไฟ และวั ส ดุ ป รุ ง แต่ ง ในปี ที่ ผ ่ า นมาตลาดวั ต ถุ ดิ บ มี ค วาม
ผั น ผวนอยู ่ ต ลอดเวลา บริ ษั ท จึ ง มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ
กั บ บริ ษั ท ในกลุ ่ ม ทาทา สตี ล ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และ
หน่วยงานจัดหาของทาทา สตีล อินเดีย ส�ำนักงานที่ประเทศจีน
(TSL China Desk) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถานการณ์ ต ลาด
ของวัตถุดิบ แม้ว่าในปีท่ีผ่านมาระดับราคาของแท่งถ่าน เฟอร์โร
อัลลอยด์ วัสดุปรุงแต่ง จะคลายตัวลง แต่จากการเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดขึ้นในประเทศจีน ส่งผลสืบเนื่องตามมาคือการค้าโลก
และการขนส่งในประเทศจีน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งวัตถุดิบ
อย่างมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีการเงิน 2562-2563 อย่างไรก็ดี
จากการใช้กลยุทธ์การซื้อวัตถุดิบตรงจากผู้ผลิต และการหาผู้ขาย
รายใหม่อย่างต่อเนื่องช่วยให้บริษัทสามารถลดขนาดของผลกระทบ
ดังกล่าวได้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จัดท�ำและสื่อสารนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน เพื่อ
ให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายของประเทศ โดยในปัจจุบัน
บริษทั ไม่มขี ้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรือ่ งใดๆ เกีย่ ว
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

บริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ
ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทน
จ�ำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค รวมถึงการจัดตั้ง
โครงการพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership Program) กับ
ปัจจัยความเสี่ยง
กลุ่มตัวแทนจ�ำหน่ายในภูมิภาค โดยการประเมินตามการเข้าถึง และ
ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก ศักยภาพของแต่ละพื้นที่เพื่อขยายฐานร้านค้าปลีกและเพิ่มส่วนแบ่ง
เนือ่ งจากเศษเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประกอบกับความต้องการเศษ ตลาดในร้านค้าปลีกมากยิ่งขึ้น
เหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ ความต้องการเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ บริษัทมีการจัดตั้งทีมพัฒนาตลาดเพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของ
ปริมาณเศษเหล็กที่มีในตลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม จึงมีผลกระทบต่อ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้นแรงดึงสูง
ระดับราคาเศษเหล็กในประเทศ นอกจากนี้ ความผันผวนของราคา SD50 เหล็กตัดและดัดส�ำเร็จรูป เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป และเหล็ก
เศษเหล็กและแร่เหล็กในตลาดโลกที่รวดเร็วก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัย เดือยส�ำเร็จรูป ไปยังผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนให้ความ
ส�ำคัญต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัทได้
รู้แก่พนักงานของตัวแทนจ�ำหน่ายทั้งด้านเทคนิคและจุดขายของ
การจัดหาจากผูข้ าย/ ผูผ้ ลิตรายเดียว/ ประเทศเดียว ผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีการสนับสนุนกิจกรรม
และการสื่อสารทางการตลาดในกลุ่มผู้แทนจ�ำหน่ายรายหลัก อีก
จัดหาได้ลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จ�ำหน่ายรายเดียวผ่านวิธีการ ทั้งมีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
หลายวิธี ประการแรกการท�ำงานร่วมกันกับผู้ใช้ปลายทางผ่านคณะ (Modern Trade) อาทิเช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ เมกาโฮม
ท�ำงาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดย โฮมโปร และดูโฮม เป็นต้น
พัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ
แหล่งใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ แหล่งจ�ำหน่ายให้มที างเลือกทีม่ ากขึน้ ซึง่ จากการ
ติดตามผลเป็นประจ�ำทุกเดือน พบว่าในรอบปีทผี่ า่ นมาการจัดหาจาก 2. เหล็กลวด
บริษทั จ�ำหน่ายแก่ผผู้ ลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก มีบางส่วนขายผ่าน
ผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง
ตัวแทนจ�ำหน่าย บริษัทมีช่องทางส�ำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
ประการที่สองในกรณีที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายรายเดียว การสร้างความ ข้อเสนอการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยทีมบริการลูกค้า ซึ่ง
สัมพันธ์ระยะยาวเพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ประกอบไปด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มเทคโนโลยี
หน่วยงานจัดหาได้ด�ำเนินการทบทวนรายการที่ยังใช้จากผู้ผลิต/ และส่วนวางแผนการผลิต
ผู้จ�ำหน่ายรายเดียวเป็นประจ�ำ
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์พเิ ศษเฉพาะตามความต้องการ
ฝ่ายจัดหา ผูใ้ ช้งาน และผูข้ ายได้มกี ารประสานงานกันเพือ่ พัฒนาการ ของลูกค้า และการใช้งานในขั้นสุดท้าย บริษัทมีการจ�ำหน่ายเหล็ก
ใช้วสั ดุปรุงแต่งจากแหล่งในประเทศทดแทนการน�ำเข้าจากประเทศจีน ลวดส�ำหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) และลวดสสิง
ความส�ำเร็จในการพัฒนาแหล่งผู้ขายในประเทศช่วยให้บริษัทมีระดับ ซึ่งเป็นลวดเหล็กคุณภาพสูงเป็นประจ�ำ
สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาผู้ขายจากประเทศอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าจากประเทศเดียวอีกด้วย
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุก
ภูมิภาคและยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ
ทุกภูมิภาค อีกทั้งการจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทางอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงาน ผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับฟังความต้องการสินค้าและบริการ
มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

4. เหล็กเพลา

บริษทั จ�ำหน่ายแก่ผผู้ ลิตเหล็กเพลาขาวโดยตรง

5. เหล็กตัด และดัดส�ำเร็จรูป

บริษัทจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
และโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการ และเจ้าของโครงการ

ตัดดัด” (Bar-Cut-List service) เพื่อช่วยลูกค้าในการปรับปรุง
กระบวนการวางแผนและลดภาระงาน
ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วิ ท ยุ สิ่ ง พิ ม พ์ ป้ า ยโฆษณา ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด
อีกทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยกับผู้แทนจ�ำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออก

บริษทั ส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กลวดไปยังประเทศต่างๆ เช่น
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และประเทศอิ น โดนี เ ซี ย รวมถึ ง ตลาดใหม่
เช่น ประเทศบังคลาเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าเหล็ก
เส้นไปยังประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายตัวแทน
จ�ำหน่ายของ Tata Steel India โดยบริษัทมีสัดส่วนการขายส่งออก
ประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายรวม

บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการ
วางแผนผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่ม “ระบบส่งรายงานเหล็กตัด
ดัดออนไลน์” (CAB web ordering) และ “บริการถอดรายการเหล็ก ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ
ได้แก่ มาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และมาตรฐาน SIRIM
(ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการส่งออก

สัดส่วนของช่องทางจัดจ�ำหน่าย

ช่องทางจำ�หน่าย

ขายตรง
ตัวแทนจ�ำหน่ายส่วนภูมิภาค
ตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมจัดจ�ำหน่ายในประเทศ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

อ้ า งอิ ง จากสถาบั น เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า แห่ ง ประเทศไทย ความ
ต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยในปี 2562 อยู่ที่ 18.47 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�ำเข้าอยู่ที่
12.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น
ร้อยละ 66 ของความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย
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ปีการเงิน (ร้อยละ)
ปี 2562-2563 ปี 2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560 ปี 2558-2559

43
22
35
100

45
21
34
100

46
18
36
100

39
18
43
100

34
18
48
100

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 6.97 ล้าน
ตันลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�ำเข้าอยู่
ที่ 2.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.1เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อย
ละ 41 ของความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ตารางแสดงการผลิต/การน�ำเข้า/การส่งออกและความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย
ปี

ปริมาณการ
ผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

นำ�เข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555

7.63
9.03
9.32
9.54
6.50
6.75
7.12
7.02

-15.5
-3.1
-2.4
46.8
-3.7
-5.2
1.4
1.2

12.22
12.05
11.33
12.61
11.44
11.90
12.25
11.29

1.4
6.5
-10.2
10.3
-3.94
-2.9
8.5
23.6

1.38
1.75
1.55
1.29
1.20
1.35
1.40
1.40

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric
Arc Furnace) จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ และน�ำเข้า
จากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ผู้ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์กึ่ง
ส�ำเร็จรูปทีเ่ รียกว่า เหล็กแท่ง เพือ่ น�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป
เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
วิธกี ารนีส้ ามารถก�ำจัดสารมลทินได้เกือบร้อยละ 100 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
มีคณุ ภาพสม�ำ่ เสมอตลอดทัง้ เส้น เหล็กเส้นทีผ่ ลิตจากกระบวนการ
EAF จะได้รบั การท�ำเครือ่ งหมายเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ทราบ
2. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า (IF หรือ Induction
Furnace) จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์กงึ่ ส�ำเร็จรูปทีเ่ รียกว่า เหล็กแท่ง วิธกี ารนีต้ อ้ ง
ใช้เศษเหล็กทีม่ คี ณุ ภาพสูงกว่า และการควบคุมการผลิตทีเ่ ข้มงวด
ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการคั ด แยกเศษเหล็ ก จนถึ ง การปรุ ง น�้ ำ เหล็ ก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสม�่ำเสมอตลอดทั้งเส้นไม่
ดีเท่าเหล็กที่มาจากกระการ EAF เนื่องจากอาจมีสารมลทิน
เจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์ เหล็กแท่งจะถูกน�ำไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ เหล็ก
เส้นที่ผลิตจากกระบวนการ IF จะได้รบั การท�ำเครือ่ งหมายเพือ่ ให้ผู้
บริโภคได้รบั ทราบ

นำ�เข้า
การเติบโต ความต้ใช้องการ การเติบโต (ร้อยละของ
(ร้อยละ) ความต้องการ
(ร้อยละ)
(ล้านตัน)
ใช้)

-21.1
12.9
20
8.1
-11.4
-3.1
0.3
9.7

18.47
19.33
19.10
20.86
16.74
17.35
17.97
16.91

-4.5
1.3
-8.5
24.6
-3.2
-3.7
6.3
14.3

66.2
62.4
59.3
60.5
68.3
68.8
68.2
66.8

เมื่อพิจารณาก�ำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด
และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศที่มีโดยรวมประมาณกว่า
15 ล้านตัน กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี
2562 ที่ 7.0 ล้านตัน จะเห็นได้ว่ายังคงมีก�ำลังการผลิตเหลือเพียงพอ
ที่จะรองรับกับความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมี
การน�ำเข้าแต่อย่างใด
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีการส่งสัญญาณของการชะลอตัว ธุรกิจ
เหล็กยังมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมซึ่งมีการ
ลงทุนและว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญท�ำการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
เพื่อผลิตเหล็กคุณภาพที่สูงขึ้น และการผลิตสินค้าเกรดพิเศษใหม่ๆ
เพื่อจ�ำหน่ายในตลาด อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบ
เตาหลอมเหนี่ยวน�ำไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) ยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง

เศรษฐกิ จ โลกที่ มี ก ารชะลอตั ว ทั่ ว โลกส่ ง ผลท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต แต่ ล ะ
ประเทศใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคามากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า
ในตลาดส่งออก การน�ำเข้าเหล็กลวดจากประเทศเวียดนามและ
ประเทศมาเลเซี ย ยั ง เพิ่ ม ขึ้ น สื บ เนื่ อ งจากมี ก ารเพิ่ ม ก� ำ ลั ง การ
ผลิตใหม่ในประเทศเหล่านี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์
เหล็ ก ลวดจากประเทศเวี ย ดนามและประเทศมาเลเซี ย มี ร าคา
การน�ำเข้าที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศส่งผลให้ผู้ใช้งานหันไปน�ำ
3. ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ไ ม่ มี เ ตาหลอม (Re-rollers) จั ด หาเหล็ ก แท่ ง ทั้ ง เข้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันราคาในประเทศจีนยังคงแข็งแกร่งดี ส่ง
ภายในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถูกน�ำไปผลิต ผลให้มีการการส่งออกจากประเทศจีนลดต�ำ่ ลง บริษัทยังคงติดตาม
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ สถานการณ์การน�ำเข้าเหล็กลวดมาในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
และเหล็กพิเศษ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปีการเงิน
2559 2560 2561 2562 2563
4. ผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
ส่วนแบ่งทางการ
19
18
19
18
21
และเหล็กพิเศษ ทั้งที่เป็นผู้ใช้และผู้น�ำเข้ามาจัดจ�ำหน่าย
ตลาดรวม (ร้อยละ)
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกสองปี
ส�ำหรับทุกกลุ่มลูกค้า การส�ำรวจครอบคลุมใน 6 ด้าน คือ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ทีมขาย การขนส่ง การ
เงินและกิจกรรมทางการตลาด โดยการประเมินครั้งล่าสุดซึ่งด�ำเนิน
การโดยบุคคลที่สามเมื่อปี 2560-2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ที่ระดับ
84 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 81 คะแนน โดย
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ

ตลาดต่างประเทศ - การส่งออก

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว
ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ และประเทศอินโดนีเซีย ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจาย
สินค้าได้มากขึ้น ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และบังคลาเทศ โดย
คู่แข่งขันหลักในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจาก
ประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คือผูผ้ ลิตจากประเทศจีน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต จากประเทศไทย และตราสิ น ค้ า
ทาทา ทิสคอนที่มีชื่อเสียงอย่างดีในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และเป็น
ที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพที่เหนือกว่า ดังนั้น บริษัทจึงพยายามที่จะ
เสริมสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในประเทศเหล่านี้ นอกจากนั้น บริษัท
ยังส่งออกเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดียเป็นประจ�ำ

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2563

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund; IMF)
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะเสียหาย
มากกว่าปี 2552 โดยประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่
ระดับร้อยละ -3.0 ลดลงจากปีกอ่ นทีอ่ ยูใ่ นระดับร้อยละ 2.9 ซึง่ เป็นผลมา
จากการใช้มาตรการปิดเมือง ปิดพรมแดน รวมถึงปิดประเทศของแต่ละ
ประเทศเพือ่ หยุดยัง้ การแพร่ระบาดของไวรัส ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจ
ประเทศจีนถูกคาดการณ์วา่ จะมีการฟืน้ ตัว แต่ชะลอตัวลงอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ
1.2 ซึง่ ลดลงจากปีกอ่ น (ร้อยละ 6.1) มาจากผลกระทบของการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จีนคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของประเทศ
จีนจะกลับสูอ่ ตั ราการเติบโตได้อย่างมีศกั ยภาพ และมีการฟืน้ ฟูอย่างมีนยั
ยะส�ำคัญภายในไตรมาสทีจ่ ะถึงนี้ เพือ่ ส่งเสริมการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจีนจึงเร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานโดยจะเริม่ กลับ
มาด�ำเนินการก่อสร้าง นอกจากนัน้ ยังได้ออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษ
เพิม่ ใหม่ราว 1.3 ล้านล้านหยวน ส�ำหรับการอัดฉีดเข้าไปในโครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานในเดือนมีนาคมนี้
จากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระดับร้อยละ -5.3 จากปีก่อนที่ระดับ
ร้อยละ 2.4 โดยมีปจั จัยด้านลบทีส่ ำ� คัญจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวลงอย่างมาก การส่งออกจะ
ลดลงอันเนือ่ งมาจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ชะลอตัว การใช้จา่ ย
ในประเทศลดลงจากการหลีกเลี่ยงการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอย
ตามแหล่งชุมชน นอกจากนี้ ยังมีปญั หาภัยแล้ง ความล่าช้าของงบ
ประมาณ และความไม่แน่นอนทางการเมืองทีอ่ าจส่งผลกระทบในแง่ลบ
กับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มมี าตรการสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ ฟืน้ ฟูภาคการท่องเทีย่ วให้สามารถกลับมาขยายตัวในครึง่
ปีหลัง ออกมาตรการช่วยเหลือผูผ้ ลิตเพือ่ ขับเคลือ่ นการส่งออกให้กลับ
มาขยายตัว และยังเร่งรัดการลงทุน การก่อสร้างในโครงการภาครัฐทัง้
ในด้านการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่งทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีนโยบายช่วยเหลือ
เศรษฐกิจจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจและการ
บริโภคภายในประเทศ
สถาบันเหล็กโลกประมาณการความต้องการใช้เหล็กของโลกไว้ เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคาดการณ์ว่ามีแนวโน้ม
ความต้องการขยายตัวเพิ่มจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกจะไม่แน่นอน โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม
ประเทศก�ำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.0
ซึง่ มาจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง และความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กมี
การชะลอตัวลง
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ในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยคาดการณ์
ว่าความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 0.7
อยูท่ ี่ 18.6-19 ล้านตัน โดยปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การขยายตัวของภาค
ก่อสร้าง การลงทุนโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะทาง
ด้านคมนาคม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการแข่งขันในตลาดสูงจากผูผ้ ลิต
เหล็กแบบเตาหลอมเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า (Induction furnace) และการน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และ
ประเทศมาเลเซีย
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ความเสี่ยงของธุรกิจ

ความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบ

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นธุรกิจที่มีลักษณะขึ้นลงตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงมีความผันผวนไปตามปัจจัยภายนอกและมี
ความอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การด�ำเนินโครงการ
ต่างๆ ทีใ่ ช้เวลานาน รวมถึงการแข่งขันทัง้ ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความผันผวนและไม่แน่นอนให้กับธุรกิจ
นี้ด้วยเช่นเดียวกัน จากความผันผวนและไม่แน่นอนดังกล่าวนั้น จึง
จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการและกรอบการท�ำงานที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วย
ลดอุปสรรคภายนอกและเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับ
องค์กร บริษัทจึงได้ด�ำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) เพื่อสร้าง
มุมมองแบบองค์รวมในเรื่องของความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูล
มากขึ้นส�ำหรับการตัดสินใจ และเพื่อให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
งานที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท�ำหน้าที่ดูแล
ให้ค�ำแนะน�ำและตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยง โดยคณะ
กรรมการจะตรวจสอบระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ผ่านการ
ประชุมรายไตรมาส ซึ่งในการประชุมจะมีการพิจารณาข้อมูลความ
เสี่ยงและแผนงานในการลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามที่บริษัทได้ระบุ
ไว้ในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการผลิต
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านชือ่ เสียง และด้านการดูแล
ผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการจะให้คำ� แนะน�ำเพือ่ น�ำไปปรับใช้และพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ต่างร่วม
มือกันเพือ่ ผลักดันกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

สากล จากการน�ำข้อมูลของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นน�ำใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้
บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน
ทั้งด้านธุรกิจการค้า ด้านการผลิต ด้านความปลอดภัย และด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดท�ำตารางการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญความเสีย่ ง ซึง่ เป็นการรวบรวมความเสีย่ งของธุรกิจ
ทั้งหมด และติดตามด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดส�ำหรับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ สภาวะด้านการตลาด และได้กำ� หนดแผนลดความ
เสี่ยงโดยเจ้าของกระบวนการเอง ซึ่งบริษัทเรียกความเสี่ยงนี้ว่า “การ
ระบุความเสี่ยงจากระดับล่างขึ้นระดับบน” อีกทั้งผู้บริหารระดับสูง
ยังมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
และแจ้งให้เจ้าของกระบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบซึ่งบริษัทเรียก
ความเสี่ยงนี้ว่า “การระบุความเสี่ยงจากระดับบนสู่ระดับล่าง” บริษัท
จ�ำแนกความเสี่ยงทั้งสองประเภทดังกล่าวเป็นประเภทเอ บี และซี
โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ
ความเสี่ยงที่จดทะเบียนไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหาร
ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ�ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างจากแผน
งานและเหตุการณ์ในทางลบ โดยมีการก�ำหนดและปฏิบตั ติ ามแผนลด
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวจะ
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนลดความเสีย่ งทีแ่ ข็งแกร่ง อันเป็นการสร้าง
มูลค่าอย่างสูงสุดให้กับธุรกิจ และผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ทั้งหมดทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจจะแสดงไว้ใน
แผนที่ความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามแนวทาง 5 ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความ
เสี่ ย ง เพื่ อ จั ด การกั บ ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ โดยกรอบ รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหาร
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสอดคล้องกับ จัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้
แนวทางของกลุ ่ ม บริ ษั ท ทาทาสตี ล ที่ มี พื้ น ฐานมาจากมาตรฐาน
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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มาตรการลดความเสี่ยงด้านเศรษฐศาสตร์
มหภาคและความเสี่ยงของตลาดเหล็ก

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพ
แวดล้อม

การไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม / ความล่ า ช้ า ในการด� ำ เนิ น การตาม
บทบัญญัติของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพและสภาพ
แวดล้อม อาจน�ำไปสู่การหยุดการด�ำเนินการผลิต และท�ำให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียชื่อเสียง
บริษัทมีการก�ำหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมด
เป็นสมาชิก โครงการริเริ่มที่ส�ำคัญที่ด�ำเนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา
เช่น การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยส�ำหรับผู้รับเหมาด้วยมาตรฐานเดียวกันกับพนักงาน เสริม
สร้างการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ และความปลอดภัย
ทางถนน เป็นต้น บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การติดตามตัวชี้วัดน�ำ เช่น
อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงกรณีที่มีการบาด
เจ็บถึงขั้นรักษาโดยแพทย์ การปฐมพยาบาล และทรัพย์สินเสียหาย
เป็นต้น พนักงานยังได้รับการสร้างแรงจูงใจให้รายงานเหตุการณ์
บริ ษั ท ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การขยายตลาดส่ ง ออกต่ า งประเทศ เฉี ย ดเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การสั ง เกตุ ก ารณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย และ
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศในอาเซียน ประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ โปรแกรมควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตอีกด้วย สิ่งนี้
เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการ ช่วยเพิม่ การมุง่ เน้นไปทีจ่ ดุ เสีย่ งและก�ำหนดกิจกรรมแก้ไขทีเ่ กีย่ วข้อง
เหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า
โดยในปีที่ผ่านมาตลาดเหล็กลวดในประเทศมีความผันผวนสูง บริษัท บริษัทยังให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานที่ท�ำงานมีสภาพ
จึงเน้นการส่งออกเหล็กลวดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้าง แวดล้อมที่ดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานต่างๆ อยู่
เสมอ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี และความร้อน อีกทั้งยังมีการตรวจ
แบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย
สุขภาพพนักงาน และติดตาม สนับสนุนการรักษาหากมีผลผิดปกติ
จากปัจจัยในการท�ำงาน โดยได้น�ำระบบดัชนีด้านสุขภาพมาใช้ในการ
ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ
วัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน
สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศยังคง
เป็นสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตภายในประเทศ บริษัทได้ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและการ
ข้อมูลในประเทศไทยแสดงยอดการน�ำเข้าของวัตถุกึ่งส�ำเร็จรูปจาก ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศแถบตะวันออกกลาง เพื่อเป็นแหล่ง ด้วยการก�ำหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
วัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเหล็ก ด้วยสภาวะการณ์ดังกล่าวท�ำให้ เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่น�ำมาใช้
บริษัทด�ำเนินการพัฒนากระบวนการในการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบกึ่ง ในการผลิตของทัง้ สามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็กทีน่ ำ� กลับมาหมุนเวียน
ส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ โดย ใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทยังให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
บริษัทมีการพิจารณาความเสี่ยงของแหล่งวัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูปอย่าง ดัชนีชวี้ ดั การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการวัดผลและควบคุม
รอบด้าน โดยหลีกเลี่ยงการน�ำเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ถูกคว�่ำบาตร การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังมีการติดตามมาตรการลดผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อยมลภาวะ
จากมาตรการการกีดกันสินค้าของแต่ละประเทศ
ทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ด้านการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ บริษัทได้ด�ำเนินการโดยการ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้
พัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับพันธมิตรที่ส�ำคัญ การประสาน ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงการ
งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านการขาย ด้านการ ใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการปล่อยนํ้าทิ้ง
จัดหา ด้านการผลิต และด้านกลยุทธ์องค์กรท�ำให้เกิดการบริหาร จากกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ในการจัดการนํ้า ส�ำหรับการจัดการ
ขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิลขยะให้ได้มาก
สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โดยมีเป้าหมายให้น�ำกากของเสียมาใช้ในกระบวนการผลิตได้
ร้ อ ยละ 99 โดยทุ ก โรงงานของบริ ษั ท ได้ ย กระดั บ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4
ความต้ อ งการใช้ เ หล็ ก เส้ น ก่ อ สร้ า งได้ รั บ ผลกระทบจาก
ความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการของรัฐบาล
บริ ษั ท ได้ ข ยายตลาดเหล็ ก เส้ น ความเหนี ย วสู ง ต้ า นทานแรงสั่ น
สะเทือนแผ่นดินไหว เหล็กเส้นข้ออ้อยที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความ
ร้อนในระหว่างการผลิต เหล็กเส้นข้ออ้อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปเช่น
เหล็กเดือยและเหล็กปลอก และบริการตัดและดัด โดยทั้งหมดเป็น
สินค้ามูลค่าเพิ่มที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทมี
การพัฒนาและขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเศษอย่างลวดเหล็กเสริม
ยางรถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มการขายสินค้าเหล็กเส้นผ่าน
ช่องทางโมเดิร์นเทรดซึ่งเป็นช่องทางที่มีการขยายตัวสูงขึ้นในทุกปี
นอกจากนั้น การสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์
โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจ�ำหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย
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คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความยั่งยืน โดยมีหน้าที่เพิ่มเติมในการดูแลเรื่องความปลอดภัย การหดตัวในสภาพคล่องของโลกและในประเทศส่งผลกระทบ
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอีกด้วย
ต่อความพร้อมและต้นทุนของเงินทุน

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการอัตราก�ำลังพล การ
รั ก ษาและสร้ า งความผู ก พั น ของคนในองค์ ก ร รวมถึ ง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต
ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดี บริษัทก็ได้
มีการด�ำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
บริษทั มีการวางแผนก�ำลังพล โดยเข้มงวดในเรือ่ งการสรรหาพนักงาน
ใหม่ มีการจัดสรรและบริหารก�ำลังพลทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมีการก�ำหนดก�ำลังพลส�ำรองเพือ่ รองรับความต้องการก�ำลังพลไว้
เช่น ด้านวิศวกร ด้านการตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในด้านการสร้างความผูกพันของ
คนในองค์กร บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการ
และข้อคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ริเริ่มให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม โดย
สัมภาษณ์กลุ่มพนักงานใหม่ถึงปัจจัยที่ท�ำให้พนักงานอยู่กับบริษัท

