


เป้าหมายในปี 2558

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
เพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ให้อยู่ในอัตรา 12%

ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
ลดอุบัติเหตุจากการทำางานถึงข้ันหยุดงาน (LTIF) ให้อยู่ใน
อัตรา 0.4

รักษาสิ่งแวดล้อม
ควบคมุปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ใหน้อ้ยกวา่
อัตรา 1 ตันต่อตันน้ ำาเหล็ก

เป็นองค์กรแห่งทางเลือก (Employer of Choice)
เป็นบริษัทชั้นนำาที่มีผู้ต้องการเข้าร่วมงานในระดับ 
Top Quartile เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น โดยการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทด้วยสินค้าเหล็กพิเศษและการสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จะคงความยั่งยืนในการเป็นผู้นำาตลาด
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวในประเทศไทย

เพือ่บรรลุผลสำาเรจ็ตามทีก่ำาหนดไวข้า้งตน้ บรษิทัจะมุง่เนน้การใหค้วาม
ใกล้ชิดกับลูกค้า การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ มาตรฐานสูงสุดของการเป็น
บรรษัทพลเมืองที่ดี ตลอดจนความสุขและความกระตือรือร้นในการ
ทำางานของพนักงาน

วิสัยทัศน์และ
       เป้าหมาย
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน   2556   2555   2554

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

 อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)

 อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

1.00

1.61

(0.19)

1.70

0.70

0.87

(6.00)

(6.60)

(11.04)

1.00

1.07

(0.56)

1.34

1.02

1.73

(18.00)

(22.14)

(40.41)

1.00

1.79

(0.12)

1.91

0.65

1.15

(3.64)

(3.80)

(6.25)

หมายเหตุ :  * ค่าใช้จ่ายพิเศษ 408 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF และอื่นๆ

             ** ค่าใช้จ่ายพิเศษ 175 ล้านบาท 

       *** ค่าใช้จ่ายพิเศษ 415 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ MBF, การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

                   272 ล้านบาท เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

    **** ค่าใช้จ่ายพิเศษ 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 และตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 286 ล้านบาท  

   เนื่องมาจากคาดว่าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัน

26,223.03

26,343.09

*(406.00)

**257.98

(1,349.75)

***(1,580.59)

22,959.90

9,432.54

13,527.36

8,421.54

26,761.72

26,819.64

(96.91)

326.60

(1,060.51)

(976.00)

24,913.23

9,799.38

15,113.85

8,421.54

 งบกำาไรขาดทุน

 รายได้จากการขาย

 รายได้รวม

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

 กำาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย 

 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 งบแสดงฐานะการเงิน

 รวมสินทรัพย์

 รวมหนี้สิน

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

อัตราส่วนทางการเงิน

25,014.52

25,252.19

289.96

641.56

(4,219.49)

**** (4,545.47)

18,101.05

9,129.30

8,971.75

8,421.54
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ปริมาณการขาย (พันตัน)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (ล้านบาท)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (ล้านบาท)

0
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15,000

20,000

25,000

30,000

0.00

0.50

1.50

1.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

200

400
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800

1,000

1,200

1,400

52 53 54 55 56 52 53 54 55 56

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,112

1,157

8,879
0.55

10,421

9,799

327

1,024

9,433

9,129

258

642

29,353

22,422

26,762 26,223
25,015

1,198

1,289

1,139

1,175

1,350

0.65

0.65

0.70

1.0216,149

16,094

13,527

8,972

15,114

52 53 54 55 5652 53 54 55 56

-2,000

-2,500

-3,000

-3,500

-4,000

-4,500

-1,500

-1,000

-500

0

500

106

(1,061)

(1,350)

(3,600) (4,219)

(619)

(44)

52 53 54 55 56

-2,000

-3,000

-4,000

-5,000

-1,000

0

1,000

81

(976)
(659)

(1,581)

(3,886) (4,545)

(54)

52 53 54 55

ค่าใช้จ่ายพิเศษ
175 ลบ. 

56

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

หนี้สิน : ส่วนของผู้ถือหุ้นค่าใช้จ่ายพิเศษ
415 ลบ. ปรับปรุง
ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี 272 ลบ.

ไม่รวม
ขาดทุน

จากการด้อย
ค่าและภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี

ขาดทุนจาก
การด้อยค่าและ
ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี

ขาดทุนจาก
การด้อยค่า

ไม่รวม
ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่า

รวม
ผลกระทบ
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า
3,600 ลบ.รวม

ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่า

รวมผลกระทบ
ก) ขาดทุนจากการด้อย
ค่า 3,600 ลบ. ข) ตัด
จำาหน่ายสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี 

286 ลบ.

รวมขาดทุน
จากการด้อย
ค่าและภาษี
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี
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เลขทะเบียนบริษัท  0107545000136

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำาหน่ายเหล็กทรงยาว

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท  12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก  18 ธันวาคม 2545

ทุนจดทะเบียน  11,025,579,573  บาท

  หุ้นสามัญ   10,772,806,348 หุ้น

  หุ้นบุริมสิทธิ  252,773,225 หุ้น

ทุนชำาระแล้ว  8,421,540,848 บาท

  หุ้นสามัญ  8,168,767,623 หุ้น

  หุ้นบุริมสิทธิ  252,773,225 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  หุ้นละ 1.00 บาท

สัญลักษณ์หลักทรัพย์  TSTH

หมายเลขกำากับหลักทรัพย์  ในประเทศ    TH0692010000

  ต่างด้าว     TH0692010018

  NVDR    TH0692010R12

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน

  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223

เว็บไซต์   http://www.tatasteelthailand.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี  นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440)

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

  อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757

นักลงทุนสัมพันธ์  นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

  โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 2430

  อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
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เลขทะเบียนบริษัท  0105532094348
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กเส้น

วันที่ก่อตั้ง  4 ตุลาคม 2532

ที่ตั้งโรงงาน  แปลงที่ ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  โทรศัพท์ 0-3868-3968 โทรสาร 0-3868-3969

ทุนจดทะเบียน  1,750,000,000.00 บาท

ทุนชำาระแล้ว  1,750,000,000.00 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  100 บาท

ถือโดย TSTH 99.99 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท  0105544085276
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

วันที่ก่อตั้ง  3 กันยายน 2544

ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำาบลบางโขมด
  อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

  โทรศัพท์ 0-3628-8000 โทรสาร 0-3628-8002

ทุนจดทะเบียน 120,000,000.00 บาท

ทุนชำาระแล้ว  120,000,000.00 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  100 บาท

ถือโดย TSTH 99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำากัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

เลขทะเบียนบริษัท  0107536001273
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด

วันที่ก่อตั้ง  4 ตุลาคม 2531

ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำาบลบ่อวิน
  อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  โทรศัพท์ 0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350

ทุนจดทะเบียน  4,628,010,864.00 บาท

ทุนชำาระแล้ว  4,627,965,356.40 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  1.20 บาท

ถือโดย TSTH 99.76 %

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านคงจะจำาได้ว่าบริษัทได้เริ่มต้นปีบัญชี 2556 ด้วยความคาดหมายถึง
แนวโนม้ท่ีดขีึน้ในการดำาเนินธรุกจิ และไดด้ำาเนนิการปรับตวัตามแผนการพลกิ
ฟืน้ผลประกอบการของบรษิทั เพือ่มุ่งม่ันตอ่ไปขา้งหนา้โดยการสานตอ่ผลการ
ประกอบการที่สามารถทำาได้ดีในไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2555 อย่างไรก็ตาม 
ในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2556 บริษัทกลับต้องประสบกับเหตุการณ์ที่สำาคัญ 
3 ประการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัท 

ประการแรก วิกฤตทางการเงินในยุโรป (Eurozone) ยังคงส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อภาวะเศรษฐกิจในยุโรป และนำาไปสู่ความต้องการใช้เหล็กที่ลดลงอย่าง
มาก เป็นเหตุให้บริษัทผู้ผลิตเหล็กส่วนใหญ่ในยุโรปมีผลประกอบการที่ไม่ดี 
ประการที่สอง ราคาเหล็กและราคาวัตถุดิบได้ลดลงอย่างหนักในช่วงเดือน
มถินุายน ถงึ เดอืนสงิหาคม 2555 ถงึตนัละ 3,000 บาท ซึง่เปน็ทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไป
ของบริษัทผู้ผลิตเหล็กเกือบทั้งหมดตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2555 
สง่ผลใหผ้ลประกอบการไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจ (ซึง่แยก่วา่ในป ี2554) ประการทีส่าม 
ประเทศจีนประสบกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของ 
ปี 2555 จึงก่อใหเ้กดิผลกระทบทีต่ามมาอกีหลายประการทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน
จากการไหลทะลักของสินค้าเหล็กสำาเร็จรูปจากประเทศจีนเข้ามายังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
และสนิคา้เหลก็ลวด สำาหรบัในประเทศไทยเอง กไ็ดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรง
จากการนำาเข้าสินค้าเหล็กดังกล่าวในปี 2555 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 
ถึงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของการบริโภคเหล็ก 
ภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันที่ร้อยละ 12 นอกจากนี้สินค้าเหล็กที่ 
นำาเขา้ยงัมีราคาทีต่่ำ�อย่างมาก จงึสง่ผลใหร้าคาเหลก็ในตลาดตกต่ำ�ลงไปดว้ย 

สำาหรบับรษิทั ทาทาสตลี (ประเทศไทย) นัน้ การนำาเขา้ดงักลา่วไดส้ง่ผลกระทบ
ต่อบรษิทัราวรอ้ยละ 35 ของสนิคา้ทกุประเภททีบ่ริษทัทำาการผลติ ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กลวดคาร์บอนสูง บริษัทจึงได้ยื่นเรื่องเสนอต่อ
ภาครัฐเพื่อขอให้พิจารณาดำาเนินการไต่สวนเพื่อกำาหนดมาตรการตอบโต้การ
ทุม่ตลาดจากการนำาเขา้สนิคา้ดงักลา่ว โดยบริษัทมุ่งหวงัวา่ภาครัฐจะไดด้ำาเนนิ
การในขัน้ตอนตอ่ไปดว้ยการใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลอืผูผ้ลติเหลก็ในประเทศ 
อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาตลาดเหล็กส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 65 
ในสว่นทีเ่ป็นเหลก็ขอ้อ้อย และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ไวไ้ดอ้ยา่งเหนยีวแนน่
นอกเหนอืจากเหตกุารณท์ัง้สามประการขา้งตน้ เรายงัประสบกบัอบุตัเิหตทุีไ่ม่
คาดคดิในชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม 2555 เนือ่งจากเกดิการระเบดิของโรงงานที่
ตัง้อยูใ่กลเ้คยีงกับโรงงานของเราทีจ่งัหวดัระยอง สง่ผลกระทบใหต้อ้งหยดุการ
ผลติเป็นเวลาหลายสปัดาห ์เหตกุารณน์ีไ้ดส้ง่ผลตอ่การผลติและความราบรืน่
ของการดำาเนินงานเปน็เหตใุหต้น้ทนุการผลติเพิม่สงูขึน้และตอ้งสญูเสยีโอกาส
ในการจำาหน่ายสินค้า 

ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นที่โชคร้ายเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมา
แล้ว แต่บริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่งได้แสดงให้เห็นโดยเด่นชัดถึงความ

สามารถในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพ่ือมุง่ไปสู่เส้นทางของการพลกิฟืน้
ผลประกอบการของบรษิทั โดยทีผ่ลประกอบการสามารถฟ้ืนตัวดข้ึีนในช่วงครึง่
หลังของปีบัญชี 2556 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว 
บริษัทของท่านมีผลกำาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) เป็นบวกที่ร้อยละ 2.5 ของยอดขาย และในปีนี้
เรายังได้เห็น EBITDA ที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของ 2 ปีก่อน ซึ่งอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขาย 

ผลสำาเร็จที่สำาคัญในปีบัญชี 2556
• ความปลอดภัย: บริษัทมีอัตราอุบัติเหตุจากการทำางานถึงขั้นหยุดงานต่ำ� 
 ที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถลดลงต่ำ�ที่สุดอยู่ที่ 0.46 เมื่อเทียบกับ  
 0.77 เมื่อปี 2555 และ 1.31 เมื่อปี 2554 
• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: ได้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 
 กำาจดัฝุน่สงักะส ีการทบทวนกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 และสุขภาพ (EHIA) และการจัดการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอน- 
 ไดออกไซดซ์ึง่สามารถทำาไดด้ขีึน้ ในปนีีบ้รษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ จำากดั  
 (มหาชน) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย ไดร้บัการรรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ 
 สิ่งแวดล้อม (ISO14001) โดยใช้เวลาเพียง 9 เดือนเท่านั้น
• การจัดหาเศษเหล็ก: ได้ดำาเนินการจัดแบ่งกลุ่มผู้ค้าเศษเหล็กให้มีความ 
 ชัดเจน จึงทำาให้สามารถจัดหาเศษเหล็กจากผู้ขายภายในประเทศได้เพิ่ม 
 มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดการนำาเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศที่มีราคา 
 สงูกว่า นอกจากนีย้งัมกีารรเิริม่ส่ิงใหม่ๆ  ในการจดัหาและจดัการเศษเหลก็  
 เช่น การแบ่งกลุ่มเกรดเศษเหล็กให้มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้า 
 (Value in Use; ViU) และการดำาเนินการจัดหาเศษเหล็กเพิ่มเติมเอง  
 (Backward integration) ซึ่งทำาให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดหาเศษ 
 เหล็กกับการดำาเนินการผลิตของโรงงาน 
• โครงการปรับปรุงงานด้านการตลาดและการขายทำาให้มียอดขายเหล็ก 
 เส้นเพิ่มมากขึ้น โดยมีลูกค้ารายใหม่ๆ (ในหลายภูมิภาค) นอกจากนั้น 
 ยังสามารถเพ่ิมยอดขายกับลูกค้ารายเดิมด้วยการบริหารจัดการความ 
 สัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น นำาไปสู่ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 
 สินค้า TATA TISCON สามารถทำายอดขายในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 
 ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 77 และยิ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
 ตำาแหน่ง ผู้นำาตลาด ในปีนี้ บริษัทยังได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 ที่สามารถรับแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว (Seismic rebars) เป็น 
 ครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย
• การพยายามรกัษาและใหค้วามสำาคญักบัผลติภณัฑป์ระเภทเหลก็คณุภาพ 
 สูงหรือเหล็กเกรดพิเศษ และยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มของเหล็ก 
 ลวดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยอดขายของผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพ 
 สูงลดลงไปเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมด (ในปี 
 บัญชี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 28) ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากมีการนำาเข้า 
 เหล็กลวดจากประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น
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• การริเริ่มโครงการผู้นำาแห่งอนาคต หรือ LOT - “Leaders of Tomorrow”  
 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพเป็นผู้นำาสามารถเติบโตก้าวหน้า 
 ในสายงานอาชีพได้อย่างรวดเร็ว 

การดำาเนินการที่สำาคัญของบริษัทอีกประการหนึ่งในปี 2556 คือ การควบคุม
เรือ่งเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ใชใ้นการดำาเนนิงานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปอยา่งรดักมุ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะมีเงินสดที่เหมาะสมในบริษัท การดำาเนินการ
ดังกล่าวทำาให้บริษัทได้รับความเชื่อม่ันจากธนาคาร ซัพพลายเออร์ และ
ลูกค้า ซึ่งได้เห็นถึงการดำาเนินงานพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ชัดเจนในการจัดการกับ “ส่วนต่าง
ของราคา (spread)” (ราคาขายสนิคา้ลบดว้ยราคาตน้ทนุเศษเหลก็ทีใ่ชใ้นการ
ผลิต) ซึ่งดำาเนินการได้เป็นอย่างดีท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนจาก
ภายนอกท่ีบรษิทัเหลก็ทุกแหง่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ต่างต้องประสบอยู่เช่นเดียวกัน การที่ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเป็น
ลำาดับในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมาทำาให้เกิดความมั่นใจว่าเราได้ผ่านพ้น
ช่วงเวลาที่ยากลำาบากมาแล้วและพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

ท่านคงจะจำาได้ว่าบริษัทได้ตัดสินใจครั้งสำาคัญเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ใน
การหยุดเดินเตาถลุงเหล็กหลอมเหลว (MBF) ไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
วัตถุดิบ (แร่เหล็กและถ่านโค้ก) มีราคาสูง ซึ่งส่งผลให้การผลิตเหล็กแท่ง 
(billet) โดยใช้น ้ำ�เหล็กจากเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวมีต้นทุนสูงกว่าการ
ผลิตโดยใช้เศษเหล็ก นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังขาดความยืดหยุ่นในการ
ผลิต เนื่องจากการที่ต้องใช้วัตถุดิบจากการนำาเข้าทั้งหมดในขณะที่ราคา
วัตถุดิบดังกล่าวมีความผันผวนสูง ดังนั้น การผลิตเหล็กโดยใช้น้ำ�เหล็กจาก 
เตาถลงุเหลก็หลอมเหลวจงึไมเ่หมาะสมเทา่กบัการผลติเหลก็โดยใชเ้ศษเหลก็ 
ด้วยเหตผุลดงักลา่วมาน้ี เตาถลงุเหลก็หลอมเหลวจงึไดห้ยดุการผลติเปน็เวลา
นาน 20 เดือน และบริษัทจำาเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตาม
ข้อกำาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) “การด้อยค่าของ
สนิทรพัย”์ จงึทำาใหบ้รษิทัจะตอ้งตดัสนิใจครัง้สำาคญัอกีครัง้หนึง่ในปนีี ้ในการ
หยุดการเดินเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวเป็นการถาวร และบันทึกบัญชีการด้อย
คา่ของเตาถลงุเหลก็หลอมเหลว รวมถงึสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งทีเ่สือ่มสภาพและ
เลิกใช้งานแสดงเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวจะปิดไป แต่กำาลังการผลิตสินค้าสำาเร็จรูป
ของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง
แต่อย่างใด และบริษัทยังคงความเป็นผู้นำาในการผลิตเหล็กทรงยาวรายใหญ่
ในประเทศไทย

แนวโน้มธุรกิจในปีบัญชี 2557
ถึงแม้จะมีการคาดการณ์กันว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปในปี 2556 จะ
เป็นไปอย่างช้าๆ และผลกระทบจากการนำาเข้าเหล็กจากประเทศจีนมาใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ะยงัคงมตีอ่เนือ่ง แตบ่รษิทัไดม้องไปขา้งหนา้
ในช่วงระยะเวลา 5 - 7 ปีถัดจากนี้ ว่ายังคงมีความต้องการสินค้าเหล็กเพิ่ม
อยู่อีกมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการเร่งรัดการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศไทยเพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของตนเองในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้สามารถสนับสนุนฐานการผลิต
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีด่ำาเนนิการอยูน่อกประเทศไทย การประกาศโครงการ
ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานมลูคา่ 2.2 ลา้นลา้นบาท เมือ่เรว็ๆ นี ้ซึง่ประกอบไป
ดว้ยโครงการกอ่สรา้งการคมนาคมระบบราง (รอ้ยละ 82.92) และการกอ่สรา้ง
ถนนเพิ่มเติม (ร้อยละ 14.47) จะเป็นก้าวแรกในทิศทางดังกล่าว นอกจากนี้
ยังมีแรงผลักดันจากการเติบโตในด้านการผลิตรถยนต์ เนื่องจากประเทศไทย
กำาลังไต่ระดับก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดใน
ภมูภิาค ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก ่ลาว 
กัมพูชา และพม่า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป 
ความเชื่อมั่นด้านการก่อสร้างในภาคเอกชนที่กลับมา ประกอบกับการเริ่ม
โครงสรา้งสาธารณปูโภคทีเ่คยชะลอตวัในเขตกรงุเทพมหานคร และการขยาย
การก่อสร้างที่เชียงใหม่ คาดว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกจิหรอืผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในป ี2556 โตตอ่เนือ่งจาก
ปี 2555 ที่ร้อยละ 5 (ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 มากกว่าปี 2554 เนื่องจาก
ในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากน ้ำ�ท่วม) ซึ่งจะทำาให้มีการเติบโตของความ
ต้องการในการใช้เหล็กอยู่ที่ร้อยละ 6-7

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำาหนดแผนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทให้มี
มากขึ้นในฐานะของผู้นำาตลาดด้านการก่อสร้าง และจะก้าวเข้าไปในตลาด
ยานยนต์ที่กำาลังเติบโตให้มากยิ่งขึ้นตามลำาดับ ซึ่งจากการที่บริษัทได้เห็นถึง
ผลสำาเร็จของแผนพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัท ยิ่งก่อให้เกิดแรงกระตุ้น
และมีพลังที่จะเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท 
ขณะทีใ่นภาพรวมของบรษิทัมอีตัราการเตบิโตอยา่งมัน่คงและตอ่เนือ่ง ซึง่เปน็
การชี้ให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในจังหวะที่ถูกที่และถูกเวลา ภายใต้การดำาเนินธุรกิจ
ดว้ยหลกัจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct) บรษิทัยงัคงมุง่มัน่
ในพนัธสญัญาทีจ่ะดำาเนนิงานดว้ยความรบัผดิชอบของการเปน็บรรษทัพลเมือง
ที่ดีด้วยการมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงสุดในการดำาเนินการทุกด้าน 

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อท่านผู้ถือหุ้นท่ีมี
ความเข้าใจถึงความจำาเป็นที่จะต้องหยุดการดำาเนินงานของเตาถลุงเหล็ก
หลอมเหลว (Mini Blast Furnace) และคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ 
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สือ่มวลชน หนว่ยราชการและหนว่ยงานเอกชนทีใ่หค้วามเชือ่มัน่และสนบัสนนุ
บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด

สารจากคณะกรรมการ
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นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
ประธ�นกรรมก�ร

อ�ยุ 65 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายคูชิค ชัทเทอจี
รองประธ�นกรรมก�ร
ประธ�นคณะจัดก�ร
ประธ�นกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

อ�ยุ 44 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์ โลหการ)
  College of Engineering, Pune อินเดีย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ Tata Steel Odisha Ltd., อินเดีย
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ Tata Steel Europe Ltd.
2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
   TRL-Krosake Refractories Limited
2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
   Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
   Tata Steel Global Minerals Holdings Pte Ltd.,  
   สิงคโปร์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
   University of Calcutta อินเดีย

 • FCA 

  (Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of  
  India), Institute of Chartered Accountants of India

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการคณะจัดการ / Group CFO
  Tata Steel Ltd., อินเดีย
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ Tata Steel Odisha Ltd., อินเดีย

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   Tata Steel Global Procurement Pte Ltd., 
   สิงคโปร์
2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Proco Issuer Pte Ltd.,สิงคโปร์
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Corus Consulting Ltd. U.K.
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ CEDEP., ฝรั่งเศส
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ Xavier Institute of Management,
   Bhubaneswar
2553 - ปัจจุบัน  ประธาน Institute for Steel Development & Growth
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ New Millenium Capital Corporation,
   แคนาดา
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ Tata Steel Ltd., อินเดีย

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Tata Steel Global Procurement Pte Ltd., สิงคโปร์ 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ProCo Issuer Pte Limited, สิงคโปร์
2552 - ปัจจุบัน ประธาน Tata Metaliks Ltd.
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ Tata Steel Global Minerals 
  Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Tata Steel UK Ltd., อังกฤษ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Tata Steel Europe Ltd., 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ Tatasteel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  The Tinplate Company of India Ltd.

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร



8รายงานประจำาปี 2555-2556

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

อ�ยุ 70 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

อ�ยุ 65 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 22,000 (0.00)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. พีเอซี สยาม
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. มาร์ช พีบี
2546 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
   ที่ปรึกษาอิสระ
   บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ
   บจก. เอ็ม.อี.ดี.
2551 - 2554  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
2547 - 2553 บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ซาบีน่า
2543 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี บัญชี University of the East ฟิลิปปินส์
 • Program for Management Development,
  Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

 •  Directors Certification Program (DCP : 33/2003)
 •  Board’s Failure and How to Fix It
 •  Audit Committee Program (ACP : 3/2004)
 •  Monitoring the Internal Audit Function (MIA : 3/2008)
 •  Monitoring the System of Internal Control and Risk
  Management (MIR : 4/2008)
 • The Responsibilities and Liabilities of Directors and
  Executives under the New SEC ACT (May 2008)
 • Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? (2008)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University สหรัฐอเมริกา
 •  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร



9

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ 56 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมก�ร
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

อ�ยุ 50 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2539 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2544 - 2556  กรรมการ บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

2546 - 2552  กรรมการ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Directors Certification Program (DCP : 40/2004)

 • Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003)

 • Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)

 •  The role of Chairman (RCM : 2008)
 •  Monitoring the Quality of Financial Report (2008)
 •  Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (2008)
 •  Successful Formulation and Execution the Strategy (2008)
 •  Advanced Audit Committee Program (1/2009)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2549 - 2552 กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ
    ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
    บมจ. สุรพลฟู้ดส์

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

 •  Directors Certification Program (DCP : 2003)
 •  Company Secretary Program (2003)
 •  Audit Committee Program (ACP : 2006)
 •  Monitoring the Internal Audit Function (2007)

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก์
กรรมก�ร
คณะจัดก�ร

อ�ยุ 44 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายปิยุช กุปต้า
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
คณะจัดก�ร

อ�ยุ 44 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ป้จจุบัน  กรรมการ - การขายและการตลาด
  Tata Steel Europe
2554 - 2555  ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
  Tata Steel Europe
2551 - 2554  ผู้จัดการทั่วไป
  Tata Steel Speciality Tata Steel Europe

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน President & CEO
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2554 Joint CEO
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2550 - 2554 Chief (Marketing & Sales - Flat Products)
  Tata Steel Limited, India
2550 - 2550  Chief (Strategy & Integration - Long Products)
  Tata Steel Limited, India
2547 - 2550  Financial Controller (Long Products)
  Tata Steel Limited, India

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • MA (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต

  University of Cambridge

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

  University of Warwick

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University มอนทรีออล แคนาดา

 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

  Engineering College, Kota, Rajasthan

 •  Chevening Scholar, Leeds University อังกฤษ

 • Advanced Management Program, CEDEP ฝรั่งเศส
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นายธนะ เรืองศิลาสิงห์
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รผลิต

อ�ยุ 58 ปี

จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 50,000 (0.00)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายอมิต โกช
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รเงินและบัญชี

อ�ยุ 59 ปี

จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2539 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
  การเงินและการบัญชี
   Tata Metaliks Ltd., อินเดีย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 - 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - อำานวยการผลิต
   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ XLRI, Jamshedpur, อินเดีย

 •  Associate Member of Institute of Cost and Works

   Accountants of India.

 •  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม),

   University of Calcutta, อินเดีย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 •  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์,

   Ohio State University สหรัฐอเมริกา

 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายไพฑูรย์ เชื้อสุข
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - จัดห�

อ�ยุ 50 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2551 - 2552  ผู้จัดการสำานักงานทรัพยากรบุคคล
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2546 - 2551  ผู้จัดการสำานักงานเลขานุการบริษัท
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2556  กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 - 2555  ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2553 - 2554  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - เหล็กรีด
  บจก. เหล็กสยาม (2001)
2544 - 2553  ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กแท่ง
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ทรัพย�กรบุคคล และบริห�ร

อ�ยุ 50 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 220,000 (0.00)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายบริชวาล์จิด โกด
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ประกันคุณภ�พและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

อ�ยุ 47 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ฝ่�ยก�รตล�ดและก�รข�ย

อ�ยุ 42 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โครงการ
    บริษัท ทีเอสเอ็น ไวร์ จำากัด
2547 - 2555 ผู้จัดการส่วนการขายภายในประเทศ
    บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมจำากัด

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2552 - 2554  Chief Technology (Steel & Mills)
   Tata Steel Ltd., อินเดีย
2544 - 2552 Head LP (Through Process Control)
   Tata Steel Ltd., อินเดีย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 •  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ
   สาขาประกันภัย และการจัดการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)

  Ranchi University อินเดีย 
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2555  ผู้จัดการส่วนอาวุโส
   บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2555  ผู้จัดการส่วนอาวุโส
   สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2551 - 2553  Head BAF/SPM, Cold Rolling Mill  
   Tata Steel Limited, อินเดีย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 - 2555  ผู้จัดการโรงงาน - ชลบุรี
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2552 - 2554  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - MD Office
  (MBF-Operations), บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2552 - 2552  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ซ่อมบำารุง
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2547 - 2552  ผู้จัดการส่วนอาวุโส
  ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำารุง
  บมจ. จี สตีล

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 •  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,

   APS University, Rewa อินเดีย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 

  Bihar Institute of Technology อินเดีย

นายจันดรา โมฮาน เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดใหญ่ -
บริห�รก�รลงทุนและคว�มเป็นเลิศท�งธุรกิจ

อ�ยุ 48 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นชลบุรี

อ�ยุ 53 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายวันเลิศ การวิวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นระยอง

อ�ยุ 48 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นสระบุรี

อ�ยุ 45 ปี
จำ�นวนก�รถือหุ้นในบริษัท (%) : 0
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - 2555  ผู้จัดการโรงงาน, สระบุรี

  บจก. เหล็กสยาม (2001)

2553 - 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส

  Steel Plant and Maintenance

  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

2551 - 2553 ผู้จัดการส่วนอาวุโส - Central Engineering

  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2554 - 2555  ผู้จัดการโรงงาน - ระยอง
   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2553 - 2554  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ผลิตเหล็กแท่ง
   บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2550 - 2553  ผู้จัดการส่วน - เหล็กรีด
   บจก. เหล็กสยาม (2001)
2541 - 2550  ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กแท่ง 
   บจก. เหล็กสยาม (2001)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 •  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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โครงสร้างรายได้
บริษัทมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำาหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2555-2556 ปี 2554-2555 ปี 2553-2554

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12,803

9.167

1,452

121

23,543

815

641

-

16

1,472

25,015

12,609

10,543

1,109

145

24,406

736

1,081

-

-

1,817

26,223

12,306

10,357

758

105

23,526

1,678

1,557

-

-

3,236

26,762

614

474

34

6

1,128

87

74

-

-

161

1,289

566

440

44

8

1,058

35

46

-

-

81

1,139

624

415

59

6

1,104

41

30

-

1

72

1,175

51.18

36.65

5.81

0.48

94.12

3.26

2.56

-

0.06

5.88

100.00

48.08

40.20

4.23

0.55

93.06

2.81

4.13

-

-

6.94

100.00

45.98

38.70

2.83

0.39

87.91

6.27

5.82

-

-

12.09

100.00

 ภายในประเทศ

 เหล็กเส้น

 เหล็กลวด

 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

 อื่นๆ

 รวมรายได้จากการจัดจำาหน่าย

     ภายในประเทศ

 ส่งออก

 เหล็กเส้น

 เหล็กลวด

 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

 อื่นๆ

 รวมรายได้จากการส่งออก

 รวมรายได้จากการจัดจำาหน่ายทั้งสิ้น

รายได้จากการขาย 2555 - 2556 (ล้านบาท)

1. เหล็กเส้น  12,803 (51.2%)

2. เหล็กลวด  9,167 (36.6%)

3. ส่งออก  1,472 (5.9%)

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  1,452 (5.8%)

5. อื่นๆ  121  (0.5%)
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การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISC และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิต
เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กเพลา

การดำาเนินงานของบริษัทเป็นการดำาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมี 
บรษิทัเปน็ผูก้ำาหนดนโยบายการบรหิารระดบัสงูสดุ และบรษิทัยอ่ย ทัง้สามจะ
ดแูลดา้นการดำาเนนิงาน ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายการบริหารทีบ่ริษัทกำาหนดไว้ทัง้ 
ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหา วัตถุดิบ การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ Tata Steel Limited (“TSL”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ดำาเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย 
และเป็นบริษัทผลิตเหล็กท่ีหลากหลายหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศ
อินเดีย แม้ว่า TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่

โครงสร้างการถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
(“SCSC”)

บจก. เหล็กสยาม (2001)
(“SISC”)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
(“NTS”)

99.76% 99.99% 99.99%

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1.  เหล็กเส้น
 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยที่มีเส้น 
 ผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลำาดับ เหล็กเส้นกลม  
 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2543 
 ชั้นคุณภาพ SR 24 และเหล็กข้ออ้อยผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD 30 
 SD 40 และ SD 50 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นนี้ใช้ประโยชน์หลากหลาย 
 ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่นคอนกรีตเสริมเหล็กในงานถนน สะพาน 
 เสาตอม่อ อาคาร บ้าน และ งานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น

 
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย เพิ่มขึ้นมาอีก 
 ชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว 
 ภายใต้ชือ่ ทาทา ทสิคอน เอส ซปุเปอร ์ดัก๊ไทล ์ชัน้คณุภาพ SD 40 เสน้ผา่ 
 ศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลเทียบเท่า 
 เหล็กเส้นต้านทานแรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหวจากทั่วโลก ซึ่งมั่นใจได้ว่า 
 เมือ่มแีรงพลงังานเขา้มากระทำาจากภายนอก เชน่แรงแผน่ดนิไหว ลมพาย ุ 
 หรือคล่ืนกระแสน้ำาทีร่นุแรง โครงสรา้งอาคารในประเทศไทยจะไดร้บัความ 
 คุ้มครองและปลอดภัยมากขึ้น

ตัง้อยูใ่นประเทศไทย ดว้ยผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายจงึสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อกีทัง้ยงัใหก้ารสนบัสนนุ ช่วยเหลอื 
TSTH อย่างเต็มที่ในเรื่องการดำาเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี, 
knowhow, ความรู้ด้านการเงิน, การฝึกอบรม และการขายระหว่างประเทศ 
โดยผ่านทางสำานักงานเครือข่าย ด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL  
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาวในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำาลังการผลิตสำาหรับแต่ละบริษัทย่อย บริษัทมี 
นโยบายในการจัดสรรกำาลังการผลิตสำาหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมาย
ที่จะทำาให้เกิดผลกำาไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความชำานาญเฉพาะและ
ความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ 
สามารถผลติสนิคา้ไดห้ลากหลาย จงึสามารถสนองตอบตอ่ความตอ้งการของ
ตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่
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2.  เหล็กลวดคาร์บอนต่ำา
 เหล็กลวดคาร์บอนต ่ำ�ชั้นคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A 
 -22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-16 มม. และ ผลิตตามมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 และมาตรฐาน 
 JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) ตามลำาดับ เหล็กลวดนี้ใช้ 
 เป็น วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กลวดต่างๆ เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู  
 ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชื่อม ลวดเบอร์ สกรูและ 
 น๊อต เป็นต้น

3.  เหล็กลวดคาร์บอนสูง
 เหล็กลวดช้ันคุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5 - 19 มม. 
 และ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2548  
 เหล็กลวดชนิดน้ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตลวดเหล็กท่ีใช้ในงานคอนกรีต 
 แรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับ แรงยึด สปริง 
 รับแรงบิด ลวดสลิง เป็นต้น

4.  เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
 เหลก็รปูพรรณขนาดเลก็มหีลายลกัษณะ เชน่ เหลก็ฉาก หรอืเหลก็รางน้ำา และ 
 ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 
 1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ประโยชน์ 
 หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทำาโครงหลังคา เสาไฟฟ้า และ 
 โครงป้ายโฆษณา เป็นต้น