บริษทั มุง่ เน้นการจัดการเงินประจ�ำวัน และประมาณการกระแสเงินสด
ขององค์กรร่วมกันระหว่างฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและขาย ฝ่าย
จัดหา เพื่อรักษาระดับกระแสเงินสดให้เพียงพอและควบคุมต้นทุน
ของการเงิน ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศนั้น มีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่
ก�ำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional
Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทยังได้จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะ
สมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
การหยุ ด ชะงั ก ของการผลิ ต และการจั ด หาเนื่ อ งจาก
ภัยธรรมชาติทั้งน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง
ความเสี่ยงของบริษัทจากภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากการที่ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นที่ อย่างไร
ก็ดี บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งในการด�ำเนินงานในเขตอุตสาหกรรม
จึงได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้น
ส�ำหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีท่ีมีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพื่อ
ให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่ง
ได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น บริษัทยังได้ท�ำประกันภัยให้ครอบคลุม
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยค�ำนึง
ถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัท ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ชั้นน�ำอื่นๆ
แนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือใช้เหล็กเส้นน้อยลงใน
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ให้การสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึ่งถือ บริษทั มีกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการขายสินค้าเหล็กปลายน�ำ้ เช่น เหล็กเดือย
เป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากร เหล็กปลอก และเหล็กตัดและดัด เป็นต้น และยังคงส่งเสริมประโยชน์ของ
อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง ด้าน การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านีต้ อ่ สถาปนิก ผูร้ บั เหมาและผูใ้ ช้ปลายทางอืน่ ๆ
ความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้น�ำ โดยมุ่งเน้นการแบ่งปัน อย่างต่อเนื่อง
ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภายในองค์กร เพื่อให้มีการส่ง
ต่อความรู้ ความเชี่ยวชาญให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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ประวัติและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ประวัติและพัฒนาการที่ส�ำคัญที่ผ่านมามีดังนี้

2545

• บริ ษั ท จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด
ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ำกัด (มหาชน)”
(MS)
• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISCO และ
SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
จ�ำกัด (CHC)
• เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใต้
หมวด “REHABCO”

2549

• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ทั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
• ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท เปลี่ ย นจาก “CHC” เป็ น
“กลุ่ม Tata Steel”
• บริ ษั ท เปลี่ ย นชื่ อ จาก “บริ ษั ท มิ ล เลนเนี ย ม สตี ล จ� ำ กั ด
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)”
• เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื้อขาย
จาก “MS” เป็น “TSTH”

2550
บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

และหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของก�ำไร
สุทธิ)

2547
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ย้ายหมวด
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกลับสู่
หมวด “CONMAT”

2548
CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถือ
อยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2560

34

• บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ใน
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
• บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 ระดับ Recognition” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• NTS. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความ
ปลอดภัย” จากนายกรัฐมนตรี
• NTS และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ระดับประเทศ”
จากส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• NTS และ SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “Carbon Footprint
for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• NTS ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)
และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSRDIW) ระดับต่อเนื่อง
• SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”

2554

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิต
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น
• บริ ษั ท เปิ ด ตั ว ตราสิ น ค้ า ใหม่ “TATA TISCON”
ในเดือนสิงหาคม 2554

2555

• บริ ษั ท ก้ า วเข้ า สู ่ ต ลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เป็ น
“เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้
ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย
• บริษทั เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสัน่
สะเทื อ นแผ่ น ดิ น ไหว” ครั้ ง แรกในประเทศไทย
ส�ำหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

2551
บริษทั จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2550 – 2551 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ
และหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของก�ำไรสุทธิ)

2552

โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดย
ใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2561

• บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อ
ทหารผ่านศึก”
• คะแนน Tata Business Excellence Model (TBEM) เพิ่มสูงขึ้นจากระดับ
“ผลงานดี” ในปี 2559 เป็น “ผู้น�ำในอุตสาหกรรมที่เปิดตัวใหม่”
• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561” และ “บริษัทจด
ทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 ประเภทดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• NTS ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) SCSC และ SISCO ได้รับ
รางวัลจากจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนื่อง
• SCSC และ SISCO ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รอง “Carbon Footprint for
Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• N.T.S และ SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• SISCO ได้รับรางวัล “การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs” จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• NTS ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ประเภทการบริหารงาน
คุณภาพ” จากนายกรัฐมนตรี
• SISCO และ SCSC ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ�ำปี 2561
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• NTS และ SCSC ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

2556

2558

• บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล CSRI Recognition จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• NTS ได้ รั บ รางวั ล อุ ต สาหกรรมดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2556
ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี

• บริ ษั ท ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ “Thailand
Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
• บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มเป็ น 1 ใน 30 บริ ษั ท น� ำ ร่ อ งในการประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability
Forum เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึง
สิทธิเด็ก
• SCSC ได้ รั บ รางวั ล “เหมื อ งแร่ สี เ ขี ย ว 2558” จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม

2557

• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัท
จดทะเบี ย นด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมดี เ ด่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• NTS ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจ�ำปี 2557
ประเภทการบริหารคุณภาพ จากนายกรัฐมนตรี

2559
• SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี

• SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันน�ำเสนอผลงานการจัดการและควบคุมคุณภาพ
ในงานมหกรรมคุณภาพแห่งชาติ ICQCC ประจ�ำปี 2559 (International Convention on Quality
Control Circle 2016) ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
• SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจ�ำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

2562

• TSTH ได้รับการพิจารณาต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)
• TSTH ได้ รั บ การประกาศจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2562
• TSTH ได้รบั รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
• NTS ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการด�ำเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSRDPIM Continuous) เป็นปีที่ 2 ระดับดีเยี่ยม และ SISCO ได้
รับเป็นปีแรก ประจ�ำปี 2562 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

• SISCO, SCSC และ NTS รับรางวัลส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลัง
สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเป็ น สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น (CSR-DIW
Continuous) ประจ�ำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
• SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้าน
แรงงานยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2562 ในฐานะต้นแบบของการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ระดับ
ประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน
• SISCO ได้รบั มอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 2561 และ 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• TSTH รับประกาศนียบัตรภาคีลดโลกร้อน ในฐานะบริษัทที่ร่วมมือกับ
กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
และคณะกรรมการชุมชนป่าบ้านหินดาด
• NTS และ SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�ำปี 2562 ต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 2 แล้ ว จากกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,808 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 มีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD.(ก)
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ(ข)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
นายธีระชัย กีรติเตชากร
PERSHING LLC
EAST FOURTEEN LIMITED(ค)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด(ง)
นายอ�ำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์
นายนัทธิ สุรเมธากุล
รวม
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (5,791 ราย)
รวมทั้งสิ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จำ�นวนหุ้น

5,718,472,083
460,207,500
296,050,796
273,002,901
135,780,500
99,614,908
96,705,800
73,062,335
62,150,000
42,875,000
7,257,921,823
1,163,619,025
8,421,540,848

ร้อยละ

67.90
5.46
3.52
3.24
1.61
1.18
1.15
0.87
0.74
0.51
86.18
13.82
100.00

หมายเหตุ :
(ก) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 100
Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ด�ำเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนื่องด้วย TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท�ำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุม เป็นต้น
(ข) นับรวมหุ้นที่อยู่ในชื่อ “กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ” จ�ำนวน 64,352,500 หุ้น
(ค) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :
1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
3. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

4. EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
5. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
6. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO
OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.
7. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
8. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
(ง) บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด เป็นบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูล้ งทุนทีถ่ อื
เอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุน
ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 5,555 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นสามัญ 2,702,844,541 หุ้น จากจ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของหุ้น
สามัญที่ช�ำระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และบริษทั ย่อย

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40
ของก�ำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายของงบการเงิน
รวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบ
ด้วย ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการช�ำระหนี้
ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช�ำระหนี้ของบริษัทให้
เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวม
ถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการค�ำนึงถึง
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ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักส�ำคัญ แต่ทั้งนี้จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการ
ด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีก�ำไรเพียงพอที่จะ
จ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลัก
ต่างๆ ข้างต้นด้วย

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

ผังการบริหารงาน - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล
สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายราจิฟ มังกัล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต
นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
โรงงานชลบุรี
นายพรชัย
ตัง้ วรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
โรงงานระยอง
นายศักดิช์ ยั
ลอยฟ้าขจร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

โรงงานสระบุรี
นายรุ่งโรจน์
เลิศอารมย์

การเงิน
นายจายันทา
ชาคราบอร์ตี้

จัดหา
นายไพฑูรย์
เชื้อสุข

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท
การวางแผน และบริหาร Supply Chain
ส่วนกลุ่มเทคโนโลยี
ส่วนวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
การตลาดและ
การขาย
นายชัยเฉลิม
บุญญานุวัตร

ส่วนเลขานุการบริษัท
และบริการกลาง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มเทคโนโลยี
(ว่าง)

ทรัพยากรบุคคล
และบริหาร
นายศิโรโรตม์
เมธมโนศักดิ์*

บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ
นายอมิท คันนา

ส่วนขายผลิตผลพลอยได้
อุตสาหกรรม
ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

*ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

37

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
8 คน โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายชื่อ

1. นายปิยุช
2. นายอลัน
3. นายหัตถศักดิ์
4. นางสาวอนุตตรา
5. นายธราธร
6. นายรังกะนาร์ท
7. นายอาชีช
8. นายราจีฟ

กุปต้า
แคม
ณ ป้อมเพ็ชร์
พานโพธิ์ทอง
เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์
อนุปัม
มังกัล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

6
6
6
6
6
6
6
6

6(ก)
5
6
6
6
5(ก)
5(ข)
6

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : (ก) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 1 ครั้ง
(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด การบริ ษั ท ให้ 4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ใดๆ ทีม่ มี ลู ค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึง่ ไม่ได้อยู่
ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณาก�ำหนดเป็น
ในงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
ประการใดๆ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท 5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่ม
ย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้
บริษัท
1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ 6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบ
ประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
กิจการตามปกติ
2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดใช้คา่ เสียหาย การค�ำ้ ประกัน 7. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการบั ญ ชี การอนุ มั ติ ง บการ
หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค�ำมั่นในลักษณะที่
เงินประจ�ำปีรวม งบการเงินประจ�ำปีเดี่ยว และงบการเงิน
คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจ�ำปี
รายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
ของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือตามที่ก�ำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ NTS 8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิก
ประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบ
ประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

1. นายอลัน
แคม(ก)
2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก)
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง(ก)

ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

4
4
4

4
3
4

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก� ำ กั บ ดู แ ลสอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบรายงานทางการเงิ น
ตามมาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างโปร่งใส
ถูกต้องและเพียงพอ
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

•

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชือ่ ถือ
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
•
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานบัญชีสากล
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
บริษัท
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
•
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
บริษัท
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจ
สอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การด�ำเนินงาน
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
โดยทั่วไป
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการที่ 10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุม
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของ
น้อยปีละ 1 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย้ า ย หรื อ เลิ ก จ้ า งผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือ
สอบทานและให้ ค วามเห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งาน
เปลี่ยนแปลงวาระการว่าจ้างงานของพนักงานที่ท�ำงานอยู่ใน
ตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง รายงาน 12. พิ จารณางบประมาณและก� ำ ลั ง พลของส� ำ นั ก งานตรวจสอบ
ภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างส�ำนักงานตรวจสอบ
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ภายในอื่น
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการของ
บริษัทจะมอบหมาย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายปิยุช
นายอลัน
นายธราธร
นางสาวอนุตตรา

กุปต้า
แคม(ก)
เปรมสุนทร
พานโพธิ์ทอง(ก)

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4
4
4
4

4(ข)
4
4
4

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท 7. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรือ่ งค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารของบริษทั (รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
สายการผลิต และ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) เพือ่ เสนอต่อ
2. ให้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารในเรือ่ งการปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
งานเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลตามทีก่ ำ� หนด
8. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง วิธกี าร และการก�ำหนดค่าตอบแทน
3. น�ำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมใน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั โดยค�ำนึง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการทีห่ มดวาระหรือ
ถึงปัจจัยต่างๆ และบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
กรณีอนื่ ต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ประกอบด้วย
4. พิจารณาสรรหาผูท้ เี่ หมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ 9. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง
ใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
เงินรางวัลประจ�ำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษทั และบริษทั
ย่อย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อ 10. งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านและการก�ำกับดูแล
กิจการของคณะกรรมการบริษทั
6. พิจารณาและเสนอค�ำแนะน�ำในเรื่องค่าตอบแทนส�ำหรับคณะ
กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั ิ
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คณะจัดการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะจัดการ
คณะจัดการประกอบด้วยกรรมการบริษทั 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ คณะ 1. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษทั ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพ
ประกอบด้ ว ย นายปิ ยุ ช กุ ป ต้ า ท� ำ หน้ า ที่ ป ระธานคณะจั ด การ
เศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ นายอาชีช อนุปมั และนายราจีฟ มังกัล
กรรมการจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562-2563 ตามความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรซึ่ง 2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการด�ำเนินธุรกิจ และการจัดสรร
งบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อ
เป็นการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ที่ได้ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2562-2563 ไม่มีการประชุมคณะจัดการ อย่างไรก็ตาม
คณะจัดการยังคงให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารเป็นเรือ่ งๆ ไปอย่างต่อ 3. ก�ำกับ ดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อ
เนื่องโดยผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทางจดหมาย
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและด�ำเนินงานของบริษัทให้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพและหนังสือ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการ
เวียน
บริษัทก�ำหนดไว้
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
คราวๆ ไป ทั้งนี้ คณะจัดการอาจมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้พนักงาน
ระดับบริหารของบริษัทมีอ�ำนาจกระท�ำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการพิจารณาเห็นสมควรได้
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คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
รายชื่อ

1. นายหัตถศักดิ์
2. นายอาชีช
3. นายราจีฟ

ณ ป้อมเพ็ชร์(ก)
อนุปัม
มังกัล

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

2
2
2

2
2(ข)
2

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
คณะกรรมการสามารถขอข้อมูล หรือค�ำอธิบายที่มีความส�ำคัญ 9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหาร
ต่อการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการด�ำเนินงานจากพนักงานหรือ
กรรมการของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถขอค�ำปรึกษา
จากที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควรและจ�ำเป็น 10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และน�ำเสนอ 11. ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ต่อคณะกรรมการบริษัท
ประเทศไทย
2. เสนอแนะกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการตามนโยบาย
12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและก�ำกับดูแลตามนโยบาย
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ทบทวนและก�ำกับการดูแลการด�ำเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในด้าน 13. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของ
บริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อสังคม
4. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคม
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ รวมทั้งเรื่องที่อาจส่งผล 14. ดูแลให้มีการท�ำกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ
กระทบต่อการด�ำเนินงานหรือผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
น�ำเสนอแนวทางที่บริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็น
ปัญหา และข้อกังวลเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ 15. ก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยด�ำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และ
งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
5. ทบทวนต�ำแหน่งของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง 16. สนับสนุนฝ่ายบริหารในการก�ำหนด ด�ำเนินการและทบทวน
นโยบายหลักการและการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
หลักของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ยั่งยืน ในการสร้างคุณค่าให้คงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว เพื่อ
รวมทั้งการน�ำเสนอมุมมองเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท
ยกระดับด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม
เพื่อพิจารณา
มนุษยชนและทุนทางปัญญา ตลอดจนทบทวนแผนงานด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั และการ
6. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้ง
ปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษทั ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจ�ำปีของบริษทั
17. ให้ข้อมูล ป้อนกลับอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทใน
ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อสาธารณะ
เรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
7. ทบทวนการเปรียบเทียบนโยบาย ระบบ และกระบวนการก�ำกับ
ดูแลกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 18. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
ครั้งคราว หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ หรือการแก้ไข
ของโลก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. ทบทวนและเสนองบประมาณประจ�ำปีในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2562
รายชื่อ

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

นายปิยุช
นายอลัน
นายหัตถศักดิ์
นางสาวอนุตตรา
นายธราธร
นายรังกะนาร์ท
นายอาชีช
นายราจีฟ

กุปต้า(ก)
แคม(ข)
ณ ป้อมเพ็ชร์(ค)
พานโพธิ์ทอง
เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์
อนุปัม
มังกัล

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ : ก) ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้บริหาร

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

นายราจีฟ มังกัล
นายวันเลิศ การวิวัฒน์
นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
นายไพฑูรย์ เชื้อสุข
นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
นายอมิท คันนา
นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย
นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร
นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ตำ�แหน่ง

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

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

1. ดู แ ล บริ ห าร ด� ำ เนิ น งาน และปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ตามปกติ 4. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการด�ำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิ
เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการ
ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และ
บริษัทก�ำหนด
งบประมาณที่ก�ำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอ�ำนาจที่
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
คราวๆ ไป
2. จัดท�ำแผนการด�ำเนินธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีให้เป็น
ไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ เลขานุการบริษัท
คณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการ
ษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ
3. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง บริ
ซื
อ
่
ต ปัจจุบนั มีนางอริศรา ณ ระนอง เป็นเลขานุการบริษทั ซึง่
กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ นที่ จ ะน� ำ เสนอต่ อ คณะจั ด การ และ เป็นสัผูต้ทย์ี่มสจุีคริวามรู
้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้
คณะกรรมการบริษัท
ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุการ
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental
Practice for Corporate Secretary
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1.
2.
3.

4.
5.
6.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
จะเป็นผูเ้ สนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ดู แ ลและจั ด การเรื่ อ งการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ จะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของคณะ
คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ำรายงานการ และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประชุม
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอยู ่ ใ นระดั บ เหมาะสมเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่า
จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดต่างๆ ตอบแทนกรรมการให้แก่ผบู้ ริหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ย่อย
ที่ อ อกโดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษทั
กระทรวงพาณิชย์
และบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และพิ จ ารณา
ดู แ ลและให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะกรรมการในการปฏิ บั ติ ต าม ผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
งานส่วนบุคคล รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีใ่ ช้เป็นบรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงไว้รว่ มกัน
ดูแลและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถสร้างแรงจูงใจในการก�ำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัท
แก่คณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัท
ดูแลและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท อย่างมั่นคงต่อไป
ฝ่ายบริหาร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

7. ติดตามให้มีการด�ำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ค่า
ตอบแทนประจ�ำ ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ซึ่ง
บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่มีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งหรือเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ บริษัท
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวทางเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนของ กรณี
จะค�
ำ
นวณจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสตามสัดส่วนจ�ำนวนวันที่
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารไว้ อ ย่ า งชั ด เจน สามารถจู ง ใจและรั ก ษา กรรมการด�
ำรงต�ำแหน่งในไตรมาสนั้นๆ
กรรมการและผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกับบริษัท
ได้เป็นอย่างดี

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

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2555
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2562-2563
ค่าตอบแทน (บาท)
ลำ�ดับที่

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

ชื่อ – นามสกุล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

577,500

231,000

598,500

นายปิยุช กุปต้า(ก)
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์(ข)
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
นายอาชีช อนุปัม(ก)
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
นายราจีฟ มังกัล(ก)
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รวม

คณะกรรมการ
พันธกิจ
เพื่อสังคมและ
ความยั่งยืน

จำ�นวนรวม
ทั้งหมด

-

-

-

-

117,000

-

925,500

147,000

-

-

598,500

157,500

-

117,000

-

873,000

598,500

-

-

117,000

-

715,500

139,125

-

-

-

-

139,125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

535,500

-

351,000

2,512,125

คณะ คณะกรรมการ
จัดการ บรรษัทภิบาล
สรรหา และ
พิจารณาผล
ตอบแทน

181,500

181,500

927,000

3,580,125

หมายเหตุ : (ก) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย
จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่ง
(ข) ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ค่าตอบแทนรวมและจ�ำนวนรายของผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท
ของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็น บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั การด�ำเนินงานตามนโยบายทีไ่ ด้รบั จาก
คณะกรรมการบริษทั ประเด็นด้านความยัง่ ยืน (เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคม) ตลอดจนพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างสมดุล จากนัน้ จึงเสนออัตรา
การขึ้นค่าจ้างประจ�ำปีและเงินรางวัลประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน จะประเมินและน�ำเสนออัตราการขึน้ ค่าจ้างประจ�ำปีและ
เงินรางวัลประจ�ำปีของพนักงานทั้งหมดของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยดูจากข้อมูลทัง้ ปีปจั จุบนั และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังใน
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน
เงินรางวัลประจ�ำปี และเงินรางวัลอืน่ ๆ ในปี 2562 - 2563 (1 เมษายน 2562
- 31 มีนาคม 2563) รวม 11 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50.64 ล้านบาท
(ปี 2561 - 2562: 49.49 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของ
เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ�ำต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน และเงิน
ช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2562 - 2563 รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
6.43 ล้านบาท (ปี 2561 - 2562: 6.98 ล้านบาท)

บริษัทได้มีการจัดหารถประจ�ำต�ำแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของรายได้ บริษทั รวมถึงจัดให้มกี ารสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแก่ผบู้ ริหาร
ก่อนดอกเบี้ยและภาษี ก�ำไรก่อนหักภาษี และ ก�ำไรหลังหักภาษี ระดับสูงของบริษัททุกคน ในฐานะพนักงานของบริษัทโดยคิดเป็น
อัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงิน
2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ สมทบในปี 2562 - 2563 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563)
การด�ำเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.73 ล้านบาท (ปี 2561 - 2562: 3.63 ล้านบาท)
3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น
หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ธุรกิจหลัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนในรูปของ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัท
การปรับระดับ (ถ้ามี) การขึ้นค่าจ้างประจ�ำปีและเงินรางวัลประจ�ำปี ย่อยที่เป็นธุรกิจหลักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของเงินเดือน
ส�ำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต และผู้ช่วยกรรมการ เงินรางวัลประจ�ำปี ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีก บริษัทไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ผู้จัดการใหญ่ ตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการ
ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าระดับและ
สัดส่วนของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะดึงดูด
รักษาและจูงใจผูบ้ ริหารระดับสูงให้ทำ� งานได้สำ� เร็จ โดยมีองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

ค่าตอบแทนอืน่ ทีม่ อบให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก
บริ ษั ท ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป แบบอื่ น แก่ ก รรมการของ
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็น
2. เงินรางวัลประจ�ำปีตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละ ธุรกิจหลัก
ปีงบประมาณและผลประกอบการของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�ำปี ในปี 2562 - 2563 ได้
3. เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เอื้อต่อวิถี รวมไว้ในจ�ำนวนและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั แล้ว
การด�ำเนินชีวิตและการเก็บออม
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอายุ
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ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนอืน่ ทีม่ อบให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นธุรกิจ
หลักในปี 2562 - 2563 ได้รวมไว้ในจ�ำนวนและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั แล้ว

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทรวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท
มีพนักงานทั้งหมด 1,151 คน โดยในปี 2562-2563 บริษัทได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 268.92 ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจ�ำปี เงินช่วยเหลือ
การปฏิบตั งิ านประจ�ำต่างจังหวัด/ประจ�ำกรุงเทพและปริมณฑล ตลอด
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทน Long Term Incentive จนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
Plan (LTIP) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในต�ำแหน่งกรรมการ ส�ำรองเลี้ยงชีพ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
การเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลก�ำไรระยะยาวให้แก่องค์กร
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยทัง้ สามบริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 707.50 ล้านบาท

จ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2562-2563
(31 มีนาคม 2563)

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

45
(46)

11
(12)

9
(9)

11
(11)

76
(78)

130
(132)

73
(77)

61
(64)

71
(74)

335
(347)

29
(31)

269
(275)

243
(254)

199
(202)

740
(762)

204
(209)

353
(364)

313
(327)

281
(287)

1,151
(1,187)

268.92
(250.92)

281.00
(247.20)

229.57
(206.10)

196.93
(174.13)

976.42
(878.35)

*รวมพนักงานในส�ำนักงานใหญ่ 167 (169) คน
ข้อมูลปีท่ีผ่านมา (2561 - 2562) ปรากฏในวงเล็บ

ในปี 2562 - 2563 จ� ำ นวนพนั ก งานของบริ ษั ท ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา 36 คน เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพของ
บุคลากร ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่ด�ำเนินการ
พิจารณาสรรหาและรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกอย่าง
รอบคอบและทดแทนในต�ำแหน่งงานที่มีความจ�ำเป็นเท่านั้น
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
แต่อย่างใด

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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นโยบายในการดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรมุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ งานที่สอดคล้องกับค่านิยมในการด�ำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรในการรักษาไว้ซงึ่ การท�ำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนตั้ ง เป้ า หมายในการสร้ า งองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง และความท้าทายใหม่ๆ ได้ดีอีกด้วย
พนักงานคือบุคลากรที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้า
หมายที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารก�ำลังพล
และการสร้างความคล่องตัวในการท�ำงาน การพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วม
มือระหว่างพนักงานในการด�ำเนินงานที่ราบรื่นและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
การบริ ห ารก� ำ ลั ง พลและการสร้ า งความคล่ อ งตั ว ในการ
ท�ำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
บริษัทมีโนบายในการควบคุมอัตราก�ำลังพลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาการรับพนักงานใหม่ทดแทนในต�ำแหน่งงานที่มีความ
จ�ำเป็น บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในก่อนการเปิด
รับสมัครจากภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนย้าย
หรือเลื่อนต�ำแหน่งได้เมื่อมีต�ำแหน่งงานว่าง มีการจัดสรรงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานใน
หลากหลายด้านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต
(Productivity) ของพนักงานต่อคน ลดงานที่ไม่สร้างคุณค่า เช่น งาน
ซ�้ำซ้อน ท�ำซ�้ำ และการจัดพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานท�ำให้
ต้นทุนต่อหน่วยด้านแรงงานลดลง
ทัง้ นี้ หลักการในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานคือ พนักงานต้องเป็น
“คนเก่ง” และ “คนดี” การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ทัง้ จากภายในและ
ภายนอก จะมุง่ เน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครือ่ งมือในการคัดเลือก
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเข้ามาปฏิบัติงานผ่าน
คณะกรรมการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral
Interview) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ และการประเมิน
พฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้แล้ว บริษทั ได้
ให้ความส�ำคัญและให้ความเป็นธรรมกับความหลากหลายทางความ
คิดและวัฒนธรรม (Cultural Diversity) โดยจะเห็นได้จากนโยบายใน
การคัดเลือกพนักงานที่เปิดรับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม่
ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ พนักงานต่างชาติ พนักงานท้องถิน่ รวมถึงพนักงาน
หญิง เป็นต้น
พนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทจะได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุน่ จากผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร ผ่านทางพิธบี ายศรีสขู่ วัญ และ
เสริมสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินงานของกลุม่ และของแต่ละบริษทั
ผ่านทางการบรรยายให้ความรู้ การเยีย่ มชมโรงงาน และการปฏิบตั งิ าน
จริงตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษทั นอกจากนี้ บริษทั จัดให้มบี ดั ดี้
ให้เป็นผู้ดูแล แนะน�ำ ช่วยเหลือน้องใหม่ในเรื่องต่างๆ ในช่วงเวลา 2
ปีแรกของการท�ำงาน ซึง่ จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับองค์กรได้ดแี ละรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ การออกแบบงานให้มหี น้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่ท้าทายส�ำหรับพนักงานใหม่และจัดท�ำแบบก�ำหนด
ลักษณะงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ดัชนีชวี้ ดั ผลงาน และผลงานทีค่ าดหวัง ตลอดจนคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งดังกล่าว เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิ
งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนัน้ ยังมุง่ เน้นถึงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิ
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คุณภาพและความสามารถของพนักงานคือกุญแจสู่ความ
ส�ำเร็จของธุรกิจ
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุง่ เน้นการพัฒนา
ใน 4 ส่วนด้วยกันคือ
(1) ความรู้พื้นฐานส�ำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน
เช่น ความปลอดภัยในการท�ำงาน จรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 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)
ทั้งนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่ง
ไม่จ�ำกัดอยู่แต่เพียงการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอนงาน และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job
Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) รวมตลอดถึงการ
เสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful Experiences) ให้
กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job
Rotation) การมอบหมายงานที่ส�ำคัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม
(Special Assignment) การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะท�ำงานหรือ
คณะกรรมการทีส่ ำ� คัญ (Task Force or Committee) การแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) การแบ่งปันการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติหน้างานที่ดีที่สุด (Shop Floor Knowledge Transformation:
SKT) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit)
เป็นต้น
ส�ำหรับโครงการ “One Dept. One Share” ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นในปีที่
ผ่านมาก็มกี ารด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการแบ่งปันประสบการณ์
และความช�ำนาญโดยวิทยากรภายใน ซึง่ นอกจากผูเ้ รียนจะได้รบั ความ
รูแ้ ล้ว วิทยากรหรือผูส้ อนเองก็ได้มกี ารทบทวนความรูท้ างเทคนิคหรือ
วิชาชีพของตนเองในขณะทีเ่ ตรียมตัวเพือ่ แบ่งปันความรู้ และได้ฝกึ ฝน
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ทักษะในการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ และในปี 2562 - 2563
ผู้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการขึ้นค่าจ้างประจ�ำปี
บริษทั รณรงค์ให้พนักงานของทัง้ กลุม่ ตระหนักถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้วย
ผ่านการแต่งตั้งคณะท�ำงาน “บอกลาพลาสติก” โดยจัดกิจกรรมต่างๆ • ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการ
ให้พนักงาน ตลอดจนร้านค้าในโรงอาหารร่วมกันงดใช้พลาสติกเพื่อ
ปฏิบตั ิงานและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการ
รักษาสภาพแวดล้อม มีการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้
ขึ้นค่าจ้างประจ�ำปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ และการ
ความรู้แก่พนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและการคัด
จ่ายเงินรางวัลประจ�ำปีตามผลประกอบการของบริษทั และผลการ
แยกขยะอย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานของบุคคล
นอกจากนี้ บริษทั ได้รเิ ริม่ หลักสูตร E-Learning ในปีน้ี เช่น ความรูด้ า้ น บริษทั มีการจัดสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี
ผลิตภัณฑ์ ระเบียบและแนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้พนักงาน และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
สามารถศึกษาได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ในปี 2562 - 2563 บริษทั ไม่เพียงแต่ คนโดยให้มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ บริษทั มีการรับฟังความต้องการ
จัดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ แต่ยงั ออกแบบ ของพนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ
โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง คณะกรรมการลูกจ้าง กล่องรับความคิดเห็น มีกระบวนการในการ
กับทิศทางธุรกิจของบริษัท เช่น หลักสูตรด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็น พิจารณาทบทวนปรับปรุงสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานอยู่
ศูนย์กลาง (Customer Centricity) เป็นต้น จ�ำนวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ เป็นระยะๆ บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานและครอบครัวให้
ของพนักงานทุกระดับในปี 2562 - 2563 เท่ากับ 4.3 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี มีความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยจัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และบิดามารดาของพนักงาน
เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตและมั่นคงขององค์กรอยู่เสมอ ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล การรักษาโรคฟัน การ
บริษัทตระหนักถึงความต่อเนื่องของการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง ตรวจสุขภาพประจ�ำปี เครือ่ งแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการปฏิบตั ิ
(Succession Plan) บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท� ำ แผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งานประจ�ำต่างจังหวัดเงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนีเ้ พือ่ ตอบสนอง
ส�ำหรับต�ำแหน่งงานส�ำคัญ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมี ความต้องการของพนักงานแต่ละคน บริษทั ยังจัดให้มสี วัสดิการตามใจ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญของบริษัทมีพนักงานที่มี (Flexible Benefits) โดยให้สิทธิแก่พนักงานเลือกรับผลประโยชน์ที่
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมปฏิบัติงานในต�ำแหน่งอย่างต่อ ยืดหยุน่ ตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของบริษทั ตลอดจนยังมีการเพิม่ ตัว
เนือ่ ง การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ เลือกแผนการลงทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้พนักงาน (Employee Choices)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมกา เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานวางแผนทางการเงินและการเตรียมการเพือ่ การ
รบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนและเสนอให้คณะ เกษียณอย่างเหมาะสม
กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ดังมีกระบวนการ ดังนี้
บริษทั มุง่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานกับบริษทั โดย
1. ก�ำหนดต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั ซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีม่ คี วาม ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ส�ำคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร บริษทั ให้พนักงานทุกระดับได้รบั ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการจัดกิจกรรม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานทั้ง
3 โรงงาน รวมทัง้ ทีส่ ำ� นักงานกรุงเทพฯ ในทุกไตรมาส มีการพูดคุยและตอบ
2. ก�ำหนดทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงาน
ข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพิม่ ช่องการสือ่ สารผ่านทางสือ่ ประเภทต่างๆ
3. ก�ำหนดพนักงานที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประกาศค�ำสัง่
4. ด�ำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual วารสารภายใน อินทราเน็ต การสัมภาษณ์ถงึ เหตุผลในการท�ำงานกับ
Development Plan) มีการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย คณะท�ำงาน บริษทั (Stay Interview) เป็นต้น
โครงการส�ำคัญต่างๆ รวมทัง้ หมุนเวียนงาน เพือ่ พัฒนาทักษะการ นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ จั ด กิ จ กรรมด้ า นต่ า งๆ ให้ พ นั ก งานและ
เป็นผู้น�ำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์กร
แห่ ง ความสุ ข ครอบคลุ ม ใน 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า น
การบริ ห ารผลตอบแทนและการสร้ า งความผู ก พั น ของ น�้ ำ ใจงาม ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ด้ า นการผ่ อ นคลาย
พนักงาน
ด้านความรู้ ด้านศาสนาและศีลธรรมในการด�ำเนินชีวติ ด้านการเงิน และ
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ ด้านครอบครัว ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
พนักงาน โดยก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรม
ผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะมีการ กีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน
พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ
กิจกรรมวันส�ำคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ
• หลักความเป็นธรรมภายในองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนที่ วันแม่ วันเกิดบริษทั วันผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ ทาทา เป็นต้น
เหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบและการประเมิน
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
ผลงาน
บริษทั กับพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอจะสร้างความสัมพันธ์ทรี่ าบรืน่ และได้รบั
• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับ ความร่วมมือร่วมใจและความผูกพันจากพนักงานในการขับเคลือ่ นองค์กร
ที่สามารถแข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการส�ำรวจค่าจ้าง และการ ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน ในปี 2562 - 2563 บริษทั มีอตั ราการออกจากงาน
ปรับค่าจ้างให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยน�ำดัชนีราคา ร้อยละ 4.4 ซึง่ เป็นอัตราทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับและดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ เป็นเสมือนกระจกเงาทีส่ ะท้อนให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อนื่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง บริษทั ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้อง หรือ
บรรลุตามข้อก�ำหนดทีอ่ ยูภ่ ายใต้แนวทางการก�ำกับและดูแลกิจการทีเ่ ป็น
ธรรมและโปร่งใส เพือ่ พัฒนายกระดับการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในระดับสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 4 คณะ ท�ำหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความยั่งยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความสุขุม
รอบคอบ เพือ่ น�ำเสนองานทีไ่ ด้กลัน่ กรองแล้วต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาต่อไป

ดังนั้น นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code
of Conduct (“TCoC”)” อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษทั ยังได้กำ� หนดนโยบาย
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรใน “บรรษัทภิ
บาล” ของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2548 และได้ทำ� การทบทวนและปรับปรุงให้
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส�ำหรับเนือ้ หานัน้ ครอบคลุมเกีย่ วกับหลัก
การและแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผูถ้ อื หุน้
และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึงบทบาทของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง

ส�ำหรับรายชื่อกรรมการในแต่คณะพร้อมทั้งขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ ตั้งแต่รอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาการน�ำหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ
CG Code (Corporate Governance Code) ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบท
ของธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบัติตาม
CG Code รวมทัง้ หลักปฏิบตั อิ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหน้า 55-70

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 คน ถือเป็นจ�ำนวนที่เหมาะ
สมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จ�ำนวน 3
คน ร่วมกับกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�ำนวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่
มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย
บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน ผู้ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้น�ำด้านนโยบาย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ ำ� ด้านบริหารงานประจ�ำไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
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การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix
ในการก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุ
ทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการ
ที่บริษัทต้องการส�ำหรับคณะกรรมการของบริษัท
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่าน
การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน จาก
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งทุกครั้ง
ส�ำหรับการสรรหากรรมการ บริษทั ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะ
พิจารณาจาก (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ
(Professional Search Firm) และ (3) ท�ำเนียบกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้อง
พิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของ
บริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั ซึง่ ได้รบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

1
2
3
4
5
6
7
8

เศรษฐศาสตร์

การจัดการด้านธุรกิจ

ทรัพยากรบุคคล

การตลาด
และการขาย

กฎหมาย

ตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน/
การบริหารความเสีย่ ง

การเงิน

บัญชี

วิศวกรรม

การศึกษาและประสบการณ์
กรรมการสตรี

รายชือ่

มีคณ
ุ สมบัตขิ องความอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

นายปิยุช กุปต้า
นายอลัน แคม
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
นายธราธร เปรมสุนทร
นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
นายอาชีช อนุปัม
นายราจีฟ มังกัล

คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
บริษัท และข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็ น ผู ้ ท รงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลาย
อาชี พ มี ค วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็ น 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการท�ำงานโปร่งใส และสามารถ
บริษัท ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะ
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
กรรมการบริษัท เพื่อติดตามการด�ำเนินงานของบริษัท โดย
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ๆ ในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน
ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
ในสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและ
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา
เป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ประโยชน์กับบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
5. ส�ำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดย
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมิน
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ศักยภาพที่เหมาะสม
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน ดังนี้
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4.1 รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 8. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่า
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือ 11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
การจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ
ให้หรือรับให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ และต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
มาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น
ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย และต้องไม่มผี ล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

12. เป็ น ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ
ของบริษัท และข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ� ำ กั ด และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
13. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ

การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
เท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะ
มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ และ
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาด
เพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตาม
คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจากเหตุอนื่ นอกจากครบก�ำหนด
ออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยัง
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของ
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูง คณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่น
กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดไว้ได้เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นอย่างดี และ
ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีการป้องกัน
การน�ำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่าง
เคร่งครัดอีกด้วย

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ใน
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองรวม
ทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามประกาศของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะ
ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท ก�กรรมการก�
ำกับตลาดทุน รวมถึงบทก�ำหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี
อื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทเพื่อดูแลรักษา กรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั มีการถือครองหลักทรัพย์และ/
ผลประโยชน์ของบริษทั อย่างมัน่ คงตลอดจนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตัง้ แต่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการ
ปี 2561 บริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานก�ำกับการปฏิบตั งิ าน (Regulatory บริษัทจะท�ำหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อที่
Compliance Unit) เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไป ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ใน
อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ รายงานประจ�ำปีด้วย
โดยมีผจู้ ดั การส่วน-กฏหมายและพิธกี ารราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ย่อย ดังนี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีมาตราการควบคุมการ
ใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ ข้อมูลภายที่สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (Abusive
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพร้อมประสบการณ์เป็น ข้Self-dealing)
เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน
ตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (Insider Trading)
ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
พนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษทั และ
3. ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบาย บริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อก�ำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้าม
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
ที่ก�ำหนดโดยบริษัทแม่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ 1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และ
การเพิ่มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน
งบการเงินประจ�ำปีของบริษัทและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการ
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะ
แล้ว (Blackout period)
กรรมการบริษัท
6. ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มปฏิ บั ติ ต ตามกฎระเบี ย บที่ 2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้ก�ำหนด
เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการ
ห้ามมิให้ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะ
ระหว่างกัน การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผย
เวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ
ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดท�ำ
ทั้งหมดแล้ว
บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
7. มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในท� ำ การตรวจสอบ ของบริษัทข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายใน ท�ำการ ก่อนการซื้อขาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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รายชื่อ

นายวันเลิศ
นายจายันทา
นายศิโรโรตม์
นายไพฑูรย์
นายชัยเฉลิม
นายอมิท
นายอรุน คูมาร์
นายพรชัย
นายรุ่งโรจน์

9
10
11
12
13
14
15
16
17

-

-

กรรมการ/
ผู้บริหาร

220,000(ข)
-

-

-

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
คู่สมรส/
เพิ่มขึ้น
บุตรที่ยังไม่
(ลดลง)
บรรลุนิติภาวะ
ระหว่างรอบปีบัญชี
(1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63)

-

124(ก)
228(ก)
-

กรรมการ/
ผู้บริหาร

หุ้นสามัญ (จำ�นวนหุ้น)

489(ข)
-

124(ข)
-

-

-

บริษัทในเครือ
คู่สมรส/
เพิ่มขึ้น
บุตรที่ยังไม่
(ลดลง)
บรรลุนิติภาวะ
ระหว่างรอบปีบัญชี
(1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63)

หมายเหตุ: 1. บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 8,421,540,848 หุ้น คิดเป็นทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 8,421,540,848 บาท
2. ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด ค�ำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ :
		 - บริษัทหนึ่งมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
		 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
3. ค�ำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�ำแหน่งในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้
จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ สนง. กลต ที่ “กจ 17/2551”
4. (ก) บริษัท TATA STEEL LIMITED มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 Rs.
		 (ข) คู่สมรส

การวิวัฒน์
ชาคราบอร์ตี้
เมธมโนศักดิ์
เชื้อสุข
บุญญานุวัตร
คันนา
ชอว์ดารี
ตั้งวรกุลชัย
เลิศอารมย์

ผู้บริหาร

กุปต้า
แคม
ณ ป้อมเพ็ชร์
พานโพธิ์ทอง
เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์
อนุปัม
มังกัล

คณะกรรมการ

นายปิยุช
นายอลัน
นายหัตถศักดิ์
นางสาวอนุตตรา
นายธราธร
นายรังกะนาร์ท
นายอาชีช
นายราจีฟ

1
2
3
4
5
6
7
8

ลำ�ดับ

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหลักทรัพย์ท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2562-2563 มีดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริ ษั ท ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2562
ในการว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน มีความ
เป็นอิสระ และน่าเชื่อถือ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนรวม 3,151,235 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวม
ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จ�ำนวน 505,397 บาท ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบ
บัญชีสังกัดดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ

บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมา
โดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วย
หลักการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 5 หมวด
ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ และเพื่อ
เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญในแต่ละ
หมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น�ำมาปรับ
ใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้
มากที่สุด รวมทั้งท�ำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงรักษาระดับการประเมินผลการก�ำกับ
ดูแลกิจการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของ
OECD ในรอบปี 2562 - 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะ
ที่เป็นเจ้าของเงินทุน โดยก�ำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มทีใ่ นการดูแลรักษาผลประโยชน์
โดยรวมของบริษัท และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผูถ้ อื หุน้ การซือ้ ขายหรือ
โอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในก�ำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจ
ควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้ง
สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดย
บริษัท เป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการ
และก� ำ หนดค่ า ตอบแทน การจั ด สรรเงิ น ก� ำ ไรและการจ่ า ย
เงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี การ
แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญ
ซึ่งมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สทิ ธิขา้ งต้นแล้ว บริษทั
ยังได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้า
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ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ก�ำหนดนโยบายการอ�ำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุป
ได้ดังนี้
•

มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้
จ่ายมากเกินไป
• จั ด สถานที่ ป ระชุ ม ที่ มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวกและระบบ
ขนส่งมวลชนเข้าถึง
• จัดท�ำค�ำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความช�ำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่
เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบ
เอกสารและการลงทะเบียน
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่ง
ผู้แทนของตนเองหรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบ
ฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิด
โอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ในวันประชุม
• จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
• ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท�ำให้ขั้น
ตอนการด�ำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนเอกสารที่เป็นรูปเล่ม เพื่อ
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2
ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการ
ประชุมได้เริ่มแล้วผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย
ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่
ดูแลและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111
3156 และ 3210
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หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า
การประชุมสามัญประจ�ำปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า
การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ด�ำเนินการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวัน
ประชุม ดังนี้
1. หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้เป็นเรื่องๆ
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/
เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด ทัง้ แบบ
26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้
ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบ
กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้
(Record Date) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้น
ประชุม
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่ง
ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทก�ำหนดให้เป็นผู้รับมอบ
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้
ลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระ
เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุม 4. รายงานประจ� ำ ปี และรายงานการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ของผู้ถือหุ้น
ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของรหัส
คิวอาร์ (QR Code) (รวมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวที่เป็นรูปเล่ม
แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
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5. ค�ำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้า ก่อนเริ่มการประชุม
ร่วมประชุม
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศ
ผลคะแนน
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ
ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ระหว่างการประชุม

ประธานในทีป่ ระชุมได้ดำ� เนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามล�ำดับวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
หนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนท�ำการลงคะแนน
เสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งค�ำถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) เรือ่ งเผยแพร่
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
เป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ส�ำหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกแก่
จากบริษัท
ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการ
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) เรื่องเปิด ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ท�ำหน้าที่
โอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถส่งค�ำถามเกี่ยวกับ ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ส�ำหรับการนับคะแนน
วาระการประชุมได้ล่วงหน้า
เสียงจะค�ำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายัง และน�ำมาค�ำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดย
เลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ส�ำหรับผลการ
ต่อไป ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563 ลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่
ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพ
นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับ การประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อี ก ด้ ว ย เช่ น กิ จ กรรม
สันทนาการ บูธรายงานผลการด�ำเนินงานและนโยบายด้านความรับ หลังการประชุม
ผิดชอบต่อสังคม จากส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธ
แนะน�ำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจาก บริษทั ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมพร้อมทัง้ คะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)
ส่วนการตลาด เป็นต้น
โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดท�ำรายงานการ
ประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. รายชื่ อ พร้ อ มต� ำ แหน่ ง ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารรวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นค�ำถาม - ค�ำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้
ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
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ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2562 มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมทัง้ ทีม่ าด้วยตนเองและทีร่ บั มอบ
ฉันทะจ�ำนวน 585 คน นับรวมจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,231,427,852
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท จ�ำนวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัท
ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทัง้ คณะ ประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยั่งยืน รวมทั้งกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในโดยกรรมการ
และผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หน้า 53
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดท�ำการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังมีผบู้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วม
ประชุม เพื่อท�ำหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ เมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษทั รับ
ทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม
ดูแลการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
เป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะค�ำนึงถึงขนาดของรายการ
และจ�ำนวนเงินที่เกิดขึ้น โดยจะน�ำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทาน
การท�ำรายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการ
การท�ำรายการระหว่างกัน
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนในการท�ำรายการระหว่าง จากผู้สอบบัญชีอีกด้วย
กันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันในลักษณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
ประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมีการพิจารณา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการท�ำรายการระหว่างกัน
ผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด
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หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น
บริ ษั ท จึ ง ยึ ด มั่ น ในการค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุกกลุ่มที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ทั้ ง สิ ท ธิ ที่ ก� ำ หนดตาม
กฎหมายหรือข้อตกลงที่ท�ำร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียทัง้ ภายในและภายนอกทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมํ่าเสมอ

เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ ของพนักงานและครอบครัว โดยก�ำหนด
ให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�ำทั่วไป รวมถึงมีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาพนักงาน
ไว้กบั บริษทั ในระยะยาว โดยให้มลี กั ษณะการออมอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่
เป็นหลักประกันในการด�ำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรูค้ วามสามารถ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการ ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความ
ด�ำเนินงานของบริษทั ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ สามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็นปัจจัย
กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
ส�ำคัญในการท�ำให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ด้วยการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองที่ส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงาน
โดยไม่ค�ำนึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ชาติตระกูล
สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ
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ลูกค้า

บริษัทได้ยึดถือในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ในราคาทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย บริษทั
มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึง
นโยบายการรับคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือ
ตํ่ากว่ามาตรฐาน อีกทั้งการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่น�ำข้อมูล
ของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม
โดยก�ำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อ
ให้มีจิตส�ำนึกต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ทั้งกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (CSR after
Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติ
งานตามหลักจรรยาบรรณ ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อตกลงที่ก�ำหนดระหว่างกัน การปฏิบัติตามกรอบการ
แข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและด�ำเนินการภายใต้ TCoC เน้น
การรักษามาตรฐานในการช�ำระเงินด้วยการติดตามสถานะการช�ำระ
เงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับคู่ค้า
รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า
เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่งที่เข้ามารับ
สินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ในสภาพที่ดีด้วยการด�ำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในทุกกระบวนการผลิตและทุกขั้นตอนการท�ำงาน รวมถึงปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัท
ในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความส�ำคัญและเป็นผู้น�ำในเรื่อง “การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนือ่ งมาจาก
ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดให้มีการน�ำแนวคิด “คืนสู่
ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินธุรกิจหลักของ
องค์กรอีกด้วย รวมทัง้ การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมา
จากการด�ำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
หน่วยงานที่ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง

หน่วยงานราชการ

คู่ค้า

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยด�ำเนินการผ่านแหล่งและสื่อ
กลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งบริษัทจะไม่ก่อให้เกิด
ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ
ท�ำลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างสภาพ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท
สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนอย่างกว้าง
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้า แก่
ขวางบนพื
้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์
หนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างรัดกุมและเคร่งครัด
ตลอดจนช�ำระหนี้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงปฏิบัติตามค�ำ
รั บ รองที่ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ต ลอดระยะเวลาที่ มี ภ าระหนี้ กั บ เจ้ า หนี้
รวมถึงให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน

เจ้าหนี้
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จรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบตั ติ าม “คูม่ อื จรรยาบรรณ” ภายใต้
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่ง
ได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการ
กระท�ำผิดจรรยาบรรณ กระบวนการด�ำเนินการภายหลังจากได้รบั แจ้ง
เบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบาย
การร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) ส�ำหรับ
กรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล

ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้
รับการขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่
เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับ
การบูรณาการเข้ากับวิถีในการด�ำเนินธุรกิจของเรา บริษัทมีนโยบาย
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานที่ท�ำงาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทด�ำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้

• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
• การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับ • ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย
การประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้
24 ชั่วโมง” ต้องท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้น�ำ
ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อ
ที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้ • พนักงานจะได้รับการอบรมให้ท�ำงานอย่างปลอดภัย
• การท�ำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้อง
นายอลัน แคม
ด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/
อีเมล: alank@libertasth.com
ใบอนุญาตการท�ำงานตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการท�ำงานและ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จ�ำเป็น
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริ ษั ท ให้ พั น ธะสั ญ ญาว่ า จะปรั บ ปรุ ง ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะก�ำหนด
เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
วัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา น�ำไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่ง
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตาม
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
มาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
หัวข้อ

จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ
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หน่วย

ปี
2562-2563

ปี
2561-2562

ปี
2560-2561

ครั้ง/ล้านชั่วโมงการท�ำงาน
ดัชนี

0.00
10.9

1.28
11.3

0.17
10.84

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทให้ความส�ำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผย
และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น
ข้ อ มู ล ของบริ ษัท ทั้งข้อ มูล ทางการเงินและข้อ มูล ที่ ไม่ ใ ช่ ข ้ อมู ล
(เว็บไซต์บริษัท www.tatasteelthailand.com)
ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม 5. ข้อมูลในงบการเงินทีม่ รี ปู แบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความส�ำคัญผิด รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบัน
ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ
และทันเวลาตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมา
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (“ส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส และราย
ประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดไว้
ปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าว
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษัท (www.
ที่ส�ำคัญ ทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic
tatasteelthailand.com))
Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์
(Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 6. ข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (“ส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต.”)
ทั้ ง นี้ ได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงาน “ส่ ว นเลขานุ ก ารบริ ษั ท ” ท� ำ หน้ า ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ก�ำหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้ ท�ำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่
สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุน
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน สัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อ
ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบ สื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)
โดยสะดวก เช่น การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษา
2. ข้ อ มู ล ค� ำ อธิ บ ายเชิ ง วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และ อังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ได้แก่
ผลการด�ำเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release)
(www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand. โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุม่ ธุรกิจ ข้อมูลเกีย่ ว
com) หนังสือพิมพ์
กับคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลด
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีราย ได้ เช่น รายงานประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
ละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของ การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอด และความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท
จนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึง
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของ ประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปีตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
บริษัททุกคนไม่มีการถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด (รายงาน บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึง
ประจ�ำปี/เว็บไซต์บริษัท www.tatasteelthailand.com)
ข้อมูลการพัฒนาเปลีย่ นแปลงของธุรกิจเหล็กของบริษทั สูส่ าธารณชน
ด้วยการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการด�ำเนินการ
4. ข้อมูลในรายงานประจ�ำปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้
และเป็นประโยชน์ส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย
เช่น ค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล
การด�ำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ความเสี่ ย งต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ประวั ติ ข องกรรมการและ
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการของบริษทั ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อม
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย “ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และรอบคอบ”
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
ทุกราย บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทเ่ี ชือ่ ถือต่อกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับ
บริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จดั ให้มรี ะบบการบริหารงานให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้
ก�ำหนดนโยบายไว้ เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วย
ความซือ่ สัตย์ สุจริต มีเหตุมผี ล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะท�ำให้การด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างสูงสุดและต่อเนือ่ ง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์
แผนระยะยาว และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมอบหมายให้ฝา่ ยบริหารเป็นผูน้ ำ� เสนอเรือ่ งดังกล่าวคณะกรรมการ
ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจ
สอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้ด้วยเพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ในรอบปี 2562 - 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและ
อนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนระยะยาว งบประมาณ
ประจ�ำปี ตลอดจนการด�ำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง
แผนการจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจ�ำปี เป็นประจ�ำทุก
ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการติดตามและก�ำกับดูแล
ให้มีการน�ำมาตรการต่างๆ ไปใช้อย่างมีประสิทธิผลส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความ
เสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษทั ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอด
จนการพัฒนาการก�ำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อ
มุ่งสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัทค�ำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็น
อย่างยิ่ง (Check and Balance) และได้ก�ำหนดความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และเพศ โดยในจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจะต้องประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นผูห้ ญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบุคคลทีม่ ภี าวะ อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการ
ผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการ 1. อนุมตั แิ ผนงานประจ�ำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�ำปี แผน
ระยะกลางและระยะยาว
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยัง
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2. อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารกู ้ ยื ม เงิ น ในวงเงิ น ระยะสั้ น และระยะยาวจาก
ธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จ�ำนองหรือจ�ำน�ำสินทรัพย์
ขึน้ เพือ่ ให้การพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ มีการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องและเป็น
เพื่อค�้ำประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่
ไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น
เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และการยกเลิกวงเงินกู้
และเพื่ อ ให้ มี ก ารดู แ ลและจั ด การงานด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 3. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี
การจัดการ”
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรก�ำไรสะสม