5.  เหล็กเพลา
 เหลก็เพลาเป็นเหลก็เสน้กลม มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางขนาด 19 - 40 มม.สำาหรบั 
 ชั้นคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม JIS G3101 
 (1995) สำาหรับการใช้งานทั่วไป และ ชั้นคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตาม 
 มาตรฐาน JIS G4051 (1979) สำาหรับการใช้งานพิเศษผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 
 ใช้ในภาคยานยนต์และวิศวกรรมทั่วไป

6.  เหล็กเส้น ตัด และ ดัด สำาเร็จรูป
 ผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดพับนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่มีคุณภาพของ 
 บรษิทัเป็นวัตถุดิบ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เฉพาะแต่ละราย  
 ซึ่งช่วยในเรื่องการประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้นทุนการขนส่ง  
 นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถประหยัดการใช้เหล็กได้ เนื่องจากไม่มีเศษ 
 เหลือจากการตัดพับเอง ที่บริเวณงานก่สร้าง

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัท ซึ่งประกอบด้วย SISC SCSC และ NTS มีความ
มุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิระบบการบริหารงานสูค่ณุภาพ และมาตรฐานในระดบัสากล 
โดย SISC และ SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ NTS 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (มาตรฐานสากลของระบบการ
บริหารงานคุณภาพ) นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญของการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย SCSC 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม) และ NTS ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
(มาตรฐานข้อกำาหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ) ตลอดจนให้ความสำาคัญต่อมาตรการความปลอดภัยของ 
สภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน โดย 
SISC และ SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001:2542 และ OHSAS 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

18001:2007 (มาตรฐานสากลสำาหรบัระบบบรหิารงานอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย) นอกจากนี ้ฝา่ยการตลาดและการขายของบรษิทั ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

การจัดหาผลิตภัณฑ์
หนว่ยงานจดัหา ทาทา สตลี (ประเทศไทย) รบัผดิชอบในการจดัหาเศษเหลก็
และเหล็กแท่ง, วัตถุดิบ, วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร, วัสดุ
ใช้ในการผลิต, งานบริการ, งานขนส่งและงานพิธีการนำาเข้าสินค้าจาก 
ต่างประเทศ ซึ่งดำาเนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพจำานวนประมาณ 50 คน  
ประจำาอยู่ที่สำานักงานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน
สระบรุ ี(เหลก็สยาม (2001) , โรงงานระยอง (เหลก็กอ่สรา้งสยาม) และโรงงาน
ชลบุรี (เอ็น ที เอส สตีลกรุ๊ป)

เพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดหาของกลุ่มบริษัท 
ทาทา สตีล หน่วยงานจัดหาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหาของทุก
บริษัทในกลุ่ม โดยมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการจัดหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ใช้กลยุทธ์การจัดหาตามประเภทสินค้า, การเพิ่มจำานวนการทำาสัญญาจัดหา
เชงิกลยทุธ ์ การใชร้ะบบจดัการความสัมพันธก์บัคู่ค้าใหเ้หมาะสมกบัคูค่า้และ
ประเภทสนิคา้ และการสัง่ซือ้สนิคา้ทีม่กีารสัง่ซือ้อยูส่ม่ำ�เสมอเปน็ประจำา โดย
ระบบจัดหาอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหา ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการ
พัฒนาบุคลากร กระบวนการ วิธีการเทคนิค ตลอดระยะเวลาสองปีท่ีผ่าน
มา และเพ่ือให้การดำาเนินเป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเนื่องบริษัทฯได้จัดให้มี 
บุคคลากรจาก ทาทาสตีล ยุโรป มาประจำาที่ประเทศไทยอีกด้วย นอกจาก
นี้กลุ่มบริษัททาทา สตีล ได้ตระหนักถึงบทบาทความสำาคัญของการจัดหา
เศษเหลก็ทีม่สีว่นสำาคัญกระทบตอ่กำาไรของธรุกจิของการผลติสำาหรบัภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้กำาหนดให้ Lead Buyer ที่ดูแลเศษเหล็กของ
บริษัทในกลุ่มมาประจำาที่ประเทศไทย เพ่ือให้คำาแนะนำาและวางกลยุทธ์ใน 
การจัดหาเศษเหล็กให้กับทีมจัดหาที่สิงคโปร์ ประเทศไทย และยุโรป

บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ 
(TCOC) อย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นการทำางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ของการจัดหาทั่วทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีล ดังนี้ 

• สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเอกภาพที่ปรากฎต่อธุรกิจ
• มอบคุณคา่และนวตักรรมทีส่งูสดุตอ่สมัพนัธภาพของคูค่า้และผูใ้ชบ้รกิาร 
• ยึดมั่นต่อพันธสัญญาที่ทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการปฏิบัติ 
 อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
• ปรับปรุงระบบการทำางานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อ 
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดหา
• ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั้งหน่วยงานจัดหาในแต่ 
 ละประเทศ
• สนับสนุนให้การทำางานสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีล
• รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณใน 
 การดำาเนินธุรกิจ

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จัดระบบการทำางาน
โดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้า และหมวดหมู่ในการใช้จ่าย ออก
เป็น 5 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. การจัดหาเศษเหล็ก
ค่าใช้จ่ายหลักมากกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการจัดหา 
เศษเหลก็ โดยแบง่เปน็หมวดยอ่ยๆ ดงันี ้คอื เศษเหลก็ในประเทศ เศษเหลก็ 
ต่างประเทศ และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทั้งนี้กลยุทธ์พื้นฐานคือการ
จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศให้ได้มากที่สุด ส่วนที่ขาดจะนำาเข้า 
เศษเหล็กจากต่างประเทศ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน
จัดหาในแต่ละประเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ได้แบ่งตลาดเศษเหล็กใน
ประเทศแยกตามกลุม่ของผูข้ายเศษเหลก็ และตามประเภทของเศษเหลก็ 
และทมีจดัหาเศษเหลก็ไดพ้ฒันาและเลอืกใชก้ลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัผูข้าย
แตล่ะราย และประเภทของเศษเหลก็ โดยมเีปา้หมายของกลุม่เพือ่ใหเ้กดิ
มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานสูงสุดในแต่ละโรงงาน

2. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำารุงรักษาการผลิต
จัดหาวัสดุเพ่ือการซ่อมแซม บำารุงรักษาเครื่องจักร เช่น ตลับลูกปืน, 
อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบำาบัดน้ำาเสีย, เคร่ืองกรอง, 
สายพานลำาเลยีง และอ่ืนๆ วสัดทุีใ่ชใ้นการผลติ เชน่ แทง่ถา่นอเิลคโทรด, 
กา๊ซทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม, น้ำามนัเชือ้เพลงิ, ลกูกลิง้สำาหรบัรดีเหลก็ สนิคา้
ในหมวดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกร
โรงงานและทีมจัดหา 

3. การจัดหาวัตถุดิบ, โลจิสติกส์ และการบริการ
ทีมจัดหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟ และ
วัสดุปรุงแต่งท่ีใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) โดย
ดำาเนินงานจัดหาภายใต้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ฝ่ายจัดหา
ของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) กบัหนว่ยงานจัดหาของบริษทัในกลุ่ม
ทาทาสตีลที่ อินเดีย สิงคโปร์ อังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ โดยเป้าหมาย 

หลกัคอืการหาแหลง่วตัถดุบิทีด่เีหมาะสมกบัมลูคา่และราคาทีเ่หมาะสมใน
การผลิตของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าสินค้ามีการ
ประสานงานและทำางานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานจัดหาโลจิสติกส์ 
และบริษัทในกลุ่มทาทาสตีล เป้าหมายหลักคือการจัดการขั้นตอน
กระบวนการขนส่งตามแต่ละวิธีที่จะทำาให้สินค้าขนส่งได้ตรงตามเวลาท่ี
ตอ้งการ ปลอดภยั ดว้ยตน้ทนุทีเ่หมาะสม การประสานกบันโยบายของบรษิทั
ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการกำาจัดความเสียหาย 
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

4. กระบวนการจัดหาที่โรงงาน
เนือ่งจากมกีจิกรรมงานบรกิาร และงานจดัหาทีเ่กดิขึน้เปน็ประจำาในแต่ละ
วันที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานจัดหาของแต่ละโรงงานเป็นผู้ให้บริการ กับผู้ใช้งานภายใน
โรงงาน เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัวและความ
ยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำาอยู่ท่ีโรงงาน
ทำางานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูร้บับรกิารจะไดร้บัการบรกิาร
อย่างเต็มที่เกินต่อความคาดหวัง

5. การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา 
หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับนโยบายให้
ดำาเนินการจัดหาภายใต้รูปแบบการดำาเนินการจัดหา ซึ่งได้มีการพัฒนา 
กรอบการทำางาน เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัททาทาสตีล
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การตลาด

ตลาดภายในประเทศ 

1. เหล็กเส้น
บริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยดำาเนินการผ่านเครือข่ายของผู้จำาหน่าย
สินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทนั้น จะ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลโดยตรง ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายผ่านตัวแทน
ในต่างจังหวัดได้มากขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นจึง
ทำาให้แบรนด์ TATA TISCON มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนทำายอดขายได้
มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 29 (เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 25) การใช้แนวทางการขายแบ่งออกตามภาคต่างๆ นั้น
แตกต่างไปจากวิธีการที่คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่การขาย
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า ยอดขายในพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าว
ไม่มีความผันผวนมากนัก และมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำาไรให้บริษัท
สูงกว่าคู่แข่งในลำาดับถัดไปมาก ในส่วนของความพยายามที่จะปรับปรุง
สดัสว่นของผลติภณัฑ์ตา่งๆ นัน้ บรษิทัประสบความสำาเรจ็ในการทำายอด
ขายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในปีบัญชี 2556 มากกว่าในปีบัญชี 
2555 นอกจากนีใ้นปทีีผ่่านมาบริษัทยังพฒันาผลติภัณฑใ์หม่เปน็เหลก็ตา้น
แรงสะเทอืนแผน่ดนิไหวในชือ่ ทาทา ทสิคอน เอส ซปุเปอร์ดัก๊ไทล ์โดยได้
ทำาการตลาดทีจ่งัหวัดเชยีงใหม ่ผลติภณัฑด์งักลา่วเปดิตวัเปน็ครัง้แรกใน
ประเทศไทยเพือ่ใหล้กูคา้มีทางเลอืกใหม่ในการเสริมความม่ังคงแขง็แรงให้
กบัโครงสรา้งของอาคารในเขตพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ภัยจากแผ่นดนิไหว ผลติภณัฑ์
ใหม่นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และกำาลังอยู่ระหว่างที่จะขยายตลาด
ไปยังเขตพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติมอีก

2. เหล็กลวด 
 LCWR เป็นเหล็กลวดที่บริษัทจัดจำาหน่ายไปยังผู้ผลิตสินค้าสำาเร็จรูป 
 เช่น ตะปู รั้ว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็นต้น สำาหรับเหล็กลวดพิเศษ 
 เช่น HCWR  Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้กับผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง 
 สำาหรับงานคอนกรีตอัดแรง (PC wires และ PC strands) ลวดเชื่อมใน 
 อุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ขั้วไฟฟ้า ลวดเหล็กสำาหรับลวดขอบยางรถยนต์  
 (Tire bead wires) และ ลวดเหล็กสำาหรับงานขึ้นรูปสปริง เป็นต้น 
 ซึ่งเป็นการขายไปยังลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตโดยตรงเป็นหลัก

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
 ปัจจุบันช่องทางการจัดจำาหน่ายสำาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้คือ ผ่านทาง 
 ตวัแทนจำาหน่ายซึง่จะกระจายสนิคา้ตอ่ไปยงัผู้รับเหมากอ่สร้าง และผูผ้ลิต 
 แปรรูป

4.  เหล็กเพลา
 บริษัทจัดจำาหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทั่วไป รวมถึง 
 ผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว

5.  เหล็กเส้น ตัด และ ดัด สำาเร็จรูป
 เป็นบริการพิเศษที่ให้แก่ผู้รับเหมา โดยเหล็กที่ถูกดัดเป็นรูปทรงต่างๆ 
 ถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสั่งตัดที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อ 
 เป็นการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่เหลือเศษจากการ ตัดและดัดท่ี 
 หน้างานอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน และ 
 ลดการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำาหรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่าง
สม่ำาเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในกลุ่มเหล็กลวดพิเศษ
สำาหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่น เหล็กลวด ER70S-6 สำาหรับการ
ใชง้านเปน็ลวดเชือ่ม CO2 wire เหลก็ลวด SWRH77B สำาหรบังานสปรงิโชค้อพั
ในรถจักรยานยนต์ (Shock Absorber) และเหล็กลวด 10B21 10B22 สำาหรับ
งานน๊อต สกรู ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานก่อสร้าง เป็นต้น

ตลาดส่งออก
บรษิทัส่งออกทัง้เหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นในแถบประเทศ
อาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ โดย
ผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินค้าที่เป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่ง
ออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON ไปประเทศ
อินเดีย โดยได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายกระจายสินค้าของ ทาทา 
สตีล อินเดีย

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ 
คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทกล่าวคือ ผู้ผลิตที่มี
เตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) 
ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จัดหาเศษเหล็กทั้งจากภายในประเทศและ 
นำาเขา้จากตา่งประเทศเพือ่ใชเ้ปน็วตัถดุบิในการผลติ ผลติภณัฑก์ึง่สำาเรจ็รปูที่
เรียกว่าเหล็กแท่งซึ่งจะถูกนำาไปผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปเช่น เหล็กเส้น เหล็ก
ลวด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าใช้ 
เหล็กแท่งซึ่งได้จากการซื้อมาในการผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป 

เมื่อพิจารณาถึงกำาลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว เห็นได้อย่าง
ชัดว่าปริมาณการผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาดในประเทศ เนื่องมา
จากขอ้มลูทีว่า่ผูผ้ลติเหลก็เสน้ในตลาดมมีาก จงึสง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่ง
รุนแรงในภาคเหล็กเส้น สำาหรับเหล็กลวดในประเทศมีผู้ผลิต 3 ถึง 4 รายโดย
เหล็กลวดคาร์บอนสูง ถูกนำาเข้าจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น 
นับตั้งแต่ปี 2554 มีปริมาณการนำาเข้าสินค้าเหล็กลวดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
จากสาธารณรฐัประชาชนจนี ผลติภณัฑต์า่งๆ ดงักลา่วเปน็ประเภททีผู่น้ำาเขา้
สามารถประหยัดอากรนำาเข้าได้ 5% ในขณะที่ผู้ส่งออกในจีนก็สามารถขอคืน
ภาษีได้ 9% ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เหล็กเส้นในประเทศหันไปนำาเข้า
เปน็จำานวนมากจนส่งผลใหผู้ผ้ลิตในประเทศต้องมกีารปดิหนว่ยผลติเหลก็ลวด
ไปบางส่วนหรือปิดไปทั้งหมด ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็
ประสบปญัหานีเ้ดยีวกนั และรฐับาลตา่งๆ ไดก้ำาหนดมาตรการเพือ่ปอ้งกนัไม่
ให้มีการนำาเข้าในลักษณะดังกล่าว ส่วนรัฐบาลไทยกำาลังประเมินปัญหานี้และ
คาดว่าในปีนี้จะมีการออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลาดต่างประเทศ - การส่งออก
บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น 
ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบริษัทยังมี
การสง่สนิคา้เหลก็เสน้ไปยังประเทศอินเดยีอีกดว้ย เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่รายรบัสูงสุด 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีเครือข่ายการจัดจำาหน่ายที่ดีและมีระบบ จึงส่งผลให้
เหล็กเส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายที่ดี และจากการที่บริษัทสร้างความ
ตอ่เนือ่งในการทำาธุรกจิ จงึไดร้บัคำาสัง่ซือ้จากลกูคา้ในอาเซยีนอยา่งสม่ำาเสมอ 
การแข่งขันส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการในประเทศ และจากประเทศจีน

ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2555 เป็นปีที่มีความท้าทายสำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กของโลก โดยมีความ
ต้องการใชเ้หลก็เพ่ิมขึน้ในอตัราทีน่อ้ยลงมากอยา่งเหน็ไดช้ดัอยา่งตอ่เนือ่งนบั
ตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤตยูโรโซน ซึ่งส่งผลอยู่ตลอดปี 2555 และผล 
กระทบดังกล่าวทำาให้ปริมาณการขายเหล็กลดลงและส่งผลต่อความผันผวน
ของราคาในช่วงต้นปี ผู้ผลิตทั่วโลกยังคงเผชิญกับสภาพที่มีการเติบโตของ
อปุทานมากกวา่อปุสงค ์ทำาใหมี้การใชพ้ลงัการผลติในอัตราเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ
ต่ำ�กวา่รอ้ยละ 80  การทีเ่หลก็ราคาต่ำ�ลงและมีการชะลอตวัของอปุสงคย์งัเกดิ
จากการทีจี่นทุม่เหลก็ในตลาดโลกในป ี2555 แตป่ริมาณการใชเ้หลก็ในจนี ซึง่
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก คาดว่าจะเติบโตขึ้นราวร้อยละ 
3.5 ในปี 2556 ต่อเนื่องจากการเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม
คาดว่าอุปสงค์ในสหภาพยุโรปจะไม่ดีขึ้นมากนักในปี 2556 แม้ว่าจะเห็นได้ว่า
มีปริมาณการเก็บสต็อคเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยบ้างแล้วในช่วงต้นปีนี้

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ความต้องการใช้เหล็กฟ้ืนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 
2555 และมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 7.6 มากกว่าในปี 2554 
ซึ่งนำาโดยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และยังเป็นที่คาดกันว่า
ภมูภิาคนีจ้ะเตบิโตเชน่เดยีวกนัตอ่ไปอกีในป ี2556 มากกวา่ป ี2555 อยา่งไรกด็ ี
การใชก้ำาลงัการผลติยงัคงเปน็ปญัหาทีน่า่กงัวลของผูผ้ลติเหลก็ในภูมิภาคนี ้ซ่ึง
ประสบปญัหาจากการนำาเขา้เหลก็ราคาต่ำาจากประเทศจนี  บรรดากลุม่ผูผ้ลติ 
ในเอเชยีอาคเนยไ์ดน้ำาเสนอปญัหาตอ่รฐับาลของตนเพือ่ขอใหช้ว่ยแกไ้ขปญัหา
ของผู้ผลิตในประเทศโดยการกำาหนดให้มีการสอบสวนว่ามีการทุ่มตลาดใน
การนำาเข้าเหล็กดังกล่าวหรือไม่ 

สำาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจาก
ผ่านเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ทำาให้อัตราการเติบโตอยู่ท่ี
ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่งผลทำาให้อุปสงค์ในการใช้เหล็กเติบโต
มากขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 12 โดยมีการบริโภคเหล็กสูงขึ้นไปแตะระดับ 16.6 ล้าน
ตันในปี 2555 ซึ่งผลักดันโดยภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของการนำาเข้าเหล็กได้ทำาให้เกิดแรง
กดดันต่อการใช้กำาลังการผลิตของบรรดาผู้ผลิตเหล็กในประเทศ ซึ่งจะเห็น
ได้จากตารางด้านล่าง

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2556 - 2557
ในป ี2556 อตัราผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยยงัคงมแีนวโนม้เตบิโตตอ่
ไปอีก โดยคาดว่าจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5 ถึง 5.5 การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุ
จากการเตบิโตในโครงการกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ และในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซึ่งทำาให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งใน 10 ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
ที่สุดของโลก การที่ประเทศไทยสามารถรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับ
ต่ำ�และรักษาเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยไว้ได้ส่งผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามา
ของการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศเขา้มาในประเทศไทย การสง่ออกยงัคง
ทำาให้ประเทศไทยได้รับเงินตราต่างประเทศจำานวนมาก แต่ยังมีข้อที่น่ากังวล 

อยู่บ้างจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ผลที่ตามมาก็คือการคาดการว่าการบริโภค
เหล็กภายในประเทศน่าจะสูงมากกว่า 17 ล้านตันในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นราว
ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว คาดว่า 
การบริโภคจะเติบโตขึ้นกว่า 5.7 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับเป็นการเติบโตราวร้อยละ 
6 มากกว่าปีที่ผ่านมาก แต่การนำาเข้าเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนยังคงเป็น
ปญัหาทีส่ำาคัญทีสุ่ดเนือ่งจากการนำาเขา้ดงักล่าวสรา้งแรงกดดนัต่อปรมิาณและ
ราคาเหล็กของผู้ผลิตในประเทศ

2555 3.76 3.0%  2.48 26.4% 0.89 3.0% 5.35 12.0%

2554 3.65 -0.7% 1.96 14.4% 0.86 13.0% 4.76 3.0%

2553 3.66 1.6%  1.71 51.3% 0.76 28.0% 4.62 11.5%

การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2553 - 2555

ปริมาณ
การผลิต
(ล้านตัน)

อัตราการ
เติบโต

อัตราการ
เติบโต

อัตราการ
เติบโต

อัตราการ
เติบโต

นำาเข้า
(ล้านตัน)

ส่งออก
(ล้านตัน)

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)
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ประวัติและพัฒนาการที่สำาคัญ

   • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ในชื่อ  12 กรกฎาคม
    “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำากัด (มหาชน)” (MS) 
   • ควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISC และ SCSC 
    ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด (CHC)
   • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขาย
    ภายใต้หมวด “REHABCO”

   • ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 18 พฤษภาคม
    กลับสู่หมวด “CONMAT” 

   • CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมด 15 ธันวาคม
    ให้แก่กลุ่ม Tata Steel

   • กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ 24 กุมภาพันธ์
    จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
   • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel” 4 เมษายน
   • บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำากัด (มหาชน)” เป็น
    “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)”
   • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
    ในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

   • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ 15 พฤษภาคม  
    ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกำาไรสุทธิ)

   • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2550 - 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ 20 สิงหาคม
    ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของกำาไรสุทธิ)

   • โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็ก
    โดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
    ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 4 มกราคม 
    มาอยู่ในหมวด “STEEL”
   • เตาถลุงเหล็กหลอมเหลว (Mini Blast Furnace) หยุดดำาเนินการชั่วคราว เนื่องจาก
    วัตถุดิบมีราคาสูง
   • บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA Tiscon”

 
   • บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
    เพียงรายเดียวในประเทศไทย
   • บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว”  
    ครั้งแรกในประเทศไทย สำาหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว
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บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการคาดการณ์
ไปข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถที่จะเผชิญและจัดการกับความเส่ียง 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ได้โดยในขณะเดียวกันก็จะช่วย
ให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
ได้ต่อไปอีกด้วย

การท่ีบริษัทดำารงอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัท
จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและข้อที่ต้องพิจารณาในหลายด้าน ด้วยเหตุนี้
บริษัทจึงได้้จัดทำาและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนดำาเนิน
การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สถานการณ์ด้านการ
ตลาด รวมถึงศักยภาพและความสามารถขององค์กร โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งจะได้มี้การพจิารณาและเปรียบเทยีบในปจัจยั และ
ภารกิจงานด้านต่างๆ ทั้งหมด ประกอบกับสิ่งที่ได้้เรียนรู้้หลักๆ ที่บริษัทได้
ประสบหรือเผชิญมา และดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนเพื่อกำาหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ได้้มีกระบวนการจัดลำาดับความสำาคัญเร่งด่วนของความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการมอบหมายงานให้แต่ละส่วนงานรับไปดำาเนิน
การเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำาหรับการประเมินแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก จากความ
ต้องการและราคาของสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล เช่นเดียวกับ
ในประเทศอ่ืนทีต่อ้งประสบความเสีย่งนี ้ทัง้ในดา้นราคาวตัถดุบิและราคา
ของสินค้าสำาเร็จรูป เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวมักใช้งานในภาค
การก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้นการเติบโตของอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศจงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความผันผวนทางดา้นอุปสงค ์นอกจาก
นั้น จากการที่ประเทศไทยได้ส่งเสริมในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี จึงเป็น
เหตุให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสืบเนื่อง
มาจากการนำาเขา้เหลก็จากตา่งประเทศซึง่นำาไปสูค่วามผนัผวนทีเ่พิม่มาก
ขึ้นต่อราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กสำาเร็จรูป 

บรษัิทไดด้ำาเนนิการอยา่งเปน็รูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบดา้น
ลบของความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการมุ่งเน้นที่การสร้างตราสินค้าใน
สายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่สว่นแบง่การตลาดในดา้นอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพิงตลาดด้านการก่อสร้างไม่ให้
มมีากจนเกินไป ผลติภณัฑใ์หม่ทีเ่พิม่มูลคา่สงูขึน้นีจ้ะทำาใหมี้รายไดท้ีเ่พิม่
มากขึน้ การท่ีบรษิทัมุง่เนน้ในการเพิม่สดัสว่นสนิค้าเหลก็พเิศษมากขึน้ จะ
มีผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดได้

ในส่วนของยุทธศาสตร์นั้น กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี
กลไกทีเ่ขม้แขง็สำาหรบัรวบรวมความตอ้งการเฉพาะดา้นของลกูคา้ และมี
การออกแบบผลติภณัฑต์า่งๆ อยา่งล้ำาหนา้เพือ่ใหต้อบสนองวตัถปุระสงค์
ในการใช้งานของลูกค้า โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทยังได้
รับการสนับสนุนจากทรัพยากรที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคทั้งในประเทศและ
จากระดับกลุ่มบริษัท 

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
การที่ธุรกิจต้องขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบเช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตเหล็ก
รายอื่นๆ บริษัทจึงต้องเตรียมป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผนัผวน ทัง้ดา้นปรมิาณและราคาของวตัถดุบิ หลงัจากทีบ่รษิทัตดัสินใจหยดุ 
MBF ความเสี่ยงของบริษัทจึงจำากัดอยู่ที่เศษเหล็ก ดังนั้น แนวทางในการ
บรรเทาและลดปจัจยัความเสีย่งนีข้องบรษิทักค็อื การสรา้งความสัมพนัธท่ี์
ดใีนเครอืขา่ยผูข้ายวตัถดุบิภายในประเทศ เพือ่เปน็การสรา้งความเช่ือมัน่ 
ได้ว่าการรวบรวมเศษเหล็กในประเทศจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอ นอกเหนือจากนี้แล้วการนำาเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ 
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องป้องกัน ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบให้แก่บริษัท
ได ้เนือ่งจากบรษิทัได้ม้กีารจดัทำาสญัญาและจดัหาเศษเหลก็ใหไ้ด้ใ้นเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดความเส่ียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ในช่วงปีีที่ผ่านมา บริษัทได้้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการดำาเนินการใน
ด้านนี้และได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างดีจากระดับ
กลุ่มบริษัททาทาสตีลด้วยกัน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลว
 ขนาดเล็ก (MBF)

โครงการเตาถลุงเหล็กขนาดเล็กที่ NTS ได้เร่ิมดำาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากถ่านโค้กและสินแร่เหล็กมีราคาสูง
ขึน้มากอยา่งตอ่เนือ่ง จงึสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งตดัสนิใจหยดุการผลติของเตา
ถลุงดังกล่าวนับต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา แต่ได้บำารุงรักษา
เครื่องจักรอย่างเหมาะสม บริษัทได้ดำาเนินการกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่
จะเริ่มกลับมาผลิตอีกครั้ง โดยบริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ 
ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายในช่วงที่หยุดเครื่องจักร

4. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ
 สภาพแวดล้อมในการทำางาน

เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็ก
จะมีปัจจัยความเส่ียงต่อสุขภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในการ
ทำางานอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าการผลิตเหล็กจะไม่มีการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบ 
ที่เป็นอันตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กจะต้องใช้อุณหภูมิสูงและ
ต้องมีการเคล่ือนย้ายหรือบรรทุกส่ิงของที่มีน ้ำ�หนัก ดังนั้น ทุกโรงงาน
ซึ่งมีทั้งพนักงานประจำาและ ผู้รับเหมาจึงจำาเป็นต้องมีแผนจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้บริษัท
จึงได้จัดทำาโครงการความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยขึ้นที่โรงงานทั้ง 
สามแหง่ของบรษิทั โดยเฉพาะการปฏบิตัติามโครงการควบคมุความเสีย่ง 
ร้ายแรง เพ่ือลดความเส่ียงที่อาจเกิดจากสภาพการทำางานและวิธีการ
ทำางานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งได้ดำาเนินการอย่างจริงจังตลอดปีที่ผ่านมา 
การกำาหนดใหผู้ร้บัเหมาปฏบิตัติามแนวทางจดัการความปลอดภยัสำาหรบั
ผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดเพื่อมุ่งไปสู่ “ความผิดพลาดเป็นศูนย์” เพื่อ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในทุกหน้าที่งาน
ที่มีผู้รับเหมาทำางาน โครงการความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยนี้ 
ยังได้้ขยายจากโรงงานผลิตไปยังสำานักงานของบริษัทอีกด้วย โดยมีการ
ฝกึซอ้มดา้นความปลอดภยัและมกีารจดัฝกึอบรมเพือ่สรา้งความตระหนกั 
และการมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยในการทำางานเป็นประจำา

การบริหารความเสี่ยง
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ ้กำาหนดลำาดับความสำาคัญเพื่อให้การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีประสิทธิผล ด้วยการกำาหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลอ้มอย่างเหมาะสม เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบตอ่ชมุชน ในเรือ่งนี ้การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้้มอบเกียรติบัตรรับรองความทุ่มเท
พยายามของ NTS และ SCSC ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม วัตถุดิบ
หลักที่นำามาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้้แก่ เศษเหล็กมีการนำา
กลบัมาหมนุเวียนใชใ้หม่ได้ท้ัง้หมด บริษัทได้ก้ำาหนดกรอบการทำางานดา้น 
TPM และภายใตโ้ครงสร้างการรายงานของเสยี ได้ก้ำาหนดใหพ้นกังานต้อง
ดำาเนินการชี้บ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดที่ก่อเกิดของเสีย ตลอดจนต้อง
ดำาเนินโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานด้วย ซึ่งบริษัทได้้ดำาเนินการตรวจ
สอบการใช้พลังงานเป็นประจำาทุกปีโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัท 
ทาทา สตีล การดำาเนินการดังที่ได้้กล่าวมานี้ได้้ช่วยให้เกิดระบบการแจ้ง
เตือนที่เหมาะสมเมื่อมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
สำาหรบัพ้ืนท่ีซึง่อยู่นอกเขตอตุสาหกรรมและอยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพซึง่มตีวัเลข
ผูว้า่งงานอยู่ในระดับต่ำ� จงึทำาใหบ้ริษัทตอ้งประสบกบัความเสีย่งอยา่งเหน็
ได้ชัดจากอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับพนักงานปฏิบัติการ และพนักงานระดับบังคับบัญชาของบริษัท แต่
ความเสี่ยงนี้ โดยปกติจะลดลงเนื่องจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้บริหาร
จัดการเพื่อการรักษาทรัพยากรบุคคล สำาหรับบริษัทเองก็ได้ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พร้อมๆ 
ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการปฏิบัติงานใน
หนา้ทีง่านโดยตรง และดา้นการจดัการตา่งๆ ทัง้นี ้เพือ่เพิม่ความรู ้ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงานและทำาให้พนักงานทำางานกับบริษัท
ต่อไป ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ริเริ่มจัดทำาโครงการพัฒนาผู้นำาเพ่ืออนาคต 
เพื่อให้โอกาสพนักงานสามารถมีความเติบโตและพัฒนาตนเองในหน้าที่
การงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำาระบบบริหาร
จัดการความรู้และระบบงาน IT ที่เก็บรวบรวมความรู้ของพนักงานให้อยู่
กับองค์กร เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลที่สำาคัญของบริษัทไป

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 เงินตราระหว่างประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศจะส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อความสามารถในการสร้างผลกำาไรของ
ธุรกิจโดยเฉพาะในรูปของการเพ่ิมข้ึนของการจัดซ้ือจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่า
อาจจะดูเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับยอดรวมรายได้จากการประกอบธุรกิจ
ท้ังหมดของบริษัท แต่บริษัทก็ได้้กำาหนดปัจจัยความเส่ียงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศดังกล่าวไว้ ซ่ึงบริษัทได้บริหาร
โดยการใช้มาตรการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันความเส่ียงอย่าง
เป็นรูปธรรมซ่ึงมีการกำากับดูแลและติดตามผลโดยคณะกรรมการทางการเงิน
ระดับภูมิภาค และกำาหนดให้มีกลไกในการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างเป็นทางการด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จากการที่สำานักงานใหญ่และโรงงานต้ังอยู่ใน 4 พ้ืนที่แตกต่างกัน 
ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
ในช่วงเหตุการณณ์อุทกภัยของปีที่ผ่านมา โรงงานผลิตเหล็กของบริษัท
ที่จังหวัดสระบุรีได้้รับการป้องกันเป็นอย่างดีเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จากน ้ำ�ท่วม ถึงแม้ว่าจะต้องปิดทำาการสืบเนื่องจากน ้ำ�ท่วมบริเวณที่พัก
อาศัยของพนักงาน สำาหรับอีกสองโรงงานทางภาคตะวันออกของไทย
ไม่ได้ ้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงในการดำาเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และด้วยเหตุนี้จึงได้
ทำาประกันภัยให้ครอบคลุมความเส่ียงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ตลอด
จนบริษัทได้้กำาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้น
สำาหรับทุกโรงงาน และได้้มีการจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจบริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นได้ เพื่อ
ให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้
อย่างคล่องตัว

การบริหารความเสี่ยง
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถุนายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 
ของกำาไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่ง
จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำาให้มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำาเนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำาระ
หนีข้องบรษิทัใหเ้สรจ็สิน้ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี ้และสญัญากูย้มืใดๆ

รวมถงึปจัจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิทั โดยการคำานงึถงึผล
ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำาคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบ และ การอนมุตัจิากคณะกรรมการ และ / หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
สำาหรบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย จะขึน้อยูกั่บผลการดำาเนนิงาน 
ของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำาไรพอสมควร ที่จะจ่ายได้และไม่มี 
ผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้จะพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย

ร้อยละ
ของจำานวน
หุ้นทั้งหมดรวมหุ้นบุริมสิทธิ

จำานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
รายชื่อ

หมายเหตุ • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น โดยออกตราสารชนิดหนึ่งเรียกว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 

    เพ่ือกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเร่ืองเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาว 

   ต่างชาติ (Foreign Limit)

  • ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 7,263 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นสามัญ 2,039,386,548 หุ้น จากจำานวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,168,767,623 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 24.97  

   ของหุ้นสามัญที่ชำาระแล้ว

 1. TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.  5,718,472,083 0 5,718,472,083 67.90

 2. นายวีระพันธ์ุ ทีปสุวรรณ  410,613,300 0 410,613,300 4.88

 3. ธนาคาร กรุงเทพฯ จำากัด (มหาชน)  43,277,571 252,773,225 296,050,796 3.52

 4. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์  179,000,001 0 179,000,001 2.13

 5. พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ  86,609,500 0 86,609,500 1.03

 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  80,272,157 0 80,272,157 0.95

 7. PERSHING LLC  73,424,985 0 73,424,985 0.87

 8. สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี)  57,439,900 0 57,439,900 0.68 

 9. ธนาคาร กสิกรไทย จำากัด   52,302,017 0 52,302,017 0.62

       รวม   6,701,411,514  252,773,225 6,954,184,739  82.58

 10. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (รวม 7,438 ราย)  1,467,356,109 0 1,467,356,109 17.42 

   รวมทั้งสิ้น  8,168,767,623 252,773,225 8,421,540,848 100.00

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การผลิต 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

สำานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดและการขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

ส่วนบริหาร  
Supply Chain

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานชลบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานสระบุรี

ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หมายเหตุ	 * ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 (แทนนายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู)

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำานวนกรรมการทั้งหมด 8 คน 
โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท
นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ และนายปิยุช กุปต้า กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือนายคูชิค 
ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ หรือ นายปิยุช กุปต้า กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ หรือนายธราธร เปรมสุนทร 
รวมเป็นสองคน และประทับตราสำาคัญของบริษัท

7. การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำาปี 
 รวมงบการเงินประจำาปีเด่ียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8.  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจ
 ใดๆ ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษทัอาจแตง่ตัง้บคุคลอืน่ใด ใหด้ำาเนนิกจิการของบรษิทัภายใต ้
การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำานาจให้บุคคลดัง
กล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ 
คณะกรรมการกำาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบหมายใหค้ณะจดัการ (คณะกรรมการบรหิาร) 
หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่มอีำานาจหนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานตา่งๆ ซ่ึงในกรณี
ที่มีการอนุมัติการดำาเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงินท่ี 
คณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยการมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็น 
การมอบอำานาจที่ทำาให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ สามารถอนมุติัรายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่น
ไดส้ว่นเสยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดกบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
(ตามขอ้บงัคับของบรษิทั และตามทีส่ำานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด) ยกเวน้
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนมุตัไิว ้ซึง่เปน็ธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทั เชน่ การซ้ือวตัถุดบิ 
และรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1.  นายเหมันต์  มะดูสุดัน เนรูร์การ ์ ประธานกรรมการ 

 2.  นายมาริษ  สมารัมภ ์ กรรมการอิสระ 

 3.  ผศ. รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 

 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์* กรรมการอิสระ 

 5.  นายคูชิค  ชัทเทอจี กรรมการ 

 6.  นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการ 

 7.  นายปีเตอร์  จอห์น ฮ็อกก์  กรรมการ 

 8.  นายปิยุช  กุปต้า  กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำานาจหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่
สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำาหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
และ / หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกูยื้มในวงเงินเกินห้าสิบลา้นบาททีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจำาปขีอง 
 กลุ่มบริษัท
2. การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำาประกัน หนังสือ
 รบัรองการใหก้ารสนับสนนุ หรือคำาม่ันในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัแกบ่คุคล
 ใดๆ ทีม่ไิดอ้ยูใ่นงบประมาณประจำาปขีองกลุม่บริษัท เวน้แตต่ามทีอ่นญุาต
 ในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำาหนดในแผนฟื้นฟู 
 กิจการ ของ NTS ทั้งคณะคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรง 
 คุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย ทั้งด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต 
 บัญชีและการเงินและอื่นๆ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ใน 
 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปี 
 ของกลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ 
 ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณ 
 ประจำาปีของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท 
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่
(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3 (2/2008-2009) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551)

1. กำากับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน 
 การบัญชีตามที่กฏหมายกำาหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. สง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐาน
 บัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.  สอบทานระบบการควบคมุภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทัง้ 
 การประเมินผลการตรวจสอบ การดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตาม 
 หลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
 และเปน็ไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ทัง้นีเ้พือ่ใหม่ั้นใจวา่รายการ
 ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบภายใน 
 และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 
 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม 
 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล 
 อย่างน้อยดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1.  นายมาริษ  สมารัมภ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.  ผศ. รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล  กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ์  กรรมการตรวจสอบ

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเช่ือถือต่อ 
  รายงานทางการเงินของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ 
  เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จำานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่ม 
  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก 
  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 • รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ 
  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
  กรรมการบริษัท

10. พจิารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 และเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดย ไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย  
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ
 ภายใน (ถ้ามี) หรือ การว่าจ้าง การเปล่ียนแปลงการว่าจ้างสำานักงาน 
 ตรวจสอบภายในอื่นๆ
12. พิจารณางบประมาณและกำาลังพลของสำานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
 หรืองบประมาณการว่าจ้างสำานักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะ 
 มอบหมาย

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1.  นายคูชิค ชัทเทอจี   ประธานคณะจัดการ 

 2.  นายปีเตอร์  จอห์น ฮ็อกก์   คณะจัดการ 

 3.  นายปิยุช  กุปต้า  กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
(เดิมแยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่
1. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำานาจการ 
 บริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ  
 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พจิารณาให้ความเห็นตอ่แผนการดำาเนนิธรุกจิ และการจดัสรรงบประมาณ
 ประจำาปตีามทีฝ่า่ยบรหิารเสนอมา เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัตอ่ไป 
3. กำากับ ดูแล ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการ 
 บรหิารกจิการและดำาเนนิงานของบริษัท ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบาย 
 และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

4. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป  
 ทั้งนี้ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) อาจมอบอำานาจหน้าท่ีให้ 
 พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำานาจกระทำาการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
 หรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็น 
 สมควรได้

ทั้งนี้ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) อาจมอบอำานาจหน้าที่ให้พนักงาน
ระดบับรหิารของบรษิทัมอีำานาจกระทำาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ หรอืหลายเรือ่ง 
ตามที่คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็นสมควรได้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1.  นายคูชิค  ชัทเทอจี  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

 2.  นายมาริษ  สมารัมภ์  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

 3.  ผศ. รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล  กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

 4.  นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อ  
 คณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน  
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลตามที่กำาหนด
3. นำาเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ทีเ่หมาะสมในการดำารง 
 ตำาแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการ ที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อ 
 คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พจิารณาสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมในการดำารงตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
 เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จดัใหก้รรมการบรษิทัไดป้ระเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดย
 องค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
 บริษัท
6. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน
1. พิจารณาและเสนอคำาแนะนำาในเร่ืองค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการ 
 บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอคำาแนะนำาในเรื่องค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ (รวมถึงค่าจ้างและเงินรางวัลประจำาปี) และผู้บริหารของ 
 บริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และผู้ช่วยกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำาปีสำาหรับผู้บริหาร 
 ของบริษทั (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติ และ ผูช้ว่ยกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามคำาเสนอของกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน 
 ของบรษิทั โดยคำานงึถงึปจัจยัตา่งๆ รวมทัง้บรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม 
 ลักษณะเดียวกัน
5. พิจารณาและเสนอคำาแนะนำาในเรือ่งงบประมาณการขึน้คา่จา้ง เงนิรางวลั 
 ประจำาป ีและผลตอบแทนของพนกังานบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพือ่นำาเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1.  นายปิยุช กุปต้า กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 2.  นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต 

 3.  นายอมิต  โกช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี 

 4.  นายศิโรโรตม์  เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

 5.  นายไพฑูรย์  เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา 

 6.  นายบริชวาล์จิต  โกด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 7.  นายทรงศักดิ์  ปิยะวรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

 8.  นายอรุน คูมาร์  ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี 

 9.  นายวันเลิศ  การวิวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง 

 10. นายชัยเฉลิม  บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

 11.  นายจันดรา  โมฮาน เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่
1. ดแูล บรหิาร ดำาเนนิงาน และปฏบิตังิานประจำาตามปกตธิรุกจิ เพ่ือประโยชน ์
 ของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษัทตลอดจนระเบยีบ  
 มต ินโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ำาหนด และอนมัุตโิดยทีป่ระชมุ 
 คณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำานาจ 
 ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
2. จดัทำาแผนการดำาเนนิธรุกจิ และงบประมาณประจำาป ีใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย 
 ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำาเสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 
 และคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
 ธุรกิจ ก่อนที่จะนำาเสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และ 
 คณะกรรมการบริษัท
4. มอีำานาจในการอนมุตักิารดำาเนนิธรุกจิปกตใินเรือ่งตา่งๆ อาทิเช่น การจดัซ้ือ 
 วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และ 
 รายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
5.  ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันบริษัทให้ความสำาคัญต่อการดูแล 
พนักงานและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยจัดสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
ของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาลท้ังในกรณี
คนไข้นอก คนไข้ใน และการรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจำาปี กองทุน
สำารองเล้ียงชีพ เคร่ืองแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำา 
ต่างจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
ให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดท้ังปีท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น กิจกรรมหล่อเทียนและ 
แห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
กีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรม
วันสำาคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ 
วันเกิดบริษัท วันผู้ก่อต้ังกลุ่มทาทา เป็นต้น ในทุกๆ ปีบริษัทจะมีการสำารวจ 
ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement 
and Satisfaction Survey) และนำาผลการสำารวจมากำาหนดแผนปรับปรุง 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานในระดับท่ีสูงข้ึน

บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท โดย 
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะไปพบพนกังาน พดูคยุ และตอบขอ้ซกัถามตา่งๆ ดว้ยตนเองในทกุไตรมาส 
ตลอดจนการสื่อสารกับพนักงานผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ 
คำาสั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น

จำานวนบุคลากร
จำานวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจำานวน
ทั้งสิ้น 1,272 คน ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

บุคลากรและการพัฒนา

บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ในแบบ
กำาหนดหน้าที่งาน (Job Description) ทั้งในส่วนของ ความรู้ (Knowledge)  
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนัน้ ยงัมุง่เนน้ถงึพฤตกิรรมในการปฏิบตังิานทีส่อดคลอ้งกบัคา่นยิมใน
การดำาเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ตลอดจนมีความพร้อมที่จะ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี  

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 
4 ส่วนด้วยกันคือ

(1) ความรู้พื้นฐานสำาหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน เช่น  
 ความปลอดภัยในการทำางาน จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ค่านิยม 
 ของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 การบำารุงรักษาทวีผล
(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละ 
 สายงาน (Functional Development)
(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
(4) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้นำา (Leadership  
 Development) ในแต่ละปีบริษัทได้จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
 (Individual Development Plan) ใหก้บัพนกังานทกุคน โดยมีรูปแบบการ 
 พัฒนาที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยการอบรมในห้องเรียน (Classroom  
 Training) การสอนงานและฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) และการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเสริม 
 สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful Experiences) ให้กับพนักงาน 
 ซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การ 
 มอบหมายงานท่ีสำาคัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special 
 Assignment) การมอบหมายใหเ้ขา้ร่วมในคณะทำางานหรือคณะกรรมการ 
 ที่สำาคัญ (Task Force or Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best  
 Practice Sharing) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (Site Visit) นอกจากนั้นพนักงานสามารถขอรับทุนศึกษาต่อในระดับ 
 ปริญญาโทท้ังในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาทางด้าน 
 การบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมี 
การกำาหนดเสน้ทางการเตบิโตในวชิาชพี (Career Path) ของพนกังานในแตล่ะ
ระดับไว้อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “ผู้นำาในอนาคต” 
(Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ
สูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในอนาคต พร้อม
กับกำาหนดแผนระยะยาวเพ่ือพัฒนาพนักงานในกลุ่มนี้ให้มีความพร้อมมาก
ที่สุด ตลอดจนการดูแลเก่ียวกับผลตอบแทนและการเติบโตในวิชาชีพให้
เหมาะสมเพ่ือรักษาพพนักงานกลุ่มนี้ให้เป็นกำาลังสำาคัญของบริษัทอย่างต่อ
เนื่องในระยะยาว

บริษัทมุ่งเน้นกำาหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงาน 
ท้ังในส่วนของความเป็นธรรมภายในองค์กร (Internal Equity) ความ 
เป็นธรรมภายนอกองค์กร (External Equity) และความเป็นธรรมระหว่างบุคคล 
(Individual Equity) โดยใช้ระบบและเคร่ืองมือการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาบรษิทัไมเ่คยไดร้บัการรอ้งเรยีน หรอืมขีอ้พพิาท
ด้านแรงงานที่สำาคัญแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน
ผลตอบแทนทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยใหก้บัพนกังาน ในป ี2555 - 2556 ไดแ้ก ่
เงนิเดอืน เงนิรางวัลประจำาป ีและเงนิกองทนุสำารองเล้ียงชพี รวมเปน็ เงนิทัง้สิน้ 
500.82 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยให้ 
สิทธิในการซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee 
Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program 
(EJIP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอ่ืนโดยการพิจารณา 
จากผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงาน หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงานประกอบด้วย

SISCTSTH NTS SCSC รวม

(คน)

273 428 278 293 1,272
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คณะกรรมการบรษิทัมุง่สง่เสริมใหบ้รษิทัมีระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน
ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้นำาระบบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management หรือ ERM) มาปรับใช้
กับธุรกิจของบริษัทและได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 คน 
ทำาหน้าที่กำากับดูแลระบบรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มี
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงข้อกำาหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การประเมิน
การบริหาร ความเสีย่งและการควบคมุภายในใหเ้หมาะสมและมีประสทิธภิาพ 
กำากบัดแูล ระบบงานตรวจสอบใหไ้ดม้าตรฐานการตรวจสอบทีด่ ีคัดเลอืกและ
เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้งานอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย
ตลอดจนปรบัปรงุมาตรการควบคมุตา่งๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากน้ีบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำาคัญของโครงสร้างการกำากับดูแล
กิจการที่ดี จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแทนการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายนอก เพือ่ใหค้วามเชือ่มัน่และคำาปรกึษาแกฝ่า่ยบรหิารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หนว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระในการปฏบิตังิานและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับความเพยีงพอ และประสทิธภิาพของระบบการควบคมุ
ภายในองค์กร รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง

สำาหรบัแผนการตรวจสอบประจำาป ีและแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ป)ี ได้
ถูกจัดทำาขึ้นตามวิธีการประเมินความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินผลของประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในการดำาเนินงาน การรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบายของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสาระสำาคญัในการ
ตรวจสอบจะมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความพอเพียงของระบบ
การควบคมุภายในองคก์ร ทัง้ในดา้นของกระบวนการจดัหาและเจ้าหนีก้ารขาย
การตลาดและการจัดจำาหน่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้า
คงเหลือ การบัญชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP Post Implementation) 
เป็นต้น ทัง้น้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในจะปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบ 
และรายงานสรุปผลของการตรวจสอบ พร้อมทั้งแผนการปรับปรุงของฝ่าย
บริหาร แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมี
กรรมการตรวจสอบทกุคนเขา้ร่วมประชมุดว้ยนัน้ คณะกรรมการบรษิทัโดยการ
พจิารณาความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การประเมนิระบบควบคมุ
ภายในของบรษิทั มคีวามเหน็ตอ่ระบบควบคมุภายใน ของบริษัทในแตล่ะดา้น
สำาหรับรอบปี 2555-2556 ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม
บรษิทัมโีครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสริมใหก้ารปฏิบตังิานดำาเนนิ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอย่างเพียงพอและสามารถแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ  รวมทั้งสรรหาพนักงานที่มี
คณุภาพตลอดจนมกีารสง่เสริมและพฒันาพนกังานอยา่งตอ่เนือ่งใหเ้หมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดแผนงานและเป้า

หมายทางธุรกิจประจำาปี 2556-2557 โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้า
หมายในระยะยาว แผนงานประจำาปีนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยคำานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และความมุ่ง
มั่นของบริษัทที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินกิจการตามกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซึง่ไดร้ะบคุวามเสีย่งดา้นตา่งๆ และแนวทางในการแกไ้ขไวแ้ลว้ในระดบับรษิทั 
ซึง่จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่หม้ลูคา่ของผูถ้อืหุน้ถอยถดลงไป อยา่งไรกต็ามในสภาพ
เศรษฐกจิปจัจบุนั การบรหิารจดัการความเส่ียงจะต้องมุง่เนน้ทีด่า้นตา่งๆ ดงันี้

• โครงการรเิริม่ดา้นความปลอดภยัเพือ่รบัประกนัวา่ “ขัน้ตอนปฏบิตังิานดว้ย 
 ความปลอดภัย” จะต้องเน้นทั้งความปลอดภัยของพนักงานบริษัทและ 
 คนงานของผู้รับเหมา

• ปฏบิตัติามมาตรฐานระดบัสงูดา้นบรรษทัภบิาล โดยกำาหนดใหผู้ม้สีว่นได ้
 ส่วนเสียทั้งหมดต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัททาทา  
 (TCOC) อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่ม มีการใช้ 
 นโยบายส่งเสรมิใหม้ ี“การแจง้เบาะแส” มเีจา้หนา้ทีด่แูลดา้นจรรยาบรรณ 
 คอยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ “ไม่เปิดเผยตัว” และมีการกำาหนดกลไกที่ 
 เหมาะสมในการตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบ

• หนว่ยงานตรวจสอบภายในกำาหนดใหฝ้า่ยบรหิารจดัการตอ้งรบัรองวา่จะม ี
 การควบคุมที่เพียงพอเพื่อที่จะบริหาร และ/หรือบรรเทาความเส่ียง 
 ซึ่งสามารถส่งผลกระทบกับผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ปัจจัย 
 ความเส่ียงต่างๆ ยังมาจากข้อมูลความห่วงใยและความคาดหวังของ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประเมินตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงจึงมีพื้นฐาน 
 จากสภาพความเปน็จรงิ และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และจาก 
 ประสบการณ์ในการตรวจสอบ  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยจัด 
 ลำาดับความสำาคัญด้านที่ควรตรวจสอบและวางแผนการตรวจสอบ โดย 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำาปีซ่ึงแสดง 
 ขอบเขตปัจจัยและความเส่ียงด้านสำาคัญที่จะต้องตรวจสอบ หน่วยงาน 
 ตรวจสอบภายใน และ ผูต้รวจสอบบญัชจีะดำาเนนิการประเมนิการบรหิาร 
 จัดการความเสี่ยงตามข้อมูลและรายละเอียดที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร

• มีการประมาณการณ์กระแสเงินสดและทบทวนผลการประกอบการอย่าง 
 สม่ำ�เสมอ (รายไตรมาสในการประชุมกรรมการบริษัท) เพื่อให้มั่นจะว่า 
 จะมีเงินสดเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในการนี ้คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่การปฏบิตังิานในดา้นการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถรับได้

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัการดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และอำานาจ
อนมุตัขิองฝา่ยบรหิารแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน มกีารตดิตามดแูลการดำาเนนิ
งานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำาและสม่ำาเสมอ รวมถึงมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลเกี่ยวข้องที่เพียงพอและรัดกุม

การควบคุมภายใน
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ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทนำาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเนื้อหาที่จำาเป็นและสำาคัญต่อการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ละเอยีดทกุครัง้ นอกจากน้ี มกีารจดัเกบ็เอกสารสำาคญัและเอกสารบญัชตีามที่
กฎหมายกำาหนด พรอ้มทัง้มรีะบบการจดัเกบ็และชอ่งทางการสือ่สารทีม่คีวาม
เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ

ระบบการติดตาม
บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อติดตามผลการ
ดำาเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และได้นำาเสนอต่อที่ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส 
โดยมกีารวิเคราะห์ถึงสาเหต ุและกำาหนดมาตรการแกไ้ข และการเสนอแนะให้
ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
กำาหนดต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาการกำากบัดแูลกจิการที่
ดีควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ โดยเล็งเห็นว่าการกำากับดูแล 
กิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย และนำามาซึง่การเจรญิเตบิโต
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจนการเพิม่มูลคา่ใหแ้กผู้่ถอืหุน้ไดใ้นระยะยาว โดย
นอกเหนอืจากการดำาเนินธุรกจิดว้ยการสร้างมาตรฐานระดบัสงูของพฤตกิรรม
องคก์รและพฤตกิรรมสว่นบคุคลตาม “หลกัจรรยาบรรณของ	ทาทา	(Tata	Code 
of	Conduct	:	TCOC)” อยา่งเคร่งครัดแลว้ บริษัทยังไดด้ำาเนนิการตามหลักการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับริษัทจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งจรงิจงั 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 
5 หมวด พรอ้มทัง้ไดก้ำาหนดไวเ้ปน็ลายลกัษณ์อกัษรใน “นโยบายและหลกัการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 และนำามาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพการณ์ของบริษัทใหไ้ดม้ากทีส่ดุ รวมทัง้ไดท้ำา 
การทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ทัง้นี ้เพ่ือเปน็การยกระดบัมาตรฐานการกำากบัดแูลกิจการ 
ทีด่ขีองบรษิทัให้สงูขึน้ตลอดเวลา ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาบริษัทไดร้บัการ
ประเมินผลการกำากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด

ในรอบปี 2555-2556 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนในแต่ละหมวด สรุปได้ดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งครอบคลุมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิ 
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตัดสินใจในวาระที่สำาคัญๆ เช่น
การเลือกตั้งกรรมการและกำาหนดค่าตอบแทนการจัดสรรเงิน กำาไรและ 
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของ
บริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญซึ่งมีผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่กระทำาการอันใดที่เป็นการละเมิดหรือริดรอน
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ ในฐานะทีเ่ปน็เจา้ของเงนิลงทนุทีเ่ปน็ปจัจยัหลกัในการดำาเนนิ 
ธุรกิจ บริษัทได้กำาหนดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดย
รวมของบริษัท และรับทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการลง
ทะเบียนเปน็ผูถ้อืหุน้ สทิธิการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการ 

สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำาไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิใน
การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการได้
รับข้อมูลข่าวสารหรือการรายงานข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
เงนิทนุ การเปลีย่นแปลงอำานาจควบคมุ และการซือ้ขายสนิทรพัยท์ีส่ำาคญัของ
บริษัท เป็นต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำาหนดไว้

นอกเหนือจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้น บริษัท
ยังได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดี 
ด้วยการดูแลให้บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสในการรับรู้ 
สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สำานักงานเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ดูแลและ
อำานวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถตดิตอ่ไดท่ี้
โทรศัพท์หมายเลข 02-937-1000 ต่อ 2430-2432

บรษิทักำาหนดใหม้กีารจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่เรยีกว่า การประชมุสามญัประจำาป ี
ภายใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบป ีบญัชขีองบรษิทั (ภายในเดอืนกรกฎาคม
ของทุกปี) โดยการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 ได้จัดขึ้น เมื่อ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้
ใช้วิธีกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และทำาการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พัก
การโอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม 
พรอ้มกบัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่ง 
ครบถ้วน ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ดังนี้

1. หนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบั วนั เวลา สถานที ่
 และวาระการประชุมที่กำาหนดไว้เป็นเรื่องๆ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระ 
 เพ่ือ ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระทีเ่สนอไวอ้ยา่งชัดเจน  
 ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยก์ำาหนด ทัง้แบบ ก ซึง่เปน็ 
 แบบทั่วไป ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ 
 กำาหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	
	 “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการ  
 เป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก 
 ผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ 
 ในการประชุม
4. รายงานประจำาปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ 
 CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำาปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ 
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 แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำาอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6.  ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7.  แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำาเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 
 ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2.  เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้ 
 โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการ 
 ประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถส่งคำาถามท่ีต้องการให้ตอบในท่ีประชุม
 ไดล้ว่งหน้า โดยใหส้ง่คำาถามเปน็ลายลกัษณ์อกัษรถงึคณะกรรมการบรษิทั
 หรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัทในระหว่าง เวลา 
 3 เดือน ก่อนและหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อส่งต่อไปยัง 
 กรรมการอิสระแตล่ะคนหรือกรรมการทกุคน ซึง่คำาถามในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
 กับบริษัทจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับกำาหนดการดังกล่าว ด้วยวิธี 
เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำาถามล่วงหน้ามายัง
บริษัท

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษัิทตระหนกัถงึหนา้ทีใ่นการดแูลผลประโยชนข์องผู้ถอืหุน้ทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ 
ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารและผูถื้อหุ้นทีไ่ม่เปน็ผู้บริหาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ ่นกัลงทนุสถาบนั
ผูถ้อืหุ้นตา่งชาต ิรวมทัง้ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ดว้ยการถอืปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั 
และเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัได้กำาหนดขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุทีไ่ม่ยุง่ยาก และไม่มีคา่ใชจ้า่ยมาก
เกินไป พร้อมทั้งอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง
2.  จัดทำาคำาอธิบายเก่ียวกับเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
3.  จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีผูท่ี้มคีวามชำานาญพร้อมทัง้อปุกรณ์ทีเ่พยีงพอ เพือ่รองรบั 
 ผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ 
 มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม ด้วยการส่งผู้แทนของตนเอง หรือเสนอชื่อ
 กรรมการอสิระของบรษิทัเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยการเขา้รว่มประชมุของ 
 ผู้รับมอบฉันทะไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด
5. จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น กรณีที่ 
 ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
6. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน ทำาให้ขั้นตอนการดำาเนินงาน 
 เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.  เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ช่ัวโมง ก่อนเร่ิมประชุม

นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุและมสีทิธิลงคะแนนในระเบยีบวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณา
และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

คณะกรรมการบรษิทัถอืเปน็หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบอยา่งยิง่ในการเขา้รว่ม
ประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ประธานกรรมการ
บริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุมพร้อมท้ัง
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม 
นายเกรียง เกียรติเฟ่ืองฟู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบลาประชุม เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร 
ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ทีป่รกึษากฎหมาย ไดเ้ขา้รว่มประชมุอกีดว้ย เพือ่ทำาหนา้ที่
ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบ ฉันทะจำานวน
503 คน นับรวมจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,733,608,807 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 79.96
ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด ของบรษิทัจำานวน 8,421,540,848 หุน้
ก่อนเริ่มการประชุม  เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับ
ของบรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการประชุม
ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใส
ตามลำาดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการ
พจิารณา แตล่ะวาระอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ กอ่นการลงคะแนนเสยีงเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ 
การเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคำาถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

สำาหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย 
การใชบ้ตัรลงคะแนน และไดจ้ดัใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัทำาหน้าท่ีดแูลการนบั
คะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคับของบรษิทั (Inspector) สำาหรบัการนบัคะแนนเสียงจะคำานวณดว้ย 
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันหุ้นของบริษัทประกอบด้วย หุ้นสามัญและหุ้น
บรุมิสิทธ ิโดยผูถ้อืหุน้บรุมิสิทธจิะมสิีทธใินการออกเสียงลงคะแนนเชน่เดยีวกบั 
ผู้ถือหุ้นสามัญคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำาหรับผลการลงคะแนนเสียงจะ
ถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ 
นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะส่ือวิดีทัศน์ด้วย

หลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมพร้อมท้ังคะแนนเสียงท่ี (เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) 
โดยทันทีภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุม และจัดทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด ซ่ึงรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกราย
ละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี

1. รายชื่อพร้อมตำาแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้า 
 ร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนน และนับคะแนน
3.  ประเด็นคำาถาม - คำาตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ใน 
 บัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
 งดออกเสียง
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การใช้ข้อมูลภายใน
นอกเหนอืจากจรรยาบรรณของบริษัททีไ่ดก้ำาหนดเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจนแล้ว บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำาข้อมูล
ภายในโดยกรรมการและผูบ้ริหารไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเคร่งครัด โดยใหค้วามรู ้
แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง 
หลกัทรพัยข์องบรษิทั ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์ดงักล่าว 
ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศ คณะกรรมการกำากับตลาดทุนและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำาหนดโทษที่ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
เลขานกุารบรษิทัจะทำาหนา้ทีส่รุปและรวบรวมรายงานการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจำาปีอีกด้วย

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีร่ดักมุ
เพยีงพอ เพือ่ดแูลการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ปน็ไปตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ขีอง
บรษิทั ด้วยการกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการปอ้งกนัการใชข้อ้มูลภายในเพือ่ใช้

ประโยชนส์ว่นตวั (Abusive Self-dealing) เชน่ การซือ้ขายหลกัทรพัยด์ว้ยการ
ใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังาน 
ในหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมทัง้คูส่มรส และ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

• ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์
 กอ่นการเปดิเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจำาปขีองบรษิทั
  และภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
• กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำาคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อ 
 ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำาหนดห้ามมิให้ทำา 
 การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
 นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใด นำาข้อมูล
ภายในไปใช้ประโยชน์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่างใด
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หมายเหตุ : 1. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน มีทุนจดทะเบียน จำานวน 11,025,579,573 หุ้น และทุนชำาระแล้ว ทั้งสิ้น 8,421,540,848 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ
  จำานวน 8,168,767,623 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 252,773,225 หุ้น
 2. ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำากัด คำาว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำากัด บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท 
  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  - บริษัทหนึ่งมีอำานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง  
  - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว
 3. คำาว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหาร
 4. (ก) Tata Steel Limited. 
  (ข) ประกอบด้วย 1,320 หุ้น ของ Tata Steel Limited หุ้นละ Rs.10 และ 1,000 หุ้น ของ The Tinplate Company of India Limited หุ้นละ Rs.10
  (ค) คู่สมรส

 คณะกรรมการ            

 1.	 นายเหมันต์		มะดูสุดัน	เนรูการ์		 -	 -	 -	 789(ก) 56(ก) 108(ก)

 2.	 นายมาริษ		สมารัมภ์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 3.	 ผศ.รวีวัลย	์	ภิยโยพนากุล	 22,000	 -	 -	 -	 -	 -

 4.	 นายหัตถศักดิ์	ณ	ป้อมเพ็ชร์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 5.	 นายคูชิค		ชัทเทอจี	 -	 -	 -	 2,320(ข)	 -	 -

 6.	 นายปีเตอร	์	จอห์น	ฮอกก์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 7.	 นายธราธร		เปรมสุนทร	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 8.	 นายปิยุช		กุปต้า	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 ผู้บริหาร            

 9.	 นายธนะ		เรืองศิลาสิงห์	 50,000	 -	 -	 -	 -	 -

 10.	 นายอมิต		โกช	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 11.	 นายศิโรโรตม์		เมธมโนศักดิ์	 -	 220,000(ค)	 -	 -	 -	 -

 12.	 นายไพฑูรย	์	เชื้อสุข	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 13.	 นายบริชวาล์จิด		โกด	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 14.	 นายทรงศักดิ์		ปิยะวรรณรัตน์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 15.	 นายอรุน	คูมาร์	ชอว์ดารี	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 16.	 นายวันเลิศ		การวิวัฒน์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 17.	 นายชัยเฉลิม		บุญญานุวัตร	 -	 -	 -	 -	 -	 -

 18.	 นายจันดรา	โมฮาน	เวอร์มา	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รายชื่อ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ

หุ้นสามัญ (หุ้น)

กรรมการ/
ผู้บริหาร

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส/
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภาวะ

คู่สมรส/
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบบัญชี 

(1 เม.ย. 55 - 
31 มี.ค. 56)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบบัญชี 

(1 เม.ย. 55 - 
31 มี.ค. 56)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

การกำากับดูแลกิจการ
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บรษิทัไดก้ำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ทำาหนา้ท่ีรวบรวม และเสนอตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูล 
ดังกล่าวในการติดตาม ดูแล การทำารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การทำารายการระหว่างกัน
บริษัทได้กำาหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำารายการระหว่างกันไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ถอืปฏบิตัติามประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และข้อ
กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการทำารายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและ
ผูบ้รหิารทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณาจะไมเ่ขา้รว่มประชมุหรอืงดออก
เสยีง เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเปน็ไปอย่างอสิระและ
ยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบทานการทำารายการ
ระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผล 
ประโยชนร์วมถงึบรษิทัไดเ้ปดิเผยรายการระหวา่งกนั ไวใ้นหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำารายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์
แต่ประการใด รวมถึงไม่มีการทำารายการระหว่างกัน ในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทด้วย

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ทีด่รีะหวา่งบรษิทักับผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย เปน็กลไกทีจ่ะชว่ยสร้างความมัง่ค่ัง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นใน
การคำานงึถงึสทิธิของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของ
บริษัท ทั้งสิทธิที่กำาหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำาร่วมกัน โดยการ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจาก
การถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่าง เคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ ภายใต้ “จรรยาบรรณ
ของทาทา	(Tata	Code	of	Conduct	:	TCOC)” ซึ่งเป็น “คู่มือจรรยาบรรณ”
ของบริษัท ได้ระบุข้อกำาหนดและแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝา่ยไว้อย่างชดัเจนจำานวน 25 ขอ้ รวมทัง้กำาหนดมาตรการและชอ่งทาง 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแส ในประเด็นของการกระทำาผิด 
หลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำาเนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส 
ตลอดจนมาตรการคุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแส ภายใต ้“นโยบายการรอ้งเรยีนการ 
กระทำาผิดหลักจรรยาบรรณ”	(Whistle	Blower) อีกด้วย

ทัง้นีผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเสนอแนะ / รายงาน / รอ้งเรยีน เกีย่วกบัการประพฤต ิ
ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ได้ด้วย ตนเอง / จดหมาย / E-mail / 
โทรศัพท์ / โทรสาร โดยติดต่อ :

	 	 นายศิโรโรตม์	เมธมโนศักดิ์	(ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ)
  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
  เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2937-1223
  E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาผิดหลัก
จรรยาบรรณหรือการถูกละเมิดสิทธิแต่ประการใด

สำาหรบัแนวทางการปฏบิติั และความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ในแตล่ะ 
กลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีพันธะในการดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อยา่งเปน็ธรรม ดว้ยการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูล
ขา่วสารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น ตลอดจนเปิดเผย 
ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เท่าเทียมกัน รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ “หมวดที	่1	:	สิทธิของผู้ถือหุ้น
และหมวดที่	2	:	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

พนักงาน
บรษิทัยดึถอืมาโดยตลอดวา่พนกังานเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่มากท่ีสดุ โดยให้
ความสำาคญัในเรือ่งของความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มของ
พนกังานทกุคน มุง่มัน่ฝกึอบรมและพัฒนาพนกังานในทกุระดบั และครอบคลมุ
ในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างให้องค์กรเกิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทมุ่งเน้นการดูแลพนักงานให้ได้รับ 
ผลตอบแทน สวสัดกิาร และเงนิชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมตอ่ความรูค้วามสามารถ
และอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับในตลาด

บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน รายละเอียดปรากฎอยู่ 
ในหัวข้อ “การดูแลและพัฒนาบุคลากร”

ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมความต้องการของลูกค้าไป
จนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัททุ่มเทความพยายามดำาเนินงานให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจ และได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากลูกค้าทุกปีเพื่อบ่งชี้ด้าน
ตา่งๆ ทีต่อ้งปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ ์ การสง่มอบสนิคา้  การใหบ้รกิาร การ
จดัการขอ้รอ้งเรยีน และการพฒันาผลิตภณัฑโ์รงงานผลิตทัง้สามแหง่ไดป้ฎบิตัิ
ตามมาตรฐานดา้นคณุภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง  ดง้นัน้จงึสามารถทีจ่ะ
รับประกันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามที่กำาหนด บริษัทมีระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนที่ครบวงจร ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่าง
รวดเรว็ เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูค้าทีป่ระสบปญัหา  ระบบการจดัการ
เรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่วดแูลทัง้คำารอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  โดย
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ลกูคา้สามารถเขา้ถงึระบบดงักลา่วไดโ้ดยสะดวกเพือ่สง่คำาร้องเรียนใหบ้รษิทัใน
กรณทีีพ่บขอ้บกพรอ่งของผลติภัณฑห์รือบริการ  บริษัทยงักำาหนดแนวนโยบาย
ในการคืนสินค้า ในกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำ�กว่ามาตรฐาน