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนและเวลาเพือ่ บริษทั โดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ดโดยมิชอบ และไม่ดำ� เนินการใดๆ 6. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ�ำนอง รับจ�ำนอง ขายฝาก
ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท
รับซื้อ ฝากเช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชี
และบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการด�ำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อ
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง
การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนให้ 7. อนุมัติการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
ทรัพย์สินอื่นๆ (ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
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8. อนุมัติการด�ำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ของประธานกรรมการ
องค์กร การวางแผนก�ำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร หน้าที่หลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นของ
ระดับสูง และงบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปี คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบส�ำหรับ
การด�ำเนินงานทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทและด�ำเนินการใน
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
ฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย
บริหารของบริษทั ผ่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทัง้ ถ่ายทอดมติของ
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทสู่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการน�ำมติ
11. คณะกรรมการไม่ ส ามารถอนุ มั ติ ห รื อ พิ จ ารณาก� ำ หนดเป็ น ของคณะกรรมการบริษัทไปด�ำเนินการต่ออย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
ประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง และมีความเหมาะสม
มากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น�ำ
และ/หรือบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้
ด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำ� ด้านการบริหาร
11.1 การกู ้ ยื ม ในวงเงิ น เกิ น 50 ล้ า นบาทที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น งานประจ�ำ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออก
จากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าประธาน
งบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
กรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และ
11.2 การให้ กู ้ หรื อ ให้ ห ลั ก ประกั น การชดใช้ ค ่ า เสี ย หาย ไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้
การคํ้าประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือ ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
ค�ำมัน่ ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันแก่บคุ คลใดๆ ทีม่ ไิ ด้อยูใ่ น
งบประมาณประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั เว้นแต่ตามทีอ่ นุญาต บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ส� ำ คั ญ ของประธานกรรมการ
ในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และตามทีก่ ำ� หนด มีดังต่อไปนี้
ในแผนฟื้นฟูกิจการของ NTS
1. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิผล
11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ที่ไม่ได้อยู่ใน
งบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
2. ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่
11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50
ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่ม 3. หารื อ ร่ ว มกั บ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละเลขานุ ก ารบริ ษั ท
เพื่อก�ำหนดวาระการประชุม
บริษัท
11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�ำปีของ 4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่าง
การประชุ ม รวมทั้ ง ได้ ส อบถามและแสดงความเห็ น อย่ า ง
กลุ่มบริษัท
กว้างขวาง
11.6 ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการ
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทสี่ ร้างสรรค์ ทัง้ ระหว่างคณะกรรมการ
ประกอบกิจการตามปกติ
บริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
11.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการ
เงินประจ�ำปีรวม งบการเงินประจ�ำปีเดี่ยว และงบการเงิน 6. สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล
รายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
11.8 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือ
เลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่ปี 2545 ผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น
นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วาม 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะ
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจน กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
ยังเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�ำหน้าที่สอบทาน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อีกด้วย
2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติ
งานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานการด� ำ เนิ น งานให้
ถู ก ต้ อ งตามนโยบายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตาม เป็นกรรมการอิสระท�ำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน
มาตรฐานสากล รวมทัง้ สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมและตรวจ และก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
สอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสมทันสมัย ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจน
และมีประสิทธิภาพ
มีหน้าที่พิจารณาก�ำหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ
บริษัทให้อ�ำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และ ทดแทนกรรมการทีค่ รบรอบออกตามวาระหรือกรณีอนื่ และท�ำหน้าที่
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นโดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้ ด้านการพิจารณาผลตอบแทน อาทิ ศึกษา พิจารณา ก�ำกับดูแลความ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทโดยรายงานขึ้นตรง เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีทจี่ ำ� เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
สามารถขอค�ำปรึกษาจากทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ ผู้บริหารของบริษัท
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน

คณะจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะจัดการ ตั้งแต่ปี 2545 ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 คน ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
บริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ทัง้ ในด้านการกลัน่ กรอง
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง ให้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การพิจารณาและให้แนวทางต่อ
แผนการด�ำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ตลอดจนมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และการด�ำเนินงานของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจประจ�ำปีการเงินตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
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คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับ
แนวทางของกลุ่มทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยั่งยืนขึ้น
คณะกรรมการพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมและความยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย
กรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนด
ก�ำกับดูแล และทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนค�ำแนะน�ำ
แก่ฝ่ายบริหารในการก�ำหนด ด�ำเนินการ ทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
การเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่า ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่อง
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชน และทุนทางปัญญาให้เพิ่มขึ้น
ในระยะยาว
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วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ หากมีกรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้คราวละ 3 ปี
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวน
หนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่ง โดยล�ำดับในการ
พ้นจากต�ำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งอีกครั้ง โดยมีก�ำหนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการ
อิสระจ�ำกัดจ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อย
ทันที เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
บริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดนโยบายจ� ำ กั ด จ� ำ นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งอย่างชัดเจน โดย
กรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นบริษัทในกลุ่มทาทา

บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
พร้อมทั้งได้ก�ำหนดวาระการพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวน
ติดตามผลการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิ่ม
ในกรณีที่มีเรื่องส�ำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจ�ำนวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้
ก�ำหนดไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน
2 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายจ�ำนวน
องค์ประชุมขั้นตํ่าในขณะที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่ประชุมด้วย
ว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ทั้ ง นี้
ประธานกรรมการผู้ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอส�ำหรับ
การอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการ
พิจารณาวาระต่างๆ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ส�ำหรับการลงมติใน
แต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะ
ไม่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทย
และกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง กรรมการที่เป็นชาวต่าง
ชาติเป็นผู้มีภูมิล�ำเนาอยู่ในต่างประเทศท�ำให้ไม่มีการรับต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด และกรรมการมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ส่วน
กรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่า
มีกรรมการคนใดรับต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ เกิน 2 บริษทั ดัง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมไว้
นั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อ
และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
กรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะ ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ และจะน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุม
ต้องอุทศิ เวลาในการท�ำงานทัง้ หมดของตนให้แก่บริษทั เพือ่ ให้เป็นไป คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ง
ตามสัญญาการว่าจ้างโดยจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดัง
กล่าวให้มีความละเอียดและถูกต้อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะลง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
นามในรายงานการประชุมต่อไป
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ในรอบปี 2562 - 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจ�ำนวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการจ�ำนวน 5 คนเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง และมีกรรมการจ�ำนวน 3 คนเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 5 ครั้ง
มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็น
ร้อยละ 93.75 ของการประชุมทั้งปี (นับรวมการประชุมผ่านสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) โดยมีคณะผู้บริหารเข้า ร่วมประชุมด้วยทุ ก ครั้ ง
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุม
เฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจ�ำทุกไตรมาสด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท คณะกรรมการได้
ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส�ำหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็ง
เห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณา
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบ
ปีที่ผ่านมา โดยจะน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อ
ก�ำหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ
งานต่อไป

ในรอบปี 2562-2563 คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนและปรับปรุง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจ�ำนวน 3 แบบ ให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1)
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 3 คณะ คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และ 2.3) คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 3) แบบประเมิน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ทั้งนี้แบบประเมินทั้ง 3 แบบมีหัวข้อการประเมินดังนี้
สรุปภาพรวมจ�ำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการในปี 2562-2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”

หัวข้อการประเมิน

1
2
3
4
5

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

/
/
/
/
/

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

รายบุคคล

/
/
/
X
X

/
/
/
X
X

ส�ำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้ ง นี้ ระดั บ คะแนนของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และรายบุคคลข้างต้น มีราย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
ละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
ความเห็นชอบในการใช้แบบประเมินผล

ช่วงคะแนน

90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
< 50

ผลคะแนน

ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ผ่าน
N/A

2. เลขานุการบริษัทน�ำแบบประเมินผลที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทเสนอต่อกรรมการทุกรายเพื่อท�ำการประเมิน
และรวบรวมแบบประเมินทีก่ รรมการทุกรายได้ประเมินเรียบร้อย
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562 - 2563 ของ
แล้วมาท�ำการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และราย
3. เลขานุ ก ารบริ ษั ท น� ำ ผลการประเมิ น พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ บุคคล มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยกรรมการได้ให้ข้อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยผ่ า นการกลั่ น กรองจาก เสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ทั้งหมด
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป
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การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลั่นกรองของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
เช่น ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กบั กรรมการและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ และผลประกอบ
การของบริ ษั ท เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท อื่ น ในหมวดอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน ส�ำหรับผลการประเมินภาพรวมใน ปี 2562 - 2563 เป็น
ไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความ
เป็นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความ
เป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of
Conduct: TCoC)” ซึ่งจรรยาบรรณนี้สะท้อนถึงค่านิยมองค์กรและ
หลักการส�ำคัญที่ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงานของทุกธุรกิจใน
กลุ่มทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุด
จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดท�ำ
ไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ
คณะจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจ
ด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้จัดให้มีการก�ำกับดูแล
สือ่ สาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยดึ ถือเป็นแนวทางส�ำหรับ
การประพฤติปฏิบัติในชีวิตการท�ำงานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทั้ง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงาน
ของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้ค�ำปฏิญาณที่จะยึดถือ
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย
จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้น เอกสารฉบับนี้
จะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ ให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณีมีการฝ่าฝืนหรืออาจ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษา
จรรยาบรรณเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้รอ้ งเรียนหรือรายงาน
ในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร้ อ งเรี ย นการกระท� ำ ผิ ด จรรยาบรรณ (“Whistle Blower
Policy”) ส�ำหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรายงานเหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ หรื อ เรื่ อ งราว
การฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา
ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือ
หน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงใน
ทางปฏิบัติ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บริษทั ได้เปิด “สายด่วน TCoC”
ให้เป็นช่องทางส�ำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อกับ
บุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีที่ตั้ง
อยู่ในประเทศอื่น และมีผู้ช�ำนาญการที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ
การละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการ
ทั้ ง หมดนี้ จ ะถู ก เก็ บ รั ก ษาเป็ น ความลั บ และสามารถใช้ บ ริ ก ารได้
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ
ติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที่หมายเลข 001800 441
0657 หมายเลขโทรศัพท์ทโี่ ทรเข้าใช้บริการจะไม่ถกู บันทึก หากผูแ้ จ้ง
มีความประสงค์ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของผู้แจ้ง
นอกจากนั้ น ยั ง สามารถรายงานเรื่ อ งราวผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์
http://www.speak-up.info/tsth/ ซึ่งจะไม่มีการบันทึกตัวตนของ
ผูแ้ จ้งไว้แต่อย่างใดทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า เรือ่ งทุกเรือ่ งทีร่ ายงาน
จะเป็นความลับขั้นสูงสุดที่จะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ตัวตนของผู้แจ้ง
ได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึด
พันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบน
และการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ความร่วมมือ
กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ที่ใสสะอาด
ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�ำประกาศเจตนารมณ์”
กับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2558 คณะ
กรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็นบริษัทที่ผ่าน
กระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�ำหนดไว้” ซึ่งได้
รับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และได้เข้า
ร่วมโครงการ CAC Change Agent โดยชักชวนคู่ค้าที่เป็น SME
เข้าร่วมโครงการรับรองการเป็นสมาชิก CAC - SME
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต
เพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค�ำมั่นในการส่งเสริม
สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ณ The Children Sustainability
Forum ซึ่ ง จั ด โดย สถาบั น ไทยพั ฒ น์ และองค์ ก ารยู นิ เ ซฟ
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กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าวมาแล้ว โดยจะต้องไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระท�ำการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด และจะไม่ด�ำเนินการใดๆ ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สาม
เพื่อการเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา
หรือการจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพล
โน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้ง
ระบบและก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
และการติดตามทัว่ ทัง้ องค์กร ทัง้ ในด้านการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความ
ยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุม ก�ำกับ ประเมินผลและทบทวน
การท�ำงานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระท�ำทุจริตและ
การใช้อำ� นาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้มกี ารกระท�ำผิดกฎหมาย
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบริษทั ตัง้ แต่ปี 2552 โดยมีผจู้ ดั การส่วนอาวุโส-ส�ำนักงานตรวจ
สอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติ
งานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำ� กับ
ดูแลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้เป็น
ไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อ�ำนาจหน้าที่ และกฎระเบียบต่างๆ
รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและธุรกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญได้ด�ำเนินการตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทจะด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระ
และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส�ำคัญ ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
รายงานและเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษทั ภายใต้ขอ้ ก�ำหนด
ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน ตลอดจนไม่น�ำข้อมูลภายในไปเปิด
เผยหรือน�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน กรณีทกี่ รรมการบริษทั คนหนึง่
คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ของเรือ่ งทีก่ ำ� ลังมีการพิจารณาก็จะ
ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีไ่ ด้กำ� หนดแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ
ชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและ
ผู้บริหารใหม่ทุกคน ส�ำหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่
นั้น บริษัทได้ก�ำหนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน
เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เริ่มบรรยายภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จากสายงานต่างๆ จะเป็นผู้บรรยายการด�ำเนินงานในสายงานหลัก
ด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจ รวมทั้งได้มีการพากรรมการเข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัท
พร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้งสาม
โรงงาน เพื่อให้เข้าใจการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริษัทได้
จัดเตรียมและน�ำส่งคูม่ อื กรรมการบริษทั พร้อมเอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง เช่น
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน ได้ผ่าน
การอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในรอบปี 2562-2563 มีกรรมการจ�ำนวน 2 คน คือ นายหัตถศักดิ์
ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรจาก IOD รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยว
กับคณะกรรมการ”

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย รวมทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2562-2563
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามหลักการที่ใช้
บังคับในประเทศไทยและข้อก�ำหนดด้านการรายงานทางการเงินของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายที่น�ำมาใช้
มีความเหมาะสมและน�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ความสมเหตุสมผลและ
การเตรียมการอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทดูแลกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและ
เป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการด�ำเนินงานให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ ค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิทธิผ ลของระบบการควบคุม ภายในและ
กระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจน
หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

คณะกรรมการของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 สถาบั น ในสหรั ฐ อเมริ ก า
(COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้
กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดท�ำแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และแผนธุรกิจระยะยาว
ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัด
ท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องทุ ก หน่ ว ยงาน และมี ก ระบวนการติ ด ตาม
ความส�ำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็น
ครัง้ คราวด้วย บริษทั ก�ำหนดให้มโี ครงสร้างองค์กรทีด่ ี ซึง่ ได้อธิบายถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่
อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบาย
ทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่
เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of
Conduct) ส�ำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
พนักงานทุกระดับ ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการ
ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้าน
การติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด�ำเนินการโดย
บริษัทเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษทั รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมีประสิทธิภาพของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้ทำ� การรายงานสิง่
ที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ค�ำเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่ สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
การควบคุ ม ภายในตามกรอบแนวทางการควบคุ ม ภายในของ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

71

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
การเงิน สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและทรัพยากร
ภายใน บริษัทได้พิจารณาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
ตามความถี่และผลกระทบที่มีต่อความส�ำเร็จตามเป้าหมาย และ
มีการติดตามความเร็วในการเกิดความเสี่ยง (Risk Velocity) อีก
ด้วย แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
ได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้ผู้บริหารก�ำหนดแผนการปฏิบัติที่ครอบคลุม
เพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผลเป็นประจ�ำ ผ่าน
การประชุ ม ระดั บ บริ ห าร นอกจากนี้ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
เป็นอีกหนึ่งวาระส�ำคัญที่ได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�ำ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากพนั ก งานที่ ไ ม่ ต ้ อ งการเปิ ด เผยตั ว ตน
เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคล
ภายนอก เช่น ติดต่อเกีย่ วกับนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
บริษทั ได้จดั ท�ำช่องทางการสือ่ สารให้กบั บุคคลภายนอก กรณีตอ้ งการ
ติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั โดยสามารถส่งอีเมลล์ตรงมาได้ที่ alank@libertasth.com
หรือ TCoC Helpline ซึ่งด�ำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด ผ่านการโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือการแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย
การร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบริษัท

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ และอ�ำนาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มี
การติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�ำ
และสม�่ำเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

ระบบการติดตาม

แผนธุ ร กิ จ ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ผ่ า นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับ
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะข้อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบยังได้สอบทานงบการประจ�ำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และ
เสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วย
คณะผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรใน
ด้านการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล

ส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้กำ� หนดแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ
อ้างอิงบนพื้นฐานของระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากหลายปัจจัย
เสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า ส�ำนักงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการด�ำเนิน
งานที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมด โดยเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะ
ถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปฏิบัติใช้ รายงานการ
ตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส

บริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของข้ อ มู ล ที่ น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ การพิ จ ารณา
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วน
เลขานุการบริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
ได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหรือให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยภาพ
ได้รับการร้องขอ
รวมมีความเพียงพอทีจ่ ะรับรองได้วา่ งบการเงินของบริษทั ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง
และครบถ้ ว นในสาระส� ำ คั ญ ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฐานะการเงิ น
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
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รายการระหว่างกัน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 และ 31
มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน
2563

ขายสินค้า
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ืน

1,501,005
1,178,050
1,074
226,196
44
2,347
2,267

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับ
บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึ่งท�ำภายใต้
กลไกของนโยบายการก�ำหนดราคาโอน รายการระหว่างกันได้กระท�ำ
อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ท�ำ
กับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบี้ย
ที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะท�ำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
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2562

2,451,627
1,251,305
3,370
1,935
58,385
328
2,285
3,849

หน่วย : พันบาท
2561

1,625,518
15,073
730,406
562
5,870
464,272
199
2,943
32,536

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บน
เงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความ
สม�่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�ำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการจ�ำหน่ายให้แก่บริษัท
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มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน
ในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติ
จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการ
ของบริษัทตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทที่ได้ก�ำหนดไว้ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการได้มีการพิจารณา
ทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัว
ในการด�ำเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

การด�ำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ดว้ ย มาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั กิ ารท�ำ
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระท�ำไปบนพื้นฐานของความจ�ำเป็น
และความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในกรณีที่อาจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ภายใต้ ค วามเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้
กรรมการและผูบ้ ริหารทีอ่ าจมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาต้องไม่เข้า
ร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันใน
อนาคต
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แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอน
ต่างๆ ตามประกาศและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร
อย่างเคร่งครัด
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับรอบปีการเงิน 2562-2563 (รอบปีการเงิน 2563) บริษัทมี
ปริมาณการขาย 1.201 ล้านตัน เทียบกับ 1.154 ล้านตันในปีก่อน
ส�ำหรับปริมาณการขายในปีนี้ท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุ
หลักเนื่องจากปริมาณขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการขายสินค้าเหล็ดลวดเกรดพิเศษและการ
ส่งออกที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและบริการที่

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

เกี่ยวข้องในปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายที่ลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของราคาวัตถุดิบ บริษัทมี EBITDA ใน
รอบปีการเงินนี้ 749 ล้านบาท และก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีการ
เงินนี้จ�ำนวน 111 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA 473 ล้านบาท และ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 148 ล้านบาทในปีก่อน

การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินแสดงดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องและรายได้อื่น
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
ตัดจ�ำหน่ายหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
อื่นๆ
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องและรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

% เปลี่ยนแปลง

20,125
2
14
4
69
20
20,234

22,222
2
3
41
6
30
22,304

(9%)
100%
33%
68%
(100%)
(33%)
(9%)

2563

2562

% เปลี่ยนแปลง

2) ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
19,379
21,620
(10%)
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพที่ลดลง สาเหตุจากการลดลงของราคา
กราไฟต์อิเล็กโทรดและต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการผลิต on peak ลดลง

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

% เปลี่ยนแปลง

692

753

(8%)

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารส�ำหรับปีกอ่ นรวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ไม่ปรากฏในปีปจั จุบนั ค่าเสือ่ มราคาทีล่ ดลงจากโปรแกรม SAP ทีร่ บั รู้
ค่าเสือ่ มราคาเต็มมูลค่า ส่วนหนึง่ ชดเชยกับค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันธนาคารจ่ายคืนให้กบั ลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และค่าใช้จา่ ยเครือ่ งหมายการค้า
TATA ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องมาจากก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น
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4) ต้นทุนทางการเงิน
2563

2562

หน่วย : ล้านบาท

% เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงิน
52
79
(34%)
ต้นทุนทางการเงินลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากดอกเบี้ยจากการท�ำ LC เนื่องจากซื้อเหล็กแท่งน�ำเข้าลดลง และดอกเบี้ยในการใช้
ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อสาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่นๆ ลดลง เนื่องจากการผลิต on peak ที่ลดลง

5) ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
2563

2562

หน่วย : ล้านบาท

% เปลี่ยนแปลง

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
111
(148)
175%
ก�ำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2563 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2562 เนื่องมาจากการลดลงของต้นทุนขายและบริการที่
เกี่ยวข้องจากราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพที่ลดลง ปริมาณการขายจากเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับราคาขายที่ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอของความเชื่อมั่นในตลาด และรายการค่าใช้จ่ายพิเศษจากการ
ตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย

6) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2563

2562

หน่วย : ล้านบาท

% เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
63
41
54%
จากการสูงขึ้นของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน

7) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

% เปลี่ยนแปลง

577

927

(38%)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 350 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,138 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สินด�ำเนินงาน 746 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานลดลง
392 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจ�ำนวน 226 ล้านบาท
เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจ�ำนวน 1,262 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ�ำนวน 1,258 ล้านบาท และจ่ายช�ำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 4 ล้านบาท

76

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

8) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

% เปลี่ยนแปลง

650

676

(4%)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 35 เทียบกับร้อยละ 9 ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไป
ยังประเทศอินเดียในระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ภายในเวลาต่อมาลูกหนีข้ ายส่งออกไปยังประเทศอินเดียดังกล่าวได้รบั ช�ำระหนีค้ รบทัง้ จ�ำนวน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์
การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 93 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด

9) สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2,515
สินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน หลักๆ จากการมีปริมาณเหล็กแท่งคงเหลือที่ลดลง

% เปลี่ยนแปลง

3,188

(21%)

2562

% เปลี่ยนแปลง

10) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
2563

หน่วย : ล้านบาท

2562

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2,922
3,180
(8%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ 199 ล้านบาทในระหว่างปี

11) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
113
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของปีการเงิน 2563

2562

% เปลี่ยนแปลง

100

13%

2562

% เปลี่ยนแปลง

12) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2563

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
462
1,720
(73%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงเป็นผลจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่นๆ ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส�ำหรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอื่นมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.97 ต่อปี และ
ร้อยละ BIBOR+2.1 ต่อปี (ปี 2562 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีก�ำหนดช�ำระคืน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ปี 2562 : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562)
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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13) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
2563

2562

หน่วย : ล้านบาท

% เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
341
217
57%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชย 68 ล้านบาท และการวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 26 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ภาระหนี้และภาระค�้ำประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อ ต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า ซึ่งดีขึ้นจาก 0.34 เท่า ในปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
เงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 52 ล้านบาท
9,059 ล้านบาท เป็นทุนช�ำระแล้วของหุน้ สามัญและส่วนเกินมูลค่าหุน้
รวม 11,810 ล้านบาท โดยมีก�ำไร/(ขาดทุน)สะสม (3,109) ล้านบาท 2. หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร
ส�ำรองตามกฎหมาย 373 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การนิ ค ม
ควบคุม (15) ล้านบาท
อุตสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จ�ำนวน 283
ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น
1,805 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 1,423 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 79
และร้อยละ 21 ของหนี้สินรวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียน
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 462 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 883 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 1 ล้านบาท และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 77 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 40 ล้านบาท, ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน 341 ล้านบาท และประมาณการหนี้สิน
ค่ารื้อถอน 1 ล้านบาท
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3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวม 24 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่า
บริการ) 748 ล้านบาท
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต
ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อความเสี่ยงของธุรกิจ และ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อ 30 เครื่องมือทางการเงิน

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

รายงานจากคณะจัดการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะจัดการประกอบด้วยกรรมการบริษทั 4 ท่าน โดยมีและมี นายปิยชุ 1. กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ
แนะทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กุปต้า ท�ำหน้าที่ประธานคณะจัดการ นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ
นายอาชีช อนุปัม และนายราจีฟ มังกัล กรรมการจัดการ ในรอบปี
2562-2563 คณะจัดการได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรซึ่งเป็นการปฏิบัติ 2. พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการด�ำเนินธุรกิจ และการ
จัดสรรงบประมาณประจ�ำปีการเงิน 2562-2563 ตามที่ฝ่าย
งานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้ก�ำหนดไว้
บริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมัติ
ในรอบปี 2562-2563 ไม่มีการประชุมคณะจัดการอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม คณะจัดการยังคงให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในบาง
เรื่องผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทางจดหมาย 3. ก�ำกับ ดูแล และติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (email) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และเอกสาร
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด�ำเนินงานของบริษัทให้
เสนอเวียน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจ ประจ�ำปีการเงิน
2562-2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
สาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562-2563 สรุปได้ดังนี้

ปิยุช กุปต้า

ประธานคณะจัดการ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2562-2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนรวมทั้ง
สิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมดังนี้
รายชื่อ

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

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

4
4
4

4
4
4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ 2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแู ลและสอบทานรายการระหว่างกัน
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ตามกฏบั ต ร
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) และเป็นไป
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการ
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามเงือ่ นไขของธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล และได้ปฏิบตั ติ าม
มาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�ำหนดของ
ภารกิจที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่าง
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและน�ำเสนองบการเงิน
เคร่งครัด
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษทั และร่วมหารือกับฝ่ายบริหาร ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดู แ ลและสอบทานกระบวนการ
และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ในเรื่องนโยบายการบัญชีที่
ร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ รวมถึงการแจ้งเบาะแส
ส�ำคัญและการควบคุมภายใน เป็นต้น
เกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณ (“Whistle Blower
Policy and Practices”) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จากการสอบทานและการหารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกของ
กระบวนการเพื่ อ ให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลให้
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัท
สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนพิจารณา
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
กลั่นกรองข้อร้องเรียนเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วย
และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

80

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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4. ในแต่ละไตรมาสของปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งมีการ
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ
ค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารส�ำหรับแต่ละไตรมาส
และสอบทานค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารส�ำหรับปี
ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ประการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการ
เปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง และการดูแล
ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวข้างต้น แผนการลดความเสีย่ ง รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ ท� ำ แบบประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณา
และประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอิ ง จากกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทาง
พึงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีที่จะรายงานว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ใน
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้รับการ
ภายในประจ�ำปี 2563 ประเด็นทีต่ รวจพบได้รบั การสอบทานโดย
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการติดตาม
ด�ำเนินการแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการน�ำ 9. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสตามแผนการ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินความรู้ ความ
ตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีสาระส�ำคัญ ข้อเสนอแนะ
สามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผลการปฏิบัติ
และจากการติดตามสถานะของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
งานในรอบปีการเงิน 2562-2563 และมีมติเห็นชอบให้เสนอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นที่มีสาระ
คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลด้วย
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�ำปีการเงิน 2563-2564
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร (MD&A) น�ำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ

จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระและ
จ�ำนวนผูป้ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน โดยประเมินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ภายนอกและส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และได้มีการสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ส�ำคัญของบริษัทย่อย
หลักๆ ทั้งหมดของบริษัท ให้ค�ำแนะน�ำวิธีการแก้ไข คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการที่มีความต่อ
เนื่อง
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์ ก ร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ� ำ
ไตรมาส โดยครอบคลุมทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลาย

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ด้วยความสามารถ มีความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เหมาะสมและเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องและ
มีสาระส�ำคัญทั้งหมดภายใต้หลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ

อลัน แคม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซี่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจ�ำนวนครึ่งหนึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562-2563 ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตร ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
ในรอบปี 2562-2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏ ดังนี้
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

1. นายปิยุช กุปต้า

ประธาน

4

4(ข)

2. นายอลัน แคม(ก)

กรรมการ

4

4

3. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ

4

4

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง(ก)

กรรมการ

4

4

รายชื่อ

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
(ข) เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย 1 ครั้งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากข้อจ�ำกัดของการเดินทางในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562-2563 สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
•
•
•

•
•
•
•
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ด้านพิจารณาผลตอบแทน

พิจารณาและเสนอแผนการด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลกิจการของ • เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ่ า ยค่ า ตอบแทน
บริษัท ส�ำหรับรอบปีการเงิน 2563-2564 ต่อคณะกรรมการ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2562-2563
บริษัทเพื่อยกระดับคะแนนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
• พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
สอบทานและปรับปรุงการก�ำกับดูแ ลกิจ การของบริษัท ตาม
ใหญ่ ส�ำหรับการขึ้นค่าจ้างประจ�ำปีและเงินรางวัลประจ�ำปีน้ัน
โครงการ CGR ประจ�ำปี 2562 เพื่อรักษาคะแนนให้อยู่ใน
ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนถึงวันที่รายงานประจ�ำปีถูกตีพิมพ์
ระดับ “ดีเลิศ”
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ • พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�ำปีแก่
บริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ย ทั้ ง รู ป แบบของการประเมิ น
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
กรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อยกระดับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้องกับ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปัจจุบัน
สรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สังกัดโรงงาน
แทนผู้บริหารที่เกษียณอายุ
ปิยุช กุปต้า
เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ ง
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
ทบทวนกระบวนการวางแผนการสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง และการ
ตระเตรียมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดในบริษัท
ทบทวนและเสนองบประมาณส� ำ หรั บ การฝึ ก อบรมและ
พัฒนากรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 6 2 - 2 5 6 3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนรากฐานส�ำคัญของหลักปรัชญาของกลุ่ม
บริษัททาทาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีมาตรฐานสูงสุดแห่งบรรษัทภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานในสามด้าน ได้แก่ (1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ (3) การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง โดยในปีการเงิน 2562-2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และมีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชื่อ

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก)
นายอาชีช อนุปัม
นายราจีฟ มังกัล

จำ�นวนครั้งการประชุม
(ในปี 2562-2563)

ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

2
2
2

จำ�นวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

2
2(ข)
2

หมายเหตุ: (ก) กรรมการอิสระ
(ข) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมและความยั่ ง ยื น ขอรายงานผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ในรอบปี
2562–2563 ดังนี้
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมุง่ เน้นใน 6 ล�ำดับ
ความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�ำด้านความปลอดภัยเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน 2) ขีดความสามารถของบุคคลากร
ในด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน 3) การจัดการความปลอดภัย
ของผู้รับเหมา 4) การส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน 5) การ
จัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และ 6) อาชีวอนามัยและ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยได้มีการทบทวนการจัดองค์กร
ด้านความปลอดภัยที่มีคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex
Safety Council: ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมด
เป็นกรรมการ ติดตามการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีคณะ
อนุกรรมการอีก 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานความ
ปลอดภัย 2) คณะอนุกรรมการสุขภาพ การอบรมและการสื่อสาร
3) คณะอนุกรรมการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา 4) คณะ
อนุกรรมการสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย 5) คณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัยบนถนน 6) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและกระจาย
ไปสู่คณะกรรมการในการน�ำไปปฏิบัติของแต่ละโรงงาน (Plant
Implementation Committee: PIC) และคณะกรรมการในการน�ำไป
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ปฏิบัติของแต่ละส่วน (Department Implementation Committee:
DIC) โดยร่วมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) ของแต่ละโรงงาน
และส�ำนักงานใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามแผนธุรกิจประจ�ำปี ซึ่งสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ข้างต้น อาทิ
•

•

การรณรงค์ความปลอดภัย 4 เรื่อง ประกอบด้วย การท�ำงานบน
ที่สูง การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process
Safety Management) การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ และความ
ปลอดภัยทางถนน
การจัดการความปลอดภัยส�ำหรับผู้รับเหมา (CSM) ได้มีการ
ปรับปรุงการท�ำงานของผูร้ บั เหมาทีไ่ ด้รบั ผลการประเมินในระดับ
3 ดาว โดยมีเป้าหมายให้ข้ึนเป็นระดับ 4 ดาว และท�ำความ
เข้าใจในมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยส�ำหรับผู้รับเหมา
ให้ถูกต้องตรงกัน

83

•

ความปลอดภัยทางถนน ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารควบคุมให้ปฏิบตั ติ าม 2. การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ
กฎจราจร การทดสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด การตรวจ
การเข้าร่วมกับชุมชนในงานเทศกาลหรือโอกาสส�ำคัญต่างๆ
สอบความเร็วและต�ำแหน่งรถ (GPS) และการสังเกตพฤติกรรม
เช่น การแห่เทียนพรรษา ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประเพณี
ความปลอดภัยทางถนน
สงกรานต์ การจัดกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการ
• ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ได้มีการจัดท�ำระบบน�ำร่อง
ทาสีเติมฝันให้กับอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ในโรงเรียน การร่วม
ที่โรงงานระยอง SCSC ตามข้อก�ำหนด 14 ข้อ ของการนิคม
สนับสนุนและด�ำเนินโครงการค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ขั้นตอนการ
ตรวจติดตามภายใน และจะขยายผลไปยังโรงงานสระบุรี SISCO
3. การสร้ า งเสริ ม สุ ข อนามั ย ที่ ดี แ ละความปลอดภั ย ให้ กั บ
และโรงงานชลบุรี NTS ต่อไป
ชุ ม ชน ด้ ว ยการอบรมให้ ค วามรู ้ กั บ ชุ ม ชนในด้ า นการขั บ ขี่
• การส่งเสริมสุขภาพทีด่ ขี องพนักงาน ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารปรับปรุง
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การร่วมบริจาคโลหิตให้กับ
ดัชนีสุขภาพของพนักงาน และการติดตามผลการตรวจสุขภาพ
สภากาชาดไทย การทาสีสัญญลักษณ์การจราจรให้กับสถานี
ประจ�ำปีของพนักงานที่ผิดปกติ รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมชวน
รถไฟอ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กันเดินปี 4 เพือ่ ให้พนักงานหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออก
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ก�ำลังกายด้วยการเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การด�ำเนินโครงการ “ภาคี
ในรอบปีการเงิน 2562 - 2563 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จ�ำนวน 20 ไร่ ร่วมกับกรมป่าไม้
หยุดงานเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1.28 ครั้ง/ล้าน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ชั่วโมงการท�ำงาน กล่าวคือ พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทปฏิบัติ
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
งานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเลย และจ�ำนวนการบาดเจ็บที่
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
ไม่ถึงขั้นหยุดงาน ได้แก่ จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติงาน
หลวง ณ ป่าชุมชนบ้านหินดาด อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประจ�ำ อุบัติเหตุถึงขั้นรักษาโดยแพทย์ อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล
และการด�ำเนินโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง
ลดลงจากปีก่อนจากจ�ำนวน 27 ราย เหลือ 16 ราย นอกจากนั้น
ปีที่ 8” ด้วยการปลูกต้นโกงกางจ�ำนวน 1,000 ต้น พร้อมสร้างบ้าน
บริษัทยังประสบความส�ำเร็จ โดยโรงงานสระบุรี SISCO ได้รับรางวัล
ปูด้วยเศษไม้ กิ่งไม้ทลี่ อยอยู่ในทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจ�ำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
แรงงาน อีกด้วย
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ศูนย์การเรียนรูเ้ ชิงอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน
คลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. พันธกิจเพื่อสังคม
คณะกรรมการ ได้มอบแนวทางในการด�ำเนินงานด้านพันธกิจเพื่อ 5. การพั ฒ นาความเจริ ญ และรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนด้ ว ยพั น ธกิ จ
สังคมในระยะยาว ส�ำหรับปีการเงิน 2562-2566 โดยให้มุ่งเน้น
เพื่อสังคมที่เสริมสร้างความแข่งแกร่งให้กับวิสาหกิจชุมชนใน
พันธกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยรอบสถาน
การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของ
ประกอบการและโรงงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและให้การ
ภาครัฐ (CSR-BOI) จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย
ยอมรับว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน
โครงการผลิตและพัฒนาสินค้ากะหรี่ปั๊บขนาดพอดีค�ำ โดย
ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนใน
โรงงานสระบุ รี SISCO ร่ ว มกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกะหรี่ ป ั ๊ บ
ชุมชน ได้แก่
บ้านหมอ อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โครงการผลิตและ
พัฒนากุนเชียงและบะหมี่ไข่ โดยโรงงานชลบุรี NTS ร่วม
1. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชนและ
กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก อ�ำเภอศรีราชา
หน่วยงานราชการ อาทิ การร่วมพบปะประชุมเพือ่ รับฟังความคิด
จังหวัดชลบุรี และอีกหนึ่งโครงการ โดยโรงงานระยอง SCSC
เห็นจากผู้น�ำชุมชนและสื่อมวลชน การจัดท�ำแสงสว่างให้พ้ืนที่
ด้วยการน�ำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการ
สาธารณะในชุมชน ปรับปรุงศาลาที่พักให้ชุมชน การส่งเสริม
ทางธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต พัฒนาขั้น
อาชีพอบรมการท�ำน�้ำสมุนไพร การจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิด
ตอนการผลิต การจัดท�ำบัญชี ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและ
ผ้าจากชุมชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้
รวมถึงการสนับสนุนชุมชนให้น�ำสินค้าของชุมชนมาจ�ำหน่ายที่
บริโภคในปัจจุบัน
โรงงานได้ในทุกสิ้นเดือน
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ส�ำหรับพันธกิจเพือ่ สังคมและชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากสถานประกอบการ 3. การปล่ อ ยก๊ า ซจากการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท มี อั ต ราการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ 0.585 ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งเป้ า
หรือโรงงาน บริษัทยังคงด�ำเนินการร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
หมาย 0.579 ตั น /ตั น น�้ ำ เหล็ ก ดิ บ โดยลดการใช้ พ ลั ง งาน
ก�ำไรในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสานต่อโครงการ
ไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ และกราไฟต์ อิ เ ล็ ค โทรด จากการ
มุมหนังสือเสริมปัญญากับทาทา สตีล ด้วยการส่งมอบหนังสือใหม่ๆ
ด�ำเนินโครงการควบคุมระบบเผาไหม้เชื้อเพลิง Level 2 ที่
เพิ่มเติมให้กับมุมหนังสือของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมในโครงการนี้
เตาอบ และประตูกักสแลกอัตโนมัติที่เตาหลอมเหล็ก ทั้งนี้
ต่อไปอีกปีละสองครั้ง จนครบก�ำหนดระยะเวลาห้าปี นับตั้งแต่ได้รับ
บริษัทประสบความส�ำเร็จจากการที่โรงงานสระบุรี SISCO
มอบมุมหนังสือจากบริษัทไปแล้ว
ได้รับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�ำหรับองค์กร จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน
3. การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
จากภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้โรงงานชลบุรี NTS และ
คณะกรรมการฯ ได้กำ� กับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน
โรงงานระยอง SCSC ยังได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�ำปี
ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด� ำ เนิ น งาน และเป้ า หมายที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารได้
2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
ก�ำหนดไว้ในประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและยกระดับ
ซึ่งมีเรื่องที่ต้องมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่
กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1. การจัดการความเสีย่ ง โดยจัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้าน 4. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจบนพืน้
การจัดการความเสีย่ งระหว่างหน่วยงานหลัก อาทิ ฝ่ายการผลิต
ฐานจริยธรรม บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการก�ำกับดูแล
ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายจัดหา
กิจการ 90 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ โดยในรอบปี 25622563 บริษัทได้จัดอบรมจรรยาบรรณของทาทาและนโยบาย
2. การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพ
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานใหม่ครบร้อยละ 100 จัดให้มีการ
ของสินค้าเหล็กลวด อาทิ ลดปัญหารอยขีด/สันของผิวเหล็ก
อบรมทบทวนนโยบายการร้องเรียนการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
สเกลเป็นผิวไม่เรียบ เป็นต้น และตอบสนองความต้องการของ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงาน
ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ร้อยละ 99 ตลอดจนร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดอบรม CAC SME
Executive Briefing 2019 ให้กับบริษัทคู่ค้าที่เป็นธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กจ�ำนวน 43 ราย
5. การสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคม ในรอบปีการเงิน 2562
- 2563 พนักงานของบริษัทร้อยละ 98.62 ได้เข้าร่วมในพันธกิจ
เพื่อสังคม โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสาเฉลี่ย 11.33 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี ครอบคลุมคนในชุมชน 65,034 คน นอกจากนั้น
บริษัทยังประสบความส�ำเร็จจากการที่โรงงานชลบุรี NTS และ
โรงงานสระบุรี SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือ
ข่ายที่มีการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับดี
เยี่ยม ประจ�ำปี 2562 (CSR-DPIM Continuous) จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ตลอดจนทั้งสามโรงงานของบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบ
การรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
(CSR-DIW Continuous) ประจ�ำปี 2562 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยภาพรวมของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่บริษัทได้ด�ำเนินการมา
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องได้ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี
2562 และยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจ�ำปี
2562 ในระดับ “รางวัลเกียรติคุณ” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สถาบันไทยพัฒน์ อีกด้วย
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไปในปีการ
เงิน 2563-2564 นั้น โดยที่ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ขององค์กรได้รับการประเมินมาตั้งแต่ปีการเงิน 2560-2561 ดังนั้น
คณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการส�ำรวจประเด็นที่เป็น
สาระส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใหม่อีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ปี
การเงิน 2562-2563 โดยการสอบถามประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 65 คน ครอบคลุมผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
ชุมชนและสังคม คู่แข่งขัน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร หน่วยงาน
ภาครัฐทัง้ ส่วนกลางและท้องถิน่ หน่วยงานก�ำกับดูแล สือ่ มวลชน เจ้า
หนี้ และพนักงาน ผลการสอบถามได้รับการวิเคราะห์และน�ำไปผนวก
เข้ากับประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญต่อความยั่งยืนที่องค์กรประเมินเอง
ด้วย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการประเมินใหม่
ดังกล่าวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ความท้าทายและการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ในอนาคต ซึง่ ได้ทำ� การประเมินล�ำดับความส�ำคัญ
ที่บริษัทต้องมุ่งเน้น (Focus) ติดตาม (Track) และทบทวน (Review)
ทั้งนี้ ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรที่บริษัท
จะต้องมุ่งเน้นและต้องจัดท�ำดัชนีช้ีวัดผลการด�ำเนินงาน (KPI) เป้า
หมาย รวมถึงแผนการด�ำเนินงานในปีการเงิน 2563-2564 เพื่อให้
มั่นใจว่าทั้งผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทจะได้รับการค�ำนึงถึงผลประโยชน์
จากการประเมิน บริษัทต้องมุ่งเน้น (Focus) 5 ประเด็นที่เป็นสาระ
ส�ำคัญ ได้แก่

เจลล้างมือ ฯลฯ ให้กบั พนักงานและผูร้ บั เหมา ตลอดจนบุคคลใดๆ
ที่เข้ามาติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจกับบริษัทในทุกพื้นที่การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home) แทนการเข้ามาปฏิบัติงานที่ส�ำนักงาน
ของบริษัทหรือโรงงาน
2. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และวางแผนพบลูกค้าเป็นประจ�ำเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง
3. การปล่อยก๊าซจากการด�ำเนินงานของบริษัท ก�ำหนดเป้าหมาย
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 0.578 ตัน/ตันน�้ำ
เหล็กดิบ โดยลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ และแท่งถ่านกราไฟต์อิเล็คโทรด
4. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจบน
พื้นฐานจริยธรรม ก�ำหนดเป้าหมายคะแนนการก�ำกับดูแล
กิจการ 93 คะแนน (ระดับดีเลิศ) และด�ำเนินการตามกรอบ
การบริหารจรรยาบรรณของทาทา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง

5. การสร้ า งความผู ก พั น กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม โดยส่ ง เสริ ม
ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คมให้ ค รบร้ อ ยละ
100 และตั้ ง เป้ า หมายให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ด้ า นความยั่ ง ยื น จาก
1. สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน ด�ำเนินการมุ่งเน้นที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
6 กลยุ ท ธ์ ด ้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งานและก� ำ หนดเป้ า หมายอุ บั ติ เ หตุ จ าก
การท� ำ งานถึ ง ขั้ น หยุ ด งานเป็ น ศู น ย์ โดยในด้ า นการดู แ ล คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ขอขอบคุณท่าน
สุขภาพให้พนักงานจะมุ่งเน้นที่การด�ำเนินการตามมาตรฐาน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ บริษัทอย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำอันทรงคุณค่าจากทุกท่านในการเดินหน้า
การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ต ่ า งๆ การจั ด หาหน้ า กากอนามั ย และ พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนของเราต่อไป

หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2562-2563 ซึ่ง
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และ
ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมก�ำกับหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำและ
น�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และ
ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระเป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ และดู แ ลงบการเงิ น ประเมิ น

ปิยุช กุปต้า

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล
เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562-2563 ที่แสดง
ไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ได้ ว ่ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

ราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานประจำ�ปี 2562 - 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่ม กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
้ิ สุด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัม ภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบ ตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้า นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง เป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดเหล่ านี้ ข้า พเจ้า เชื่อ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท่ีข้า พเจ้า ได้ร บั เพีย งพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และค่าความนิ ยมเป็ นเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบและได้นําเรื่อ งนี้ ม าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่องนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การประเมิ นการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษท
ั ย่อยและ
ค่าความนิ ยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 เรื่องประมาณ
การทางบัญชีท่สี ําคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและค่าความนิยม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 เรื่อง ค่าความนิยม

ข้า พเจ้า ได้ทํ า ความเข้า ใจและประเมิน การควบคุ ม ภายใน
ทีส่ าํ คัญทีบ่ ริษทั จัดให้มขี น้ึ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่า
และมุ่งเน้ นการวิเคราะห์รายละเอียดและทําการสอบถามในเชิง
ทดสอบสมมติฐ านที่ผู้บ ริห ารใช้ใ นการประเมิน การด้อ ยค่ า
ซึง่ รวมถึง

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
จํานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงิน เฉพาะกิจการ
และค่าความนิ ยม - สุทธิ จํานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม

- ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจ ประเมิน และสอบถามผูบ้ ริหาร
ในเชิง ทดสอบต่ อ ข้อ มู ล ส่ ว นประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึง กระบวนการที่ใ ช้ใ นการคํา นวณ
และทดสอบการคํานวณของผูบ้ ริหาร

สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริหารได้จดั ทํา
การประเมิน การด้ อ ยค่ า ของเงิน ลงทุ น ในบริษ ัท ย่ อ ยและ
ค่าความนิยมโดย

- ข้า พเจ้า ได้เ ปรียบเทีย บประมาณการกระแสเงิน สดกับ
งบประมาณและแผนธุ รกิ จซึ่ งอนุ ม ัติ โดยคณะกรรมการ
บริหารของกลุ่ม กิจการ และหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้อ งกับ
แผนการในอนาคต

1. คํ า นวณกระแสเงิ น สดคิ ด ลด โดยใช้ วิ ธี ก ารคิ ด ลด
กระแสเงินสด สําหรับระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้าย
ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจคงที่ตงั ้ แต่ปีท่ี 5 หลังจาก
นัน้ กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมาเป็ นมูลค่าปจั จุบนั
โดยใช้อตั ราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน และ
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกับมูลค่า
ตามบั ญ ชี ข องหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด
แต่ละหน่ วย ซึ่งผู้บริหารของกลุ่ม กิจการพิจาราณาว่า
บริษ ัท ย่ อ ยแต่ ล ะแห่ ง คือ หน่ ว ยสิน ทรัพ ย์ท่ีก่ อ ให้เ กิด
เงินสดแต่ละหน่วย กระแสเงินสดคิดลดของแต่ละบริษทั ย่อย
ถู ก ใช้ เ พื่อ ประเมิน ค่ า เผื่อ การด้อ ยค่ า ของเงิน ลงทุ น
ในบริษทั ย่อยและค่าความนิยมของแต่ละบริษทั
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- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริง
ในปี ป จั จุ บ ัน กับ ตัว เลขที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ใ นปี ก่ อ นเพื่ อ
พิจ ารณาว่า ผลการดําเนิ น งานที่คาดการณ์ ไ ว้ใ นปี ก่อ น
สมเหตุสมผลหรือไม่
- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่สําคัญ ของผู้บริหารที่ใช้ใน
การคาดการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกําไรขัน้ ต้นและ
อัตราการเติบโตโดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรทีน่ ํามาใช้ในการพิจารณาอัต รา
คิดลดและทดสอบการคํานวณของอัตราดังกล่าว
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วิ ธีการตรวจสอบ

จากการทดสอบการด้อ ยค่า ประจํ า ปี ผู้บ ริห ารสรุ ป ว่ า ไม่ ม ี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและค่าความนิ ยม
ที่ต้อ งรับรู้เพิ่ม ในระหว่างปี โดยสมมติฐานที่ สําคัญ ที่ใช้ได้ม ี
การเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16

- ข้าพเจ้าใช้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า
ในการสอบทานการประมาณการอย่ า งเป็ นอิ ส ระ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อัต ราคิ ด ลด และเปรี ย บเที ย บ
ประมาณการดังกล่าวกับประมาณการทีผ่ บู้ ริหารใช้

ข้า พเจ้า ให้ค วามสําคัญ กับ เรื่อ งนี้ เนื่ อ งจากมีจํา นวนเงิน ที่ม ี
สาระสําคัญและการประเมินความเพียงพอของการรับรูข้ าดทุน
จากการด้อยค่าของเงินลงทุน ในบริษทั ย่อยและค่าความนิยม
มีความซับซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐาน
ที่เ ป็ นผลมาจากการคาดการณ์ สภาวะตลาดในอนาคตหรือ
แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต

จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐาน
ที่ผู้บ ริห ารใช้ ใ นการประเมิน การด้ อ ยค่ า ของเงิน ลงทุ น ใน
บริษทั ย่อยและค่าความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐาน
ทีไ่ ด้รบั

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสํา คัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่ าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อ มูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือ ว่ามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อ มูลที่ข ดั ต่ อข้อ เท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทํ าความเข้าใจในระบบการควบคุม ภายในที่เกี่ยวข้อ งกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีท่ี กรรมการใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญ ชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อ สงสัยอย่างมีนัยสําคัญ ต่อ ความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษทั ในการดําเนิ นงานต่อ เนื่ อ งหรือ ไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสํา คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกี ารนํ าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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บริ ษท
ั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7 ก)

576,994,729

926,766,543

432,887,326

706,872,404

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

8

650,277,524

675,597,878

30,477,863

30,988,408

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บริษทั ย่อย

31 ค)

-

-

3,092,083,518

2,441,050,857

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

9

2,515,332,808

3,188,349,913

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

10

127,583,259

141,090,848

528,522

552,233

3,870,188,320

4,931,805,182

3,555,977,229

3,179,463,902

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

11

-

1,200,000

-

-

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

12

-

-

12,013,047,275

12,013,047,275

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

13

1,241

1,241

-

-

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

14

2,891,957,847

3,148,987,100

22,947,175

33,037,974

สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพือ่ รอการขาย - สุทธิ

15

460,000,000

460,000,000

-

-

ค่าความนิยม - สุทธิ

16

3,456,014,092

3,456,014,092

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

17

29,582,875

30,789,905

12,444,824

17,113,449

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

18

43,286,352

21,903,918

17,971,265

12,358,127

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

19

112,570,221

99,625,770

71,207,473

57,605,876

6,993,412,628

7,218,522,026

12,137,618,012

12,133,162,701

10,863,600,948

12,150,327,208

15,693,595,241

15,312,626,603

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริบริ
ษษท
ั ัททาทา
ล (ประเทศไทย)
ทาทาสตีสตี
ล (ประเทศไทย)จําจ�กัำดกั(มหาชน)
ด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
นน
งบแสดงฐานะการเงิ