คู่ค้า
บรษัิทมนีโยบายอยา่งชดัเจน ภายใตก้รอบการปฎิบตังิานตามหลกัจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัท TATA ที่เรียกว่า TCOC ในการปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฎิบัติที่
เป็นเอกภาพเดียวกันสำาหรับกลุ่มบริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อ 
การปฎบิตังิานรว่มกนัระหวา่งบริษัทและคูค่า้ เชน่ การจดัอบรมความปลอดภยั
ใหก้บัผูร้บัเหมาขนสง่ ทีเ่ขา้มารับสนิคา้ทีโ่รงงานของบริษัททกุแหง่อยา่งตอ่เนือ่ง 
และเป็นประจำา

เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ 
การคา้และเจา้หนีเ้งนิกูย้มือย่างเคร่งครัด และชำาระหนีต้ามระยะเวลาทีก่ำาหนด
รวมถึงปฏิบัติตามคำารับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับ
เจา้หนี ้ตลอดจนใหข้อ้มลูแกเ่จา้หนีท้กุกลุม่อย่างถกูตอ้ง โปร่งใส เปน็ธรรมและ 
เท่าเทียมกัน

ชุมชน และสังคม
บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัท 
พลเมืองที่ดี โดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบโรงงาน
และสังคมในส่วนรวม ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่าการดำาเนินการตามนโยบายที่
กำาหนดไว้เป็นเพียงทางเลอืกในการปฏิบตั ิหากแตจ่ะมุ่งม่ันยดึถอืเปน็สว่นหนึง่
ของแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสง่เสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติทัง้ของชมุชนทีพ่กัอาศยัอยู่
ในบริเวณที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่
ขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติ
นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การรักษาสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัชมุชน 
และในระดับสังคมโดยรวมอีกด้วย และจากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้ 
กำาหนดขอบเขตการดำาเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมโดยแบง่ออกเปน็  4 ส่วน 
ด้วยกันคือ

1.  การสนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน
2.  การพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
3.  การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร และ
4.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำาหรับรายละเอียดของกิจกรรมที่บริษัทได้ดำาเนินการ ในรอบปี 2555 - 2556
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ	“รายงานการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน”

สิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 
ตลอดมา เพ่ือพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในภาพที่ดีตลอดไป ด้วย 
การดำาเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกข้ันตอน 
การทำางาน ทัง้ในรปูแบบของการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสทิธภิาพ
(การอนรุกัษพ์ลงังาน การจดัการทรัพยากรน้ำา การจดัการ มลภาวะทางอากาศ
การกำาจัดกา๊ซเรอืนกระจก การจดัการมลภาวะทางเสยีง และ การจดัการวสัดุ

เหลือใช้) การนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทุกบริษัทในกลุ่มทาทาได้มุ่งมั่น
ที่จะให้ความสำาคัญและเป็นผู้นำา ในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ
“Climate	Change” อนัเนือ่งมาจากภาวะโลกรอ้น โดยจดัใหม้กีารศกึษา เพือ่
ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ตอบสนองอยา่งรวดเรว็เพือ่สรา้งความนา่เช่ือถอื 
ตอ่บคุคลอืน่ รวมถงึการเปลีย่นแปลง ไปใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม 
ดงันัน้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึไดก้ำาหนดเปา้หมายระยะยาวในการควบคมุและ 
ดูแล การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ 
ไมใ่หเ้กนิอตัราทีก่ำาหนด ซึง่จากเปา้หมายดงักลา่วจงึเปน็ทีม่าของการกำาหนด 
แนวทางในการปฏิบัติงานและการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้านนอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้มีการนำาแนวคิด 
“คืนสู่ธรรมชาติ(สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจหลักของ
องค์กร อีกด้วย

สำาหรับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมของบริษัท ในรอบปี 2555 -2556 
มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน”

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัใหค้วามสำาคัญและตระหนกัในความรบัผดิชอบต่อการเปดิเผยข้อมลูของ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุน และ
การตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้ 
อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำาคัญผิด 
รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลา ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำาหนดไว้ โดยมอบหมาย
ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญ 
ทัง้ทีเ่ปน็การรายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ี(Periodic Reports) เชน่ งบการเงนิ 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ 56-1) และรายงานประจำาป ี(แบบ 56-2) 
และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา / 
จำาหนา่ยไป ซึง่สินทรพัยร์ายการ ทีเ่ก่ียวโยงกัน การรว่มทนุ  / ยกเลกิการรว่มทุน 
การเพิ่มทุน / ลดทุน การออก หลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทัง้นี ้ไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงาน “สำานกังานเลขานกุารบรษิทั” ทำาหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง 
ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย ทั้งในกรณีปกติ และเร่งด่วน เช่น

1.  ขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิ ทีค่รบถว้น ถกูต้องและ 
 เทา่เทยีมกนั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ : ระบบขา่วของตลาดหลักทรพัย ์
 (www.set.or.th)
2. ขอ้มลูคำาอธบิายเชงิวเิคราะหเ์กีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงาน
 ทุกไตรมาส : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์
 บริษัท (www.tatasteelthailand.com) / หนังสือพิมพ์
3.  ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีการเปิดเผยอย่าง
 โปร่งใส มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วน 
 ของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ไมม่โีครงสรา้งการถอืหุน้แบบปริามดิ ตลอดจนไม่มี
 การถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง  
 (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูล 
 การถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย ซ่ึงกรรมการของบริษัททุกคน
 ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกแล้ว : รายงานประจำาปี / 
 เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)

การกำากับดูแลกิจการ
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4.  ข้อมูลในรายงานประจำาปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็น 
 ประโยชน์สำาหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำาอธิบายเชิง 
 วิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะ 
 อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจ ประวัติของ 
 กรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น : เว็บไซต์
 บริษัท (www.tatasteelthailand.com)
5.  ข้อมูลงบการเงิน ท่ีมีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี 
 รับรองท่ัวไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความเป็น 
 อิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับ รวมท้ังได้รับความเห็นชอบจาก 
 สำานักงาน ก.ล.ต. โดยท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงิน 
 ท้ังรายไตรมาสและรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำานักงาน ก.ล.ต.ล่าช้า 
 แต่อย่างใด : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์ 
 บริษัท (www.tatasteelthailand.com)
6.  ข้อมูลการทำารายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้กำาหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ทำาหน้าท่ี “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
สู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relation) ทำาหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร และ 
ประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนท่ัวไป  
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอ่ืน 
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่ 
การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดำาเนินงาน และรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
ความเข้าใจ และความเช่ือม่ันของบุคคลภายนอกท่ีมีต่อบริษัท

นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำาเนินงานของบริษัท
สู่สาธารณชนโดยผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ 
เป็นประจำาทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ - การผลิต, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล
และบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขายเป็นผู้ให้
สัมภาษณ์

ในรอบปี 2555-2556 หลังจากท่ีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับส่ือภายนอกคราว
ละ 10-20 ราย ซ่ึงหมายรวมถึง นักวิเคราะห์ ท้ังจากธนาคาร และสถาบันการ
เงิน, ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการช้ีแจงผลประกอบการของ
บริษัท รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปล่ียนแปลงของธุรกิจเหล็ก

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ของบริษัททุกคนเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิด
ชอบของกรรมการ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ด้วยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักแห่ง “ความรับผิดชอบ	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 และ 
ตรวจสอบได้”	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ท่ีเช่ือถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้น 
กับบริษัทและได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีชัดเจน รวมท้ังแต่ง

ต้ังคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือให้การ
พิจารณาในเร่ืองต่างๆ มีการตัดสินใจท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง เน่ืองจากได้ผ่าน
การพิจารณากล่ันกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ตลอดจนจัดให้มีระบบการ
บริหารงานท่ีเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การกำากับดูแลและ
การบริหารงานเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้
กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงจะทำาให้
การดำาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเน่ือง

โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทได้คำานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เสมอ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรง
คุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจ
เหล็ก และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำา 
วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขนาดท่ีเหมาะสม จำานวน 8 คน ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทกำาหนด จำานวน 3 คน ร่วมกับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการ
ท่ีเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนรวม 5 คน นอกจากน้ี ได้กำาหนดให้
ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำาด้าน นโยบาย และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำาด้านการบริหารงานประจำาต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
ท้ังน้ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำานาจ
การดำาเนินงาน และเพ่ือการกำากับดูแลกิจการท่ีดีย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ทำาหน้าท่ีกล่ันกรองงานเฉพาะ
เร่ือง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือทำาหน้าท่ีใน
นามของบริษัทหรือคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดทำา และเก็บรักษาเอกสาร ดังน้ี

1.  ทะเบียนกรรมการ
2.  หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.  หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.  รายงานประจำาปีของบริษัทรวมท้ังเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย 
 ท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดำาเนินการอ่ืนๆ ตามประกาศ 
 สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การสรรหากรรมการของบริษัทซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกล่ันกรอง 
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate 
Governance, Nomination and Remuneration Committee) ก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือลงมติเลือกต้ังหรือ
แต่งต้ัง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหา 
กรรมการบริษัท ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังน้ี

การกำากับดูแลกิจการ
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1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และ 
 ข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดและตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย
2.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ 
 ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ 
 ของบริษัท มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำางาน 
 โปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3.  เป็นผู้ท่ีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัท เพ่ือติดตามการดำาเนินงานของบริษัท โดยดำารงตำาแหน่งเป็น 
 กรรมการในบริษัทอ่ืนๆ ในจำานวนท่ีเหมาะสม
4.  มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วน
 ท่ีมีนัยสำาคัญในกิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือ 
 กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5.  สำาหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจาก 
 ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

สำาหรับการสรรหากรรมการอิสระน้ัน นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ” อีกด้วย และ
กรณีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำานวนหุ้นท่ีตนถือ และหากมีคะแนนเสียง 
เท่ากันให้ผู้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมีเสียงช้ีขาดเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง ท้ังน้ีในการ
เลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจลงคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้
สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามจำานวนหุ้นท่ีตนถือโดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรรมการอิสระ
เน่ืองจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นเคร่ืองช้ีวัดท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการ
ท่ีดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจึงได้กำาหนดนิยามของ 
“กรรมการอิสระ” ซ่ึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม ่ำ�เสมอ โดยนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทมีความเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้กรรมการอิสระมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ดังน้ี

(ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2552 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
สำานักงาน ก.ล.ต. เลขท่ี ทจ. 4/2552 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2552) (ปรับปรุง
เพ่ิมเติม วันท่ี 28 มีนาคม 2556)

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย
• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา 
 ท่ีได้รับเงินเดือนประจำา ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มี 
 ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่ 
 น้อยกว่า 24 เดือน
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 
 ตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมหรือบุคคล 

 ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือ 
 บริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร 

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้ 
 วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความ 
 สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
 นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 
 ท้ังทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่ 
 น้อยกว่า 24 เดือน ดังน้ี

 1. รายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ เช่น การขาย 
  สินค้า ซ้ือวัตถุดิบ หรือให้บริการท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ 
  ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
 2. รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 3. รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำาหน่ายไป 
  ซ่ึงสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้ 
  กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง 
  พฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้มีภาระหน้ีท่ีต้องชำาระ 
  ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 
  ของบริษัท หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า
  ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
  ทางการเงิน ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
 ท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ 
 อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
 บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
 ความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
 ดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา 
 กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท
 ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 
 ความขัดแย้ง

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

• ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของ 
 บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ของบริษัท
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
 การดำาเนินงานของบริษัท
• สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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•	 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อตัดสินใจในเรื่อง	
	 ต่างๆ	ได้โดยอิสระ
•	 เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท	และ	
	 ข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 และสำานักงานคณะ	
	 กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อายุเกษียณ
•	 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่มีอายุครบ	70	ปี	อาจดำารงตำาแหน่ง	
	 กรรมการได้จนอายุครบ	75	ปี	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
•	 อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ	75	ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิทัไดจั้ดใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบตัง้แตป่	ี2545	ปจัจบุนั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	คน	กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มี
ความรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นบญัช	ีหรอืการเงนิ	และมกีรรมการ
มากกว่าหน่ึงคนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำาหน้าที่	
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	โดยทำาหน้าท่ีสอบทานการดำาเนินงาน	
ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนกฎหมาย
ระเบยีบปฏบิตั	ิและขอ้กำาหนดของหนว่ย	งานกำากบัดแูล	สง่เสรมิการพฒันาระบบ
รายงานทางการเงนิและบญัชใีหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล	รวมทัง้สอบทานให้
บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 และระบบบริหารความเส่ียง	
ที่รัดกุม	เหมาะสม	ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ

บรษัิทให้การสนบัสนนุ	ดูแล	และใหอ้ำานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิติัหนา้ที่
อย่างเต็มที	่และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง	อิสระ	และเพื่อให้คณะกรรมการ	
สามารถติดตามการดำาเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดย
ต้ังแตปี่	2552	บรษิทัไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างไรก็ตาม	ในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบสามารถขอคำาปรกึษาจากทีป่รึกษาภายนอกทีเ่ปน็อสิระไดอ้ยา่งเตม็ที	่โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี	2545	 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการบรษิทั	จำานวน	3	คน	ทำาหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการบรษิทั	
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย	 กลยุทธ์	
โครงสร้างและอำานาจการบริหารงาน	แผนธุรกิจ	การจัดสรรงบประมาณ	และ
การกำากับดูแล	ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท	ตลอดจนการกลั่นกรอง
เรื่องต่างๆ	ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	และสรรหา	และ
คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน	มาตัง้แตป่	ี2547	และเพือ่ความสะดวกและ	
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยมติของ	
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนมัุตใิหร้วมคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้	2	คณะ	
เข้าดว้ยกนั	ซึง่มผีลตัง้แตว่นัที	่31	มกราคม	2556	ปจัจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ	
บริษัทจำานวน	4	คน	โดยมีกรรมการ	2	คนเป็นกรรมการอิสระ	ทำาหน้าที่ด้าน	
บรรษทัภบิาล	คอื	เสนอทบทวนและกำากบัดแูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ	
และผู้บริหาร	ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท	ตลอดจน
มหีนา้ทีพ่จิารณากำาหนดแนวทางและสรรหาผู้ทีเ่หมาะสมในการดำารงตำาแหนง่
เป็นกรรมการบรษิทั	หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่เพือ่ทดแทนกรรมการทีค่รบรอบ	

ออกตามวาระหรอืกรณอีืน่	และทำาหนา้ทีด่า้นพจิารณาผลตอบแทน	คอื	ศกึษา
พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของ	
คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
และผู้บริหารของบริษัท

วาระการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
วาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการบรษิทักำาหนดไวค้ราวละ	3	ป	ีในการประชุม	
ผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปทีกุครัง้	ใหก้รรมการจำานวนหนึง่ในสามของกรรมการ	ทัง้	
คณะพน้จากตำาแหนง่	โดยลำาดบัในการพน้จากตำาแหนง่ใหก้รรมการตกลงเห็น
ชอบรว่มกนั	ทัง้นี	้กรรมการซ่ึงพน้จากตำาแหนง่อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบั	
ตำาแหน่งอีกได้	 โดยมิได้กำาหนดระยะเวลา	 วาระการดำารงตำาแหน่งของ	
กรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท	
ดงันัน้กรรมการจะพน้จากการเปน็กรรมการชดุยอ่ยทนัท	ีเมือ่พน้จากตำาแหนง่
กรรมการ	(มีผลตั้งแต	่วันที่	28	มีนาคม	2556)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณานโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
กรรมการบรษิทัแตล่ะคนจะไปดำารงตำาแหนง่	อยา่งไรกต็าม	แมว้า่บรษิทัยงัไม่ได	้
กำาหนดนโยบายดังกล่าว	 แต่ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการไทยและกรรมการตา่งชาตอิยา่งละกึง่หนึง่	โดยกรรมการ	
ทีเ่ปน็ชาวตา่งชาตเิปน็ผูม้ภีมูลิำาเนาอยูใ่นตา่งประเทศทำาให	้ไมม่กีารรบัตำาแหนง่	
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด	 ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูล
ประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง	ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำาแหน่งใน
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิ	3	บริษทั	ดงันัน้	จงึเหน็ไดว้า่กรรมการบรษิทัแตล่ะคน	
เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ

สำาหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ	่ในฐานะพนกังานคนหนึง่ของบรษิทั	จะตอ้งอทุศิ
เวลาในการทำางานท้ังหมดของตนให้แก่บริษัท	เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง	
ดงันัน้	จงึไมเ่คยมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใดไปรบัตำาแหนง่กรรมการในบรษิทั	
อื่นๆ	 รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนแต่อย่างใด	 ยกเว้นในบริษัทย่อยของบริษัท	
อยา่งไรกต็าม	กรรมการท่านใดทีด่ำารงตำาแหนง่ในบรษิทัอืน่นอกประเทศ	บรษิทั
จะรายงานไว้ในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจน

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บรษิัทไดก้ำาหนดนโยบายและแนวทางเกีย่วกบัค่าตอบแทนของกรรมการ	และ
ผู้บริหาร	 ไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล	 สามารถรักษากรรมการและ	
ผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้	 และไม่เป็นการจ่ายที่เกินสมควร	 ในการพิจารณา	
คา่ตอบแทนของกรรมการนัน้	คณะกรรมการบรรษัทภบิาล	สรรหา	และพจิารณา	
ผลตอบแทน	จะเป็นผู้เสนอการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย	 ต่อคณะกรรมการบริษัท	 และผู้ถือหุ้นจะเป็น	
ผู้พิจารณาอนุมัต	ิ โดยพิจารณาจากประสบการณ์	 ภาระหน้าที่	 ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ	 รวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเหมาะสม	เมื่อเปรียบ
เทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทไม่มีนโยบาย
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
ย่อยสำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย	 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	
บรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาผลตอบแทน	จะพิจารณาจากหน้าที่ความ
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รบัผดิชอบผลการปฏบัิตงิานสว่นบคุคล	รวมถงึผลการดำาเนนิงานของบรษิทัทัง้
ในระยะสัน้และระยะยาวประกอบดว้ย	ซึง่เปน็คา่ตอบแทนทีใ่ชเ้ปน็บรรทดัฐาน
ท่ีไดต้กลงไวร้ว่มกนั	สามารถสร้างแรงจงูใจในการกำากบัดแูลและบรหิารกจิการ
ของบรษิทัให้เป็นไปตามเปา้หมายและร่วมสร้างความเจริญกา้วหนา้ของบรษิทั
อย่างมั่นคงต่อไป

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

	 ประธาน	 630,000	 42,000

	 รองประธาน	 525,000	 21,000

	 กรรมการ	 472,500	 21,000

	 ประธาน	 168,000	 15,750

	 กรรมการ	 115,500	 10,500

	 ประธาน	 0	 15,750

	 กรรมการ	 0	 10,500

	 ประธาน	 150,000	 15,750

	 กรรมการ	 75,000	 10,500

ค่าตอบแทน
(บาทต่อปี)

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
มีกำาหนดจ่ายทุกไตรมาส	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก	่ค่าตอบแทนประจำา	
ซึง่แบง่จา่ยเปน็รายไตรมาส	และเบีย้ประชมุซึง่จา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ข้ารว่ม
ประชุม	กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำาแหน่งหรือเข้าดำารงตำาแหน่งใหม	่บริษัท
จะคำานวณจ่ายเฉพาะวันที่ดำารงตำาแหน่งในไตรมาสนั้น
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สรุปอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2555 - 2556 

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

สรรหา 
และพิจารณา
ผลตอบแทน(1) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จำานวนรวม
ทั้งหมด(2)

คณะจัดการ

	 1.	 นายเหมันต	์มะดูสุดัน	เนรูร์การ์	 798,000.00	 -	 -	 -	 798,000.00
	 	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นายมาริษ		สมารัมภ์	 577,500.00	 157,500.00	 -	 105,500.00	 840,000.00
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ/	
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
	 	 และพิจารณาผลตอบแทน	

	 3.	 ผศ.รวีวัลย์		ภิยโยพนากุล	 514,500.00	 157,500.00	 -	 162,750.00	 834,750.00
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการตรวจสอบ/	
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
	 	 และพิจารณาผลตอบแทน	

	 4.	 นายหัตถศักดิ์	ณ	ป้อมเพ็ชร์	 26,250.00	 1,283.00	 -	 -	 27,533.00(3)

	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 5.	 นายคูชิค		ชัทเทอจี	 630,000.00	 -	 -	 258,250.00	 888,000.00
	 	 กรรมการ/	ประธานคณะจัดการ/	
	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
	 	 และพิจารณาผลตอบแทน	

	 6.	 นายธราธร		เปรมสุนทร	 577,500.00	 -	 -	 105,000.00	 682,500.00
	 	 กรรมการ	และกรรมการบรรษัทภิบาล
	 	 สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	

	 7.	 นายปีเตอร	์จอห์น	ฮ็อกก์	 556,500.00	 -	 -	 -	 556,500.00
	 	 กรรมการ/	กรรมการคณะจัดการ		

	 8.	 นายปิยุช	กุปต้า	 577,500.00	 -	 -	 -	 577,500.00
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่/	
	 	 กรรมการคณะจัดการ		

	 	 รวม	 4,257,750.00	 316,283.00	 -	 630,750.00	 5,204,783.00

หมายเหตุ	 (1)	ได้นับรวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ก่อนรวมเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา

	 	 และพิจารณาผลตอบแทน	ไว้ด้วยแล้ว		 	 	

	 (2)		ไม่ได้นับรวมค่าตอบแทนจำานวนรวมทั้งสิ้น	517,125	บาท	ของนายเกรียง	เกียรติเฟื่องฟู	กรรมการที่ขอลาออก	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2556	

	 (3)		เป็นค่าตอบแทนที่คำานวณตามสัดส่วน	นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับตั้งแต่วันที	่28	มีนาคม	2556	-	31	มีนาคม	2556

การกำากับดูแลกิจการ
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน	 และเงินรางวัลประจำาปี	
ในปี	2555	-	2556		(1	เมษายน	2555	-	31	มนีาคม	2556)	รวม	13	คน	รวมเป็นเงนิ	
ทั้งสิ้น	36.25	ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก
บริษัทไม่มีการกำาหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบริษัทย่อยทีเ่ปน็ธุรกจิหลกั	ในรูปของเงนิเดอืน	
และเงินรางวัลประจำาป	ีในป	ี2555	-	2556	(1	เมษายน	2555	-	31	มีนาคม	2556)
จำานวน	3	คน	ได้รวมไว้ในจำานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท	 โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ	10	
ของยอดเงนิเดอืนรวม	หรอืคดิเปน็ยอดเงนิสมทบสำาหรบัผูบ้รหิารของบรษิทั	และ	
บริษทัยอ่ย	ในป	ี2555	-	2556	(1	เมษายน	2555	-	31	มีนาคม	2556)	รวม	13	คน	
รวมเป็นเงิน	ทั้งสิ้น	3.11	ล้านบาท

นอกจากนี	้บรษิทัไดม้กีารจดัหารถประจำาตำาแหนง่ใหแ้กผู้่บริหารของบรษิทั	และ	
ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ผู้จัดการของบริษัทย่อยด้วย

ปัจจุบัน	 บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร	 โดยให้สิทธิ	
ในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัแตป่ระการใด	เชน่	โครงการ	Employee	Stock	
Option	Program	(ESOP)	หรือ	Employee	Joint	Investment	Program	(EJIP)
แตไ่ด้บรหิารผลตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารในรปูแบบอืน่โดยการพจิารณาจากผล
การปฏิบัติงาน	โดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แตล่ะคน	ตลอดจนหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ	และดว้ยศกัยภาพของผู้บรหิารนัน้ๆ	
ประกอบด้วย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะความเปน็ผู้นำา	และมีความเปน็อสิระในการตดัสนิ
ใจกำาหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	แผนกลยุทธ์	ระยะยาว	แผนงาน	และ
งบประมาณประจำาปขีองบรษิทั	โดยมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการเปน็ผูน้ำาเสนอใน
การพิจารณาเรื่องดังกล่าว	คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย	และแสดงความ
เห็นอย่างเตม็ทีบ่นพ้ืนฐานของความรับผดิชอบ	ความระมดัระวงัความซือ่สตัย์
สจุรติและตรวจสอบได	้ทัง้นี	้คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการดำาเนนิ
งานตามนโยบาย	และแผนงานทีก่ำาหนดไวด้ว้ย	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของบรษิทั	
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษัิทยังมีหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนแผนการดำาเนินงาน	เป้าหมาย	การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและ
เหมาะสม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กร	และ
ผลิตภัณฑ์การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัทในทุกๆ
ไตรมาส	 คณะกรรมการจะทบทวนผลการดำาเนินงานของบริษัท	 และการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	 รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีการ
พจิารณาดแูล	ทบทวน	ปรับปรงุ	และพัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่ง	ระบบ
ควบคุมและตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณท์ีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตลอดจนกำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท	 เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่ี
ยอมรบัในระดบัสากล	อทุศิตนและเวลาเพือ่บรษิทัโดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ	 และไม่ดำาเนินการใดๆ	ที่เป็นการขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	 เป้าหมาย
สูงสุดคือการดำาเนินธุรกิจให้มั่นคง	 เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว	ทั้งนี้ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพ	ความซ่ือสัตย์	
มศีลีธรรม	และมจีรยิธรรม	อยา่งเครง่ครดั	ภายใต	้“หลักจรรยาบรรณของทาทา 
(Tata Code Of Conduct : TCOC)”	ซึง่ไดม้กีารจดัทำาไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษร
และจดัพมิพเ์ปน็หนงัสือ	“คูม่อืจรรยาบรรณ”	ฉบบัภาษาไทย	พรอ้มทัง้แจกจา่ย	
ใหกั้บคณะกรรมการ	คณะจดัการ	(คณะกรรมการบรหิาร)	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	
ทุกคน	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีบริษัทดำาเนิน
ธรุกจิดว้ย	นอกจากนีค้ณะผูบ้รหิารของบรษิทัไดก้ำากบั	ดแูล	สือ่สาร	และส่งเสรมิ
ให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเคร่งครัด	ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรม	ซึ่งหากม	ี
การฝา่ฝนืหรอือาจฝา่ฝนืจรรยาบรรณของบรษิทัแลว้	จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบั
บัญชาตามลำาดับชั้นทราบทันที	 บริษัทได้แต่งตั้ง	 ท่ีปรึกษาจรรยาบรรณใน	
ปี	2551	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มี
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

ทั้งนี้จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	มีทั้งหมด	25	ข้อ	ครอบคลุม
ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี	้ผลประโยชนข์องประเทศชาต	ิรายงานและบนัทึกข้อมูลทาง	
การเงนิ	การแขง่ขนั	โอกาสว่าจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั	ของขวัญและการบรจิาค	
หนว่ยงานราชการ	การไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง	สุขอนามยัความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อม	คุณภาพของสินค้าและบริการ	ความเป็นบรรษัทพลเมือง	ความร่วมมือ	
ในกลุ่มบรษิทัทาทา	ตวัแทนของบรษิทัและกลุ่มต่อสาธารณะ	การตวัแทนบรษิทั	
โดยบุคคลที่สาม	การใช้เครื่องหมายการค้าทาทา	นโยบายของกลุ่ม	ผู้ถือหุ้น
ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัทิางจรยิธรรม	การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	การทำางานอืน่	
นอกเหนือจากงานของบริษัท	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รายการเกี่ยวกับ
หลกัทรพัยแ์ละขอ้มลูทีเ่ปน็ความลับ	การปกป้องทรพัยสิ์นของบรษิทั	ความเป็น	
พลเมือง	ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ีส่งมอบ	และการรายงานเร่ืองราว

นอกจากนี้	 บริษัทได้ออกประกาศ	 นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การร้องเรียนการกระทำาผิดหลักจรรยาบรรณ	(“Whistle	Blower”)	 เพื่อให้
พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเคร่ืองมือในการรายงาน
เหตุการณ์ต่างๆ	 หรือเรื่องราวการฝ่าฝืน	 หรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืน	
หลักจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษา	
จรรยาบรรณ	 หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและ	
เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บรษิทัใหค้วามสำาคญัในเรือ่งการจดัการเกีย่วกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์
ของผู้เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท
จะดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีเหตุผล	เป็นอิสระ	และโปร่งใส	เพื่อ
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ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ	 ด้วยการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานของบริษัท
ภายใตข้อ้กำาหนดตา่งๆ	ไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน	ตลอดจนไม่นำาขอ้มลูภายใน
ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้	เพื่อประโยชน์ส่วนตน	กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่ง
คนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำาลังมีการพิจารณา	ก็จะไม่เข้า
ร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

นอกจากน้ี	บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท	 ท่ีได้กำาหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้
อย่างชัดเจน	ซ่ึงได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับช้ันโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การบริหารความเส่ียง
บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม	โดยนำาระบบท่ีเป็นมาตรฐาน
สากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท	 และแต่งต้ังคณะทำางานบริหาร
ความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วย	 ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัทและ
บริษัทย่อยทำาหน้าท่ีกำาหนด	และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความ
เส่ียงในการดำาเนินธุรกิจท่ัวท้ังองค์กร	รวมถึงกำาหนดและทบทวนปัจจัยความเส่ียง	
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง	 และผลกระทบจากความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อเป้า
หมายในการดำาเนินธุรกิจ	 ตลอดจนกำาหนดแผนและกระบวนการท่ีเหมาะสม
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและติดตามผลจากการดำาเนินการลดความเส่ียง	รวม
ท้ังทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนท้ังน้ีได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง	และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาเพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วง
หน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายหรือ	บรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน	 โดยได้จัดต้ังระบบและกำาหนดข้ัน
ตอนการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามท่ัวท้ังองค์กร	
ท้ังในด้านการจัดทำารายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆอย่าง
เคร่งครัด	โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำากับประเมินผล
และทบทวนการทำางานของตนเองเพ่ือลดความเส่ียงของการกระทำาทุจริตและการ
ใช้อำานาจในทางมิชอบ	และป้องกันไม่ให้มีการกระทำาผิดกฏหมาย

นับต้ังแต่ปี	2552	บริษัทได้ต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึน	หน่วยงานน้ีมีความ
รับผิดชอบในการกำากับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยปฏิบัติ
งานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีหน้าท่ีกำากับดูแลการดำาเนิน
งานด้านต่างๆ	 เป็นประจำาทุกไตรมาสเพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบาย	 แผนงาน	
อำานาจหน้าท่ีและกฏระเบียบต่างๆ	 รวมท้ังการประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ท้ังน้ี	
คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและสามารถรับรองได้ว่าการดำาเนินงาน
ท่ีสำาคัญและการทำาธุรกรรมทางการเงินท่ีสำาคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบ
ท่ีกำาหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้กำาหนดแผนวันประชุมและวาระการพิจารณาท่ีสำาคัญ	สำาหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 รวมถึงการทบทวนติดตาม

ผลการดำาเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน	 และอาจมีการประชุมเพ่ิมในกรณี
ท่ีมีเร่ืองสำาคัญหรือเร่งด่วน	 สำาหรับปี	2555-2556	 บริษัทได้จัดให้มีการประชุม	
คณะกรรมการบริษัทจำานวน	5	คร้ัง	โดยมีจำานวนกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละ
คร้ังเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	ในการประชุมแต่ละ
คร้ังได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	ระเบียบวาระ	พร้อมท้ังเอกสารประกอบการ	
ประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม	ท้ังน้ีประธานกรรมการซ่ีงทำา
หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ	โดยคำานึงถึงผู้ถือหุ้น	และ	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม	เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ	แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำาหรับการอภิปราย	และแสดงความเห็น	อย่างท่ัวถึง	
ในแต่ละวาระ	 โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก	 และหากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน	ประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด	สำาหรับกรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม	 และภายหลังเสร็จส้ิน	
การประชุมได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังคณะผู้บริหารจะเข้าร่วมประชุม
ด้วย	 เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา
โดยตรง	พร้อมท้ังรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดย
ทันที	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	 ยกเว้นการ
ประชุมบางวาระท่ีจะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท	หรือเฉพาะกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร	 เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี	
ท้ังน้ี	กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพ่ิมเติมเป็น
ประจำาทุกไตรมาสด้วย

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท	 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท	 และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือให้การดำาเนิน
งานของบริษัทถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีด	โดยเลขานุการคณะกรรมการมีหน้าท่ีหลัก	ดังน้ี

1.	 ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องแก่คณะ	
	 กรรมการและผู้บริหาร
2.		ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
3.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และผู้ถือหุ้น	
	 ทุกคร้ัง	 และจัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ	
	 ชุดย่อยและผู้ถือหุ้น
4.		ดำาเนินการอ่ืนๆ	ตามประกาศ	สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการปฎิบัติหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหาร	
โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหาร	 ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	
หรือกิจกรรมต่างๆ	 จากสถาบันท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจำา	 ต้ังแต่
เร่ิมเข้ารับตำาแหน่งในบริษัท	เช่น	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(“IOD”)	สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน	 เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึง	
สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด
เวลา	 ท้ังน้ี	 กรรมการชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการจาก	IOD	เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
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สรุปภาพรวมจำานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2555 - 2556

จำานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (% ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ)

คณกรรมการ
บริษัท

คณกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

สรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะจัดการ

	 	 ปี 2555 - 2556	 -	 -	 -	 -	 6/8	(75%)

	 	 1	 6/8	(75%)	 2/3	(67%)	 -	 4/4	(100%)	 -

	 	 2	 6/8	(75%)	 2/3	(67%)	 -	 4/4	(100%)	 -

	 	 3	 8/8	(100%)	 3/3	(100%)	 -	 4/4	(100%)	 -

	 	 4	 7/7	(100%)	 2/2	(100%)	 -	 -	 -

	 	 5	 8/8	(100%)	 -	 -	 -	 -

 1.	 นายเหมันต์	มะดูสุดัน	เนรูร์การ์	 4/5	 -	 -	 -	 1/1	 5/6
	 	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นายมาริษ		สมารัมภ์	 5/5	 4/4	 -	 4/4	 1/1	 14/14
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ/	
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
	 	 และพิจารณาผลตอบแทน	

	 3.	 ผศ.รวีวัลย์		ภิยโยพนากุล	 5/5	 4/4	 -	 5/5	 1/1	 15/15
	 	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ/	
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
	 	 พิจารณาผลตอบแทน	

	 4.	 นายหัตถศักดิ์	ณ	ป้อมเพ็ชร์(1)	 1/1	 0/0	 -	 -	 0/0	 1/1	 	
	 	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	