นาคม
พ.ศ.
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31
มีนมีาคม
พ.ศ.
25632563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

20

461,726,989

1,720,436,027

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื

21

883,134,309

1,109,561,677

68,404,467

62,850,157

22

1,129,125

1,087,118

-

-

-

-

2,118,355,192

1,839,824,082

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

61,554,463

1,438,474

-

-

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

15,771,636

23,257,989

4,966,401

4,580,646

1,423,316,522

2,855,781,285

2,191,726,060

1,907,254,885

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษท
ั ย่อย

31 ง)

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

22

39,652,735

40,781,860

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

340,671,708

217,159,804

81,800,220

53,628,018

ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน

24

1,068,360

1,068,360

1,068,360

1,068,360

381,392,803

259,010,024

82,868,580

54,696,378

1,804,709,325

3,114,791,309

2,274,594,640

1,961,951,263

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษท
ั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน น

วันที่ที31่ 31มีนมีาคม
นาคม
พ.ศ.
ณณวัน
พ.ศ.
25632563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

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

372,575,416

369,091,777

372,575,416

369,091,777

(3,108,992,278)

(3,130,723,535)

1,236,057,635

1,171,216,013

-

1,057,455

-

-

9,073,950,688

9,049,793,247

13,419,000,601

13,350,675,340

(15,059,065)

(14,257,348)

-

-

9,058,891,623

9,035,535,899

13,419,000,601

13,350,675,340

10,863,600,948

12,150,327,208

15,693,595,241

15,312,626,603

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จานวน 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ จานวน 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สิน้ สภาพ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษท
ั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบกํ
งบก�าำไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จ จ

หรับบปีปีสิ้ นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
ที่ 31
มีนาคม
สํส�าำหรั
มีนาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25632563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขันต้
้ น
รายได้อน่ื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

26

28

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

20,124,731,346
(19,378,925,298)
-

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

405,736,000
(386,356,535)

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

745,806,048
108,809,516
(185,000,524)
(506,798,364)
(52,227,340)

602,813,030
81,922,988
(187,292,807)
(565,760,437)
(79,434,429)

19,379,465
89,875,896
(13,502,826)
(31,356,021)

24,056,329
89,928,199
(16,949,567)
(32,947,183)

110,589,336
(63,488,637)

(147,751,655)
(41,129,257)

64,396,514
5,276,260

64,087,778
335,876

47,100,699

(188,880,912)

69,672,774

64,423,654

(26,043,472)

(1,010,552)

(1,684,391)

2,511,523

3,358,497

316,274

336,878

(502,305)

(22,684,975)

(694,278)

(1,347,513)

2,009,218

(1,200,000)

(2,300,000)

-

-

140,000

460,000

-

-

(1,060,000)

(1,840,000)

-

-

(23,744,975)

(2,534,278)

(1,347,513)

2,009,218

23,355,724

(191,415,190)

68,325,261

66,432,872

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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9

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
งบกําำไรขาดทุ
งบก�
ไรขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็จจ
พ.ศ.พ.ศ.
25632563
ส�สํำาหรับปีปีสิสิ้ น้นสุสุดดวันวัทีน่ ที31่ 31มีนมีาคม
นาคม
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

47,877,669

(188,181,129)

69,672,774

64,423,654

(776,970)

(699,783)

-

-

47,100,699

(188,880,912)

69,672,774

64,423,654

24,157,441

(190,712,362)

68,325,261

66,432,872

(801,717)

(702,828)

-

-

23,355,724

(191,415,190)

68,325,261

66,432,872

0.01

(0.02)

0.01

0.01

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)

98

29

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

99

3,258,624,766

-

8,421,540,848

-

-

3,258,624,766

ทุนสํารอง

130,201,936

-

-

130,201,936

130,201,936

-

-

130,201,936

บาท

372,575,416

-

3,483,639

369,091,777

369,091,777

-

3,221,182

365,870,595

บาท

หุ้นสิ้นสภาพ ตามกฎหมาย

ที่จะซื้อ

(3,108,992,278)

25,214,896

(3,483,639)

(3,130,723,535)

(3,130,723,535)

(188,876,778)

(3,221,182)

(2,938,625,575)

บาท

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

รวมส่วนของ

-

(1,057,455)

-

1,057,455

1,057,455

(1,835,584)

-

2,893,039

บาท

9,073,950,688

24,157,441

-

9,049,793,247

9,049,793,247

(190,712,362)

-

9,240,505,609

บาท

เงิ นลงทุนเผือ่ ขาย ของบริ ษทั ใหญ่

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -

ของส่วนของเจ้าของ

แสดงสิ ทธิ

จัดสรรแล้ว -

องค์ประกอบอื่น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่

งบการเงิ นรวม

ใบสําคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ทุนสารองตามกฎหมาย

สําหรับปี

การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของ

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

-

3,258,624,766

-

3,258,624,766

บาท

-

8,421,540,848

25

25

8,421,540,848

บาท

หุ้นสามัญ

และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ทุนสารองตามกฎหมาย

สําหรับปี

การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ส่วนเกิ นมูลค่า

ส่วนของทุน

ทุนที่ออก

บริ ษษทั ัททาทา
สตีลสตี
(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
บริ
ทาทา
ล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
่
ย
นแปลงส่
ว
นของเจ้
า
ของ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�สําำหรัหรับปีบสิปี้นสุสิด้นวันสุทีด่ 31วันมีนทีาคม
่ 31พ.ศ.
มีน2563
าคม พ.ศ. 2563

(15,059,065)

(801,717)

-

(14,257,348)

(14,257,348)

(702,828)

-

(13,554,520)

บาท

อํานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

11

9,058,891,623

23,355,724

-

9,035,535,899

9,035,535,899

(191,415,190)

-

9,226,951,089

บาท

ส่วนของเจ้าของ

รวม

100

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
8,421,540,848

-

3,258,624,766

-

3,258,624,766

3,258,624,766

-

3,258,624,766

ส่วนเกิ นมูลค่า
หุ้นสามัญ
บาท

ส่วนของทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

8,421,540,848

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของ
สําหรับปี

8,421,540,848

25

25

8,421,540,848

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของ
สําหรับปี

หมายเหตุ

บริ
(ประเทศไทย)
ำกัด (มหาชน)
สําษหรััทบทาทา
ปี สิ้ นสุดสตี
วันลที่ 31
มีนาคม พ.ศ.จ�2563
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

130,201,936

-

130,201,936

130,201,936

-

130,201,936

ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อ
หุ้นสิ้ นสภาพ
บาท

372,575,416

3,483,639
-

369,091,777

369,091,777

3,221,182
-

365,870,595

1,236,057,635

(3,483,639)
68,325,261

1,171,216,013

1,171,216,013

(3,221,182)
66,432,872

1,108,004,323

ยังไม่ได้จดั สรร
บาท

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

12

13,419,000,601

68,325,261

13,350,675,340

13,350,675,340

66,432,872

13,284,242,468

รวม
ส่วนของเจ้าของ
บาท

บริ ษทั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
บริษัท ทาทานสด
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สํงบกระแสเงิ
าหรับปี สิ้ นนสุดสด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

110,589,336

(147,751,655)

64,396,514

64,087,778

492,086,394

518,531,487

13,090,715

24,512,654

8,241

35,113,911

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

109,821,080

25,355,309

26,855,234

6,515,942

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

(1,126,545)

(77,233)

(41,657)

78,121

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

รายการปรับปรุงอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เงินสด

7 ข)

1,403,067

(4,945,486)

1,910,489

1,540,355

ดอกเบีย้ รับ
เงินปนั ผลรับ

26

(4,261,089)

(2,681,382)

(89,133,187)

(89,216,773)

26

(14,400,000)

-

-

-

52,227,340

79,434,429

31,356,021

32,947,183

746,347,824

502,979,380

48,434,129

40,465,260

28,189,118

549,013,690

1,019,437

56,915,008

636,456,344

254,664,928

-

-

(178,667,186)

(313,307,948)

6,338,027

(46,019,552)

(5,186,832)

(97,208,088)

89,021

(13,298,070)

1,227,139,268

896,141,962

55,880,614

38,062,646

(53,653,828)

(74,498,977)

(28,647,619)

(33,508,624)

(34,940,765)

(101,597,083)

(13,577,027)

(15,650,229)

1,138,544,675

720,045,902

13,655,968

(11,096,207)

ดอกเบีย้ จ่าย

การเปลี่ยนแปลงในเงิ นหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เงินสดรับ(จ่าย)อืน่ จากกิจกรรมดาเนินงาน

7 ค)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
การปรับปรุงด้วยเงินสดทีเ่ กิดจากการกูย้ มื

7 ง)

จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสดสตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา
สํงบกระแสเงิ
าหรับปี สิ้ นสุนดสด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

7 จ)

(10,658,400)

(16,530,822)

(3,550,627)

(4,734,114)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

7 จ)

(234,835,209)

(241,668,517)

(236,550)

(9,999,388)

เงินสดรับจากการจาหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

401,395

477,111

23,900

32,300

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย

130,000

-

-

-

-

-

(651,032,661)

339,589,539

14,400,000

-

-

-

4,667,992

2,500,716

88,623,782

89,068,635

(225,894,222)

(255,221,512)

(566,172,156)

413,956,972

(1,258,709,038)

(53,905,323)

-

-

-

-

278,531,110

(74,126,121)

(3,713,229)

(3,741,396)

-

-

(1,262,422,267)

(57,646,719)

278,531,110

(74,126,121)

(349,771,814)

407,177,671

(273,985,078)

328,734,644

926,766,543

519,588,872

706,872,404

378,137,760

576,994,729

926,766,543

432,887,326

706,872,404

เงินสดรับจาก(จ่าย)เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่บริษทั ย่อย - สุทธิ
เงินปนั ผลรับ

31 ค)
26

ดอกเบีย้ รับ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ

20

เงินสดได้มาจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากบริษทั ย่อย - สุทธิ

31 ง)

เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน
้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดปลายปี

7 ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 74 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
1

ข้อมูลทั ่วไป

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ซึ่ง ตัง้ ขึ้นในประเทศไทยและเป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษทั อื่นและ
ให้บริการด้านบริหาร และมีทอ่ี ยูต่ ามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของข้อมูลจึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ และถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 67.90
โดยเป็ นบริษทั ในเครือของ Tata Steel Limited ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย
TSGH ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้แจ้งให้บริษทั ทราบว่า ยังคงร่วมมือกับนักลงทุนที่ม ีศกั ยภาพเพื่อดําเนินการตามแผนการหา
พันธมิตรสําหรับธุรกิจของกลุ่มกิจการต่อไป
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การรับจ้างผลิต จําหน่ ายและซื้อมาขายไป สินค้า เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย
แห่งหนึ่งมีหนี้สนิ หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวน 2,439 ล้านบาท และ 2,375 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
จํานวนหนี้ ส ินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืม ระยะสัน้ จากบริษ ัท ใหญ่ เป็ นจํานวน 3,092 ล้านบาท และ 2,441 ล้านบาท ตามลํ าดับ
โดยบริษทั ใหญ่ รบั รองว่าจะยังคงสนับสนุ นด้านการเงินให้กบั บริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้บริษทั เ อ็น.ที.เอส. สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้จดั ทํา
แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว ทัง้ นี้บริษทั จัดการสภาพคล่องในลักษณะ
ของกลุ่มกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับบปีปี สิสิ้ น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
ส�สํำาหรั
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
2

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญซึง่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิ น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และข้อกําหนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.9 และนโยบายการบัญชีเรื่องสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ่ี ําหน่ าย) ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย ซึง่ จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใ ช้ประมาณการทางบัญชีท่สี ําคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารซึ่งจัดทําขึน้ ตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจการ
เปิ ดเผยเรื่องการใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม่ คี วามซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่ม ี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4
งบการเงินรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไม่ได้บนั ทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล มิลล์
เซอร์วสิ เซส จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษทั เหล็ก ก่อสร้างสยาม จํากัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธสี ่วนได้เสีย เนื่องจาก
บริษทั ไม่ม ีอิท ธิพลอย่างมีส าระสําคัญ ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานและไม่ม ีกรรมการที่ม ีอํานาจ
ลงนามผูกพันในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิ เซส จํากัด กลุ่มกิจการและบริษทั ย่อยดังกล่าวได้บนั ทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็ น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (หมายเหตุขอ้ 13)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีท่มี ี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่ มีนัยสําคัญต่อกลุ่มกิ จการ
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก)

มาตรฐานการรายการทางการเงิ นฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า (TFRS 15)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กําหนดหลักการ 5 ขัน้ ตอน ในการกําหนดและรับรูร้ ายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า
ซึง่ กําหนดให้กลุ่มกิจการต้องรับรูร้ ายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรูร้ ายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการ
ควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงจํานวนเงินที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินค้า
และบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรูร้ ายได้ตามหลักการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยัง
ผูซ้ ้อื ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง

104

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
16

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําส�หรั
2563
ำหรับปีบสิปี้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31มีนมีาคม
นาคมพ.ศ.
พ.ศ.
2563
กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ามาถือ
ปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิ รี บั รูผ้ ลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการ
ได้ใช้วธิ ปี ฏิบตั ทิ ่ผี อ่ นปรนสําหรับสัญญาทีเ่ สร็จสมบูรณ์และสัญญาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามข้อกําหนดของ TFRS 15
การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 15 มาถือปฏิบตั ิมผี ลกระทบต่อ วิธีปฏิบ ตั ิท างบัญชีของกลุ่ มกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องการรับรูร้ ายได้จากการขายและให้บริการโดย
-

การรับรู้รายได้จากการขายเป็ นการรับรูร้ ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time) สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
การควบคุมของสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และ
การรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็ นการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (over time) สําหรับภาระที่ต้องปฏิบ ตั ิ
ในสัญญาหลังจากส่งมอบการควบคุมของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้แก่ การประกันภัยและการขนส่งสินค้า

ั วนให้แต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ใิ นสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินค้า
มูลค่าของรายการจะต้องปนส่
หรือบริการตามสัญญาทีท่ ําไว้กบั ลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบตั ขิ อง
กลุ่มกิจการดังกล่าวไม่มสี าระสําคัญต่อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตารางต่อ ไปนี้แสดงจํานวนเงินของแต่ละรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปจั จุบนั จากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องรายได้ฉบับใหม่เทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ฉบับก่อน

จํานวนเงิ น
ตามที่รายงาน
พันบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
รายได้จากการขายและบริการทีเ่ กี่ยวข้อง
ต้นทุนขายและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

20,124,731
(19,378,925)
(185,001)

งบการเงิ นรวม
ผลกระทบจาก จํานวนเงิ นตามมาตรฐาน
TFRS 15
รายได้ฉบับก่อน
พันบาท
พันบาท

(78,196)
66,483
11,713

20,046,535
(19,312,442)
(173,288)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําส�หรั
บปีบสิปี้ นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
มีนมีาคม
2563
ำหรั
ที่ 31
นาคมพ.ศ.
พ.ศ.
2563
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยัง ไม่
มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
ก)

เครื่องมือทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่ วยงานต่างประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและ
การตัดรายการสินทรัพย์ท างการเงินและหนี้ส ินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ ง การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทัง้ หมด
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการ
ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมลู ค่าตํ่า

ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ท่เี กี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 23

เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
เรื่อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี เงิ นได้ ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าการรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเงินได้
ั
ของเงินปนผลจากตราสารทุ
น ให้รบั รูภ้ าษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรูร้ ายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เกิด
ั
กําไรทีน่ ํ ามาจัดสรรเงินปนผล

106

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริหมายเหตุ
ษัท ทาทาประกอบงบการเงิ
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
าหรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 มีมีนนาคม
าคม พ.ศ.
ส�สํำหรั
พ.ศ.2563
2563
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรื อ การจ่ ายชํา ระผลประโยชน์ ) ได้อ ธิบ ายให้ช ัดเจนเกี่ย วกับวิธีก ารบัญ ชีสํา หรับ กรณีท่ีม ีก ารแก้ไ ข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ของโครงการผลประโยชน์ ท่กี ําหนดไว้ โดยเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติท่เี ป็ นปจั จุบนั ณ วันที่ท่มี กี ารแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบริการในปจั จุบนั และดอกเบี้ยสุทธิสําหรับระยะเวลา
ทีเ่ หลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรือ่ ง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าหากสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไข
ที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั น้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือ พร้อ มที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้
มาโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องนํามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกูย้ มื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ท ั ่วไปด้วย
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับวิ ธีการทางภาษี เงิ นได้
ได้อธิบายวิธกี ารรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สนิ
ภาษีเงินได้ในงวดปจั จุบนั ในกรณีทม่ี คี วามไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.3

กิจการต้องสมมติว่าหน่ วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธกี ารทางภาษีท่มี คี วามไม่แน่ นอน และมีความรูเ้ กี่ยวกับ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็ นข้อในการพิจารณา
หากกิจการสรุปว่าไม่มคี วามเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ท่หี น่ วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับ วิธีการทางภาษีท่มี ีความ
ไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ที่เคยอ้างอิงในการใช้
ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลีย่ นแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการใช้ดลุ ยพินิจหรือประมาณการ

การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดที่กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมเมื่ อกลุ่มกิจการรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่ วนั ที่กลุ่มกิจการมีอํานาจ
ในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุน
จะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน

ข)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัด ออก กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั น้ จะมีหลักฐานว่าเกิดจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทโ่ี อน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
2.4

การรวมธุรกิ จ
กลุ่มกิจการถือปฏิบตั ิตามวิธซี ้อื สําหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิง่ ตอบแทนที่โอนให้
สําหรับการซือ้ ธุรกิจประกอบด้วย
- มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ่ี อนไป
- หนี้สนิ ทีก่ ่อขึน้ เพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม
- ส่วนได้เสียในส่วนของจ้าของทีอ่ อกโดยกลุ่มกิจการ
สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มา หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื
ในการรวมธุรกิจแต่ ละครัง้ กลุ่ม กิจการมีท างเลือ กที่จะวัด มูลค่าของส่วนได้เสีย ที่ ไม่ม ีอํานาจควบคุม ในผู้ถูกซื้อ ด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมหรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ ูกซือ้
ผลรวมของมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุตธิ รรม ของส่วน
ได้เสียในผูไ้ ด้รบั การลงทุนซึง่ ถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีทเ่ี ป็ นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่เกินกว่า มูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้
ทีไ่ ด้มา จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ธุรกิจจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุน
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
หากการรวมธุรกิจดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผซู้ ้อื ถืออยู่ในผู้ได้รบั การลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื กําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั ที่รบั รูไ้ ว้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ จะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายซึง่ จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของจะไม่มกี ารวัดมูลค่าใหม่

2.5

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงิน
ของกิจการและกลุ่มกิจการ
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บริ
ษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ส�สํำาหรั
บปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ หรือวันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกําไร
หรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกําไรหรือขาดทุนด้วย

2.6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ ายคืนเมื่อ ทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจํานวนเงินทีล่ ูกค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธรุ กิจ
กลุ่ม กิจการรับรู้ลูกหนี้ การค้าเมื่อเริม่ แรกด้วยจํานวนเงินของสิง่ ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อ นไขในการได้รบั ชําระ ในกรณีท่ีม ี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ยั สําคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปจั จุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.8

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ราคาทุนของสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวิธถี วั เฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก และสินค้า
คงเหลือประเภทสินค้าสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดบิ อะไหล่ วัสดุของใช้สน้ิ เปลืองและอื่นๆ คํานวณโดยวิธถี วั เฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ต้นทุน
ของสินค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํ าประกอบด้วยค่าวัตถุ ดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพื่อให้สนิ ค้านัน้ อยูใ่ นสภาพและสถานทีป่ จั จุบนั
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

2.9

เงินลงทุน
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึ่ง หมายถึง
มูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทางตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เ กิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูใ้ นกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายนัน้ ออกไป
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกําหนด
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั ่วไป
เงินลงทุนทั ่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจําหน่ายเงินลงทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จากการจําหน่ ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึง
ผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมที่รบั รูส้ ะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรวมอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน กรณีท่ีจําหน่ ายเงินลงทุนทีถ่ ือไว้ในตราสารหนี้ หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนทีจ่ าํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก

2.10 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ าย)ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ําหน่ าย)จะถูกจัดประเภทเป็ น สินทรัพย์ท่ถี ือไว้เพื่อขายเมื่อมูล ค่าตามบัญชีท่ีจะ
ได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ ต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ี
จําหน่าย) นัน้ จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนทีต่ ่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่มกิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจําหน่ าย)เพื่อให้เท่ากับ
มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิม่ ขึน้ ในมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรูไ้ ด้ไม่เกินผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเ่ คยรับรู้
กลุ่มกิจการจะไม่คดิ ค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ่ี ะจําหน่าย)ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
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2.11 ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่ แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุ นนัน้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐ กิจ
ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ เป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดนิ ไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่นื คํานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพื่ อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์สาํ นักงานและเครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ

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

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน
ผลกําไรหรือขาดทุ นที่เกิดจากการจําหน่ ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั จาก
การจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกําไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
2.12 ค่าความนิ ยม
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่บี ่งชี้ว่าค่าความ
นิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปนั ส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วย
สินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึน้ โดยหน่ วยที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้ จะต้องเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจการที่ใช้ในการประเมินค่าความ
นิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ ซื่งก็คอื บริษทั ย่อยแต่ละแห่ง
2.13 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การซือ้ สิทธิบตั รโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ซี ้ือมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยเมื่อเกิดขึน้
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2.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ มกิจการไม่ตดั จําหน่ ายสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนที่มอี ายุการให้ประโยชน์ ท่ไี ม่ท ราบได้แน่ นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่บี ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรับสินทรัพย์อ่นื กลุ่มกิจการ
จะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่บี ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงจํานวนที่สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อ มีเหตุ ให้เชื่อว่าสาเหตุ ท่ีทํ าให้เกิดการด้อ ยค่าในอดีต ได้หมดไป กลุ่ มกิจการจะกลับ รายการขาดทุ นจากด้อ ยค่า สําหรับ
สินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่คา่ ความนิยม
2.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของจํานวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปนั ส่วนระหว่างหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื่อ ให้ได้อ ตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่ อ หนี้ ส ินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญ ญา ภาระผูกพันตามสัญ ญาเช่ า จะบันทึก หักจาก
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
2.16 เงิ นกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั หักด้ วยต้นทุ นการจัดทํ ารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ค่าธรรมเนียมทีจ่ า่ ยไปเพื่อให้ได้เงินกูย้ มื มาจะรับรู้เป็ นค่าธรรมเนียมรอการรับรูจ้ นกระทั ่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะนํ าไปรวมคํานวณ
ตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็ นไปได้ท่จี ะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนี ยมนี้ จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ าและ
ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกูย้ มื ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผู กพันตามสัญญานัน้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้
ถูกยกเลิกไปหรือสิน้ สุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ทางการเงินที่สน้ิ สุดลงหรือที่ได้โอนให้กบั กิจการอื่นและ
สิง่ ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึง สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงิ นสดที่โ อนไปหรือหนี้ส ินที่รบั มาจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสี ิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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จ�ำกัด (มหาชน)
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าหรับปี สิ้น
สุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 นเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

2.17 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยมื ของเงินกู้ยมื ที่กู้มาโดยทั ่วไปและที่กู้มาเป็ นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการ
ผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ท่ตี ้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนํ ามา
รวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนํ าเงินกู้ยมื ที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวม
ต้นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ส้นิ สุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไขให้อยู่ใน
สภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขายได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนการกูย้ มื อื่น ๆ รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดขึน้
2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูใ้ น
งบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รบั รูโ้ ดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้คอ่ นข้างแน่ วา่ จะมีผลบังคับใช้
ภายในสิน้ รอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีท่กี ารนํ า
กฎหมายภาษีไปปฏิบ ตั ิข้นึ อยู่กบั การตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มื่อเกิดผลต่างชั ่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และราคาตามบัญชีท่แี สดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลต่างชั ่วคราวทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
-

การรับรู้เริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ที่ เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิ จ และไม่มผี ลกระทบต่อ
กําไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชั ่วคราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า ที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั ่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั ่วคราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิดขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบ
ระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํ า
จํานวนผลต่างชั ่วคราวนัน้ มาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ที่จะนํ าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกัน
ซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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บริ
ษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 นเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
2.19 ผลประโยชน์ พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิน้ รอบระยะเวลา
บัญชี เช่น เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอื่น ๆ ของพนักงานปจั จุบนั รับรูต้ ามช่วงเวลา
การให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ มกิจการจะบันทึกหนี้สนิ ด้วยจํานวนที่คาดว่า
จะต้องจ่าย

ข)

โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ภายใต้ขอ้ กําหนดตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530) กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระเพิม่ เติมเมื่อได้จา่ ยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ น
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ

ค)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ทพ
่ี นักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึน้ อยู่
กับปจั จัยหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปี ทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ น้ี คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้
ซึ่งมูลค่าปจั จุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทน
ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ น สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนดของหุน้ กู้
ใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ นจากการวัดมูล ค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึน้ และ
รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน

ง)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มกิจการให้ทองเป็ นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทํางานให้กลุ่มกิจการเป็ นเวลาครบทุก 5 ปี แต่สงู สุดไม่เกิน 7 รอบ
หนี้สนิ ผลประโยชน์ พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กําไรและขาดทุน
จากการวัดมูลค่าใหม่ทบ่ี นั ทึกในกําไรหรือขาดทุน

จ)