	 5.	 นายคูชิค		ชัทเทอจี	 5/5	 -	 -	 5/5	 1/1	 11/11
	 	 กรรมการ/	ประธานคณะจัดการ/	
	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
	 	 และพิจารณาผลตอบแทน	

	 6.	 นายธราธร		เปรมสุนทร	 5/5	 -	 -	 4/4	 1/1	 10/10
	 	 กรรมการ	และ
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
	 	 พิจารณาผลตอบแทน	

	 7.	 นายปีเตอร์	จอห์น	ฮ็อกก์	 4/5	 -	 -	 -	 0/1	 5/6
	 	 กรรมการ/	กรรมการคณะจัดการ		

	 8.	 นายปิยุช	กุปต้า	 5/5	 -	 -	 -	 1/1	 6/6	 	
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่/	
	 	 กรรมการคณะจัดการ		

ชื่อ - นามสกุล

การเข้าร่วมประชุม / การจัดประชุม (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

สรรหา 
และพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

จำานวนรวม
ทั้งหมด

คณะจัดการ

รายละเอียดจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในปี 2555 - 2556

หมายเหตุ	 (1)	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	28	มีนาคม	2556

	 (2)	 ไม่ได้แสดงการเข้าร่วมประชุมของ	นายเกรียง	เกียรติเฟื่องฟู	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2555

การกำากับดูแลกิจการ
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน
รายการบญัชทีีส่ำาคญักับบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	สำาหรับรอบระยะเวลาบญัชแีตล่ะปสีิน้สดุวนัที่	31	มนีาคม	2556	31	มนีาคม	2555	และ	31	มนีาคม	2554	สรปุไดด้งันี้

เง่ือนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัท	
ท่ีเก่ียวข้องกัน	 โดยใช้นโยบายการซ้ือขายและอัตราการกู้ยืมซ่ึงต่อรองกันตาม
กลไกตลาด	สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบ้ียได้เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป	
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง	บริษัทจะทำาการเปรียบเทียบ
กับราคาภายนอกภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน	หรืออาจว่าจ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระเพ่ือนำามาใช้เปรียบเทียบราคาสำาหรับรายการระหว่างกันท่ีสำาคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว	เป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจปกติระหว่าง
บริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน	บนเง่ือนไขการค้าท่ัวไป	ซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท	 กล่าวคือ	 ในการซ้ือวัตถุดิบ	 บริษัทม่ันใจในเร่ือง
คุณภาพและความสม่ำาเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ	สำาหรับการขายสินค้าจะเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการจำาหน่ายให้แก่บริษัท	และในส่วนของต๋ัวเงินสามารถเพ่ิมความคล่อง
ตัวในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	

มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน
ในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันน้ัน	 ในแต่ละบริษัทได้มีการกำาหนด
อำานาจในการดำาเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	-	 โรงงาน	 ของแต่ละบริษัทย่อย	 หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 หรือคณะจัดการ	 หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินท่ี
กำาหนดไว้	 ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่ีวางไว้	 การกำาหนด
อำานาจดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือให้เกิดความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำาเนินงานและการควบคุมภายในท่ีดี	

ในกรณีท่ีอาจมีการทำารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ	
ตามประกาศและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	 ท้ังในด้านการขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริษัท	และ/หรือผู้ถือหุ้น	ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ท้ังน้ี	กรรมการและผู้บริหารท่ีอาจมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุม	 หรือ	 งดออกเสียง	 เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
เป็นไปอย่างยุติธรรม	

การดำาเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกรณีท่ีจะต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ตามาตรฐานการบัญชีท่ีกำาหนด	 โดย
สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ด้วยมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติ
การทำารายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำาไปบนพ้ืนฐานของความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผล	ตลอดจนเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ	ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กันในอนาคต	ยังคงเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป		

อย่างไรก็ตาม	หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีส่วนได้เสีย	 และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 บริษัท
ก็จะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ	 ตามประกาศและข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ	 *		จัดประเภทรายการ:	ลูกหนี	้(Tata	Sons	Ltd.)	71,220	(พันบาท)	เดิมแสดงที่ลูกหนี้อื่น	มาแสดงที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 **	 จัดประเภทรายการ:	จากหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาว	ดูตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	22	รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ

	 ขายสินค้า	 2,084,418	 2,527,483	 3,557,767	 	

	 รายได้อื่น	 8,096	 6,630	 16,680

	 ซื้อสินค้า	 1,302,411	 2,013,754	 4,528,519	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 27,525	 11,191	 35,168

 ลูกหนี้การค้า	 101,125	 56,684	 238,352

	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	 3,107	 73,243	 73,990

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น * 71,220	 -	 -

 เจ้าหนี้การค้า	 493,716	 732,495	 1,352,915

	 เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม	 15,648	 7,248	 19,896

	 หนี้สินระยะสั้น	 -	 270,596	 -

	 หนี้สินระยะยาว **	 270,596	 -	 270,596	

 การค้ำาประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 																ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	8	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 255431 มีนาคม 2555

รายการระหว่างกัน

(พันบาท)

ประเภทรายการระหว่างกัน
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

รายได้

สำาหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำาหน่าย	 25,014.52	 ล้านบาท	
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จากการจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น	 เหล็กลวด	 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ
ภายในประเทศ	 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	51,	 ร้อยละ	37	 และร้อย
ละ	6	ตามลำาดับ	ส่วนอีกประมาณร้อยละ	6	ของรายได้เป็นการจัดจำาหน่าย	
ต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่จากการจำาหน่ายสินค้า	 จำานวน	237.67	
ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	0.94	 ของรายได้รวม	 ที่สำาคัญ
ได้แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย	101.46	 ล้านบาท,	 กำาไร
จากการเจรจาต่อรองลดหนี้ชำาระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้	
65.79	 ล้านบาท,	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	 42.04	 ล้านบาท	
ดอกเบี้ยรับ	14.55	ล้านบาท	และรายได้อื่น	13.83	ล้านบาท

สำาหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำาหน่าย	 26,223.03	 ล้านบาท	
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จากการ	
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น	เหล็กลวด	เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ
ภายในประเทศ	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	48,	ร้อยละ	40	และร้อยละ	
5	ตามลำาดับ	ส่วนอีกประมาณร้อยละ	7	ของรายได้เป็นการจัดจำาหน่ายต่าง
ประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่จากการจำาหน่ายสินค้า	 จำานวน	120.05	
ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	0.45	ของรายได้รวม	ที่สำาคัญได้แก่
กำาไรจากการขายวัสดุ	39	 ล้านบาท,	 รายได้ค่าปรับจากการประกันผลงาน
โครงการMBF		35	ล้านบาท,	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	23.73	ล้านบาท	
ดอกเบี้ยรับ	8.34	ล้านบาท	และรายได้อื่น	13.98	ล้านบาท

สำาหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำาหน่าย	 26,761.72	 ล้านบาท	
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายได้จากการจัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น	 เหล็กลวด	 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ
ภายในประเทศ	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	46,	ร้อยละ	39	และร้อยละ	
3	ตามลำาดับ	ส่วนอีกประมาณร้อยละ	12	ของรายได้เป็นการจัดจำาหน่ายต่าง
ประเทศ

บรษัิทและบรษิทัย่อยมรีายไดท้ีมิ่ใชจ่ากการจำาหนา่ยสนิคา้	จำานวน	57.92	ล้าน
บาท	คดิเปน็สดัสว่นประมาณร้อยละ	0.22	ของรายไดร้วม	ทีส่ำาคญัไดแ้ก	่กำาไร
จากการขายวัสดุ	23.37	ล้านบาท	เงินปันผลรับ	18.21	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	
8.17	ล้านบาท	รายได้ค่าปรับส่งของล่าช้า	2.67	ล้านบาท	รายได้ปีก่อน	2.30	
ล้านบาท	และรายได้อื่น	3.20	ล้านบาท

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้
ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี	(เมษายน	2555	-	มีนาคม	2556)	เป็นเงิน	25,014.52		
ล้านบาท	 จากปริมาณขาย	1,175,000	 ตัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมี	
ยอดขายสุทธ	ิ26,223	ล้านบาท	จากปริมาณขาย	1,139,000	ตัน	ปริมาณการ

ขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ	3	แต่มยีอดขายลดลงรอ้ยละ	5	เนือ่งจากการลดลงของราคา
สินค้าเหล็กทั่วโลกในป	ี2555	เทียบกับปี	2554	และแรงกดดันจากการนำาเข้า
สินค้าเหล็กลวดราคาต่ำาจำานวนมากจากจีน

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี	(เมษายน	2554	-	มีนาคม	2555)	 เป็นเงิน	26,223	
ล้านบาท	จากปริมาณขาย	1,139,000	ตัน	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมียอด
ขายสุทธิ	26,761	 ล้านบาท	 จากปริมาณขาย	1,289,000	 ตัน	 ลดลงร้อยละ	
2	และ	12	ตามลำาดับ	ปริมาณขายที่ลดลง	12%	เนื่องจากผลของอุทกภัยใน
ช่วงไตรมาสที่	3	ของปี	2554-2555	อย่างไรก็ตาม	บริษัทสามารถปรับราคา
ขายและเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น	 ทำาให้ยอดขายสุทธิ	
ลดลงเพียง	2%	เมื่อเทียบกับปีก่อน

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี	(เมษายน	2553	-	มีนาคม	2554)	 เป็นเงิน	26,762	
ล้านบาท	จากปริมาณขาย				1,289,000	ตัน	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมี
ยอดขายสุทธิ	22,422	ล้านบาท	จากปริมาณขาย	1,198,000	ตัน	เพิ่มขึ้นร้อย
ละ	19	และ	8	ตามลำาดับ	จากการขายที่เพิ่มขึ้นในสินค้าเหล็กลวดชนิดเกรด
พิเศษของบริษัท	 การขายเหล็กเส้นก่อสร้างสู่ตลาดต่างประเทศและความต่อ
เนื่องของยอดขายสินค้าเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่ำา	 ราคาขายเฉลี่ยในปีนี้เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนตันละ	2,000	บาท	หรือร้อยละ	11	

ต้นทุนในการขายและอัตรากำาไรขั้นต้น

สำาหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย	24,724.56		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	98.84		
ของรายได้จากการขาย	 มีอัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ	1.16	 ของรายได้
จากการขาย	

สำาหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมตีน้ทนุขาย	26,629.03		ลา้นบาท	คดิเปน็รอ้ยละ	101.55		
ของรายได้จากการขาย		มีอัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ(1.55)		ของรายได้
จากการขาย	ซึง่ตน้ทนุขายดงักลา่วมคีา่ใชจ้า่ยพเิศษ	408	ล้านบาทรวมอยูด่ว้ย

สำาหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมตีน้ทนุขาย	26,858.63		ลา้นบาท	คดิเปน็รอ้ยละ	100.36		
ของรายได้จากการขาย	มีอัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ(0.36)		ของรายได้
จากการขาย

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการขายและ
อัตรากำาไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นงวด	เมษายน	2555	-	มีนาคม	2556	
อยู่ที่ร้อยละ	1.16	ซึ่งสูงกว่าปีก่อน	เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจากปี
ก่อนตันละ	1,700	บาท	ขณะที่	ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงตันละ	2,400	บาท	เป็น
ผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ตันละ	700	บาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นงวด	เมษายน	2554	-	มีนาคม	2555	
อยูท่ีร่อ้ยละ	(1.55)	ซึง่ต่ำากวา่ปกีอ่น	เนือ่งจากราคาขายเฉลีย่ในปนีีเ้พิม่ขึน้จาก
ปกีอ่นตนัละ2,300	บาท	ขณะที	่ต้นทนุขาย(ซึง่รวมถงึค่าใชจ้า่ยพเิศษ	408	ลา้น
บาท	 ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ	MBF	 ในช่วงเวลา	
เม.ย.	54	-	พ.ค.	55	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ	2,600	บาท	เป็น
ผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นปีนี้ลดลงจากปีก่อน	ตันละ	300	บาท
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บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นงวด	เมษายน	2553	-	มีนาคม	2554	
อยูท่ีร่อ้ยละ	(0.36)	ซึง่ต่ำากว่าปกีอ่น	เนือ่งจากราคาขายเฉลีย่ในปนีี	้เพ่ิมขึน้จาก
ปีก่อนตันละ	2,000	บาท	ขณะที่	ต้นทุนขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ	2,700	บาท	
เป็นผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นปีนี้ลดลงจากปีก่อน	ตันละ	700	บาท

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

สำาหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ	(4,545.47)	ล้านบาท	ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่าย
พิเศษจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	3,600	ล้านบาทและการปรับปรุงภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี	286	ล้านบาท	และถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวบริษัท
และบริษัทย่อยจะมีขาดทุนสุทธิ	 (659.47)	 ล้านบาท	 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มี
ขาดทุนสุทธ	ิ(893.59)	ล้านบาท

สำาหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ	(1,580.59)	ล้านบาท	ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่าย
พิเศษจากการจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ	MBF	(415)	 ล้านบาท
และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(272)	ล้านบาท	และถ้าไม่รวมค่า
ใชจ้า่ยพเิศษดงักลา่วบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะมีขาดทนุสทุธ	ิ(893.59)	ลา้นบาท	
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ	(976.00)	ล้านบาท	

สำาหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ	(976.00)	ล้านบาท

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
งวด	เมษายน	2555	-	มีนาคม	2556	บริษทัและบรษิทัยอ่ยมขีาดทนุสทุธ(ิ4,545.47)
ล้านบาท	เปรียบเทียบกับ	เมษายน	2554	-	มีนาคม	2555	ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธ	ิ
(1,580.59)		ล้านบาท	มีขาดทุนเพิ่มขึ้น	(2,964.88)	ล้านบาท	เนื่องจาก	ค่าใช้จ่าย	
พิเศษ	(3,600)	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการ	 บริษัทได้ทำาการทดสอบ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	36	 มีการด้อยค่าของ
อาคารและอุปกรณ์ที่บริษัทย่อย	 เอ็น.ที.เอส	 สตีลกรุ๊ป	 จำากัด(มหาชน)	 และ
การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(286)	 ล้านบาท	 ที่คาดว่าไม่สามารถใช้	
สิทธิประโยชน์ได้ทัน

งวด	เมษายน	2554	-	มนีาคม	2555	บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสทุธิ	(1,580.59)	
ล้านบาท	เปรียบเทียบกับ	เมษายน	2553	-	มีนาคม	2554	ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธ	ิ
(976.00)	 ล้านบาท	มีขาดทุนเพิ่มขึ้น	(604.59)	 ล้านบาท	 เนื่องจาก	 ค่าใช้จ่าย
พิเศษ	(415)	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโครงการ	
MBF	 และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	ี(272)	 ล้านบาท	 เนื่องมาจาก
การปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

งวด	เมษายน	2553	-	มีนาคม	2554	บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธ	ิ(976.00)	
ล้านบาท	เปรียบเทียบกับ	เมษายน	2552	-	มีนาคม	2553	ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธ	ิ
(54.40)	 ล้านบาท	 มีขาดทุนเพิ่มขึ้น	(921.60)	 ล้านบาท	 เนื่องจากต้นทุนขาย	
เพิ่มข้ึนตันละ	2,700	 บาท	 หรือ	 ร้อยละ15	 ขณะท่ีราคาขายเพิ่มขึ้นตันละ	
2,000	บาท	หรือร้อยละ11	เป็นผลให้กำาไรขั้นต้นลดลงร้อยละ	113

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2556	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม	18,101.05		ลา้นบาท	
ประกอบดว้ยสินทรพัยห์มนุเวียน	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณสุ์ทธ	ิและสนิทรพัยอ์ืน่	
8,116.98	ล้านบาท	6,015.07	ล้านบาท	และ	3,968.99	ล้านบาท	ตามลำาดับ	
ซึ่งสินทรัพย์อื่นแบ่งเป็นค่าความนิยม	3,456.01	ล้านบาท	ภาษีเงินได้	รอตัด
บัญชีจำานวน	231.73	ล้านบาท	ภาษีเงินได้รอขอคืนจำานวน	197.61	ล้านบาท	
และอื่นๆ

คุณภาพของสินทรัพย์
ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2556	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมยีอดลกูหนีก้ารคา้สทุธหิลงัคา่
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว	896.18	ล้านบาท	โดยร้อยละ	88.72	เป็นลูกหนี้การค้า
บรษิทัอืน่	และรอ้ยละ11.28	เปน็ลกูหนีก้ารคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	หากพจิารณา
คุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์	 ดี	 กล่าวคือ	 ร้อยละ	
99	ของยอดลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีอายุหนี้ต่ำากว่า	3	เดือน	ซึ่งเป็นระยะเวลา
การชำาระหนี้เฉลี่ยที่บริษัทให้กับลูกค้า	

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามจำานวนหน้ีท่ีคาดว่า	
จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซึ่งจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั้น	
ประมาณขึ้นจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้	โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ณ	
วันที่	31	มีนาคม	2556			24.15	ล้านบาท	หรือประมาณร้อยละ	2.69	ของยอด
ลูกหนี้การค้ารวม	ทั้งหมดเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้การค้าของ
บริษัทย่อย	NTS	ก่อนควบรวมกิจการในป	ี2549	

นอกจากนี	้ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2556	บรษิทัมกีารตัง้คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้
คงเหลอืและมลูคา่สนิคา้เสือ่มคณุภาพและเคลือ่นไหวชา้	81.57	ลา้นบาท	โดย
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	เรื่อง	สินค้าคงเหลือซึ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจำาทุกปี

สภาพคล่อง
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556		บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี	2555	1,664.03	ล้านบาท		สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดำาเนนิงาน	1,175.36	ล้าน
บาท	 ซึ่งเป็นกำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์	
และหนี้สินดำาเนินงาน	641.56	ล้านบาท	และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานลดลง	533.80	ล้านบาท		สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของสินคา้คงเหลอื	และบรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรม
ลงทุน	199.43	ล้านบาท		เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร		และมี
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ	688.11	ลา้นบาท	ซึง่เปน็ผลจาก	
การได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,501.51	 ล้านบาท,	 การจ่ายชำาระคืนเงินกู้ระยะ
ยาว	750.00	ล้านบาท	ให้แก่สถาบันการเงิน,	การจ่ายชำาระคืนเจ้าหนี้การค้า
จากการปรับโครงสร้างหนี้	63.40	ล้านบาท
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ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555		บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี	2554	340.27	ล้านบาท		สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของกระแสเงินสดจากกจิกรรมดำาเนนิงาน	481.00	ลา้นบาท	ซึง่เปน็กำาไร
จากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 และหนี้สินดำาเนิน
งาน	257.98	ล้านบาท	และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้
สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	738.97	ล้านบาท	 	ที่สำาคัญเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้า	
คงเหลือ	 และเจ้าหนี้การค้าลดลง	 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ใช้ไป	139.94	ล้านบาท		 เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร	 	และ
มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป	280.67	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลจาก
การได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น	830.67	ล้านบาท	และการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ระยะ
ยาว	550.00	ล้านบาท	ให้แก่สถาบันการเงิน	

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2554	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดสทุธิลดลงจากป	ี2553	1,281.74	ลา้นบาท	สาเหตหุลกัเกดิจากการลดลง	
ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	677.65	ล้านบาท	ซึ่งเป็นกำาไรจาก
กิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 และหนี้สินดำาเนินงาน	
326.60	 ล้านบาท	 และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	1,004.25	ล้านบาท	ที่สำาคัญเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคง
เหลือและลูกหนี้การค้า	 ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง	 บริษัทมีกระแส
เงนิสดจากกจิกรรมลงทนุใชไ้ป	123.21	ลา้นบาท	เปน็ผลจากการลงทนุเพิม่ใน
สินทรัพย์ถาวร	และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป	491.21	ล้าน
บาท	ซึง่เปน็ผลจากการไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาว	421.39	ลา้นบาท	และการจา่ย
ชำาระคืนเงินกู้ระยะยาว	900.00	ล้านบาท	ให้แก่สถาบันการเงิน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ	1.02	เท่า	ปี	2555	ที่	0.70	เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น	8,971.75	
ล้านบาท	 เป็นทุนชำาระแล้วของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม	11,810.36	
ล้านบาท	 โดยมีกำาไร/(ขาดทุน)สะสม	(3,155.83)	 ล้านบาท	และสำารองตาม
กฎหมาย	327.22	ล้านบาท

หนี้สิน
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	9,129.30	
ล้านบาท	 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน	6,045.04	 ล้านบาท	 และหนี้สิน	
ไม่หมุนเวียน	3,084.26	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ	66	 และร้อย
ละ	34	ของหนี้สินรวม	ตามลำาดับ	ทั้งนี้	หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,332.18	 ล้านบาท,	 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน	1,650	ล้านบาท,	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,907.52	ล้าน
บาทและหน้ีสนิหมนุเวยีนอ่ืน	155.34	ลา้นบาท	หนีส้นิไม่หมุนเวยีนประกอบดว้ย
หนีส้นิระยะยาวจากเงนิกูย้มืกลุม่สถาบนัการเงนิ	2,675.00	ลา้นบาท,	เงนิกูย้มื
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	270.60	ล้านบาท	และหนี้สินอื่น	138.66	ล้านบาท	

เงินกู้จากสถาบันการเงิน

1. เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งจำานวน	1,433	ล้านบาท	และ	831	ล้านบาท	ตามลำาดับ	
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	BIBOR+2	ต่อปี	 ซึ่งเป็นการทำาสัญญาสำาหรับ
วงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำานวน	900	 ล้านบาท	 เพ่ือซื้อเศษเหล็ก	 ต่อมา	
ในวันที่	24	 กรกฎาคม	2555	 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเช่ือดังกล่าว	
รวมเป็นเงิน	1,500	ล้านบาท

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีก
แห่งหนึ่งจำานวน	899	 ล้านบาท	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	BIBOR+2	
ต่อปี	ซึ่งเป็นการทำาสัญญาสำาหรับวงเงินสินเชื่อรวมจำานวน	968	ล้านบาท	
เพื่อค่าสาธารณูปโภค

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญากับสถาบัน
การเงินในประเทศ	8	 แห่ง	 เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำานวน	6,375	
ล้านบาท	และ	6,290	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

2. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้	2	 ฉบับ	 ฉบับแรกลงวันท่ี	29	
พฤศจิกายน	2549	วงเงิน	5,000	ล้านบาท	โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อย
ละ	MLR-1.25	ตอ่ป	ีและฉบบัที	่2	ลงวนัที	่9	พฤศจิกายน	2550	วงเงิน	3,500	
ล้านบาท	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่	MLR-2	 ต่อปี	 และข้อตกลงเพิ่ม
เติมอื่นแนบท้ายสัญญา	โดยบริษัทใช้ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท
ย่อยทั้ง	3	แห่ง	เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	8	 เงินกู้ยืมมีข้อจำากัดเก่ียวกับการดำารงอัตราส่วน
ทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น	 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงิน
กู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งนั้น

กลุ่มบริษัทได้เจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำาระหนี้	เพื่อให้
สอดคล้องกับความสามารถในการชำาระหนี้ที่ได้ประมาณไว้โดยอิงจากกล
ยทุธการดำาเนนิธรุกจิในปจัจบุนั	ซึง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของผูใ้หกู้แ้ละ
การเจรจาก็ใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว	 ในช่วงที่การพิจารณาดังกล่าวต่อสัญญา
เงินกู้ยืมยังไม่ได้ข้อสรุป	 กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชำาระเงินกู้ตามเงื่อนไขท่ี
ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ
ในการชำาระหนี้ต่ำากว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับ
สถาบันการเงินสองแห่ง	 ทั้งนี้อัตราส่วนดังกล่าวจะมีการประเมินโดย
สถาบันการเงินดังกล่าวหลังจากที่บริษัทได้นำาส่งงบการเงินประจำาปีซ่ึงได้
ตรวจสอบแล้ว	 ปัจจุบันบริษัทได้ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ให้
กู้ดังกล่าว	 ซึ่งบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการผ่อนผันภายในไตรมาสแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต
ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง	 และตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	ข้อ	25	เครื่องมือทางการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในรอบปีบัญชี	เมษายน	2555	-	มีนาคม	2556	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำานวนรวม	4,080,000	บาท

ค่าบริการอื่นๆ  (Non-audit fee)
ในรอบปีบัญชี	 เมษายน	2555	-	 มีนาคม	2556	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
จ่ายค่าบริการอื่นๆ	เช่น	ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานอินเดีย,		
ค่าเดินทาง,	ค่าเบี้ยเลี้ยง,	ค่าที่พัก	 เป็นต้น	จำานวน	1,842,615	บาท	 ให้แก	่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคล	 หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ดังกล่าว	

ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
ภาระหนี้และภาระค้ำาประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคต	

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ดังนี้

•	 บรษิทัย่อยมเีลตเตอรอ์อฟเครดติ	(L/C)	ทีเ่ปดิแลว้แตย่งัไม่เขา้เงือ่นไขการ	
	 เป็นหนี้สิน	345	ล้านบาท	
•	 หนังสือค้ำาประกันธนาคารออกให้ราชการ	355	ล้านบาท
•	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร
	 	0.9	ล้านบาท
•	 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า	 (รวมค่าบริการ)	
	 100	ล้านบาท	

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำานวนสามทา่นซึง่กรรมการแตล่ะทา่นไมไ่ดเ้ปน็ฝา่ยจดัการหรอืพนกังานของบรษิทั		ในรอบป	ี2555-2556	
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ในระหว่างป	ีไดม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้สีค่รัง้	ซึง่กอ่นการประชมุตามระเบยีบวาระในแตล่ะครัง้	ไดเ้ชญิผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุเพือ่ตดิตาม
ดูแลและหารือถึงประเด็นด้านผลการดำาเนินงาน	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมและตรวจสอบภายใน	และการบริหารทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทด้วย		
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. การกำากับดูแลและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2555-2556
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม	2556	 ได้มีการพิจารณาประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท	
ซึ่งงบการเงินสำาหรับปีบัญชี	2556	และงบการเงินระหว่างกาลสำาหรับไตรมาส	4	ปี	2556	จะสะท้อนถึงผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในเงินลงทุน
ในบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ทั้งนี้	เป็นการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	
เรื่อง	“การด้อยค่าของสินทรัพย์”		

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลและสอบทานให้การจัดทำางบการเงินถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เพียง
พอและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.2543	 และประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย	์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีการเชิญผู้สอบบัญชีมาให้ข้อมูลพร้อมกับฝ่ายบริหาร	 และได้ซักถามข้อมูลทางการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลง	โดยได้รับคำาชี้แจงจากฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญช	ีจนเป็นที่พอใจ	จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชี
รับรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป	
	

2. การกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ำากบัดแูลและสอบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	ใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่งตาม	
	 แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และหลักการสากล	 รวมทั้งได้ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 ตลอดจนได้ติดตาม	
	 ผลการบริหารความเสี่ยงจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำาทุกรายไตรมาส	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	
	 ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

3. สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีการเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศ	และกำากบัดแูลการทำารายการระหวา่งบรษิทั
กบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามประกาศของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย	์ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	กฎหมาย	และขอ้บงัคบัทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีรายงานที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นสาระสำาคัญ

4. การกำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ		แผนการตรวจสอบประจำาปีได้มีการสอบทานและ	
	 อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี	 ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงแผนการปรับปรุงระบบการ	
	 ควบคุมภายในที่มีสาระสำาคัญและการติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจำา

5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ำากบัดแูล	สอบทาน	และประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนมุตัแิลว้ทกุไตรมาส	ข้อสงัเกตจาก
การตรวจสอบส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการควบคุมภายใน	ในด้านของกระบวนการจัดหาและเจ้าหนี้	การขายและการรับชำาระ
หนี	้การบริหารสินค้าคงเหลือ	การปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับ	การบัญชีและการเงิน	และระบบสารสนเทศ	เป็นต้น	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลให้
มีการปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี	2555-2556	 	 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความ

เห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จึงได้มีมติให้ความเห็น

ชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ในการแต่งต้ัง	 นางสาวธนาวรรณ	 อนุรัตน์บดี	 หรือ	

นางนัชลี	บุญญะการกุล	หรือ	นายชูพงษ์	สุรชูติกาล	แห่งบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

มาริษ	สมารัมภ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร	วันที่	3	พฤษภาคม	2556
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีป	ี2556-2557	ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่		1	เมษายน	2556	และสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และบริษัทย่อยสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ปี	2556-2557	ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่		1	เมษายน	2556	และสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557

โดยสรุปแล้ว	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ	 โดยมีการติดตามและประเมินผลตาม

แผนปฏิบัติการที่ได้กำาหนดไว้	 ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	 สำาหรับรายการท่ี

เกี่ยวโยงที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เป็นรายการจริงทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดตาม

นโยบายของบริษัท	มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำาหนด	กฎหมาย	และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		นอกจากนี้การจัดทำางบการเงินประจำาป	ีสิ้นสุด	ณ		

วันที่	31	 มีนาคม	2556	 เป็นไปอย่างถูกต้อง	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญช	ี ซึ่งกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ไม่มี

เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงินอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 รวมทั้งสารสนเทศทางการ

เงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี	2555	-	2556	ซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ	

หลกัทรพัย์	ว่าดว้ยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์โดยไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชี

ท่ีเหมาะสมและถือปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ	การพจิารณาถงึความสมเหตสุมผล	และความระมดัระวงัรอบคอบในการจดัทำา	รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มูลสำาคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำากับและดูแลงบการเงิน	 ประเมิน	 ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล	 เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 ทันเวลา	 และป้องกัน	

ไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืดำาเนนิการทีผ่ดิปกต	ิซึง่ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจำาป	ี2555	-	2556	

ที่แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอ	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ	

บริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	แสดงฐานะทางการเงิน	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

เหมันต์	มะดูสุดัน	เนรูร์การ์
ประธานกรรมการ

ปิยุช	กุปต้า
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรุงเทพมหานคร	วันที่	7	พฤษภาคม	2556
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงนิ 
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ
ท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนอ 
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ืควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น
งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ สำาหรับปสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2555 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ในสำานกังานเดยีวกนั ซึง่ไดเ้สนอรายงานไวอ้ยา่ง
ไม่มเีงือ่นไขและมวีรรคเนน้ขอ้มูลและเหตกุารณ์เร่ืองการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมม่าใช ้ตามรายงานลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2555

ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556



56รายงานประจำาปี 2555-2556

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 2,134,752,439  470,717,186  2,041,432,386  371,189,583  

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  22 101,124,667  56,683,549  - - 

   ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น  5 795,063,546  750,390,679  - - 

   ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   22 3,106,655  73,243,585  34,295,654  132,305,457  

   ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  18,341,999  19,641,758  5,357,398  7,601,882  

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 - - 336,386,352   4,086,366,311

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22 - - 1,650,000,000   780,000,000  

  สินค้าคงเหลือ   6 4,969,586,281  6,942,634,050  - - 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  50,521,140  104,830,367  - - 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  44,486,665  66,871,865  4,571,251  28,187,827  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  8,116,983,392  8,485,013,039  4,072,043,041  5,405,651,060

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  เงินลงทุนเผื่อขาย  1,300,000  1,600,000  - - 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - - 12,013,047,275  10,302,359,091  

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2 1,241  1,241  - - 

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 - - 2,675,000,000  5,620,000,000  

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  8 5,879,713,446  9,487,154,549  10,883,249  22,654,816  

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  9 135,356,076  158,892,030  132,637,968  156,035,062  

  ค่าความนิยม   10 3,456,014,092  4,116,337,558  - - 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  11 231,728,596  521,963,492  8,535,271  7,446,608  

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12 279,947,679  188,938,485  125,281,602  15,416,526  

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  9,984,061,130  14,474,887,355  14,965,385,365  16,123,912,103  

  รวมสินทรัพย์    18,101,044,522  22,959,900,394  19,037,428,406  21,529,563,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 หนี้สินหมุนเวียน

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13.1 2,332,180,682  830,667,166  - - 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน   22 493,716,176  732,494,718  - - 

   เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น   877,289,647  1,704,243,592  - - 

   เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  22 15,647,623  7,247,936  5,808,476  881,322  

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  30,285,452  74,950,950  - - 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  490,570,483  243,325,177  37,145,712  27,982,165  

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

  เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย 14 57,712,398  186,903,192  - - 

  เงินกู้ยืมระยะยาว 13.2 1,650,000,000  750,000,000  1,650,000,000  750,000,000  

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 - 270,596,275  - 270,596,275  

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  22 - - 1,835,293,826  203,427,440  

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย    33,253,445  - - - 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    64,380,575  179,579,816  14,427,110  14,211,158  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  6,045,036,481  4,980,008,822  3,542,675,124  1,267,098,360

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เงินกู้ยืมระยะยาว  13.2 2,675,000,000  4,325,000,000  2,675,000,000  4,325,000,000  

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 270,596,275  - 270,596,275  - 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 138,663,089  127,529,834  42,676,353  37,233,040  

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  3,084,259,364  4,452,529,834  2,988,272,628  4,362,233,040  

  รวมหนี้สิน    9,129,295,845  9,432,538,656  6,530,947,752 5,629,331,400

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท



58รายงานประจำาปี 2555-2556

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น   17

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นบุริมสิทธิ

   หุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  252,773,225  252,773,225  252,773,225  252,773,225  

   หุ้นสามัญ

   หุ้นสามัญ 10,772,806,348 หุ้น

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  10,772,806,348  10,772,806,348  10,772,806,348  10,772,806,348  

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

  หุ้นบุริมสิทธิ

  หุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำาระครบแล้ว    252,773,225  252,773,225  252,773,225  252,773,225  

  หุ้นสามัญ

  หุ้นสามัญ 8,168,767,623 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  ชำาระครบแล้ว    8,168,767,623  8,168,767,623  8,168,767,623  8,168,767,623  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

  หุ้นบุริมสิทธิ     127,849,137  127,849,137  127,849,137  127,849,137  

  หุ้นสามัญ    3,130,775,629  3,130,775,629  3,130,775,629  3,130,775,629  

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ  130,201,936  - 130,201,936  - 

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  - 130,201,936  - 130,201,936  

 กำาไร (ขาดทุน) สะสม

  จัดสรรแล้ว

   ทุนสำารองตามกฎหมาย 17 327,219,749  327,219,749  327,219,749  327,219,749  

  ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)  (3,155,831,398) 1,389,639,343  368,893,355  3,762,644,464  

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  1,296,880  1,594,560  - - 

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  8,983,052,781  13,528,821,202  12,506,480,654  15,900,231,763  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (11,304,104) (1,459,464) - - 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  8,971,748,677  13,527,361,738  12,506,480,654  15,900,231,763  

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  18,101,044,522  22,959,900,394  19,037,428,406  21,529,563,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

 รายได้จากการขาย      25,014,522,377  26,223,033,348  - - 

 ต้นทุนขาย      (24,724,565,404) (26,629,035,423) - - 

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น   289,956,973  (406,002,075) - - 

 รายได้อื่น

  ดอกเบี้ยรับ     14,545,719  8,344,066  368,390,933  423,508,684  

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ   42,041,818  23,731,173  - - 

  อื่นๆ    19 181,078,200  87,976,431  318,523,278  1,099,461,529  

 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย   527,622,710  (285,950,405) 686,914,211  1,522,970,213  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย     (203,450,641) (210,068,087) (10,749,109) (14,345,677) 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (567,969,811) (548,692,172) (385,257,368) (387,737,941) 

 ค่าตอบแทนกรรมการ   (5,542,125) (7,057,255) (5,542,125) (7,057,255) 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธ ิ   - - (87,869) (174,322) 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  7 - - (3,380,000,000) - 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์  8 (2,939,707,552) -  -    -

 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม  10 (660,323,466) -  -    -

 ต้นทุนทางการเงิน     (370,115,461) (297,982,496) (298,329,510) (291,002,512) 

 รวมค่าใช้จ่าย     (4,747,109,056) (1,063,800,010) (4,079,965,981) (700,317,707)

 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้   (4,219,486,346) (1,349,750,415) (3,393,051,770) 822,652,506  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   11 (335,826,715) (235,836,786) (699,339) (17,130,954) 

 กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   (4,555,313,061) (1,585,587,201) (3,393,751,109) 805,521,552

 กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า

  ของเงินลงทุนเผื่อขาย   (300,000) (900,000) - - 

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี   (300,000) (900,000) - - 

 กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   (4,555,613,061) (1,586,487,201) (3,393,751,109) 805,521,552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



60รายงานประจำาปี 2555-2556

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

 การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่     (4,545,470,741)  (1,580,594,599) (3,393,751,109) 805,521,552  

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม     (9,842,320)  (4,992,602) - - 

           (4,555,313,061)  (1,585,587,201) (3,393,751,109) 805,521,552  

 การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่     (4,545,768,421)  (1,581,491,539) (3,393,751,109) 805,521,552  

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม     (9,844,640)  (4,995,662) - - 

           (4,555,613,061)  (1,586,487,201) (3,393,751,109) 805,521,552  

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     21  (0.56)  (0.19) (0.42) 0.10 

     กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด    21 ( 0.54)  (0.19) (0.40) 0.10
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้   (4,219,486,346) (1,349,750,415) (3,393,051,770) 822,652,506  

 รายการปรับปรุง :

  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  - - - (787,499,730) 

  กำาไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   (3,488,980) (20,093,791) - - 

  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)   (7,448,205) 18,515,125  - - 

  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ   - 217,858,976  - - 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   915,675,085  1,034,058,836  37,152,563  36,406,472  

  ค่าตัดจำาหน่ายลูกกลิ้ง   40,637,740  36,946,754  - - 

  ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   24,991,952  30,867,622  9,125,730  31,853,177  

  ดอกเบี้ยรับ   (14,545,719) (8,344,066) (368,390,933) (423,508,684) 

  ดอกเบี้ยจ่าย   370,115,461  297,982,496  298,329,510  291,002,512  

  กำาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้   (65,785,886) - - - 

  (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน

   อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์   689,978  (92,776) - - 

  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน

   อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์   171,554  27,230  2,491  2  

  ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - - 3,380,000,000  - 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 8  2,939,707,552  - - - 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 10  660,323,466  - - -

       641,557,652  257,975,991  (36,832,409) (29,093,745) 

  ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   (44,441,118) 277,351,261  - - 

  ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง   (44,673,649) 181,668,878  - - 

  ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   70,136,930  9,031,245  96,558,810  (9,514,473) 

  ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง    1,299,759  300,380  2,244,484  (1,408,468) 

  สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง    1,939,858,234  (298,159,788) - - 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

   และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง    (15,287,599) 87,534,702  (71,220,966) (9,835,230) 

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  (238,778,542)  (620,420,922) - - 

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (811,574,638) 228,123,732  - - 

 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  8,399,687  (12,648,648) 7,366,728  (8,781,690) 

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (44,665,498) 15,650,670  - - 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)    122,398,867  (158,013,404) 336,327  14,245,680  

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน   1,584,230,085  (31,605,903) (1,547,026) (44,387,926) 

 จ่ายเงินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   (13,858,697) (40,800,096) (3,682,417) (28,265,076) 

 จ่ายดอกเบี้ย   (365,900,491) (297,967,571) (292,030,830) (291,691,705) 

 จ่ายภาษีเงินได ้   (29,113,258) (110,624,030) (18,318,574) (21,475,599) 

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   1,175,357,639  (480,997,600) (315,578,847) (385,820,306)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  - - - 787,499,730  

  รับดอกเบี้ย   12,293,435  11,249,874  371,344,964  425,785,342  

  เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  - - (5,090,688,184) - 

  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    626,341  585,250  - - 

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (211,830,059) (147,482,015) (1,483,233) (3,903,663) 

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์   (520,711) (4,295,677) (198,242) (4,263,247) 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  - - 3,749,979,959  3,361,333  

  เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 2,075,000,000  - 

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (199,430,994) (139,942,568) 1,103,955,264  1,208,479,495

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น   1,501,513,516  830,667,166  - - 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  - - 1,631,866,386  (602,788,801) 

  เงินสดจ่ายชำาระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (63,404,908) - - - 

  เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (750,000,000) (550,000,000) (750,000,000) (550,000,000) 

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   688,108,608  280,667,166  881,866,386  (1,152,788,801)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,664,035,253  (340,273,002) 1,670,242,803  (330,129,612) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด   470,717,186  810,990,188  371,189,583  701,319,195  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4.1   2,134,752,439  470,717,186  2,041,432,386  371,189,583

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555หมายเหตุ

หน่วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่อาคารรสา ทาวเวอร์ 2  
 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงทุนในบริษัทอ่ืนและเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holding Pte.Ltd. เป็นบริษัท 
 ในเครอื Tata Steel Limited ซึ่งเปน็บริษทัจดทะเบยีนที่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดยี และเป็นผูผ้ลติเหลก็ครบวงจรรายใหญ่ทีสุ่ดรายหนึ่ง 
 ของประเทศอินเดียซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก

 บริษัทย่อยสามแห่งของบริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ทำาการผลิต รับจ้างผลิตและจำาหน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็ก 
 รูปพรรณขนาดเล็ก การขายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจำานวนร้อยละ 94 และร้อยละ 90 ของยอดขายทั้งหมดสำาหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ตามลำาดับ

 รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้

 บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำาคัญกับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขท่ีอาจ 
 มีอยู่หรือผลการดำาเนินงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทได้ดำาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัท เอ็น.ที.เอส.”) มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์ 
 หมุนเวียนรวมเป็นจำานวน 844 ล้านบาท และ 2,855 ล้านบาท ตามลำาดับ แต่อย่างไรก็ตาม จำานวนหนี้สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ เป็น 
 จำานวน 1,650 ล้านบาท และ 4,082 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยบริษัทใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้บริษัท เอ็น.ที.เอส. สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและผู้บริหารของ 
 กลุ่มบริษัทได้จัดทำาแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดำาเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำาตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำาหนดรายการ 
   ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป  
   และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยว 
   กบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบริษัทจดทะเบยีน พ.ศ. 2544 และเปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวธิปีฏบิตัทิางการ 
   บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

 บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำากัด ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวดและ 99.99 99.99
      เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด ผลิตเหล็กเส้น 99.99 99.99

 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จำาหน่าย 99.76 99.66
      และซื้อมาขายไปสินค้าเหล็กเส้น
      เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ลักษณะธุรกิจ

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2556

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี  
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

   1. มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละแนวปฏบัิต ิ
    ทางบัญชีดังต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

    มาตรฐานการบัญชี
    ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
    ฉบับที่ 20 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศ

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    ฉบับที่ 8  ส่วนงานดำาเนินงาน

    การตีความมาตรฐานการบัญชี
    ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
    ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
    ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

    แนวปฏิบัติทางบัญชี
    แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

   2. การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 
    จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

    การตีความมาตรฐานการบัญชี
    ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
    ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
    ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

   ผูบ้รหิารของบรษิทัจะนำามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ยกเว้น 
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 การตีความมาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงินฉบับที่ 12 ฉบับที่ 13 และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ 
   บริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันผู้บริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ 
   อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

   งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำากัด 
   ตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท 
   เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุนของบริษัทดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงิน 
   ลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน

 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
   งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)
 
   รายการที่มีนัยสำาคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำางบการเงินรวม
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   บริษัทย่อย
   บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำาหนด 
   นโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ 
   ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

   การรวมธุรกิจ
   การรวมธุรกิจบันทึกโดยวิธีซื้อธุรกิจ ต้นทุนการซื้อธุรกิจบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ตราสารทุนและหนี้สินที่ได้รับ ณ วันที่มี
   การแลกเปลี่ยน รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ นโยบายการบัญชีที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้

  3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินรวมเงินฝากประจำาที่มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกิน 
   3 เดือน และไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

  3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   กลุ่มบริษัทกำาหนดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้ข้อสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง 
   การพิจารณาและประมาณจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทในการเก็บเงินจาก 
   ลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้และรายงานอายุลูกหนี้ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐาน 
   ต่างๆอย่างสม่ำาเสมอ

   กลุ่มบริษัทตัดรายการลูกหนี้การค้าหลังจากการขายลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบริษัททำาการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความ 
   เป็นเจ้าของอย่างมีนัยสำาคัญในลูกหนี้การค้าแก่ผู้ซื้อ

  3.3 สินค้าคงเหลือ
   สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

   ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
   สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
   สินค้าซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุและอื่นๆ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

   ตน้ทนุของสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทนุทัง้หมดทีซ่ือ้ ตน้ทนุแปลงสภาพและตน้ทนุอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหส้นิคา้คงเหลอืนัน้อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพ 
   ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่าง 
   เหมาะสม โดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิตปกติ

   มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิต 
   สินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

  3.4 เงินลงทุน

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   เงินลงทุนเผื่อขาย
   เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า จะจัดประเภท 
   เป็นเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง
   มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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   เงินลงทุนระยะยาวอื่น
   เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   การจำาหน่ายเงินลงทุน
   เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ 
   ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ที่ดิน แสดงในราคาทุนและหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   ทีด่นิ อาคารและอปุกรณจ์ะมกีารทบทวนการดอ้ยคา่เมือ่มเีหตกุารณห์รอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ ์ซึง่บง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 
   อาจจะไม่ได้รับคืน

   ค่าเสื่อมราคา
   ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและ 
   อุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้
   
   ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    5 - 30 ปี
   เครื่องจักรและอุปกรณ ์     5 - 25 ปี
   ยานพาหนะ     5 - 10 ปี
   เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน    3 - 25 ปี
   กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  3.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   ค่าตัดจำาหน่าย
   ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี

  3.7 ค่าความนิยม
   ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการ 
   ซื้อกิจการของบริษัทย่อย

   ค่าตัดจำาหน่าย
   ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมได้หยุดการตัดจำาหน่ายค่าความนิยม โดยเปล่ียนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน

   กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามท่ีมี 
   ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

   เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด 
   เงนิสด (หรอืกลุม่ของหนว่ยสนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด) ทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์พิม่ขึน้จากการรวมธรุกจิ และกลุม่บรษิทัจะทำาการประเมิน 
   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) 
   หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 
   ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมได้ในอนาคต

  3.8 การด้อยค่า
   ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองกลุม่บริษัทไดรั้บการทบทวน ณ ทกุวนัสิน้ปวีา่มขีอ้บง่ชีเ้รือ่งการดอ้ยคา่หรอืไม ่ในกรณทีีม่ขีอ้บง่ชีจ้ะทำาการประมาณ 
   มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำาหรับค่าความนิยม จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
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   กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่า 
   ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมิน 
   มลูคา่จากการใชส้นิทรัพย ์กลุม่บริษัทประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคำานวณคดิลดเปน็มูลคา่ปัจจบัุน 
   โดยใชอ้ตัราคดิลดกอ่นภาษทีีส่ะทอ้นถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปจัจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เปน็ลกัษณะ 
   เฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่า 
   ท่ีดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดย 
   การจำาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขาย มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ 
   ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

   กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
   กลุ่มบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี) ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทได้รับรู้ในงวดก่อนเม่ือข้อบ่งช้ีของ 
   การด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

  3.9 ผลประโยชน์พนักงาน

   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
   ข้อผูกพันตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบ

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
   ข้อผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
   แรงงาน คำานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำาหรับการทำางานของพนักงานในปัจจุบันและในอดีต 
   ซ่ึงผลประโยชน์ดังกล่าว ได้ปรับลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ผลประโยชน์ดังกล่าวคำานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
   Unit Credit Method)

  3.10 สัญญาเช่าระยะยาว

   สัญญาเช่าดำาเนินงาน
   สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน ค่าเช่า 
   ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   สัญญาเช่าการเงิน
   สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็น 
   สัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำา 
   ท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
   โดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคำานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ีย 
   หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  3.11 รายได้

   การขายสินค้า
    รายได้จะรับรู้เม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้า 
   ฝา่ยบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้ หรอืมคีวามไมแ่นน่อนทีม่นียัสำาคญัในการไดร้บัประโยชนจ์ากรายการบญัชนีัน้ หรอื 
   ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า บริษัทรับรู้ 
   รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าสำาหรับการขายในประเทศ และเมื่อส่งสินค้าให้ผู้รับจัดส่งสินค้าสำาหรับการขายส่งออก  
   ซึ่งได้หักส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณซื้อและสินค้ารับคืนแล้ว

   ดอกเบี้ยรับ
   ดอกเบี้ยรับบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงินต้นที่คงค้างและอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
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  3.12 ต้นทุนทางการเงิน
   ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ่้ายรับรู้ในงวดทีค่า่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิขึน้ ยกเวน้ในกรณทีีม่กีารบนัทกึตน้ทนุทางการเงนิเปน็ตน้ทนุสว่นหนึง่ของสินทรพัย ์ 
   อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำามาใช้เองหรือเพื่อขาย

  3.13 ภาษีเงินได้
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้คำานวณจากกำาไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
   และปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะ 
   การเงินกับราคาตามฐานภาษี กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้ 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้ 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสำาหรับผล
   แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตาม 
   บัญชีดังกล่าวเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
   ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน เมื่อเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่จะต้องนำาส่งให้กับ 
   หน่วยจัดเก็บภาษีเดียวกันและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินได้ด้วยยอดสุทธิ

   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้หรือกลับรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นกรณีที่ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นเกี่ยวข้อง 
   กับรายการท่ีบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซ่ึงค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกรวมหรือหักจาก 
   รายการดังกล่าวในส่วนของผู้ถือหุ้น

  3.14 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
   กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 
   ในระหว่างป ีและกำาไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลดคำานวณจากจำานวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนกัทีร่วมสมมติฐานว่าหุน้สามญัเทยีบเทา่ปรับลดไดถ้กูแปลง 
   เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

  3.15 รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
   รายการท่ีเปน็เงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปแีปลงค่าเปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลือของสนิทรพัย ์
   และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี ยกเว้นรายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแปลงค่าเป็นเงินบาท 
   โดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   กลุม่บรษิทัมกีารปอ้งกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ สำาหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิบางสว่นทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ 
   โดยการทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้กบัธนาคาร กลุม่บรษิทัรบัรูก้ำาไรหรอืขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ของสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศ 
   ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมสำาหรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ วันที่ 
   ในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  3.16 เครื่องมือทางการเงิน
   กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี่ยงของ 
   สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ 
   ทางการเงินไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 25 และข้อ 26

   กำาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สิน รับรู้เป็นรายได้หรือ 
   ค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   จำานวนเงินที่ต้องจ่ายและจำานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์ 
   หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

   กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

  3.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี
   ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจในการกำาหนดนโยบาย 
   การบัญชี การประมาณการและการต้ังข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์ หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูล 
   เก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานรวมท้ังการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ 
   ประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะน้ัน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการน้ัน 

   การใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญในการใช้ประมาณการทางบัญชีมีดังต่อไปนี้

   การด้อยค่าของสินทรัพย์
   ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า 
   จากการขายสุทธิและมูลค่าจากการใช้

   มูลค่าจากการใช้คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจ 
   ในปัจจุบันโดยใช้ประมาณการทางตลาดที่สมเหตุสมผล

   การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสที่ 
   กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

 เงินสด    1 1 - - 

 เงินฝากกระแสรายวัน 25,484 37,554 417 709 

 เงินฝากออมทรัพย ์  853,900 433,120 785,648 370,438 

 เงินฝากประจำาธนาคารที่ถึงกำาหนด

  จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 1,255,367 42 1,255,367 42 

  รวม    2,134,752 470,717 2,041,432 371,189

2556 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2555 2555

หน่วย : พันบาท
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   • ในระหว่างปี 2556 บริษัท เอ็น.ที.เอส.ได้ทำาการตัดจำาหน่ายลูกหนี้การค้าจำานวน 673 ล้านบาท ซึ่งได้มีการต้ังสำารองหนี้สงสัย 
    จะสูญเต็มมูลค่าแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   4.2 รายการที่ไม่เก่ียวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
    31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
    • การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการบันทึกขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจำานวน 0.3 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามลำาดับ
    • รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับปีสิ้นสุด 
     วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2555 2555

 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา 33,757 38,571 320 4,563 

 บวก ซื้อระหว่างปี  205,893 155,842 1,986 7,126 

 หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี (212,351) (151,778) (1,681) (8,167) 

 หัก เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน - (59) - (2)

 หัก กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

   สำาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ - (8,819) - (3,200) 

  เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป 27,299 33,757 625 320

หน่วย : พันบาท

2556 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2555 2555

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นยกมา 130,202 130,202 130,202 130,202 

 หัก ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

  สิ้นสภาพ  (130,202) - (130,202) - 

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นยกไป - 130,202 - 130,202

หน่วย : พันบาท

   • ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทบันทึกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด มีรายละเอียดดังนี้
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 ในปี 2551 กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงซ่ึงรายการดังกล่าวได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน 
 เฉพาะจำานวนท่ีผู้ซ้ือยอมรับไปยังผู้ซ้ือแล้ว
  
 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทได้ขายลูกหน้ีการค้าให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นจำานวน 9,461 ล้านบาท และ 
 จำานวน 7,732 ล้านบาท ตามลำาดับ

6. สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือ  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2555 2555

 ภายในวันที่ครบกำาหนดชำาระ 784,940 745,464 - - 

 เกินวันครบกำาหนดชำาระน้อยกว่า 3 เดือน 10,124 4,927 - - 

  3 เดือนถึง 6 เดือน - - - - 

  6 เดือนถึง 12 เดือน - - - - 

  มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 24,145 696,692 - - 

   รวม  819,209 1,447,083 - - 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (24,145)  (696,692)  -  -

  ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น  795,064  750,391  -  -

หน่วย : พันบาท

2556 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2555 2555

 สินค้าสำาเร็จรูป  1,568,918 1,872,750 - - 

 สินค้าระหว่างผลิต  682,003 953,832 - - 

 วัตถุดิบ    1,146,995 2,030,566 - - 

 อะไหล่    824,732 860,605 - - 

 วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ 587,864 633,872 - - 

 วัตถุดิบระหว่างทาง  240,648 889,712 - - 

 รวม     5,051,160 7,241,337 - - 

 หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าสินค้า

  เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า (81,574) (298,703) - - 

 สินค้าคงเหลือ  4,969,586 6,942,634 - -

หน่วย : พันบาท

  มูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ในงบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ได้รวมรายการโอนกลับค่า 
  เผ่ือมูลค่าสินค้าเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช้าจำานวน (7) ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าสินค้าเส่ือมสภาพและ 
  เคล่ือนไหวช้า 236 ล้านบาท ตามลำาดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. ลูกหน้ีการค้าบริษัทอ่ืน
 ลูกหน้ีการค้าบริษัทอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
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	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	“การด้อยค่าของสินทรัพย์”กลุ่มบริษัทได้ทำาการประเมินการด้อยค่าของ 
	 	 เงินลงทุนในบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า	เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำานวน	3,380	ล้านบาท	ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
	 	 เฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา	5	ปี	และใช้อัตราการเติบโตคงที่ในการ 
	 	 ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต	และใช้อัตราร้อยละ	9.00	ในการคิดลดกระแสเงินสด

	 	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

	 	 มูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีจำานวน	24,725	ล้านบาท	และ	26,630	ล้านบาท	 
	 	 ตามลำาดับ

7.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย	:	ล้านบาท

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -	 3,380 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	 660	 - 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	 2,720	 - 

	 	 	 	 	 	 3,380	 3,380 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	 220	 - 

	 รวม		 	 	 	 3,600	 3,380

หน่วย	:	พันบาท

255625562556 2556255525552555 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราการถือหุ้น	 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผล

	 เงินลงทุนในหุ้นทุน 

	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 99.99	 99.99	 120,000	 120,000	 2,554,386	 2,554,386	 -	 - 

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 99.99	 99.99	 1,750,000	 1,750,000	 3,656,874	 3,656,874	 -	 787,500 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.

	 	 	 สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 99.76	 99.66	 4,627,965	 3,253,399	 9,181,787	 4,033,824	 -	 - 

	 	 	 	 	 	 	 	 6,497,965	 5,123,399	 15,393,047	 10,245,084	 -	 787,500 

 หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 (3,380,000)	 -	 -	 -	

	 	 	 	 	 	 	 	 6,497,965	 5,123,399	 12,013,047	 10,245,084	 -	 787,500 

	 เงินลงทุนในใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.

	 	 	 สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 	 -	 -	 -	 57,275	 -	 -	

	 	 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 57,275	 -	 - 

	 รวม		 	 	 	 	 	 6,497,965	 5,123,399	 12,013,047	 10,302,359	 -	 787,500
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8.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

หน่วย	:	พันบาท
งบการเงินรวม

	 ราคาทุน

	 	 ที่ดิน	 	 	 714,611	 -	 -	 -	 -	 714,611 

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร

	 	 	 และสิ่งปลูกสร้าง	 4,395,321	 53,029	 (6,589)	 7,415	 -	 4,449,176 

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 14,640,032	 59,281	 (20,730)	 73,838	 20,000	 14,772,421 

	 	 ยานพาหนะ	 	 3,468	 -	 -	 -	 -	 3,468 

	 	 เครื่องตกแต่ง

	 	 	 ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 175,937	 5,283	 (8,673)	 4,434	 -	 176,981 

	 	 รวมราคาทุน	 	 19,929,369	 117,593	 (35,992)	 85,687	 20,000	 20,116,657

	 ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 	 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน	อาคารและส่ิงปลูกสร้าง	 (2,285,422)	 (147,739)	 6,589	 -	 -	 (2,426,572) 

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 (8,143,305)	 (720,481)	 20,450	 -	 -	 (8,843,336) 

	 	 ยานพาหนะ	 	 (3,250)	 (128)	 -	 -	 -	 (3,378) 

	 	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้ง

	 	 	 และเครื่องใช้สำานักงาน	 (114,174)	 (23,243)	 7,477	 -	 -	 (129,940) 

  รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	 (10,546,151)	 (891,591)	 34,516	 -	 -	 (11,403,226) 

	 	 	 	 	 	 9,383,218	 	 	 	 	 8,713,431

  หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของ

	 	 	 		อาคารและอุปกรณ์	 -	 (2,939,708)	 -	 -	 -	 (2,939,708)

	 	 	 	 	 	 9,383,218	 	 	 	 	 5,773,723

	 งานระหว่างก่อสร้าง	และเครื่องจักร

	 	 และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	 103,937	 87,740	 -	 (85,687)	 -	 105,990 

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 9,487,155	 	 	 	 	 5,879,713

โอนเพิ่มขึ้น จัดประเภท 
รายการใหม่

จำาหน่าย ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555

2556
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2555
งบการเงินรวม

	 ราคาทุน

  ที่ดิน	 	 	 	 714,611	 -	 -	 -	 714,611 

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง	 	 4,383,069	 10,868	 (619)	 2,003	 4,395,321 

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	 14,577,319	 29,924	 (7,976)	 40,765	 14,640,032 

	 	 ยานพาหนะ	 	 	 3,468	 -	 -	 -	 3,468 

	 	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 	 155,629	 10,698	 (426)	 10,036	 175,937 

   รวมราคาทุน		 	 19,834,096	 51,490	 (9,021)	 52,804	 19,929,369

	 ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 	 (2,111,596)	 (173,860)	 34	 -	 (2,285,422) 

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	 (7,328,829)	 (815,696)	 1,220	 -	 (8,143,305) 

	 	 ยานพาหนะ	 	 	 (3,043)	 (207)	 -	 -	 (3,250) 

  เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 	 (93,934)	 (20,612)	 372	 -	 (114,174) 

	 	 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 (9,537,402)	 (1,010,375)	 1,626	 -	 (10,546,151) 

	 	 งานระหว่างก่อสร้าง	และเครื่องจักร

	 	 	 และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	 	 56,685	 100,056	 -	 (52,804)	 103,937 

	 	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 	 10,353,379	 	 	 	 9,487,155

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 	 891,591 

	 	 2555	 	 	 	 	 	 	 	 1,010,375

จำาหน่ายยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554

โอนเพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 	 69,909	 1,788	 (11)	 -	 71,686 

 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 (47,254)	 (13,557)	 8	 -	 (60,803) 

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 	 22,655	 	 	 	 10,883

จำาหน่ายยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

โอนเพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2556
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2555
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 	 65,475	 2,862	 (33)	 1,605	 69,909 

 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 (34,093)	 (13,194)	 33	 -	 (47,254) 

	 อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	 	 1,605	 -	 -	 (1,605)	 - 

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 	 32,987	 	 	 	 22,655

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 	 13,557 

	 	 2555	 	 	 	 	 	 	 	 13,194

จำาหน่ายยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554 

โอนเพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555

	 	 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้ว	แต่ยังคงใช้งานอยู่	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

หน่วย	:	พันบาท

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ได้รวมอุปกรณ์สำานักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษัทดังนี้	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อม	 	 	

	 	 ราคาสะสมทั้งจำานวน	 	 	 5,189,725	 4,169,054	 18,937	 1,753

2555 25562556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

	 	 ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 44,128	 44,128	 43,582	 43,582 

  หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 (43,332)	 (34,581)	 (42,828)	 (34,173) 

	 	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน		 796	 9,547	 754	 9,409

2556 2555 2556 2555

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	และบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 
	 (“บริษัท	เอ็น.ที.เอส.”)	ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำานวน	3,255	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	(6,735	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555)	ได้ใช้เป็น 
	 หลักประกันสำาหรับเงินกู้ยืม	ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ	2	แห่ง	(ดูหมายเหตุข้อ	13.2)

	 เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2555	ได้เกิดเหตุการณ์ถังบรรจุสารเคมีระเบิดภายในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	 
	 จำากัด	(“บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม”)	 บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยามได้ดำาเนินการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวและได้รับเงินชดเชย 
	 ความเสยีหายแลว้ทัง้สิน้เปน็จำานวนเงนิ	87.7	ลา้นบาทสทุธจิากมลูคา่ซากและคา่เสยีหายสว่นแรกตามสญัญา	บรษิทั	เหลก็กอ่สรา้งสยาม	บนัทกึจำานวน 
	 เงินชดเชยที่ได้รับเป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	เป็นจำานวนเงิน	87.7	ล้านบาท
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หน่วย	:	พันบาท

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 245,288	 276	 (414)	 284	 245,434 

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 	 (86,396)	 (24,084)	 402	 -	 (110,078) 

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	 	 -	 284	 -	 (284)	 - 

	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 158,892	 	 	 	 135,356

จำาหน่าย

งบการเงินรวม

ยอดยกมา 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

โอนเพิ่มขึ้น ยอดยกไป 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2556

2556

หน่วย	:	พันบาท2555

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 248,889	 791	 (7,897)	 3,505	 245,288 

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 	 (64,116)	 (23,684)	 1,404	 -	 (86,396) 

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	 	 -	 3,505	 -	 (3,505)	 - 

	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 	 184,773	 	 	 	 158,892 

	 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 	 24,084

	 	 2555	 	 	 	 	 	 	 	 23,684

จำาหน่าย

งบการเงินรวม

ยอดยกมา 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554 

โอนเพิ่มขึ้น ยอดยกไป 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555

	 ผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	 “การด้อยค่าของสินทรัพย์”	(ดูหมายเหตุข้อ	7) 
	 กลุม่บรษิทัตดัสนิใจบนัทกึการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ของบรษิทั	เอน็.ท.ีเอส.	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย	และผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้ไดแ้สดงรวม 
	 อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของ   
	 กลุ่มบริษัทในการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปหรือลดทอนความสามารถของกลุ่มบริษัทในการให้บริการแก่ตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของเตาถลุง	Mini	Blast	Furnace	(MBF)	จำานวนรวม	262	ล้านบาท	และ	191	ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหยุดการผลิต 
	 ชั่วคราวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2255	ตามลำาดับ	ได้รวมอยู่ในต้นทุนขาย

9.	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย	2556
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หน่วย	:	พันบาท2556

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 235,825	 198	 -	 -	 236,023 

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 	 (79,790)	 (23,595)	 -	 -	 (103,385) 

	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 	 156,035	 	 	 	 132,638

จำาหน่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555

โอนเพิ่มขึ้น ยอดยกไป 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2556

	 ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งหักค่าตัดจำาหน่ายทั้งจำานวนแล้ว	แต่ยังคงใช้งานอยู่	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

10.	 	ค่าความนิยม
	 	 ค่าความนิยม	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท

2555

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 239,458	 759	 (7,897)	 3,505	 235,825 

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 	 (57,982)	 (23,212)	 1,404	 -	 (79,790) 

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	 	 -	 3,505	 -	 (3,505)	 - 

	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 	 181,476	 	 	 	 156,035

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 	 23,595 

	 	 2555	 	 	 	 	 	 	 	 23,212

จำาหน่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554 

โอนเพิ่มขึ้น ยอดยกไป 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 ที่หักค่าตัดจำาหน่ายสะสมทั้งจำานวน	 4,446	 4,813	 -	 -

	 ราคาทุน	 	 	 	 	 5,607,769	 5,607,769 

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	(จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2551)	 	 	 (1,491,432)	 (1,491,432) 

	 	 ค่าความนิยม	 	 	 	 4,116,337	 4,116,337

 หัก	ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	 	 	 (660,323)	 - 

	 	 สุทธิ	 	 	 	 	 3,456,014	 4,116,337

งบการเงินรวม

2556 2555
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	 คา่ความนยิมขา้งตน้เกดิจากการซือ้บรษิทั	เหลก็สยาม	(2001)	จำากดั	บรษิทั	เหลก็กอ่สรา้งสยาม	จำากดั	และบรษิทั	เอน็.ท.ีเอส.	สตลีกรุป๊	จำากดั	(มหาชน) 
	 ในวันที่	29	พฤศจิกายน	2545	โดยบริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

	 ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2551	กลุ่มบริษัทหยุดตัดจำาหน่ายค่าความนิยม	โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน	ซึ่งมีผลทำาให้ไม่มี 
	 ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำาหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	กลุ่มบริษัททำาการทดสอบการด้อยค่าความนิยมและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมเป็นจำานวนเงินรวม	3,380	 
	 ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำานวน	660	ล้านบาท	และอาคารและอุปกรณ์จำานวน	2,720	ล้านบาท	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 
	 31	 มีนาคม	2556	 เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี	 ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 (บริษัท	เอ็น.ที.เอส.)	ซึ่งมีการด้อยค่าจำานวน	3,380	ล้านบาท	(ดูหมายเหตุข้อ	7)

11.	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ประกอบด้วย

	 	 ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ	20	 และอัตราภาษีร้อยละ	30	 สำาหรับปีส้ินสุดวันที่	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 ตามลำาดับ	 กับอัตราภาษีเงินได้ 
	 	 ที่แท้จริงที่คำานวณจากกำาไรก่อนหักภาษีเป็นดังนี้

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ

	 	 สำาหรับปีปัจจุบัน		 238,032	 291,180	 (1,788)	 (14,484) 

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

	 	 การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	 (3,991)	 246,404	 1,089	 937 

	 ตัดจำาหน่าย	(กลับรายการ)	 

	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 (286,243)	 (195,967)	 -	 - 

	 ผลกระทบจากขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้	 (283,625)	 (305,664)	 -	 - 

	 ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้	 -	 (271,790)	 -	 (3,584) 

	 ภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (335,827)	 (235,837)	 (699)	 (17,131)

	 ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	 	 	 (4,219,486)	 (1,349,750) 

	 กำาไรจากรายการระหว่างกัน	 	 	 753	 10,070 

	 ขาดทุนก่อนภาษีรวมผลกำาไรจากรายการระหว่างกัน	 	 	 (4,218,733)	 (1,339,680) 

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	23	 	 	 (970,481)	 - 

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	30	 	 	 -	 (404,925) 

	 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

งบการเงินรวม

2556 2555
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	 อัตราภาษีที่แท้จริง	 	 	 	 0	 0

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

	 	 หักเป็นค่าใช้จ่าย	(ผลประโยชน์)	ในทางภาษี

	 	 -			ผลแตกต่างชั่วคราว	 	 	 (4,001)	 (4,190) 

	 	 -			ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

	 	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 850,632	 - 

	 	 -	 ผลแตกต่างถาวร	 	 	 (114,182)	 117,935 

	 ภาษีเงินได้จากกำาไรทางภาษีตามแบบแสดงรายการ	 	 	 (238,032)	 (291,180) 

	 	 การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	 	 	 3,991	 (246,404)

	 	 ตัดจำาหน่าย	(กลับรายการ)	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 286,243		 195,967

	 	 ผลกระทบจากขาดทุนทางภาษีในงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้	 	 	 283,625		 305,664

	 	 ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 -		 271,790

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 	 335,827		 235,837

งบการเงินรวม

2556 2555

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	 	 (3,393,052)	 822,653 

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	23	 	 	 (780,402)	 - 

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	30	 	 	 -	 246,796 

	 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

	 หักเป็นค่าใช้จ่าย	(ผลประโยชน์)	ในทางภาษี

	 	 -	 ผลแตกต่างชั่วคราว	 	 	 1,132	 1,076 

	 	 -		ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 777,400	 - 

	 	 -		ผลแตกต่างถาวร	 	 	 3,658	 (233,388) 

	 ภาษีเงินได้จากกำาไรทางภาษีตามแบบแสดงรายการ	 	 	 1,788	 14,484 

	 การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	 	 	 (1,089)	 (937) 

			 ปรับปรุงอัตราภาษีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 -	 3,584 

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 	 699	 17,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท
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 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	จำานวน	777	ล้านบาท	เกิดจากขาดทุนจากการ
	 ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท	เอ็น.	ที	.	เอส.	เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในโอกาสที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
	 ตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว

	 ผลแตกต่างถาวรสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	จำานวน	233	ล้านบาท	เกิดจากเงินปันผลรับจากบริษัท	เหล็กก่อสร้างสยามและอื่นๆ

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐาน 
	 ภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

	 อัตราภาษีที่แท้จริง	 	 	 	 0	 1.76

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ)

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 25,566	 1,623	 (407)	 -	 26,782 

	 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	มูลค่าสินค้า

	 	 เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า	 	 5,392	 262	 (1,479)	 -	 4,175 

	 ขาดทุนสะสมทางภาษี	 	 490,118	 -	 (290,384)	 -	 199,734 

	 กำาไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน	 	 90	 150	 -	 -	 240 

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 797	 -	 -	 -	 797 

  รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 521,963	 2,035	 (292,270)	 -	 231,728