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
กลุ่มกิจการจะรับรูผ้ ลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์
และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุ นสําหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ ท่ีม ีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั
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บริหมายเหตุ
ษัท ทาทาประกอบงบการเงิ
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ส�สํำหรั
บปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
2.20 ประมาณการหนี้ สิน
กลุ่ม กิจการมีภ าระผูกพันในปจั จุบ นั ตามกฎหมายหรือตามข้อ ตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต
ซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการ
จํานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มูลค่าปจั จุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํ ามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.21 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหักในส่วน
ของเจ้าของ
2.22 การรับรู้รายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ทเ่ี กิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อ่นื ๆ ที่กลุ่ มกิจการได้รบั จากการขนส่งสินค้า
และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธรุ กิจ
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้สทุ ธิจากภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่จี ะได้รบั ชําระ
เมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สําหรับสัญญาที่มหี ลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็ น
แต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทิ แ่ี ยกต่างหากจากกัน และต้องปนั ส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ิ
ตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่ มกิจการจะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
การขายสินค้า
กลุ่มกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายสินค้า ซึ่งจะรับรูร้ ายได้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านัน้ ไปยังลูกค้าซึ่งก็คอื เมื่อส่งมอบสินค้า
และไม่มภี าระผูกพันทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึน้ เมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานที่
ที่กําหนด ความเสี่ยงของการล้าสมัยและการสูญเสียได้ถูกโอนไปยังผูข้ าย และเมื่อผูข้ ายได้ยอมรับสินค้าตามสัญญาขายแล้ว
ซึง่ ภาระผูกพันของกลุ่มกิจการสิน้ สุดลงหรือกลุ่มกิจการมีขอ้ บ่งชีว้ า่ เกณฑ์ในการยอมรับทัง้ หมดเป็ นทีน่ ่าพอใจ
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ษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
โดยปกติสนิ ค้าจะขายพร้อมกับให้ส่วนลดตามปริม าณโดยอ้างอิงจากยอดขายทัง้ หมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จาก
การขายนี้จะรับรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยส่วนลดตามจํานวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยใช้วธิ มี ลู ค่าที่คาดหวัง
จากข้อมูลในอดีต โดยกลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้กต็ ่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะไม่มกี ารกลับรายการอย่างมีนัยสําคัญ
หนี้สนิ ทีต่ อ้ งชําระคืน (รวมอยูใ่ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ) จะรับรูส้ าํ หรับส่วนลดตามปริมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้ กบั ลูกค้า
ที่เกี่ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิน้ รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกิจการพิจารณาว่าไม่มอี งค์ประกอบทางการเงินที่มนี ัยสําคัญ
เนื่องจากการขายมีระยะเวลาการชําระเงินภายใน 10 ถึง 90 วัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ั ่วไปในตลาด
ภาระผูกพันของกลุ่มกิจการในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผดิ ปกติภายใต้เงื่อนไขการรับประกันจะรับรูเ้ ป็ นประมาณการหนี้ สนิ
และต้นทุนขาย
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็ นจุดที่กลุ่ม กิจการมีสิทธิได้รบั สิง่ ตอบแทนโดยไม่มเี งื่อนไขอื่นใด
เว้นแต่กําหนดเวลาในการชําระเงิน
การให้บริการ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริก ารที่มลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา
โดยทีไ่ ม่ได้คาํ นึงถึงรอบระยะเวลาการชําระเงินตามสัญญา
สิง่ ตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กบั ลูกค้า
สิง่ ตอบแทนที่จ่ายให้กบั ลูกค้าหรือจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคต จะรับรู้
เป็ นรายการหักจากรายได้ เว้นแต่การจ่ายสิง่ ตอบแทนนัน้ เป็ นการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สินค้าหรือบริการแยกต่างหาก
องค์ประกอบของการจัดหาเงิน
กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มกี ารทําสัญญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือ บริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและการชําระเงิน
ของลูกค้าจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน (Time value of money)
รายได้อ่นื
รายได้อ่นื รับรูต้ ามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
-

เงินปนั ผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริษทั มีสทิ ธิในการรับเงินปนั ผล
รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นทีเ่ ป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
รายได้จากการขายเศษซากรับรูเ้ มื่อมีการขายเกิดขึน้ จริง

2.23 การจ่ายเงินปันผล
เงินปนั ผลทีจ่ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของกิจการจะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลได้รบั การอนุ มตั จิ าก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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3
3.1

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิ น
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสีย่ งทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ งด้านมูลค่ายุตธิ รรมอันเกิด
จากการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ งด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสีย่ ง
ด้านราคา) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึง
มุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบที่ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
การจัดการความเสีย่ งดําเนินงานโดยฝา่ ยบริหารเงินส่วนกลาง เป็ นไปตามนโยบายที่อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสีย่ งทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทํางานอย่ างใกล้ชดิ กับ
หน่วยปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ


ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้นึ กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มกิจการไม่มสี นิ ทรัพย์ทต่ี อ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ อย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่ ม กิจ การได้กู้ยืม เงิน เพื่อ ใช้ใ นการดํา เนิ นงาน ซึ่ งต้อ งจ่า ยอัต ราดอกเบี้ย แบบลอยตัว อย่า งไรก็ต าม กลุ่ ม กิจ การ
มีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดเตรียมแผนการดําเนินงานไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มเี วลา
เพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชื่อ ต่าง ๆ ที่มเี งื่อ นไขอัตราดอกเบี้ยที่ดแี ละมีค วามเหมาะสมกับ
กลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนัน้



ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
กลุ่มกิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่ เหมาะสมเพื่อทําให้
เชื่อมั ่นได้วา่ ได้ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชื่ออยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม



ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดทีม่ อี ย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหา
แหล่ง เงินทุ น แสดงให้เ ห็นได้จากการที่ม ีวงเงินอํา นวยความสะดวกในการกู้ยืม ที่ไ ด้ม กี ารตกลงไว้แ ล้วอย่างเพียงพอ
ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตงั ้ เป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเชื่อ
ทีต่ กลงไว้ให้เพียงพอ



ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มกิจการจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการซื้อสินค้า
จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนัน้
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3.2

การบัญชีสาํ หรับอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่องมือทางการเงินและกิ จกรรมป้ องกันความเสี่ยง
กลุ่มกิจการได้ทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมือดังกล่าวรับรูใ้ นงบการเงินในวันเริม่ แรก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่กลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยน
ด้ว ยการกํ า หนดอัต ราที่จ ะใช้ ร ับ รู้สิน ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น สกุ ล เงิน ต่ า งประเทศที่จ ะได้ร บั จริง หรือ ที่จ ะใช้ร ับ รู้ห นี้ สิน ที่เ ป็ น สกุ ล
เงินต่างประเทศที่จะต้องจ่ายชําระ และวัดมูลค่าของอนุ พนั ธ์ทางการเงินภายหลังจากการรับรูเ้ มื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการกําไรและรายการขาดทุ นจากเครื่องมืออนุ พนั ธ์จะนํ ามาหักกลบลบกันในการนํ าเสนอรายงานทางการเงิน และจะแสดงรวม
อยูใ่ นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ทเ่ี ป็ นเครื่องมือทางการเงินทีก่ ลุ่มกิจการเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
การประมาณมูลค่ายุติธรรม

3.3

เครื่องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมจําแนกตามวิธกี ารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถ
แสดงได้ดงั นี้




ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง ) ในตลาดที่มสี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สนิ อย่าง
เดียวกัน
ข้อ มูลระดับที่ 2 ได้แ ก่ ข้อ มูลอื่นนอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้อ ขายซึ่งรวมอยู่ในข้อ มูลระดับ 1 ทัง้ ที่ส ามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ าํ นวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งไม่ได้ม าจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จ ากตลาด (ข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้)

ไม่มรี ายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงวิธกี ารประมาณมูลค่ายุตธิ รรมระหว่างปี
ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ

4

การประมาณการ และการใช้ดลุ ยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปจั จัยอื่น ๆ
ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มกิจการได้กําหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุ น
อันเป็ นผลมาจากการที่ลูก ค้า ไม่ม ีค วามสามารถในการชํา ระหนี้ ค่า เผื่อ หนี้ ส งสัยจะสูญ นั ้ น เป็ น ผลมาจากการที่ก ลุ่ม กิจ การ
ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึง่ การประเมินนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ ในอดีตของการติดตามทวงถาม
ความมีช่อื เสียง และการผิดนัดชําระหนี้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
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บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับบปีปี สิสิ้ น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
ส�สํำาหรั
31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
2) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
กลุ่มกิจการประมาณค่า เผื่อการลดลงมูลค่าสินค้าคงเหลือเพื่อให้ส ะท้อนถึงมูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั ของสินค้าคงเหลือ โดย
ฝ่ายบริห ารได้ใ ช้ดุล ยพินิ จในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมัยและเคลื่อ นไหวช้า ของสิน ค้า สินค้าคงเหลือ จะถู ก
ตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเสื่อมสภาพและไม่สามารถขายได้
3) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝา่ ยบริหารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของกลุ่มกิจการโดยฝา่ ยบริหาร
จะมีการทบทวนค่าเสื่อ มราคาเมื่อ อายุการใช้ง านมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อ น หรือมีการตัดจําหน่ าย
สินทรัพย์ทเ่ี สื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
4) การด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่ ม กิจการทดสอบการด้อ ยค่าของค่า ความนิ ยมทุ ก ปี ตามที่ได้กล่ าวในหมายเหตุ ข้อ 2.12 มูล ค่าที่คาดว่าจะได้ร บั คืนของ
หน่ วยสิน ทรัพ ย์ท่ีก่อ ให้เ กิด เงิน สด พิจ ารณาจากการคํานวณมู ล ค่ า จากการใช้ การคํา นวณดัง กล่ าวอาศัยการประมาณการ
(หมายเหตุขอ้ 16)
5) การรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิน ทรัพ ย์ภ าษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชีจะรับ รู้เ มื่อ กลุ่ ม กิจ การคาดการณ์ ไ ด้แน่ น อนว่า จะมีป ระโยชน์ ท างภาษีใ นอนาคต โดย
การประเมินจากโอกาสทีก่ ลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้พจิ ารณาจากจํานวนกําไรทางภาษีท่คี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพื่อประมาณการจํานวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทก่ี ลุ่มกิจการควรรับรู้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
5

การจัดการเงิ นทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุ นของกลุ่ มกิ จการนัน้ เพื่อดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อ เนื่องของ
กลุ่ ม กิจ การ เพื่อ สร้า งผลตอบแทนต่ อ ผู้ถือ หุ้น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ท่ีม ีส่ ว นได้เ สีย อื่น และเพื่อ ดํ า รงไว้ซ่ึง โ ครงสร้า งของทุ น
ทีเ่ หมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงิน ปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออก
หุน้ ใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สนิ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
6

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดําเนิ นงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มอี ํา นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดํา เนินงาน
(คณะกรรมการ) ได้รบั และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ
ส่วนงาน
การดํา เนิ น งานของกลุ่ ม กิจ การเกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นงานธุ ร กิจ เดีย วคือ การผลิต และจํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์เ หล็ก ทรงยาวซึ่ ง ตัง้ อยู่ใ น
ประเทศไทย การขายของบริษทั ย่อยส่วนใหญ่ เป็ นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่ง ออกต่ างประเทศนัน้ เป็ นสัดส่วนที่ ไม่ม ี
สาระสําคัญ ดังนัน้ รายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนขาย กําไรขัน้ ต้น กําไรสําหรับปี และสินทรัพย์ทงั ้ หมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบที่
นําเสนอในงบการเงินนี้
ในระหว่างปี ส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องมีจงั หวะเวลาการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบตั ติ าม
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้ (point in time) จํานวน 20,044 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 22,105 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบตั ติ าม
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ (over time) จํานวน 81 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 117 ล้านบาท)
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซง่ึ มีรายการกับกลุ่มกิจการเป็ นสัดส่วนเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 10.0 ของรายได้ทงั ้ หมดของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2562 : กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซ่งึ มีรายการกับกลุ่ม
กิจการเป็ นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10.0 ของรายได้ทงั ้ หมดของกลุ่ มกิจการเป็ นจํานวน 1 ราย ซึ่งรายได้จากการขายให้แก่
ลูกค้ามีจาํ นวน 2,400 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการขายในประเทศ)
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
รายได้จากส่วนงาน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
7
ก)

18,288,118
1,836,613
20,124,731

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
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19,753,096
2,469,270
22,222,366

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

1

1

-

-

511,214
65,780
576,995

50,127
876,639
926,767

419,934
12,953
432,887

2,312
704,560
706,872
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

อัตราดอกเบีย้
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
ข)

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

0.55
0.05 - 0.50

0.55
0.05 - 0.08

0.05 - 0.87

รายการปรับปรุงอื่นทีไ่ ม่ใช่เงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคาร
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ตัดจําหน่ายเจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
กําไรจากการขายเงินลงทุน

ค)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

(392)

(439)

(15)

(21)

1,925
(130)
1,403

1,561
(6,067)
(4,945)

1,925
1,910

1,561
1,540

เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น และ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย

ง)

0.10 - 0.87

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

14,247

(76,469)

(1)

1,225

(7,486)
(11,948)
(5,187)

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

386
(296)
89

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

การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายทีเ่ กิดจากการกูย้ มื สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ดอกเบีย้ จ่าย
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(53,654)

(74,499)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
(28,648)

(33,509)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับ
บปีปี สิสิ้ น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
ส�สํำาหรั
31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
จ)

รายการทีไ่ ม่เกีย่ วกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
เงิน ลงทุ น ในหลักทรัพย์เผื่อ ขายในงบการเงินรวมสํา หรับ ปี ส้ินสุ ดวันที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2562 บันทึกด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติธ รรม
กลุ่มกิจการบันทึกขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 2.3 ล้านบาท
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตดั สินใจขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และรับรูก้ ําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 0.13 ล้านบาท
รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเงินสดทีเ่ กิดจากการซือ้ และการเพิม่ ขึน้ ของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสําหรับ ปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนยกมา
59,133
13,485
3,537
254
บวก ซือ้ ระหว่างปี
199,222
303,847
266
18,017
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
(245,494)
(258,199)
(3,787)
(14,734)
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนยกไป
12,861
59,133
16
3,537
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินเพิม่ ขึน้
จากการซือ้ อาคาร และอุปกรณ์
42,975
-

8

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 31 ข))
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื - กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 31 ข))
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

497,726

680,939

-

-

226,196
(93,307)
630,615
2,943

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

10,676
10,676
28

9,428
9,428
-

44
262
16,414
650,278

328
669
27,220
675,598

13,678
262
5,834
30,478

7,464
669
13,427
30,988

ลูกหนี้การค้ามีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามปกติทก่ี ําหนดไว้ 10 วัน ถึง 90 วัน (พ.ศ. 2562 : 10 วัน ถึง 90 วัน)
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บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับบปีปี สิสิ้ น
31 มีมีนนาคม
ส�สํำาหรั
้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
าคม พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างเกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

567,018

531,896

10,676

9,428

58,238
5,359
93,307
723,922
(93,307)
630,615

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

10,676
10,676

9,428
9,428

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการได้ทําสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหนี้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ซึง่ รายการดังกล่าวได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผ่ ซู้ อ้ื ยอมรับไปยังผู้ซอ้ื แล้ว
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนี้ให้กบั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็ น
จํานวน 9,195 ล้านบาท และ 9,274 ล้านบาท ตามลําดับ
9

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

วัตถุดบิ
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป
อะไหล่
วัสดุของใช้สน้ิ เปลือง และอื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
- อะไหล่
- วัสดุของใช้สน้ิ เปลืองและอื่น ๆ
บวก สินค้าระหว่างทาง

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

694,352
225,981
786,780
477,047
277,203
2,461,363

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

-

-

(49,997)
(18,192)
2,393,174
122,159
2,515,333

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

-

-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
ต้นทุนขายทีร่ บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
ตัดจําหน่ ายลูกกลิง้
10

19,378,925
36,562

21,619,553
34,941

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

113,377
14,206
127,583

128,700
12,391
141,091

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
529
529

552
552

เงิ นลงทุนเผื่อขาย

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนเผื่อขายสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ขายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

1,200
(1,200)

3,500
-

-

-

-

(2,300)
1,200

-

-

เงินลงทุนเผื่อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั มหาชนจํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่า
ยุตธิ รรมของเงินลงทุนอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ ล่าสุด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี โดยมูลค่ายุตธิ รรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลําดับชัน้
ของมูลค่ายุตธิ รรม
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ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
จัดตัง้ ขึน้
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ในประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
2,554,386
3,656,874
9,181,787
15,393,047

ราคาทุน
(3,380,000)
(3,380,000)

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

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

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

งบการเงินเฉพาะกิ จการ (หน่ วย : พันบาท)
วิ ธีราคาทุน
วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ค่าเผื่อ
ราคาตาม
ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
บัญชี (สุทธิ )
ราคาทุน
การด้อยค่า

37

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

ราคาตาม
บัญชี (สุทธิ )

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ทําการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและพบว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนไม่ต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนัน้ จึงไม่มกี ารตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิม่ ขึน้

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

รายละเอียดเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้

12 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

บริษษทั ัททาทา
ล (ประเทศไทย)
จํากัด จ�(มหาชน)
บริ
ทาทาสตีสตี
ล (ประเทศไทย)
ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะกินจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ
เฉพาะกิจการ
ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิ้นสิสุ้นดสุวันดทีวั่ 31นทีมี่ น31าคมมีนพ.ศ.
าคม2563พ.ศ. 2563

ทาทาสตี
สตีลล(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จ�จํำากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริบริษษัททั ทาทา
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
หรับบปีปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
ส�สํำาหรั
พ.ศ.2563
2563
13

เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริษ ัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
ซึง่ ถือหุน้ โดยบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มอี ท
ิ ธิพลอย่างมี
สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน และไม่มกี รรมการทีม่ อี ํานาจลงนามผูกพันในบริษ ท
ั สยาม สตีล มิลล์
เซอร์วสิ เซส จํากัด กลุ่ม กิจการได้บ นั ทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุน เป็ นเงินลงทุ นระยะยาวอื่นเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีจํานวน 146.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176.40 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นระยะยาวอื่น ถูกประเมินโดยใช้วธิ กี ระแสเงินสดคิดลดซึ่งประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ มูลค่ายุตธิ รรมนี้
ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 3 ของลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
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549,465
42,975
1,068
13,763
(8,363)
8,363
(79,954)
527,317

798,694
798,694
798,694
798,694

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

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

798,694
798,694

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน อาคารและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
เพิม่ จากประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นปสุระกอบงบการเงิ
ดวันที่ 31 มีนาคมนพ.ศ.
2563

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 สาํ นักงาน
และเครื่องตกแต่ง
พันบาท

งบการเงิ นรวม

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

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

39

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
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798,694
798,694
798,694
798,694
798,694
798,694

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,548,673
(2,968,666)
(1,124,556)
455,451

527,317
713
(43)
43
(72,579)
455,451

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

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน อาคารและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

12,750,804
(10,421,642)
(778,855)
1,550,307

1,672,211
4,362
228,677
(24,872)
24,872
(14,735)
14,735
(354,943)
1,550,307

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

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
พันบาท

240,891
(178,345)
(7)
62,539

67,559
2,963
14,847
(3,334)
3,325
(18)
18
(22,821)
62,539

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

อุปกรณ์ สาํ นักงาน
และเครื่องตกแต่ง
พันบาท

งบการเงิ นรวม

2,746
(2,593)
153

164
45
(56)
153

2,701
(2,537)
164

ยานพาหนะ
พันบาท

24,814
24,814

83,042
186,054
(244,282)
24,814

83,042
83,042

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

40

18,366,622
(13,571,246)
(1,903,418)
2,891,958

3,148,987
193,379
(28,249)
28,240
(14,753)
14,753
(450,399)
2,891,958

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

รวม
พันบาท

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ
ษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายการซือ้ ในตารางข้างต้นในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ได้รวมการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีก่ ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่าจํานวน
43 ล้านบาท
เมื่อ วัน ที่ 14 มิถุ น ายน พ.ศ. 2560 ได้เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ บ ริเ วณสถานี จ่ า ยไฟฟ้ าย่ อ ยของบริษ ัท เหล็ ก สยาม (2001) จํ า กัด
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้ อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ซ่งึ ตัดค่าเสื่อมราคาทัง้ จํานวนแล้ วได้รบั ความเสียหายบางส่วน สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทั ย่อยได้รบั เงินชดเชยความเสียหายครบทัง้ จํานวนแล้ว จากบริษทั ประกัน
เป็ นจํานวนเงิน 24 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ บันทึกอยูใ่ นรายได้อ่นื ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หมายเหตุ 26)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณเตาหลอมเหล็กของบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทํา ให้อ าคาร เครื่อ งจัก ร และอุ ป กรณ์ ซ่ึง ตัดค่า เสื่อ มราคาเกือ บทัง้ จํานวนแล้วได้รบั ความเสีย หายบางส่ว น สํา หรับ ปี สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทั ย่อยได้รบั เงินชดเชยความเสียหายครบทัง้ จํานวนแล้วจากบริษทั ประกันภัยเป็ นจํานวนเงิน
68 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ บันทึกอยูใ่ นรายได้อ่นื ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หมายเหตุ 26)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
โรงงานมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

42,975
(4,250)
38,725

42,975
(2,102)
40,873

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

-
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ
ษัท ทาทาประกอบงบการเงิ
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ สาํ นักงาน
งานระหว่าง
อาคาร และเครื่องตกแต่ง
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม
พันบาท

-

80,011
(47,306)
32,705

234
234

80,245
(47,306)
32,939

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
เพิม่ จากประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,733
(594)
4,139

82,145
(53,246)
28,899

-

86,878
(53,840)
33,038
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
าหรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31 มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563
ส�ำสํหรั
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ สาํ นักงาน
งานระหว่าง
อาคาร และเครื่องตกแต่ง
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,733
(594)
4,139

82,145
(53,246)
28,899

-

86,878
(53,840)
33,038

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

4,139
(722)
3,417

28,899
224
(1,890)
1,881
(18)
18
(9,584)
19,530

-

33,038
224
(1,890)
1,881
(18)
18
(10,306)
22,947

4,733
(1,316)
3,417

80,461
(60,931)
19,530

-

85,194
(62,247)
22,947

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
เฉพาะกิจจการ
การ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
15 สิ นทรัพย์ไม่ใช้งานเพือ่ รอการขาย - สุทธิ

รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

2,395,713
(538,164)
(1,397,549)

2,395,713
(538,164)
(1,397,549)

-

-

460,000

460,000

-

-

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้ตดั สินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)
ของ บริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกิจการ เนื่องจากวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาเศษเหล็ก อีกทัง้ ราคายังมีความผันผวนสูง ทําให้เกิดผลเสียต่อการบริหารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2560 ผู้บ ริห ารของกลุ่ ม กิจ การตัด สิน ใจขายเครื่อ งจัก ร อุ ป กรณ์ เ ตาถลุ ง MBF พร้อ มอะไหล่ แ ละ
วัสดุส้นิ เปลืองที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มกิจการเริม่ ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซ้อื ดังนัน้ กลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์
โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลืองเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
TSGH ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการหาพันธมิตรสําหรับธุรกิจของกลุ่มกิจการ การขายเครื่องจักร อุปกรณ์
และอะไหล่ของ MBF จึงถูกระงับชั ่วคราว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการยืนยันว่ายังคงยึดถือในแผนการขาย
สินทรัพย์เหล่านี้ แต่ระยะเวลาที่คาดว่าการขายจะเสร็จสิ้นมีความเป็ นไปได้ท่จี ะเกินกว่า 1 ปี ดังนัน้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจึงจัด
ประเภทสินทรัพย์เหล่านี้เป็ นสินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้จดั ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใหม่เป็ นสินทรัพย์ไม่ใช้
งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกว่าและเพื่อให้เปรียบเทียบได้กบั การนํ าเสนอในงบการเงินของปี
ปจั จุบนั
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 มีมีนนาคม
าคม พ.ศ.
พ.ศ. 2563
ส�สํำาหรั
2563
ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มกี ารจัดประเภทใหม่
ั บนั
เพื่อให้เปรียบเทียบได้กบั การแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปี ปจจุ

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

ตามที่ รายงานเดิ ม
พันบาท

งบการเงิ นรวม
การจัดประเภท
รายการใหม่
พันบาท

ภายหลังการจัด
ประเภทรายงานใหม่
พันบาท

460,000

(460,000)

-

-

-

460,000
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บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�สําำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31มีมีนนาคม
าคม พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
16

ค่าความนิ ยม - สุทธิ
งบการเงิ นรวม
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

3,456,014
3,456,014

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

3,456,014
3,456,014

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

ค่าความนิยมเกิดจากการซื้อบริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม โดยเปลีย่ นเป็ นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ทําการประเมินการด้อยค่า ของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั คืนไม่ต่าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนัน้ ไม่มกี ารด้อยค่าทีจ่ าํ เป็ นต้องรับรูเ้ พิม่ ขึน้
ั วนให้แก่หน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ทีถ่ ูกกําหนดตามส่วนงาน (บริษทั ย่อย)
ค่าความนิยมได้ถูกปนส่
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
การปนั ส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม

การปนั ส่วนค่าความนิยม

เหล็กสยาม (2001)
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
เหล็กก่อสร้างสยาม
ล้านบาท

1,685

1,771

พ.ศ. 2562
รวม เหล็กสยาม (2001) เหล็กก่อสร้างสยาม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
3,456

1,685

1,771

รวม
ล้านบาท
3,456

ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้

กําไรขัน้ ต้น1
อัตราการเติบโต2
อัตราคิดลด3
1
2

3

ค่าความนิ ยม
จากการลงทุนใน
บริษทั เหล็กสยาม
(2001) จํากัด

ค่าความนิ ยม
จากการลงทุนใน
บริษทั เหล็ก
ก่อสร้างสยาม จํากัด

ร้อยละ 4.5
ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 10.7

ร้อยละ 8.3
ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 10.7

กําไรขัน้ ต้นจากงบประมาณ
อัตราการเติบโตถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด
อัตราคิดลดก่อนภาษีทใ่ี ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด
ฝา่ ยบริหารพิจารณากําไรขัน้ ต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ย ถ่วงนํ้ าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราคิดลด
ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีท่สี ะท้อนถึงความเสีย่ งซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนงานนัน้ ๆ
ข้อสมมติฐานหลักทีม่ ผี ลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด
ในส่วนงานของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนคํานวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าจากการใช้มจี ํานวนมากกว่า
มูลค่าตามบัญชีอยู่ 58.22 ล้านบาท หากมีการลดอัตราการเติบโตลงร้อยละ 0.22 หรือเพิม่ อัตราการคิดลดขึน้ ร้อยละ 0.16 จะทําให้
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเท่ากับราคาตามบัญชี

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
17

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
งบการเงินรวม
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติ ดตัง้
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม
พันบาท

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

28,303
42
6,364
(4,162)
4,161
(5,125)
29,583

2,487
5,801
(6,364)
(1,924)
-

30,790
5,843
(6,086)
4,161
(5,125)
29,583

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

275,292
(245,709)
29,583

-

275,292
(245,709)
29,583

136
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สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิ้นสิ้นสุสุดดวันวันทีที่ 31่ 31มีนมีนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
คอมพิ วเตอร์
ระหว่างติ ดตัง้
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