ใช้ประโยชน์/ 
กลับรายการ

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

ปรับปรุง 
อัตราภาษี 

เพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2556 

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 41,239	 1,189	 (2,630)	 (14,232)	 25,566 

	 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	มูลค่าสินค้า 

	 	 เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า	 	 18,624	 1,288	 (8,214)	 (6,306)	 5,392

	 ขาดทุนสะสมทางภาษี	 	 662,105	 268,908	 (195,967)	 (244,928)	 490,118 

ใช้ประโยชน์/ 
กลับรายการ

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554 

ปรับปรุง 
อัตราภาษี 

เพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท
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	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ	บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	จำานวน	 
	 	 200	ล้านบาท	และ	486	ล้านบาท	ตามลำาดับ	กลุ่มบริษัทได้จัดทำาแผนธุรกิจรวมถึงแผนริเริ่มปรับปรุงการดำาเนินงานและผลประกอบการทางการเงิน	 
	 	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและรับรู้ในงบการเงิน

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน	4,127	ล้านบาท	และ	1,463	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็น 
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2556	จนถึงเดือนพฤษภาคม	2565

	 	การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 	 การลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	23	ของกำาไรสุทธิสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี	2555	และจากอัตราร้อยละ	23	 
	 	 เป็นร้อยละ	20	ของกำาไรสุทธิสำาหรับระยะเวลาบัญชี	2556	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี	2556	เป็นต้นไป	ได้นำามาปรับปรุงในการคำานวณภาษีเงินได้และ 
	 	 การบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

12.	 	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

ใช้ประโยชน์/ 
กลับรายการ

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554 

ปรับปรุง 
อัตราภาษี 

เพิ่มขึ้น ยอดคงเหลือ 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

	 กำาไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน	 	 (1,924)	 2,367	 -	 (353)	 90 

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 1,675	 -	 (320)	 (558)	 797 

	 อื่นๆ	 	 	 	 	 21,597	 -	 (16,184)	 (5,413)	 - 

	 รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 743,316	 273,752	 (223,315)	 (271,790)	 521,963

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 7,446	 1,089	 -	 -	 8,535

ใช้ประโยชน์/ 
กลับรายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

ปรับปรุง 
อัตราภาษี 

เพิ่มขึ้น ยอดยกไป 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2556 

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 10,093	 1,189	 (252)	 (3,584)	 7,446

ใช้ประโยชน์/ 
กลับรายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2554 

ปรับปรุง 
อัตราภาษี 

เพิ่มขึ้น ยอดยกไป 
ณ	วันที่	 

31	มีนาคม 
2555 

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท
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	 ในเดือนธันวาคม	2552	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้มีข้อโต้แย้งในเร่ืองการตีความในการคำานวณภาษีและวิธีปฏิบัติสำาหรับการใช้ผลขาดทุนสะสม 
	 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมเงินเพ่ิมเป็นจำานวนเงินรวม	103	 ล้านบาท	 เพื่อมิให้มีเงิน 
	 เพิ่มเกิดขึ้นอีก	 บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มดังกล่าว	 ต่อมาวันที่	13	 กันยายน	2553	 บริษัทย่อยได้ดำาเนินการยื่นแบบการชำาระภาษี 
	 เพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีและจะดำาเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาษีตามคำาแนะนำาด้านกฎหมายเพื่อขอทราบคำาชี้แจงเกี่ยวกับข้ันตอน 
	 ในการปรับปรุงผลขาดทุนสะสมยกมาที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2554	บริษัทย่อยได้ทำาหนังสือทวงถาม 
	 การขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากร	ซึ่งกรมสรรพากรได้รับเรื่องแล้วและกำาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำาร้อง	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	 เรื่องดังกล่าวยัง 
	 ไม่มีข้อยุติ

13.	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 13.1	 เงินกู้ยืมระยะสั้น
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 	 ณ	 วันที่	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำานวน	1,433	 ล้านบาท	 และ	831	 ล้านบาท 
	 	 ตามลำาดับ	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	BIBOR+2	 ต่อปี	 ซึ่งเป็นการทำาสัญญาสำาหรับวงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำานวน	900	 ล้านบาท	 เพื่อซ้ือ 
	 	 เศษเหล็กระหว่างกันกับบริษัทในเครือ	ต่อมาในวันที่	24	กรกฎาคม	2555	กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน	1,500	ล้านบาท

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งจำานวน	899	ล้านบาท	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	BIBOR+2	 
	 	 ต่อปี	ซึ่งเป็นการทำาสัญญาสำาหรับวงเงินสินเชื่อรวมจำานวน	968	ล้านบาท	เพื่อค่าสาธารณูปโภค

	 	 ณ	 วันที่	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ	8	 แห่ง	 เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำานวน 
	 	 6,375	ล้านบาท	และ	6,290	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ภาษีเงินได้รอขอคืน	 	 197,611	 154,747	 49,302	 6,992 

	 ลูกหนี้ระยะยาว	-	Tata	Sons	Ltd.	 71,220	 -	 71,220	 - 

	 อื่นๆ	 	 	 	 11,117	 34,191	 4,760	 8,425 

	 	 รวม		 	 	 279,948	 188,938	 125,282	 15,417

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 2,332,181	 830,667	 -	 - 

   รวม	 	 2,332,181	 830,667	 -	 -

หน่วย	:	พันบาท

หน่วย	:	พันบาท

	 	 	 ณ	 วันที่	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 กลุ่มบริษัทได้ทำาการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทแล้วจำานวน 
	 	 	 1,071	ล้านบาท	และ	2,406	ล้านบาท	ตามลำาดับ

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย

	 1)	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 	อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำาสำาหรับเงินเบิกเกินบัญชี	(MOR) 

	 2)	 ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท	 	อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด	(MMR) 

	 3)	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน		 	อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด	(MMR)
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	 	 	 เงินกู้ระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้	2	ฉบับ	ฉบับแรกลงวันที่	29	พฤศจิกายน	2549	วงเงิน	5,000	ล้านบาท	โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
	 	 	 ร้อยละ	MLR-1.25	ต่อปี	และฉบับที่	2	ลงวันที่	9	พฤศจิกายน	2550	วงเงิน	3,500	ล้านบาท	โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่	MLR-2	ต่อปี	และ 
	 	 	 ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา	โดยบริษัทใช้ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง	3	แห่ง	เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่ 
	 	 	 กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	8	เงินกู้ยืมมีข้อจำากัดเกี่ยวกับการดำารงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น	ซึ่งเป็นไปตาม 
	 	 	 เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งนั้น

	 	 	 กลุม่บรษัิทไดเ้จรจากบัผู้ใหกู้เ้พือ่ขอเปลีย่นแปลงงวดการชำาระหนี	้เพ่ือใหส้อดคล้องกับความสามารถในการชำาระหนีท้ีไ่ดป้ระมาณไวโ้ดยองิจากกล 
	 	 	 ยุทธการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ให้กู้และการเจรจาก็ใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว	 ในช่วงที่การพิจารณาดังกล่าวต่อ 
	 	 	 สัญญาเงินกู้ยืมยังไม่ได้ข้อสรุป	กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชำาระเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

	 	 	 นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ต่ำากว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว 
	 	 	 กับสถาบันการเงินสองแห่ง	 ทั้งนี้อัตราส่วนดังกล่าวจะมีการประเมินโดยสถาบันการเงินดังกล่าวหลังจากที่บริษัทได้นำาส่งงบการเงินประจำาปี 
	 	 	 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว	 ปัจจุบันบริษัทได้ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ให้กู้ดังกล่าว	 ซึ่งบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการผ่อนผันภายใน 
	 	 	 ไตรมาสแรกของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

14.	 เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย
	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวเป็นหนี้ของบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท	เอ็น.ที.เอส.”)	ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
	 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2545	และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2545	เจ้าหนี้ดัง 
	 กลา่วจะไดร้บัชำาระหนีเ้งนิตน้ครบทัง้จำานวนภายใน	10	ป	ีโดยมเีงือ่นไขทีบ่รษิทัสามารถจะเลอืกชำาระไดต้ัง้แตป่ทีี	่5	ถงึปทีี	่10	นบัจากวนัที	่29	พฤศจกิายน	 
	 2545	หนี้ดังกล่าวค้ำาประกันโดยบริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	และบริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	เจ้าหนี้ดังกล่าวข้างต้นได้ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	จึงได้จัดประเภทภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

	 ในระหว่างปี	2556	บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	ได้ชำาระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้จำานวน	63.4	ล้านบาท	และได้รับลดหนี้ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ 
	 อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	จำานวน	65.8	ล้านบาท	(หมายเหตุข้อ	19)

15.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ 
	 พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	2	ถึงอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ 
	 ในอัตรารอ้ยละ	3	ถงึอตัรารอ้ยละ	10	ของเงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน	กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีไ้ดจ้ดทะเบยีนเปน็กองทนุสำารองเลีย้งชพีตามขอ้กำาหนด 
	 ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 เงินสมทบของกลุ่มบริษัทซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน	 งบการเงินรวมมีจำานวน	37.98	 ล้านบาท 
	 และ	37.84	ล้านบาท	ตามลำาดับ	สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำานวน	12.20	ล้านบาท	และ	11.15	ล้านบาท	ตามลำาดับ

16.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 ณ	 วันที่	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นจำานวน	139	 ล้านบาท	 และ	128 
	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 ประมาณการหนี้สินดังกล่าว	 คำานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	 โดยนัก 
	 คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ

หน่วย	:	พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี	 1,650,000	 750,000	 1,650,000	 750,000 

	 ครบกำาหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	 2,675,000	 4,325,000	 2,675,000	 4,325,000 

  รวม		 	 	 4,325,000	 5,075,000	 4,325,000	 5,075,000

	 	13.2	 เงินกู้ยืมระยะยาว
	 	 	 เงินกู้ยืมระยะยาว	(มีสกุลเงินเป็นเงินบาท)	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	แยกแสดงตามระยะเวลาครบกำาหนดการจ่ายชำาระได้ดังนี้
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	 	 สมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

หน่วย	:	พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 อัตราส่วนลด	(ร้อยละ)	 3.68	 3.68	 3.68	 3.68 

	 อัตราเงินเดือนถัวเฉลี่ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		(ร้อยละ)	 5.00	 5.00	 5.00	 5.00 

	 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ร้อยละ)	 0	-	10.00	 0	-	10.00	 0	-	8.00	 0	-	8.00 

	 อายุเกษียณของพนักงาน	(ปี)	 55	-	60	 55	-	60	 55	-	60	 55	-	60

	 	 ต้นทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

	 	 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 และการกระทบยอดด้วยจำานวนที่รับรู้ในงบกำาไร 
	 	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

หน่วย	:	พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน		 20,354	 38,400	 7,756	 21,219 

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 4,638	 5,306	 1,370	 1,299 

	 ผลขาดทุน	(กำาไร)	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 สุทธิรับรู้ระหว่างปี	 -	 (12,838)	 -	 9,335 

  รวม		 	 	 24,992	 30,868	 9,126	 31,853

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	 138,663	 127,530	 42,676	 37,233

หน่วย	:	พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด	 127,530	 137,462	 37,233	 33,645 

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน		 20,354	 38,400	 7,755	 21,219 

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 4,638	 5,306	 1,370	 1,299 

	 ผลขาดทุน	(กำาไร)	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 -	 (12,838)	 -	 9,335 

	 การจ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	 (13,859)	 (40,800)	 (3,682)	 (28,265) 

 ประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด	 138,663	 127,530	 42,676	 37,233

หน่วย	:	พันบาท
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17.	 ทุนเรือนหุ้น	ทุนสำารองตามกฎหมายและใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

	 หุ้นบุริมสิทธิ

	 สิทธิของบุริมสิทธิมีดังต่อไปนี้
	 ก)	 หุน้บรุมิสทิธเิหนอืหุน้สามญัในการไดร้บัเงนิจากการชำาระบญัชกีอ่นหุน้สามญั	โดยไดร้บัเงนิคนืทนุคา่หุน้บรุมิสทิธ	ิเมือ่เงนิทีเ่หลอืจากการชำาระบญัช	ี 
	 	 	 ณ	 วันที่ชำาระบัญชีมีจำานวนไม่เกินจำานวนของผลคูณของจำานวนหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่ในเวลานั้นกับ	1.87	 บาท	 บวกด้วย	 ผลคูณของจำานวนหุ้น 
	 	 	 บุริมสิทธิที่คงเหลืออยู่ในเวลานั้นกับ	1.30	บาท
	 ข)	 บรุมิสทิธิของหุน้บริุมสทิธใิหมี้กำาหนดระยะเวลา	11	ป	ีซึง่จะครบกำาหนดวนัที	่29	พฤศจกิายน	2556	นบัแตว่นัทีผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธชิำาระคา่หุน้บรุมิสทิธ ิ
	 	 	 ให้แก่บริษัทในครั้งแรกเมื่อครบกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที	 และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
	 ค)	 หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ
	 ง)	 หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้	โดยมีอัตราการแปลง	1	:	1	โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิย่ืนคำาขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมท้ังเวนคืนใบหุ้น

	 ทุนสำารองตามกฎหมาย
	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง	(“สำารองตามกฎหมาย”)	อย่างน้อยร้อยละ	5	ของ 
	 กำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	 เงินสำารองนี้จะนำา 
	 ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
 
	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล	 บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำานวนผล 
	 กำาไรซ่ึงบรษิทัย่อยไดร้บัจากกจิการของบรษิทันัน้	จนกวา่ทนุสำารองนัน้จะมจีำานวนถงึหนึง่ในสบิของจำานวนทนุของบรษิทัยอ่ย	ทนุสำารองนีจ้ะนำามาจดัสรร 
	 ปันผลไม่ได้

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมี	2	ประเภท	ได้แก่
	 ก)	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น	1	จำานวน	1,083,275,200	หน่วย	เสนอขายในราคา	0.05	บาทต่อหน่วย	ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ	2.10	บาทต่อ	1	หุ้นสามัญ
	 ข)	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น	2	จำานวน	1,520,763,525	หน่วย	เสนอขายในราคา	0.05	บาทต่อหน่วย	ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ	6.114	บาทต่อ	1	หุ้นสามัญ

	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นชนิดที่เปลี่ยนมือได้	 มีอายุ	10	 ปี	 นับจากวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	(วันที่	2	 ธันวาคม	2545) 
	 หากผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวสิ้นสภาพลง

	 เมื่อวันที่	3	 ธันวาคม	2555	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้สิ้นสภาพลงเนื่องจากไม่มีผู้มาแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	 
	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวมี	2	ประเภท	ได้แก่	ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นประเภท	1	จำานวน	1,083,275,200	หน่วย	เสนอขายในราคา	 
	 0.05	บาทต่อหน่วย	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.10	บาทต่อ	1	หุ้นสามัญและใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นประเภท	2	จำานวน	1,520,763,525	หน่วย	 
	 เสนอขายในราคา	0.05	 บาทต่อหน่วย	 ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	6.114	 บาทต่อ	1	 หุ้นสามัญ	 ซึ่งบริษัทบันทึกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
	 ที่สิ้นสภาพดังกล่าวจำานวน	130	ล้านบาท	เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556

18.	 การจัดการส่วนทุน
	 วัตถปุระสงคใ์นการบรหิารทนุของกลุม่บรษิทัเปน็ไปเพือ่การดำารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งของกลุม่บรษิทัเพือ่สรา้งผลตอบแทน 
	 ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ

	 ฝา่ยบรหิารได้มกีารกำาหนดกลยทุธต์า่งๆ	เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิของกลุ่มบรษิทัใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้	รวมทัง้การกำาหนดนโยบายจา่ยเงนิปนัผล 
	 และการบริหารเงินทุนเพื่อการดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม	และเพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนหนี้ตามสัญญา
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 รายได้ค่าบริการจัดการ	 -	 -	 317,474	 309,739 

	 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 -	 -	 -	 787,500 

	 เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย	 101,465	 -	 -	 - 

	 กำาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	(หมายเหตุข้อ	14)	 65,786	 -	 -	 - 

	 อื่นๆ	 	 	 	 13,827	 87,976	 1,049	 2,222 

  รวม		 	 	 181,078	 87,976	 318,523	 1,099,461

หน่วย	:	พันบาท

19.	 รายได้อื่น
	 รายได้อื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

หน่วย	:	พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา	 575,661	 (840,719)	 -	 - 

	 ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 17,505,872	 20,626,970	 -	 - 

	 ค่าวัสดุและของใช้สิ้นเปลือง	 873,039	 886,333	 -	 - 

	 ค่าเชื้อเพลิง		 	 996,867	 1,019,380	 -	 - 

	 ค่าเสื่อมราคา	ค่าตัดจำาหน่ายและค่าตัดจำาหน่ายลูกกลิ้ง	 959,990	 1,074,090	 37,153	 36,406 

	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 768,504	 779,740	 212,885	 216,914 

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 2,455,815	 2,059,248	 871	 1,129 

	 ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา	 612,857	 679,220	 761	 5,315 

	 ค่าจ้างแรงงานภายนอก	 149,917	 157,687	 -	 - 

	 ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขาย	 192,702	 195,722	 -	 - 

	 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 67,221	 63,763	 92	 4,388 

	 ค่าธรรมเนียมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 30,360	 21,890	 -	 - 

	 ค่าเช่า	 	 	 	 47,005	 53,103	 25,785	 31,717 

	 ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ	 (7,448)	 (7,656)	 -	 - 

	 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 -	 276,401	 -	 - 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -	 -	 3,380,000	 - 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	 2,939,705	 -	 -	 - 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	 660,323	 -	 -	 -

20.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	เกิดขึ้นภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
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หน่วย	:	พันบาท

21.	 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น
	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี	 	 (4,555,313)	 (1,585,587)	 (3,393,751)	 805,522 

	 	 ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	9,842	 4,993	 -	 - 

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 (4,545,471)	 (1,580,594)	 (3,393,751)	 805,522 

	 	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก หุ้น	 8,168,767,623	 8,168,767,623	 8,168,767,623	 8,168,767,623 

  กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		 บาท	 (0.56)	 (0.19)	 (0.42)	 0.10

 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด

	 	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก หุ้น	 8,168,767,623	 8,168,767,623	 8,168,767,623	 8,168,767,623 

	 	 ผลกระทบจากหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

	 	 	 (หมายเหตุข้อ	17)	 หุ้น	 252,773,225	 252,773,225	 252,773,225	 252,773,225 

	 	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักคงเหลือ	

	 	 	 ณ	วันสิ้นปี	(ปรับลด)	 หุ้น	 8,421,540,848	 8,421,540,848	 8,421,540,848	 8,421,540,848 

  กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		 บาท	 (0.54)	 (0.19)	 (0.40)	 0.10

22.	 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ
	 	 กิจการที่เก่ียวข้องกัน	 ได้แก่	 บุคคลหรือกิจการต่างๆ	 ที่มีความเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน	 รายการ 
	 	 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

	 	 นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำาหนดราคา

	 ขาย		 	 	 	 ราคาตลาด 

	 ซื้อ		 	 	 	 ราคาตลาด 

	 รายได้ค่าบริการจัดการ	 อัตราตามสัญญา 

	 ค่าบริการจ่าย	 	 อัตราตามสัญญา 

	 ดอกเบี้ยรับ		 	 อัตราตามสัญญา 

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 อัตราตามสัญญา
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 กิจการอื่น

ลักษณะความสัมพันธ์ประเภทธุรกิจบริษัทประเภท

	 บริษัทย่อย 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด

	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

 

	 บริษัท	สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	จำากัด

	 NatSteel	Trade	International	Pte.	Ltd.

	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.

	 Tata	Steel	International	(Hong	Kong)	Ltd.

	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.

	 Tata	Refractories	Ltd.

	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.

	 Tata	Steel	UK	Ltd.

	 Tata	Steel	International	(Singapore)	Ltd.

	 Corus	Staal	B.V.

	 Tata	Steel	IJmuiden	BV

	 บริษัท	ทาทา	คอนซัลแทนซี่	เซอร์วิสเซส		

	 (ประเทศไทย)	จำากัด

	 Tata	Consultancy	Services	Ltd.

	 Tata	Services	Ltd.

	 Tata	Sons	Ltd.

	 Tata	Steel	Resources	Australia	Pte.	Ltd.

	 Tata	NYK	Shipping	Pte.	Ltd.

	 Mjunction	Services	Limited

	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด

	 Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.

	 Tata	Steel	Limited

	 Tata	Steel	Global	Procurement	Co.	Pte.	Ltd. 

	 Tata	Steel	International	(UK)	Ltd. 

	 Tata	Steel	Nederland	Services	B.V.

	 Tata	South	East	Asia	Limited

	 ผลิตเหล็กเส้น	เหล็กลวด

	 และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

	 ผลิตเหล็กเส้น

	 ผลิต	รับจ้างผลิต	จำาหน่ายและซื้อมา

	 ขายไปสินค้าเหล็กเส้น	เหล็กลวด

	 และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

	 ผลิตลวดเหล็ก

		ค้าขาย

	 ค้าขาย

	 ค้าขาย

	 ค้าขาย

	 ผลิตวัสดุทนไฟ

	 ผลิตเหล็ก

	 ผลิตเหล็ก

	 ค้าขาย

	 ผลิตเหล็ก

	 ผลิตเหล็ก

	 บริการด้านซอฟต์แวร์

 

	 บริการด้านซอฟต์แวร์

	 บริการด้านการอบรม

	 การลงทุนและให้บริการด้านที่ปรึกษา

	 บริการจัดซื้อจัดจ้าง

	 ขนส่ง

	 ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง

	 รีไซเคิลเศษเหล็ก

	 การลงทุน

	 ผลิตเหล็ก

	 ค้าขาย

	 ขนส่ง	

	 ผลิตเหล็ก

	 ผลิตเหล็ก

	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

 

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย

	 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทใหญ่

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 	 รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำาคัญ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้
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	 	 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

	 	 บริษัท	สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	จำากัด	 	 100,787	 54,243	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Limited	 	 338	 -	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	International	(Singapore)	Ltd.	 	 -	 2,441	 -	 - 

  	 รวม	 	 	 101,125	 56,684	 -	 -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ภายในวันที่ครบกำาหนดชำาระ	 	 85,780	 23,954	 -	 - 

	 เกินวันครบกำาหนดชำาระน้อยกว่า	3	เดือน	 	 15,345	 32,730	 -	 - 

  รวม		 	 	 	 101,125	 56,684	 -	 -

	 ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 	 -	 -	 12,818	 29,729 

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 	 -	 -	 17,613	 26,011 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 -	 -	 1,544	 4,143 

	 	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 	 786	 821	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Nederland	Services	B.V.	 	 1,954	 1,202	 1,954	 1,202 

	 	 Tata	Steel	UK.	 	 	 367	 -	 367	 - 

	 	 Tata	Sons	Ltd.*		 	 -	 71,220	 -	 71,220 

	 	 รวม		 	 	 	 3,107	 73,243	 34,296	 132,305

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 	 -	 -	 336,386	 784,426 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 -	 -	 -	 3,301,940 

  รวม		 	 	 	 -	 -	 336,386	 4,086,366

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : พันบาท

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเป็นเงินให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ย	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	2556	 และ	2555 
	 	 เป็นร้อยละ	1	-	5.5	ต่อปี	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันตามสัญญาลงวันที่	30	พฤศจิกายน	2549	และวันที่	9	พฤศจิกายน	2550
	 	 ในเดือนพฤศจิกายน	2554	 บริษัทได้ทำาข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฉบับเพื่อขยายระยะเวลา 
	 	 ครบกำาหนดการจ่ายชำาระงวดแรกเป็นวันที่		30	พฤศจิกายน	2555	และจะครบกำาหนดชำาระงวดสุดท้ายวันที่	31	สิงหาคม	2559	โดยมีอัตราดอกเบี้ย 
	 	 ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ	MLR	-	1.25	ต่อปี	และ	MLR	-	2.00	ต่อปี

	 	 ระยะเวลาครบกำาหนดการจ่ายชำาระ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2554	 	 -	 4,089,727 

	 	 ลดลง	 	 	 	 -	 (3,361) 

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	 	 -	 4,086,366 

	 	 ลดลง	 	 	 	 -	 (3,749,980) 

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	 	 -	 336,386

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

	 	 (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR-1.25	ต่อปี)	 	 -	 -	 1,575,000	 2,900,000 

	 	 (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR-2.00	ต่อปี)	 	 -	 -	 2,750,000	 3,500,000 

  รวม		 	 	 	 -	 -	 4,325,000	 6,400,000

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

	 ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี	 	 -	 -	 1,650,000	 780,000 

	 ครบกำาหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	 	 -	 -	 2,675,000	 5,220,000 

	 ครบกำาหนดหลังจากห้าปี	 	 -	 -	 -	 400,000 

  รวม		 	 	 	 -	 -	 4,325,000	 6,400,000

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  Tata	Sons	Ltd.*		 	 71,220	 -	 71,220	 -

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหจุ	 *	 บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าสำาหรับการใช้เครื่องหมายการค้าจำานวนรวมประมาณ	71	ล้านบาท

	 	 **	 ตามหนังสือลงวันที่	3	สิงหาคม	2555	บริษัทได้ขอเลื่อนระยะเวลาการชำาระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	จากเดิมที่ถึงกำาหนดชำาระในวันที่	12	พฤศจิกายน	2555	เป็นวันที่	31	สิงหาคม	2559	  

	 	 	 โดยบริษัทได้รับจดหมายยืนยัน	ลงวันที่	22	สิงหาคม	2555	จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งนั้นแล้วเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

	 	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.	 	 421,188	 677,013	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.	 	 63,065	 47,375	 -	 - 

	 	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 	 9,463	 8,107	 -	 - 

  รวม		 	 	 	 493,716	 732,495	 -	 -

	 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 	 -	 -	 89	 63 

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 	 -	 -	 1,163	 475 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 -	 -	 1,482	 343 

	 	 บริษัท	ทาทา	คอนซัลแทนซี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำากัด	 3,041	 -	 3,041	 - 

	 	 บริษัท	สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	จำากัด	 	 12	 2	 -	 - 

	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 34	 -	 33	 - 

	 	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 	 12,561	 7,246	 -	 - 

  รวม		 	 	 	 15,648	 7,248	 5,808	 881

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด 

	 	 (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.50	ต่อปี)	 	 -	 -	 886,720	 203,427 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน) 

	 	 (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.50	ต่อปี)	 	 -	 -	 948,574	 - 

  	 รวม	 	 	 -	 -	 1,835,294	 203,427

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี* 

 	 Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 -	 270,596	 -	 270,596

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน** 

  Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 270,596	 -	 270,596	 -

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

			รายได้

	 ขาย 

  บริษัท	สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	จำากัด	 	 1,811,050	 2,198,612	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.	 	 249,519	 -	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Limited	 	 339	 67,828	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	International	(Hong	Kong)	Ltd.	 	 18,801	 234,915	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	International	(Singapore)	Ltd.	 	 4,709	 26,128	 -	 - 

   รวม	 	 	 2,084,418	 2,527,483	 -	 -

	 ดอกเบี้ยรับ

	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 	 -	 -	 33,633	 35,605 

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 	 -	 -	 1,979	 411 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 -	 -	 318,380	 379,342 

   รวม	 	 	 -	 -	 353,992	 415,358

	 รายได้ค่าบริการจัดการ 

	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 	 -	 -	 135,203	 124,411 

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 	 -	 -	 170,271	 173,328 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 -	 -	 12,000	 12,000 

   รวม	 	 	 -	 -	 317,474	 309,739

 รายได้อื่น

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 	 -	 -	 -	 787,500 

	 	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 	 8,096	 6,630	 -	 - 

   รวม	 	 	 8,096	 6,630	 -	 787,500

หน่วย : พันบาท

	 	 รายการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

				ค่าใช้จ่าย 

	 ซื้อ

  บริษัท	สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	จำากัด	 	 1,139	 3,998	 -	 - 

	 	 NatSteel	Trade	International	Pte.	Ltd.	 	 -	 (38)	 -	 - 

	 	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.	 	 768,207	 1,489,394	 -	 - 

	 	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 	 156,787	 178,487	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	UK	Ltd.	 	 -	 6,393	 -	 - 

	 	 Tata	NYK	Shipping	Pte.	Ltd.	 	 -	 1,287	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Limited	 	 -	 181,796	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.	 	 274,161	 94,402	 -	 - 

	 	 Tata	South	East	Asia	Limited	 	 102,117	 -	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	International	(UK)	Ltd.	 	 -	 55,999	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	IJmuiden	B.V.	 	 -	 64	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Global	Procurement	Co.	Pte.	Ltd.	 	 -	 1,432	 -	 - 

	 	 Mjunction	Services	Limited	 	 -	 540	 -	 - 

   รวม	 	 	 1,302,411	 2,013,754	 -	 -

 ดอกเบี้ยจ่าย

	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 	 -	 -	 6,067	 8,987 

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 	 -	 -	 8,939	 - 

	 	 	 รวม	 	 	 -	 -	 15,006	 8,987

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.	 	 2,079	 74	 -	 - 

	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 180	 -	 180	 - 

	 	 บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 	 10,995	 -	 -	 - 

	 	 Tata	Steel	Limited	 	 20	 27	 20	 12 

	 	 บริษัท	ทาทา	คอนซัลแทนซี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำากัด	 13,842	 10,379	 13,842	 10,379 

	 	 Mjunction	Services	Limited	 	 409	 711	 -	 38 

	 	 	 รวม	 	 	 27,525	 11,191	 14,042	 10,429 

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร		 	 46,762	 40,434	 46,762	 40,434

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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23. สิทธิพิเศษและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
	 	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยสังเขปดังต่อไปนี้

	 	 ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำากัดที่กำาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

24. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
	 	 ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	 ป.	 14/2541	 เร่ืองกำาหนดวิธีการรายงานรายได้สำาหรับผู้ได้รับการส่งเสริม 
	 	 ลงวันที่	30	 ธันวาคม	2541	กำาหนดให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำาหน่ายในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน	พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับ 
	 	 การส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	และ	2555	รายการดังกล่าวมีดังนี้

การยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลสำาหรับ 

กำาไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
บริษัทย่อย

ลักษณะของกิจกรรม 
ที่ได้รับการส่งเสริม

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 ผลิตเหล็กลวด	 	 	เมษายน	2549	-	เมษายน	2557

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 ผลิตน้ำาเหล็ก	เหล็กถลุง	 	 	พฤศจิกายน	2552	-	พฤศจิกายน	2560

	 	 	 	 	 	 และเหล็กขั้นกลาง

	 รายได้ 

	 	 รายได้จากการขายในประเทศ	 	 	 3,957	 19,586	 23,543 

	 	 รายได้จากการขายส่งออก	 	 	 39	 1,433	 1,472 

	 	 	 รวมรายได้จากการขาย	 	 	 3,996	 21,019	 25,015 

	 	 รายได้อื่น	 	 	 	 -	 237	 237 

   รวมรายได้	 	 	 	 3,996	 21,256	 25,252

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ส่วนที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

ส่วนที่ไม่ได้รับ 
การส่งเสริม 

รวม

หน่วย : พันบาท

หน่วย : ล้านบาท

	 รายได้

	 	 รายได้จากการขายในประเทศ	 	 	 6,072	 18,334	 24,406 

	 	 รายได้จากการขายส่งออก	 	 	 57	 1,760	 1,817 

	 	 	 รวมรายได้จากการขาย	 	 	 6,129	 20,094	 26,223 

	 	 รายได้อื่น	 	 	 	 15	 105	 120 

   รวมรายได้	 	 	 	 6,144	 20,199	 26,343

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ส่วนที่ได้รับ 
การส่งเสริม

ส่วนที่ไม่ได้รับ 
การส่งเสริม 

รวม

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



98รายงานประจำาปี 2555-2556

25. เครื่องมือทางการเงิน

  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
	 	 ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่เกดิจากการทีล่กูคา้ไม่สามารถชำาระภาระผกูพนัใหก้บักลุม่บรษิทัไดต้ามสญัญา	ซึง่ทำาใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิ	กลุม่บรษิทั 
	 	 ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนี้	 โดยพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า	 กำาหนดวงเงินสินเชื่อ	 ขอการค้ำาประกันจากธนาคาร	 และหรือการค้ำาประกัน 
	 	 โดยบคุคล	กำาหนดระยะเวลาการใหส้นิเชือ่	มีระบบงานการควบคมุการใหส้นิเชือ่	และมกีารตดิตามการรบัชำาระเงนิ	ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือเท่ากบั 
	 	 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณโดยฝ่ายบริหาร

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากกลุ่มบริษัทมีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  
	 	 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศเกดิขึน้จากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ	ทัง้นีก้ลุม่บรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะ 
	 	 ทำาธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งกำาไรหรือการค้า

	 	 นอกจากนี้ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง 
	 	 ประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้สินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	26

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	 	 กลุม่บรษิทัควบคมุความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งโดยรักษาระดบัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดใหเ้พยีงพอโดยฝา่ยจดัการเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงาน 
	 	 ของกลุ่มบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

  มูลค่ายุติธรรม
	 	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะยาว 
	 	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 และหนี้ 
	 	 สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	-	มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่า 
	 	 นี้จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น
  
	 	 เงินลงทุนเผื่อขาย	-	มูลค่ายุติรรมใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 เงินกู้ยืมระยะยาว	-	มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

	 	 มูลค่ายุติธรรม		ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556		ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่มีอัตราดอกเบี้ยคำานวณโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด
	 	 โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	ณ	ปัจจุบันโดยมีมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	ดังนี้

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 220,913	 220,913

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

26. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
	 	 กลุม่บรษิทัไดท้ำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพ่ือปอ้งกันความเส่ียงเก่ียวกับอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศซึง่สัมพันธก์บัเจา้หนีก้ารคา้ 
	 	 ในสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท	กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำาสัญญาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการค้าหรือเพื่อเก็งกำาไร    

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

(ดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

มูลค่าตามสัญญา
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กำาไร (ขาดทุน)

(พันบาท)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

	 วันที่	30	เมษายน	2556	ถึง

	 		วันที่	6	กันยายน	2556	 17,574,361	 29.45	-	31.29	 533,560	 (15,137)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
	 		วันที่	31	พฤษภาคม	2556		 2,000,000		 29.32		 58,630		 199

วันครบกำาหนด

วันครบกำาหนด

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

	 วันที่	8	กรกฎาคม	2556	ถึง
	 		วันที่	6	กันยายน	2556	 3,880,000		 24.06	-	25.06	 95,453		 (3,217)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

(ดอลลาร์สิงคโปร์)

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา

(บาทต่อดอลลาร์สิงคโปร์)

มูลค่าตามสัญญา
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กำาไร (ขาดทุน)

(พันบาท)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

	 วันที่	30	เมษายน	2555	ถึง
	 		วันที่	31	ตุลาคม	2555		 49,453,412		 30.47	-	32.05		 1,543,016		 (1,702)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

(ดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

มูลค่าตามสัญญา
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กำาไร (ขาดทุน)