รวม
พันบาท

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

15,189
42
(4,162)
4,161
(2,785)
12,445

1,924
(1,924)
-

17,113
42
(6,086)
4,161
(2,785)
12,445

248,203
(235,758)
12,445

-

248,203
(235,758)
12,445
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
18

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

3,573

3,733

1,015

1,001

54,195
57,768

44,871
48,604

16,956
17,971

11,357
12,358

(4,104)

(4,463)

-

-

(10,378)
(14,482)

(22,237)
(26,700)

-

-

43,286

21,904

17,971

12,358

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิม่ (ลด)ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม่ (ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี
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21,904
17,884
3,498
43,286

36,975
(15,847)
776
21,904

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
12,358
5,276
337
17,971

12,525
335
(502)
12,358

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษษทัทั ทาทา
(ประเทศไทย) จ�จํำากักัดด (มหาชน)
บริ
ทาทา สตี
สตีลล (ประเทศไทย)
(มหาชน)
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ส�สําำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

1 เมษายน
พ.ศ. 2562
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์อนุ พนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่วนต่างมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาจาก
การรวมธุรกิจ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

งบการเงิ นรวม
เพิ่ ม(ลด)ใน
เพิ่ ม(ลด)ใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

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

(36)
(8,374)
14,216
5,806

3,358
3,358

736
907
151
55,974
57,768

(140)
(59)
(8,175)

(71)
8,175

140
-

(130)
-

(18,326)
(26,700)

3,974
12,078

140

(14,352)
(14,482)

21,904

17,884

3,498

43,286
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บริ
(ประเทศไทย) จ�จํำากักัดด (มหาชน)
บริษษัททั ทาทา
ทาทา สตี
สตีลล (ประเทศไทย)
(มหาชน)
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

1 เมษายน
พ.ศ. 2561
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่วนต่างมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้มาจาก
การรวมธุรกิจ

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงิ นรวม
เพิ่ ม(ลด)ใน
เพิ่ ม(ลด)ใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกิน
จํานวนทีเ่ ป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนนั ้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษี
เงินได้จาํ นวน 1,091 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,040 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 5,457 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 5,202 ล้านบาท)
ที่สามารถยกไปเพื่อหัก กลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดัง กล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับบปีปี สิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
ส�สํำาหรั
31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

1 เมษายน
พ.ศ. 2562
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ่ม(ลด)ใน
เพิ่ม(ลด)ใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

187
12,171
12,358

1 เมษายน
พ.ศ. 2561
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(36)
5,312
5,276

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

337
337

151
17,820
17,971

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ่ม(ลด)ใน
เพิ่ม(ลด)ใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พันบาท

12,525
12,525

187
148
335

(502)
(502)

187
12,171
12,358

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกินจํานวน
ที่เป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ ทางภาษีนัน้ บริษทั ไม่ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้จํานวน
17 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 86 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176 ล้านบาท) ที่สามารถ
ยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
19 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลรอขอคืน
อื่น ๆ

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

102,327
10,243
112,570

88,536
11,090
99,626

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
67,022
4,185
71,207

53,445
4,161
57,606
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
20 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

1,720,436
4,725,858
(5,984,567)
461,727

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

-

900,000
(900,000)
-

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน - บริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อยจํานวนทัง้ สิน้ 462 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,720 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.97 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และ ร้อยละ BIBOR+2 BIBOR+2.1 ต่อปี ) และมีกําหนดชําระคืน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 : ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
21 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 31 ข))
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 31 ข))
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

435,793

628,425

-

-

2,347
17,046

2,285
69,820

4,199

10,484

2,267
14,968
410,713
883,134

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

5,027
59,178
68,404

6,363
46,003
62,850

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริ ษท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัทั ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
22

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น - สุทธิ

จํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายซึง่ บันทึกเป็ นหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จา่ ยทางการเงินในอนาคต
ของสัญญาเช่าการเงิน
ั
มูลค่าปจจุบนั ของหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงิน

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

3,685
14,484
51,382

3,713
14,586
54,965

-

-

(28,769)

(31,395)

-

-

40,782

41,869

-

-

1,129
39,653

1,087
40,782

-

-

40,782

41,869

-

-

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่วนทีห
่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน
ั บนั ของหนี้สนิ ภายใต้สญ
มูลค่าปจจุ
ั ญาเช่า
การเงิน
ั บนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าปจจุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกิน 5 ปี

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

1,129
5,024
34,629
40,782

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

-
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บริ ษท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัทั ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�สําำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
หนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกําไรจาก
การดําเนินงาน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ทร่ี บั รูใ้ น
(กําไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

314,198
26,474
340,672

197,174
19,986
217,160

78,833
2,967
81,800

51,339
2,289
53,628

100,714
8,703
109,417

22,397
2,776
25,173

25,810
974
26,784

5,973
215
6,188

26,043

1,011

1,684

(2,512)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานเป็ นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ่ง ให้ผลประโยชน์ แก่ พนักงานในรูป
การประกันระดับ เงิน เกษียณอายุท่ีจะได้ร บ
ั โดยผลประโยชน์ ท่ีให้จะขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการทํ างานและเงินเดือ นในปี สุดท้ายของ
พนักงานก่อนทีจ่ ะเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน - ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปี ส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลีย่ นแปลง
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
ั บนั
ต้นทุนบริการปจจุ
ต้นทุนดอกเบีย้
กลับรายการประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ พนักงาน
โอนประมาณการภาระผูกพันให้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การวัดมูลค่าใหม่
(กําไร)ขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์
ขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
กําไรทีเ่ กิดจากประสบการณ์
จ่ายผลประโยชน์ พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี
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197,174

186,158

51,339

55,648

68,332
28,744
3,638

18,913
5,326

16,371
8,552
887

6,440
1,375

-

(1,842)
(2,224)

-

(1,842)
(2,224)

(1,492)

1,145

(417)

(1,517)

45,763
(18,228)
(9,733)
314,198

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

7,270
(5,169)
78,833

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

56
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลีย่ นแปลงที่สําคัญได้แก่ ค่าชดเชยสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ
และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจํานวน 300 วันของค่าจ้างอัต ราสุดท้ายเป็ น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้มผี ลทําให้ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานเพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวน 68 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท สําหรับ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นในระหว่างปี ส้นิ สุดวัน ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริการปจั จุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
การวัดมูลค่าใหม่
(กําไร)ขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์
(กําไร)ขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
กําไรทีเ่ กิดจากประสบการณ์
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

19,986
3,863
307

19,415
3,038
527

2,289
635
30

2,299
488
52

(19)

116

(53)

(74)

6,220
(1,668)
(2,215)
26,474

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

651
(289)
(296)
2,967

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

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

1.23 ถึง 1.63
4.78 ถึง 4.97
0.00 ถึง 19.00

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

2.72 ถึง 3.02
4.95 ถึง 5.04
0.00 ถึง 18.00

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
1.63
4.97
0.00 ถึง 19.00

2.72
5.04
0.00 ถึง 18.00
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
พ.ศ. 2562 เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน
้ (ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ในข้อสมมติ
การเพิ่ มของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

(36,238)
38,990
(37,784)

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

42,573
(33,884)
17,365

25,592
(20,539)
10,598

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ่มขึน
้ (ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเพิ่ มของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
(8,137)
8,912
(8,579)

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

9,448
(7,848)
3,027

5,959
(5,018)
1,775

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอ่ื นคงที่ ในทางปฏิบ ัติ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ําหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ณวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน การคํานวณหนี้สนิ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คือ 10.84 ถึง 16.02 ปี (พ.ศ. 2562 : 9.99 ถึง 14.15 ปี )
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีไ่ ม่มกี ารคิดลดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท

เกิ นกว่า 5 ปี
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

8,941
2,558
11,499

2,989
2,358
5,347

31,237
10,713
41,950

1,253,948
76,945
1,330,893

1,297,115
92,574
1,389,689

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

6,818
2,238
9,056

6,100
2,348
8,448

24,502
8,014
32,516

998,751
68,849
1,067,600

1,036,171
81,449
1,117,620

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
เกิ นกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

2,016
406
2,422

327
327

14,184
1,522
15,706

406,700
16,054
422,754

422,900
18,309
441,209

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

299
299

1,547
395
1,942

11,894
1,012
12,906

317,309
13,800
331,109

330,750
15,506
346,256
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
24

ประมาณการหนี้ สินค่ารือ้ ถอน

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน
ประมาณการหนี้สนิ เพิม่ ขึน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
25

1,068
1,068

1,068
1,068

1,068
1,068

1,068
1,068

ทุนสํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 เมษายน
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม

369,092
3,483
372,575

365,871
3,221
369,092

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
369,092
3,483
372,575

365,871
3,221
369,092

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไม่สามารถนําไปจัดสรรได้
26

รายได้อื่น
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น - สุทธิ
เงินปนั ผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายได้ดอกเบีย้
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทั ประกันภัย
ตัดจําหน่ายเจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
อื่น ๆ
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2,249
14,400
4,261
68,410
19,490
108,810

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

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
100
89,133
643
89,876

89,217
711
89,928
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บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
บริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)นเฉพาะกิ จการ
นรวมและงบการเงิ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้ นระกอบงบการเงิ
สุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 นเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
27

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและ
งานระหว่างทํา
ค่าวัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
ค่าวัสดุและของใช้สน้ิ เปลืองใช้ไป
ค่าเชือ้ เพลิง
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ ายและค่าตัดจําหน่ายลูกกลิ้ง
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าขนส่งและค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเช่า
หนี้สงสัยจะสูญ
28

204,007
13,563,185
855,552
640,181
492,086
972,420
1,907,360
609,917
190,677
185,001
62,406
50,878
8

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

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
13,091
268,920
975
152
5,745
8,215
30,671
-

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

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษี เงิ นได้

ค่าใช้จา่ ย(รายได้)ภาษีเงินได้ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้งวดปจั จุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปจั จุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
รวมภาษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

81,373
81,373

25,282
25,282

-

-

เพิม่ ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
เพิม่ (ลด)ในหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
รวมภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี

(5,806)

(10,240)

(5,276)

(335)

(12,078)
(17,884)

26,087
15,847

(5,276)

(335)

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษี เงิ นได้

63,489

41,129

(5,276)

(335)
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บริ
ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุม่ กิจการมียอดจํานวนเงินทีแ่ ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ทีบ่ ริษทั ใหญ่ตงั ้ อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
- ผลแตกต่างชั ่วคราวและขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการตัดรายการระหว่างกัน
- ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
- ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถหักภาษีได้ 2 เท่า
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไ่ ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

110,589
22,118

(147,752)
(29,550)

64,782
1,043
(2,026)

85,263
610
(2,596)

(22,428)
63,489

(12,598)
41,129

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
- ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
- ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถหักภาษีได้ 2 เท่า
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไ่ ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

64,397
12,879

64,088
12,818

426
(601)

659
(1,214)

(17,980)
(5,276)

(12,598)
(335)

อัตราภาษีท่แี ท้จริงถัวเฉลี่ยที่ใช้สําหรับกลุ่ม กิจการและบริษทั คือ อัตราร้อยละ 20 ถึงร้อ ยละ (8) และร้อยละ (8) ตามลํา ดับ
(พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 19 ถึงร้อยละ (1) และร้อยละ (1) ตามลําดับ)
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บริ ษท
(มหาชน)
บริษัทั ทาทา
ทาทา สตี
สตีลล (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จ�จํำากักัดด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
ภาษีเงินได้ทล่ี ด/(เพิม่ )ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
ภาษี
ก่อนภาษี ลด/(เพิ่ ม)
พันบาท
พันบาท
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลังภาษี
พันบาท

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2562
ภาษี
ลด/(เพิ่ ม)
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

(26,043)

3,358

(22,685)

(1,010)

316

(694)

(1,200)
(27,243)

140
3,498

(1,060)
(23,745)

(2,300)
(3,310)

460
776

(1,840)
(2,534)

ภาษีเงินได้งวดปจั จุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุขอ้ 18)

-

-

3,498
3,498

776
776
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2563
ภาษี
ลด/(เพิ่ ม)
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

(1,684)
(1,684)

337
337

(1,347)
(1,347)

ภาษีเงินได้งวดปจั จุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หมายเหตุขอ้ 18)

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

พ.ศ. 2562
ภาษี
ก่อนภาษี
ลด/(เพิ่ ม)
พันบาท
พันบาท

2,511
2,511

(502)
(502)

-

-

337
337

(502)
(502)

หลังภาษี
พันบาท

2,009
2,009

63
151

บริ ษท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทั ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ
ส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
29

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ท่เี ป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ ของบริษทั ใหญ่ ด้วยจํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนักทีอ่ อกในระหว่างปี
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่เี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษทั ใหญ่ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )
30

47,878
8,421,540,848
0.01

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

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

69,673
8,421,540,848
0.01

64,424
8,421,540,848
0.01

เครื่องมือทางการเงิ น

30.1 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563

สกุลเงิ น
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลงิ
ฟรังก์สวิส
โครนาสวีเดน
เยน
รูปีอนิ เดีย
เหรียญสิงคโปร์
หยวน

จํานวนเงิ น
สิ นทรัพย์
หนี้ สิน
ทางการเงิ น
ทางการเงิ น
พันบาท
พันบาท
186,249
5
-

34,232
16,313
60
57
49
2,267
188

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
32.67
35.96
40.28
33.98
3.25
0.30
0.43
22.94
4.60

พ.ศ. 2562
จํานวนเงิ น
สิ นทรัพย์
หนี้ สิน
ทางการเงิ น
ทางการเงิ น
พันบาท
พันบาท
101,027
5
-

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

74,198
12,701
732
392
73
43
2,342
-

31.81
35.72
41.61
31.95
3.42
0.29
0.46
23.47
-

พ.ศ. 2562
จํานวนเงิ น
สิ นทรัพย์
หนี้ สิน
ทางการเงิ น
ทางการเงิ น
พันบาท
พันบาท

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงิ นฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563

สกุลเงิ น
เหรียญสหรัฐอเมริกา
รูปีอนิ เดีย
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จํานวนเงิ น
สิ นทรัพย์
หนี้ สิน
ทางการเงิ น
ทางการเงิ น
พันบาท
พันบาท
470
-

2,267

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
32.67
0.43

457
-

32
2,300

31.81
0.46

64
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริ ษท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัทั ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรับ
ส�สํำาหรั
บปีปี สิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
30.2 สัญญาซื้อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อซื้อสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งครบ
กําหนดไม่เกิน 3 เดือน (พ.ศ. 2562 : 8 เดือน) ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
จํานวนเงิ นตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิ นตรา มูลค่ายุติธรรม
ต่างประเทศ เชิ งบวก(เชิ งลบ)
ต่างประเทศ เชิ งบวก(เชิ งลบ)
ที่ ระบุในสัญญา
พันบาท ที่ ระบุในสัญญา
พันบาท
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินยูโร

179,000
137,000

185
308

430,000
300,000

100
32

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อขายสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ง
ครบกําหนดไม่เกิน 2 เดือน (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
จํานวนเงิ นตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิ นตรา มูลค่ายุติธรรม
ต่างประเทศ เชิ งบวก(เชิ งลบ)
ต่างประเทศ เชิ งบวก(เชิ งลบ)
ที่ ระบุในสัญญา
พันบาท ที่ ระบุในสัญญา
พันบาท
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

3,500,000

(2,163)

-

-

มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยใช้อตั ราทีก่ ําหนดโดยธนาคารคู่สญ
ั ญาของกลุ่มกิจการ
เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านัน้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินและอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับขันมู
้ ลค่ายุตธิ รรม
31

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนัน้ มีอํานาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ที่ดําเนิ นธุรกิจการลงทุน บริษท
ั ร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือ
กิจการซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือบริษทั ผูบ้ ริหารสําคัญรวมทัง้ กรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชดิ
กับบุคคลเหล่านัน้ และกิจการทีถ่ ูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขน้ึ ได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

15365

บริ ษท
บริษั ัท ทาทา
ทาทา สตี
สตีลล(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จ�จําำกักัดด (มหาชน)
(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษท
ั
Tata Steel Limited
T S Global Holdings Pte. Ltd.
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั 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
บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Limited
Tata Sons Private Limited
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
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
บริษทั 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.
บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Tata Technologies Pte. Ltd.
บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั ่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Tata International West Asia DMCC
Tata AIG General Insurance Co., Ltd.
Tata Power Co., Ltd.

154

ประเภทธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตเหล็ก
การลงทุน
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่ าย และซือ้ มาขายไป
สินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และ
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตลวดเหล็ก
ซือ้ มาขายไป
ซือ้ มาขายไป
ซือ้ มาขายไป
ซือ้ มาขายไป
ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ซือ้ มาขายไป
ผลิตเหล็ก

บริษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุด
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

บริการด้านซอฟต์แวร์
บริการด้านซอฟต์แวร์
บริการด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริการด้านทีป่ รึกษา
บริการจัดซือ้ จัดจ้าง
ขนส่ง
ค้าขายและบริการจัดซือ้ จัดจ้าง
ซือ้ มาขายไป
ขนส่ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซือ้ มาขายไป
แปรรูปและจัดจําหน่ ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ซือ้ มาขายไป
ผลิตเหล็ก
บริการด้านไอที
บริการด้านไอที
ผลิตและจําหน่ ายยานยนต์
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โทรคมนาคม
ซือ้ มาขายไป
ประกันภัย
ผลิต ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า

ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน

ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน

ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มเดียวกัน

66
บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ก)

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายได้
รายได้จากการขาย
Tata Steel Limited
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata Projects Limited
รวม
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
รวม
รายได้คา่ บริการจัดการ
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
รวม

762,299
452,053
3,774
282,700
179
1,501,005

1,370,187
733,214
4,568
329,599
14,059
2,451,627

-

-

-

-

-

4

-

-

85,446
85,446

86,679
86,683

-

-

87,580
160,256

85,241
158,265

-

-

157,900
405,736

184,704
428,210

บริษทั ทําสัญญาบริการกับบริษทั ย่อย โดยเรียกเก็บตามอัตราทีก่ ําหนดในสัญญาซึง่ คํานวณโดยวิธรี าคาทุนบวกกําไร

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าหรั
ำหรับบปี ปีสิ้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31มีนมีาคม
นาคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ค่าใช้จ่าย
ซือ้
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Asia Ltd.
Tata International Limited
Tata International West Asia DMCC
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

1,137,852
18,518
21,680
1,178,050

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

-

-

ซือ้ สินทรัพย์
บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด

-

3,370

-

3,370

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด
รวม

-

-

4,315
26,577
464
31,356

2,627
26,254
28,881

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ค่าใช้จา่ ยอื่น
Tata Steel Limited
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
Tata Sons Private Limited
Mjunction Services Limited
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

1,004
16
54
1,074

72
266
1,051
55
392
99
1,935

1,004
16
54
1,074

72
1,051
55
392
99
1,669

64,404
29,487
93,891

63,492
21,197
84,689

64,404
29,487
93,891

63,492
21,197
84,689

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษษทั ัททาทา
ทาทาสตี
สตีลล(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จํจ�าำกักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
หมายเหตุ
ส�
ำ
หรั
บ
ปี
สิ
น
้
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
มี
น
าคม
พ.ศ.
2563
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ทีเ่ กิดจากการขาย/ซือ้ สินค้า การให้บริการ และอื่น ๆ มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้ การค้ากิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Tata Steel Limited
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม
ลูกหนี้ อื่นกิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั ่นส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม
เจ้าหนี้ การค้ากิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน
Tata Steel Limited

171,989
543
53,664
226,196

12,523
45,862
58,385

2,316
4,187
4,173
10,676

1,877
3,485
4,066
9,428

23
-

23
-

23
1,235
2,137

23
7
44

-

-

10,262

7,085

21
44

21
199
85
328

21
13,678

21
199
85
7,464

2,347

2,285

-

-

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้ อื่นกิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

2,267
2,267

2,300
1,549
3,849

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
2,267
270
2,470
20
5,027

2,300
398
2,035
81
1,549
6,363
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บริษษทััท ทาทา
ทาทา สตี
สตีลล (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จ�จํำากักัดด (มหาชน)
บริ
(มหาชน)
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ส�สําำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บริษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินให้กยู้ มื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

-

-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
2,441,051
651,033
3,092,084

2,780,640
(339,589)
2,441,051

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บริษทั ย่อยจํานวนทัง้ สิน้ 3,092 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 2,441 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี ) เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยเป็ นเงินกู้ยมื ที่ไม่มหี ลักทรัพย์
คํ้าประกันและไม่ระบุวนั ครบกําหนด
ง)

เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบริษทั ย่อยสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

-

-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
1,839,824
278,531
2,118,355

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบริษทั ย่อยจํานวนทัง้ สิน้ 2,118 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,840 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี ) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบริษทั ย่อยเป็ นเงินกู้ยมื ที่ไม่ม ี
หลักทรัพย์ค้าํ ประกันและไม่ระบุวนั ครบกําหนด
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
32 หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน
้
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยได้รบั แจ้งจากกรมสรรพากรเรื่อง
การประเมินเงินเพิม่ รวมเป็ นเงิน 16 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ของบริษทั ย่อยดังกล่าวสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษทั ย่อยประมาณการกํา ไรสุทธิสําหรับปี ดงั กล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ
ที่ทําได้จริง โดยบริษทั ย่อยเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเกิดขึน้ ในครึง่ ปี หลังที่ทําให้ประมาณการกําไรสุทธิดงั กล่าวตํ่าไป บริษทั ย่อยได้ทําการ
ยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากร และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งปฏิเสธคําขออุทธรณ์
อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยได้ดาํ เนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลภาษีอากรกลางมีคําวินิจฉั ยที่เป็ นคุณต่อบริษทั ย่อ ย เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กรมสรรพากรจึง ได้ย่ืน อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดีชํ า นั ญ พิเ ศษ และบริษ ัท ย่ อ ยได้ดํา เนิ น การยื่ น แก้ อุ ท ธรณ์ ด ัง กล่ า วเมื่อ วัน ที่
10 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2563 เรื่อ งดัง กล่ า วยังไม่ม ขี ้อ ยุติ และบริษทั ย่อ ยคาดว่ า จะไม่ ม ีรายการเงิน เพิ่ม ที่จ ะต้อ งจ่ า ยเพิ่ม เติม
จึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าวในงบการเงิน
33 ภาระผูกพัน
33.1 หนังสือคํา้ ประกันธนาคาร
หนังสือคํ้าประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การนิคมอุตสาหกรรม
และ Bureau of Indian Standards ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จํานวน 283 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึง่ เป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ
33.2 ภาระผูกพันเพื่อใช้เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝา่ ยทุนเกีย่ วกับภาระผูกพัน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

23,562
-

68,057
3,799

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

-
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
33.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงาน - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
ยอดรวมของจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มกิจการทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับที่ ดนิ อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน
โดยจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีก่ ลุ่มกิจการต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้มดี งั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

71,284
176,333
500,085
747,702

34,515
37,574
72,089

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
25,981
30,161
56,142

18,308
23,747
42,055

33.4 ภาระผูกพันจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดิ ต
เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเ่ ปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พัน
พัน
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
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1,266
275

680
355

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พัน
พัน

-

-

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

บริ ษท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัทั ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�สําำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
34

การวัดมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สนิ ทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน
้ รอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าว

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี้ สินทางการเงิ น
สินทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น)

2. เงินลงทุนเผือ่ ขาย

หนี้สนิ ทางการเงิน
1. สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน
อื่น)

งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
มูลค่ายุติธรรมเชิ งบวก
มูลค่ายุติธรรมเชิ งบวก
(เชิ งลบ) ณ วันที่
(เชิ งลบ) ณ วันที่
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ลําดับชัน้
มูลค่า
ยุติธรรม

494

138

-

-

ระดับ 2

-

1,200

-

-

ระดับ 1

2,163

6

-

-

ระดับ 2

บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

เทคนิ คการประเมิ นมูลค่า และข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
(จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ
ล่ ว งหน้ า ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
ตามสัญ ญา ซึ่ งคิ ด ลดด้ วยอัตราที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ
เป็ นราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง)
ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถ
เข้าถึงตลาดนัน้ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
(จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ล่ ว งหน้ า ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
ตามสัญ ญา ซึ่ง คิด ลดด้ว ยอัต ราที่ส ะท้ อ นถึง
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ

73
161

บริ ษท
(มหาชน)
บริษั ัท ทาทา
ทาทา สตี
สตีลล (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จ�จํำากักัดด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํส�าำหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31มีมีนนาคม
าคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
35

การส่งเสริ มการลงทุน

กลุ่มกิจการได้รบั สิทธิพเิ ศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2 บัตร เลขที่ 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ โดยการ
อนุ มตั ขิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ตามลําดับ สําหรับ
การลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นํ้ าเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทัง้ นี้ ภ ายใต้เงื่อนไขที่กําหนด
บางประการ สิทธิประโยชน์ทส่ี าํ คัญ ประกอบด้วย
ก)
ข)

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกํ าไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม โดยมีกําหนดเวลาสามปี
นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้

รายได้จากการขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจําแนกตามกิจกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
แสดงได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนที่ ได้รบั การ ส่วนที่ ไม่ได้รบั การ
ส่งเสริ มการลงทุน ส่งเสริ มการลงทุน
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้

-

18,288,118
1,836,613
20,124,731

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนที่ ได้รบั การ ส่วนที่ ไม่ได้รบั การ
ส่งเสริ มการลงทุน ส่งเสริ มการลงทุน
พันบาท
พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้

162

-

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

18,288,118
1,836,613
20,124,731

รวม
พันบาท
19,753,096
2,469,270
22,222,366
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บริ ษ ั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน)

งเทพมหานคร (สำ
) )
กรุกรุ
ง เทพมหานคร
(สำ��นันักกงานใหญ่
งานใหญ่
โทรศัพพท์ท์ :: 0 2937
โทรศั
29371000
1000
โทรสาร:: 00 2937
2937 1223-4
โทรสาร
1223-4
โรงงานชลบุรรี ี
โรงงานชลบุ
โทรศัพพท์ท์ : 03834
โทรศั
038345355
5355
โทรสาร :: 0 3834
โทรสาร
38345350
5350
โรงงานระยอง
โรงงานระยอง
โทรศัพพท์ท์ :: 0 3868
โทรศั
38683968
3968
โทรสาร :: 0 3868
โทรสาร
38683969
3969
โรงงานสระบุรรี ี
โรงงานสระบุ
โทรศัพพท์ท์ :: 0 3628
โทรศั
36288000
8000
โทรสาร :: 0 3628
โทรสาร
36288002
8002

www.tatasteelthailand.com