(พันบาท)
วันครบกำาหนด

	 	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่กลุ่มบริษัททำาไว้มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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27. ภาระผูกพัน
	 ณ	วันท่ี	31	มีนาคม	2556	และ	2555	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังน้ี
	 ก)	เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน	ณ	วันท่ี	31	มีนาคม	2556	และ	2555	จำานวน	345	ล้านบาท	และ	135	ล้านบาท	ตามลำาดับ
	 ข)	หนังสือค้ำ�ประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร	การไฟฟ้าฯ	และการนิคมอุตสาหกรรม	ณ	วันท่ี	31	มีนาคม	2556	และ	2555	จำานวน	355	ล้านบาท 
	 	 และ	758	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซ่ึงเป็นไป	ตามการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท
	 ค)	ภาระผูกพันตามสัญญาเก่ียวกับการซ้ือและติดต้ังเคร่ืองจักร	ณ	วันท่ี	31	มีนาคม	2556	และ	2555	จำานวน	0.9	ล้านบาท	และ	36	ล้านบาท	ตามลำาดับ
	 ง)	 ณ	 วันท่ี	31	 มีนาคม	2556	 และ	2555	 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานสำาหรับท่ีดินอาคารสำานักงาน	 รถยนต์และอุปกรณ์สำานักงาน 
	 	 (รวมค่าบริการ)	ดังต่อไปน้ี

28. ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน
	 	 บริษัทย่อยของบริษัทดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายสินค้าเหล็กเส้นเหล็กลวด	 และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กซึ่งต้ังบริษัทอยู่ในประเทศไทย	 การขายของ 
	 	 บริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ	 ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นสัดส่วนที่ไม่มีสาระสำาคัญ	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้เปิดเผย 
	 	 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานดังกล่าว

29. การอนุมัติงบการเงิน
	 	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของกลุ่มบริษัท	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2556

	 ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี		 	 27,347		 32,413		 12,146		 18,496

	 ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		 	 63,791		 63,792		 15,922		 13,054

	 ระยะเวลามากกว่าห้าปี		 	 9,587		 14,860		 -		 -

	 	 รวม		 	 	 	 100,725		 111,065		 28,068		 31,550

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนทุกท่าน

กวา่ 100 ปีแห่งความสำาเรจ็และความรุ่งเรือง  กลุม่ทาทาไดรั้บการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในความเปน็องค์กรทีย่ดึมัน่ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่มีาเปน็ระยะเวลา
ยาวนาน ก่อนท่ีคำาว่า “บรรษทัภิบาล” จะถกูนำามาใชต้ามหลกัสากลทัว่โลก หลักปรชัญานีเ้ปน็หนึง่ในหลักปฏบิติัตามแนวทางของผูก้อ่ต้ังบรษิทั Mr. Jamsetji Tata 
(ระหว่างปี 2382 - 2447) ผู้ซึ่งเล็งเห็นว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้าย หากแต่เป็นวิธีการที่กลุ่มทาทา จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างหาก

จวบจนปัจจุบัน กลุ่มบริษัททาทา ได้ขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดี กลุ่มทาทา ตระหนักถึงความสำาคัญของความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันกับที่ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เราดำารงความเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และมีความ
ภาคภูมิใจในการสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมควบคู่กัน

เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในโลกปัจจุบัน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ความมั่นคงทางพลังงาน 
การจดัการทรพัยากรทีม่อียู่อยา่งจำากดั การหยดุยัง้ความเสยีหายตอ่ระบบนเิวศ การจดัการน้ำาเพือ่การเกษตรกรรมและการบรโิภค ตลอดจนการใหโ้อกาสในการ
เติบโตที่เท่าเทียมกันของประชากรในประเทศ  สำาหรับทาทา สตีล (ประเทศไทย) เราตระหนักดีว่าเรามีความสามารถและต้องมีบทบาทสำาคัญที่จะช่วยจัดการ
กับความท้าทายเหล่านี้ ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของเรา

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการผลิตเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนโดยตัวเอง เนื่องจากสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านการผลิตแบบปิดที่มีประสิทธิภาพ 
โรงงานทัง้สามแห่งของ ทาทา สตลี (ประเทศไทย) มีกระบวนการหลอมเศษเหลก็ดว้ยเตาไฟฟา้ ซึง่สามารถจำากดัปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสู่
ชัน้บรรยากาศ  บรษิทัมุง่มัน่ดำาเนนิการผลติดว้ยการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสิทธภิาพ ตลอดจนไดด้แูลอยา่งต่อเนือ่งและเหมาะสมในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัฝุน่ 
เสียง และก๊าซต่างๆ ประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงเวลาทีม่ีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และการขยายตัวของระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ผลิตภัณฑเ์หล็กจงึเป็น
รากฐานที่สำาคัญของความเจริญก้าวหน้า  และด้วยแนวทางดังกล่าวข้างต้น  เราจึงสามารถจำากัดต้นทุนที่สิ่งแวดล้อมจะต้องจ่ายเพื่อการผลิตเหล็กได้ 

สำาหรับเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในระดับสูงสุดด้านความปลอดภัยในการทำางาน โดยในปี 2555 - 2556 บริษัทมีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาอยู่ที่ 0.47 ซึ่งเป็นอัตราที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี บริษัทได้ดำาเนินการด้านความปลอดภัยใน
การทำางานตามแนวทางการบริหารด้านความปลอดภัยของ DuPont ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการให้ความสำาคัญทั้งพนักงานของบริษัทและพนักงาน
ผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียมกัน

ประเทศไทยเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว จึงได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึง
มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงาน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำาหนดแผนงานประจำาปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
รอบโรงงาน รวมทั้งในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ อาทิเช่น โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนทางด้าน
การศึกษาและความรู้ให้แก่เยาวชนไทยเพื่อสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยในปัจจุบันบริษัทได้มอบมุมหนังสือให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 158 
โรงเรียนทั่วประเทศ 

นอกจากนั้น “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct)” ได้ถูกนำาไปใช้เป็นแนวทางในการกำากับดูแลการประพฤติปฏิบัติในการทำางานของ
พนักงานอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน ตลอดจนได้เผยแพร่สู่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าของบริษัทด้วยเช่นเดียวกัน  ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างองค์กร
ให้มีความยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการให้มีผลการดำาเนินงานในระดับสูงสุด

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“We must be responsible and responsive to the countries, 
communities and environments in which we work, always ensuring that 
what comes from the people goes back to the people many times over"

“เราตอ้งรบัผดิชอบและตอบสนองอยา่งแขง็ขนัตอ่ประเทศ ชมุชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ณ ที่เราได้ทำางานอยู่ ตลอดจนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
โดยตลอดเวลาว่าสิง่ทีเ่ราไดร้บัจากประชาชนจะตอ้งยอ้นกลบัสูป่ระชาชนเปน็
เท่าทวี”

คำากล่าวของ Mr. Jamsetji Tata ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทาทา ที่ปลูกฝังให้บริษัท
ในเครือทุกแห่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำาหรับ
บรษิทั ทาทา สตลี  (ประเทศไทย) แลว้ ผลประโยชนท์ีบ่รษิทัไดร้บัจากการทำาธรุกจิ 
จะถูกนำามาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนโดยรวม ดังนั้น 
กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้รับ
การพัฒนาจากแนวคิดท่ีว่า “ความเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 
และสังคม คือ ความเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท”

ปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำาหรับ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) แล้ว บริษัทเชื่อมั่นในการพัฒนาเพื่อความ
ยัง่ยนื ซึง่ครอบคลมุรอบดา้นทัง้ในดา้นกลยทุธท์างเศรษฐกจิ ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม และการสนับสนุนทางด้านสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นบรรษัท
พลเมืองที่ดี

ในแตล่ะองคป์ระกอบดงักลา่วขา้งตน้ บรษิทัมุง่เนน้การสรา้งความสมัพนัธท์ีม่ี
คณุคา่กบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในทกุภาคสว่น ทัง้ยงัมุง่มัน่ในการกำาหนด
นโยบาย และสร้างสรรค์สิ่งที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทไปพร้อมๆ กัน

สำาหรับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) แล้ว การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแกน
หลกัสำาคญัของบรษิทั ซึง่ถกูกำาหนดมาตัง้แตเ่มือ่ครัง้กอ่ตัง้บรษิทั ไมว่า่เวลาจะ
ผา่นไปนานเทา่ไร แกนหลกัสำาคญันีย้งัไดย้ดึถอืเปน็มรดกตกทอด ซึง่ไดร้บัการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆ กระบวนการ

การพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื เปน็เสมอืนการส่งเสรมิความสำาเรจ็สำาหรบั ทกุๆ คน 
อนัหมายรวมถงึทัง้ผูท้ีท่ำางานในบรษิทั และผูอ้ยูร่ว่มในสงัคม นอกจากนัน้แลว้
ความยั่งยืนสำาหรับ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังหมายรวมถึงการดำาเนินงาน 
ในบริบทของธุรกิจสีเขียว (Greener Business) โดยการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการปรับปรุงส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะได้พยายาม
ชดเชยผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศ ในทุกๆ แง่มุม
ของ กิจกรรมของบริษัท ตลอดจนการผลิต บริการ และจำาหน่ายสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

การพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืของบรษิทั ทาทา สตลี  (ประเทศไทย) คอืการตระหนกั 
รู้ว่า โลกแห่งสิ่งแวดล้อมและการมีสุขภาพที่ดี จะเป็นมรดกตกทอดท่ีดีท่ีสุด 
ที่เราจะสามารถส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังและธุรกิจในอนาคต

ความเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงมีองค์ประกอบหลักทั้ง 
3 ประการ อันได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ที่สุดของวิถีการดำาเนินธุรกิจของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยทั้งหมดนี้ 
นับเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดในการสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะช่วย
สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ภารกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่ 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำากัด ตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด ตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง และ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี  มีพนักงานประจำาของบริษัท รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คน  รวมทั้งพนักงานสัญญาจ้างอีกประมาณ 1,100 คน โดยมีผู้ถือ
หุ้นใหญ่คือ  Tata Steel Global Holdings เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ทาทา สตีล จำากัด ประเทศอินเดีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2450 โดยปัจจุบันเป็น
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย และเป็นหนึ่งในสิบผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ซึ่งได้ขยายฐานการดำาเนินธุรกิจไปยัง 
50 ประเทศ และมีฐานการผลิตใน 26 ประเทศทั่วโลก

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร 

วิสัยทัศน ์ ทาทา สตลี (ประเทศไทย) มุง่มัน่ในการเพิม่มลูคา่ตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของบรษิทัดว้ยสนิคา้ 
  เหล็กพิเศษ และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จะคงความยั่งยืนในการเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์เหล็ก 
  ทรงยาวในประเทศไทย เพื่อบรรลุผลสำาเร็จตามที่กำาหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะมุ่งเน้นการให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า 
  การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ มาตรฐานสูงสุดของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ตลอดจนความสุขและความกระตือรือร้น
  ในการทำางานของพนักงาน

เป้าหมาย เป้าหมายในปีงบประมาณ 2558
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ :
   เพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน Return on Invested Capital (ROIC) ให้อยู่ในอัตรา 12%
  • ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน :
   ลดอุบัติเหตุจากการทำางานถึงขั้นหยุดงาน Lost Time Injury Frequency (LTIF) ให้อยู่ในอัตรา 0.4
  • รักษาสิ่งแวดล้อม :
   ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยกว่าอัตรา 1 ตันต่อตันน้ำ�เหล็ก
  • เป็นองค์กรแห่งทางเลือก (Employer of Choice) :
   เป็นบริษัทชั้นนำาที่มีผู้ต้องการเข้าร่วมงานในระดับ Top Quartile เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในทุกอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม “People” FIRST ซึ่งเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของพนักงานบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เพิ่มเติม 
  จาก การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทาอันประกอบไปด้วย
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ผู้มีส่วนได้เสียของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ตระหนักดีว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทที่สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงมีการกำาหนดแผนงานเพื่อตอบสนองต่อความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

	 ลูกค้า

	 พนักงาน

	 ชุมชน

	 ผู้ถือหุ้น

	 เจ้าหนี้

	 หน่วยงานราชการ

	 สื่อมวลชน

 ความพึงพอใจในสินค้าและบริการได้รับ 
 สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

 ความม่ันคงและความก้าวหน้าในหน้าที่ 
 การงานพร้อมสวัสดิการและค่าตอบแทน 
 ที่น่าพอใจ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
 ความสามารถ และได้รับการดูแลที่ดีด้าน 
 อาชวีอนามัย ความปลอดภยัและคณุภาพ 
 ชีวิต

 ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนโดยไม่ปล่อย 
 มลพิษ และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
 รวมทั้งร่วมพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
 สาธารณสุข และร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ 
 พร้อมช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

 
 ผลตอบแทนและการเติบโตของบริษัท

 สร้างความเชื่อม่ันให้กับเจ้าหนี้ว่าจะ 
 สามารถชำาระหนี้สินได้ตรงเวลา

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
 ที่เกี่ยวข้อง

 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้อง 
 และตรงประเด็นอย่างรวดเร็วและทัน 
 เหตุการณ์

 มุ่งมั่นให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
 ทั้งด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที่เป็นธรรม

 ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงาน โดยไม่คำานึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ 
 วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ 
 สัญชาติ ชนชาติ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่าง 
 ต่อเนือ่งดแูลการเตบิโตในวชิาชพีของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของ 
 พนักงาน โดยใช้ระบบคุณธรรมควบคู่ความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ 
 รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว

 ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 
 ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังควบคุมกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงงาน

 ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

 ดำาเนินธุรกิจด้วยความรัดกุม สร้างผลกำาไร เพื่อชำาระหนี้สินได้ตรงเวลา 
 โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ 
 ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

 ใหค้วามสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตอ่สื่อมวลชนเพื่อสือ่สารต่อไป 
 ให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ แนวทางปฏิบัติของทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสริมและสนบัสนนุการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีควบคู่
ไปกับการประกอบธรุกจิอยา่งสม่ำาเสมอ โดยเลง็เหน็วา่การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำามาซึ่งการเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ยึดมั่นในค่านิยมของทาทา 5 ประการ
อันประกอบไปด้วย

1. การตั้งมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 (Integrity)
 การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ทุกๆ  
 ส่ิงที่ดำาเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ จากทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

2. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Understanding)
 การให้ความใส่ใจ ความเคารพในคุณค่าของปัจเจกบุคคลต่อพนักงาน  
 และลูกค้าของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงการดำาเนินการเพื่อผลประโยชน์ 
 ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ

3. ความเป็นเลิศ (Excellence)
 การมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุผลสำาเร็จในมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 อย่างแน่วแน่ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานที่พนักงานแต่ละบุคคลรับผิด 
 ชอบ และการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท

4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)
 การปฏิบัติงานโดยการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเพื่อนร่วมงาน 
 ของทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ลูกค้าและหุ้นส่วนในการดำาเนินธุรกิจของ 
 บริษัทในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างเหนียวแน่น 
 บนพื้นฐานของความอดทน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความร่วมแรง 
 ร่วมใจ

5. ความสำานึกรับผิดชอบ (Responsibility)
 การแสดงความรับผิดชอบ และให้ความสำาคัญต่อประเทศ ชุมชน  
 และสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงการสร้างให้เกิดความ 
 มัน่ใจว่าบรษิทัจะดแูลและสร้างประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศ ชมุชน และสงัคม 
 ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่เสมอ

นำา “หลักจรรยาบรรณของทาทา” สู่การประพฤติปฏิบัติ
ของพนักงาน
บริษัทจึงได้นำา “หลักจรรยาบรรณของทาทา	(Tata	Code	of	Conduct	:	
TCoC)” ซ่ึงมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมือ
อาชีพ ความซ่ือสัตย์ มีศีลธรรม และจริยธรรม มาใช้ในการกำากับดูแลการ
ประพฤติปฏิบัติของพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คู่มือ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ” มอบให้กับคณะกรรมการ คณะจัดการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต้องในแต่ละเร่ืองอย่างละเอียดพร้อมทำาการทดสอบ นอกจากน้ันยัง
ได้ส่งมอบ	“คู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ” ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ท้ังในภาครัฐและเอกชน

สำาหรับนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทก็เช่นเดียวกัน “หลักจรรยาบรรณของทาทา” ได้มีข้อกำาหนด
ท่ีระบุไว้ว่า

“บริษัททาทา และพนักงานจะไม่รับ หรือเสนอ หรือให้ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 
ซ่ึงการจ่ายเงินใดๆ ท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนค่าตอบแทน ของขวัญ 
เงินบริจาค หรือผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีเทียบเท่าอันเป็นการแสดงเจตนาหรือรับ
รู้ได้ว่าเป็นการกระทำาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดๆ หรือเพ่ือมิให้
ต้องมีการแข่งขันในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ีบริษัทจะร่วมมือกับหน่วย
งานภาครัฐในการท่ีจะกำาจัดการให้สินบน การคดโกง และความไม่ซ่ือสัตย์ใดๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัททาทาและพนักงานอาจจะรับหรือเสนอของขวัญท่ีมี
มูลค่าเล็กน้อยซ่ึงให้กันอย่างเปิดเผย โดยท่ีของขวัญน้ันๆ ต้องเป็นการมอบ
ตามประเพณีนิยม และมีลักษณะเป็นของท่ีระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ ท้ังน้ี
แต่ละบริษัทจะมีนโยบายสร้างความชัดเจนในกฎระเบียบการรับของขวัญและ 

ความบันเทิงใดๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับพนักงาน” และ “บริษัททาทา 
และพนักงานจะไม่เสนอหรือให้เงิน หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เพ่ือบริจาคให้
แก่หน่วยงานราชการใดๆ หรือตัวแทนหน่วยงานราชการน้ันๆ ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือผ่านคนกลาง เพ่ือให้ได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าท่ีทาง
ราชการ บริษัททาทาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ และติดต่อกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ อย่างโปร่งใสในทุกๆ กิจกรรมบริษัท”

หลังจากท่ีได้นำา “จรรยาบรรณของทาทา” ซ่ึงได้วางหลักการและมาตรฐานท่ี
กำาหนดกรอบความประพฤติปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ มาใช้ในการบริหารงาน และ
กำากับดูแลพนักงานของบริษัทแล้ว การกระทำาใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน หรือสงสัย
ว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญหรือ
ไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเร่ืองร้ายแรงสำาหรับบริษัท บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนการกระทำาผิดหลักจรรยาบรรณ (Whistle 
Blower Policy and Practices) เพ่ือเป็นช่องทางสำาหรับพนักงานทุกคน รวมถึงผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืน หรือสงสัยว่าฝ่าฝืนหลัก
จรรยาบรรณของทาทา โดยมีหลักการท่ีสำาคัญในการรายงานการฝ่าฝืนไว้ดังน้ี

“พนักงานบริษัททาทาทุกคนจะต้องรายงานต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานรับเร่ือง
ร้องเรียนโดยทันทีถึงการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนซ่ึงจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์
ใดๆ ซ่ึงตนจะต้องตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือช่ือเสียงของบริษัท 
หรือของบริษัททาทาอ่ืนใด ท้ังน้ี ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัท และคู่ค้า
สามารถรายงานเร่ืองดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

พนักงานทุกคนสามารถเลือกท่ีจะรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
ภายใต้นโยบายการร้องเรียนการกระทำาผิดจรรยาบรรณของบริษัทซ่ึงเป็นการ
รายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอ่ืนใด โดยการรายงานดังกล่าวจะได้รับการ
ส่งต่อด้วยจดหมายท่ีปกปิดตัวผู้รายงาน เม่ือมีหลักฐานอันเป็นท่ีน่าเชือถือได้ว่า 
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณน้ันๆ ได้เกิดข้ึนจริง

บริษัทจะให้การปกป้องผู้รายงาน และความพยายามใดๆ ท่ีจะคุกคามตัว 
ผู้รายงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณน้ีเช่นเดียวกัน”

นอกจากการเผยแพร่ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct)” 
ผ่านหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ” แล้ว ยังมีการฝึกอบรมแก่
พนักงานใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและกรอบ
ความประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนยังมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานปัจจุบัน
เป็นระยะๆอีกด้วย โดยในปี 2555 - 2556 พนักงานในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ
ความรู้ท้ังหมดแล้ว

นอกจากน้ี บริษัทยังได้ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง ซ่ึงประกอบ
ด้วยหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ ท้ังในส่วนของ
สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ
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ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน
บริษัทถือมั่นว่า “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” เป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติงานและการดำารงชีวิตประจำาวันของพนักงานทุกคนโดยถือเป็น
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีพ่นกังานทกุคนจะตอ้งยดึถอืปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั
และตลอดเวลา โดยได้มีการระบุในคู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ
ทาทา ดังนี้

“ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัททาทามุ่งมั่นที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขอนามัยสำาหรับพนักงาน โดยจะดำาเนิน
การให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรักษาสภาพแวดล้อมของ
บริเวณสถานประกอบการที่บริษัทดำาเนินกิจการ บริษัททาทามีพันธะในการ
ใช้แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้
จะมีการปกป้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและจะปรับปรุง 
สิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ซึง่จะไดพ้ยายามชดเชยผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของลกัษณะภมูอิากาศ
ในทุกๆ แง่มุมของกิจกรรมบริษัท

บริษัททาทาจะดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายสินค้า ตลอดจนการให้บริการ 
ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเอาไว้อย่างยั่งยืน”

บรษิทัไดมุ้ง่เน้น ท่ีจะป้องกนัและควบคมุการสญูเสยีในทกุดา้นทีเ่กีย่วกบัความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม “เส้นทาง
สู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย” (Safety Excellence Journey) ตาม
นโยบายและมาตรฐานการทำางานของบรษิทั ทาทา สตลี ประเทศอนิเดยี ดว้ย
การจดัตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพือ่ควบคมุดแูล การ
ทำางานและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัอยา่งใกลช้ดิ รวมทัง้การรณรงคแ์ละสง่
เสริมกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำานึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ
การประชาสัมพันธ์ และการกำาหนดเป้าหมายรณรงค์ การทำางานโดยปลอด
อุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการจัดทำามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนการทำางานตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์
ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลทีค่รบถว้นและเพยีงพอ รวมทัง้จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพ
ของพนกังาน ทัง้ในสว่นทีเ่ปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางานและทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
กับการทำางานเป็นประจำาทุกปีอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องกระทำาตนให้เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี เป็นผู้นำา อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
อยู่เสมอ โดยพนักงานทุกคนจำาเป็นต้องคำานึงความปลอดภัยของตนเองและ
เพื่อนร่วมงานเป็นสำาคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน

เพื่อให้การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงสภาพการทำางานและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การดูแลและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยจัดให้มี “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน” ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งนับเป็น
กลไกสำาคัญที่ทำาให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันกำาหนดนโยบาย เป้า
หมาย แผนงานตลอดจนมาตรการทางดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทำางานของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัท
ได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกด้วย

ในปี 2555 บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน สำาหรับพนักงาน พนักงานผู้รับเหมา และ 
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ของผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกระดับดังต่อไปนี้

• จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
 แวดล้อมในการทำางาน (OHSAS 18001) ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
• ให้ความสำาคัญกับการระบุค้นหาอันตรายและความเสี่ยงในการทำางาน 
 พร้อมทั้งการกำาหนดมาตรการควบคุม เพ่ือลดและป้องกันการบาดเจ็บ 
  การเจ็บป่วย และการสูญเสียจากการทำางาน
• ใหก้ารสนบัสนนุดา้นทรพัยากรและการฝกึอบรมทีจ่ำาเปน็สำาหรบัพนกังาน 
 ทุกระดับและพนักงานผู้รับเหมา เพื่อส่งเสริมให้มีขีดความสามารถ 
 ความตระหนัก และมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 และ สภาพแวดล้อมในการทำางานมากขึ้น
• สื่อสารนโยบาย และผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กรรวมท้ัง 
 เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ
• จัดให้มีการติดตาม ทบทวนผลการดำาเนินงานเพื่อดำาเนินการปรับปรุง  
 แก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากมกีารกำาหนดนโยบายแลว้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัไดด้ำาเนนิกจิกรรม
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยดำาเนินตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานในการทำางานด้านความปลอดภัย

มีการทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการในด้านต่างๆ และ
อนกุรรมการความปลอดภยัดา้นตา่งๆ การตรวจความปลอดภยัประจำาสัปดาห์
การจัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำาให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของความ
ปลอดภัยในการทำางานการฝึกซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน การเตรียมการรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานการณ์สารเคมีรั่วไหล การอบรมการ
ดับเพลิง การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ การตรวจสอบระบบสายฉีด
น้้ำาดับเพลิง การอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำางาน การรณรงค์
ด้านความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สถาน
ที่ปฏิบัติงานของพนักงานและบริเวณภายนอกรอบๆ บริษัท เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมในการทำางานที่ดียิ่งๆ ขึ้น ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยแก่พนักงานของบริษัทผู้รับ
เหมาทีป่ฏบิตังิานภายในบรษิทั และบรษิทัยอ่ยรวมทัง้มกีารสรรหาและแตง่ตัง้
ตัวแทนพนกังานผูร้บัเหมาเพ่ือเปน็คณะกรรมการความปลอดภยัภายใตแ้นวคดิ
สำาคัญทีว่า่ พนกังานผูร้บัเหมาของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั
และมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีเช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัท

จากการดำาเนินกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พบว่าอัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	(LTIF)	ของพนักงานและคู่ธุรกิจป	ี2555	-	2556	อยู่ที่ 
0.47	 โดยลดลงจากปีที่แล้วถึง	 60%	 และยังเป็นอัตราที่ต่ำ�ท่ีสุดนับต้ังแต่ 
ป	ี2549	อีกด้วย และในปีที่ผ่านมา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังได้รับรางวัล 
“บริษัทที่มีพัฒนาการดีเลิศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Best Company in Significant Improvement 
in Safety at South East Asia) โดยได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มบริษัท ทาทา 
สตีล ทั่วโลก
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุม และจัดทำาแผนงานกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ อาทิเช่น 
การจดัทำามมุความรูแ้ละขา่วสารดา้นความปลอดภัย การสง่เสริมและประกาศ
วัฒนธรรมในการทำางานด้วยความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้รับ
ทราบและปฏิบัติทั้งในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน โดย
มีการปิดประกาศบอร์ดของบริษัท และเวบไซต์ภายในบริษัท (Intranet) 
การจัดทำาคู่มือขั้นตอนการทำางานที่ปลอดภัย การจัดทำารายงานอุบัติเหตุ 
การสอบสวน การวิเคราะห์สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุและการปอ้งกนัแกไ้ข ทัง้นี ้
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในบริษัท

นอกจากน้ี ในการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานของบริษัทนั้น ยังได้เชิญบริษัทผู้รับเหมาที่
ส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อรับทราบ
และรว่มพจิารณาหามาตรการตา่งๆ ในการสง่เสริมการทำางานอยา่งปลอดภยั
อันจะนำามาซึ่งการทำางานที่ปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของทุกคนภายในบริษัท
ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานภายในบริษัทให้
ดียิ่งๆ ขึ้น

ในด้านสุขอนามัย ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแล
สุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งในด้านของการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ
ในช่วงเทศกาลที่สำาคัญๆ หรือในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจในรอบปีที่ผ่านมา 
อาทิเช่น การรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันไข้หวัด
ใหญ ่ซึง่บรษิทัไดแ้จกหน้ากากปอ้งกนั และจดัใหมี้เจลฆา่เชือ้ในสถานทีท่ำางาน
การรณรงคใ์หพ้นกังานงดเคร่ืองดืม่ทีมี่แอลกอฮอลลใ์นเทศกาลเขา้พรรษา และ
เทศกาลอื่นๆ การส่งเสริมด้านโภชนาการที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ของพนักงาน การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐเข้ามา
ตรวจสอบ และให้คำาแนะนำาด้านสุขอนามัยแก่ร้านค้า และร้านอาหารภายใน 
บริษัท อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหาร และพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาอีกด้วย

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
CSR IN PROCESS
กระแสการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมไดเ้ขา้มามีบทบาทสำาคัญ
ต่อการดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ ขององคก์รทีต่อ้งคำานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชนและ
สงัคมในหลากหลายดา้น ประเดน็สำาคญัประการหนึง่ทีไ่ดร้บัความสนใจอยา่ง
มาก และไดร้บัการผลกัดนัใหเ้ปน็ความรับผดิชอบอนัดบัตน้ๆ ของการดำาเนนิ
ธุรกิจคือความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ในการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ไมว่า่จะเปน็ในกระบวนการผลติ หรือการใชท้รัพยากรธรรมชาตใินสถาน
ที่ทำางาน องค์กรต้องตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันความเสียหาย 
การหยดุทำาลายสิง่แวดลอ้ม และปอ้งกนัการเกดิมลภาวะในทกุดา้น นอกจากนี ้
ยงัต้องใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ เพือ่ทำารา้ยสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 
ทั้งยังต้องสร้างระบบการทำางานและระบบการบำาบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

กลุ่มบริษัทในเครือทาทาเอง ได้ให้ความสำาคัญต่อสภาพแวดล้อม และ 
มีการกำาหนดนโยบายอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
เพื่อให้บริษัทในเครือได้ดำาเนินตามแนวปฏิบัติเพื่อที่จะลดผลกระทบจาก 
ปรากฏการณ์นี้ กล่าวคือ

“กลุ่มบริษัทในเครือทาทา จะเป็นผู้นำาในด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิ
อากาศอนัเนือ่งมาจากภาวะโลกรอ้น โดยการศกึษาใหม้คีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ 
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้อื่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำาหนดแนวในการปฏิบัติงานและ
คน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ  ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของ
บริษัทและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทในเครือทาทาจะดำาเนินการดูแลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ รวมทั้ง

• เป็นบริษัทแบบอย่างสำาหรับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
 สำาหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ  
 ในโรงงานและการดำาเนินการด้านต่างๆ
• มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิ 
 อากาศและร่วมวางหลักเกณฑ์กับภาคธุรกิจอื่นๆ
• นำาแนวคิดคืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว) มาใช้ในทุกขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจ 
 หลักขององค์กร”

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในกลุ่ม
ดำาเนินกิจการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทแม่ ซึ่งให้ความสำาคัญ
ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีการ
บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
โดยรวมน้อยที่สุด และดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ทุกขั้นตอนการทำางานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายสิ่ง
แวดลอ้มของประเทศไทยรวมถงึขอ้กำาหนดอืน่ๆ ทีบ่รษิทันำามาปฏบัิติ อนัไดแ้ก ่
ข้อกำาหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 

จากความต้ังใจและการดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นผลให้
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสวนสวยใน
นิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท 
เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการช้ันดีด้านการ 
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำางานจากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัล 
“ธงขาวดาวเขียว”ตามโครงการธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำากัด
• ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม 
 มาตรฐาน TIS / OHSAS 18001
• กำาลังดำาเนินการปรับปรุงแนวทางการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อขอเข้ารับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
 ISO 14001

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด
• ได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน TIS / ISO 14001
• การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม 
 มาตรฐาน TIS / OHSAS 18001



รายงานประจำาปี 2555-2556 108

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
• ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
• กำาลังดำาเนินการปรับปรุงแนวทางการดำาเนินการด้านอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภยัเพือ่ขอเขา้รับการรับรองระบบการจดัการอาชวีอนามยั 
 และความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS / OHSAS 18001

ทั้งยังมีการดำาเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 
หรอืทีเ่รยีกว่า CSR-In process โดยควบคมุและจดัการมลภาวะโดยจดัใหม้กีาร
กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำาเนินการแผนการดำาเนินงานและการ
พจิารณาประเมนิผลการดำาเนนิงาน โดยเนน้การดำาเนนิการในดา้นตา่งๆ ดงันี้

1. การบริหารจัดการทรัพยากร
 การอนุรักษ์พลังงาน

• แต่งตั้งคณะทำางานการจัดการพลังงาน และออกประกาศนโยบาย 
  ทางดา้นพลงังานพร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบ  
  และปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด โดยเคร่งครัด
•  ผนวกการจัดการด้านพลังงานตามกฎหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
  การทำา TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็นหลักการ 
  ดำาเนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ในระดับ 
  สูงสุด โดยปราศจากความสูญเสีย โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 
  มีส่วนร่วมในการค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องกำาจัดจุดรั่วไหลลดการ 
  เปิดทิ้ง ไม่ใช้เกินความจำาเป็น และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร  
  อย่างสมำ�เสมอ
• ปรับเวลาการทำางานของมอเตอร์ระบบกำาจัดฝุ่นให้สอดคล้องกับ 
  ปริมาณของฝุ่น เพื่อไม่ให้มอเตอร์ต้องทำางานเต็มที่ตลอดเวลา 
  โดยควบคุมและกำาหนดโปรแกรมการทำางานที ่PLC (Programmable  
  Logic Controller) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประหยัด ค่าไฟฟ้าได้ถึง 
  1.8 ล้านบาทต่อปี
•  ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เตาหลอม Electric Arc Furnace (EAF)  
  และเตาปรุงน้ ำาเหล็ก Ladle Furnace (LF) โดยปรับ Heating  
  Profile ให้เหมาะสมกับการผลิตโดยในส่วนของเตาหลอม สามารถ 
  ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 4.41 kWh/ton และส่วนของเตาปรุงน้ ำาเหล็ก  
  ลดไปได้ 9.63 kWh/ton
• ลดการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงที่เตาอบเหล็กแท่ง Reheating Furnace 
  (RHF) โดยการจัดแผนการผลิตเหล็กและการรีดเหล็กให้สอดคล้อง 
  กันมากที่สุด เพื่อให้สามารถนำาเหล็กแท่งที่ออกจากกระบวนการ 
  หล่อเข้าเตาอบเพื่อทำาการรีดได้อย่างต่อเนื่อง
• ติดตั้ง Recuperator ซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนจาก 
  ไอเสียของเตาอบเหล็กแท่ง (RHF) ก่อนถูกปล่อยทิ้งให้กับอากาศดี  
  ซึ่ งส่งผลให้อากาศดีมีอุณหภูมิสูงขึ้น ลดการใช้ น้ำามันลงได้ 
  ประมาณ 1.1 ลิตร/ตัน ทำาให้ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและไฟฟ้า 
  ได้มากกว่า 4.23 ล้านบาท/ปี
• ปรับปรุง Nozzle ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กับภาชนะรับน้ ำาเหล็ก (Tundish) 
  เพื่อใช้เป็นช่องทางสำาหรับการไหลของน้ำาเหล็กลงสู่ Mould ทำาให้ 
  ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงสำาหรับอุ่นภาชนะก่อนรับน้ำาเหล็ก
• สรา้งระบบควบคมุการเปดิใชแ้อร์ตามหอ้งควบคมุตา่งๆ ใหส้อดคล้อง 
  กับความต้องการโดยอัตโนมัติ
• ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยติดตั้งช่องรับแสงบริเวณ 
  หลังคาของอาคารส่วนผลิตเหล็กรีด เพื่อใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ 
  แทนพลังงานไฟฟ้า

• ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน โดยลดจำานวนหลอดไฟ 
  ในพื้นที่ทำางานที่มีแสงสว่างเกินค่ามาตรฐานติดต้ังโคมไฟสะท้อน 
  แสงแก่หลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อเพิ่มความสว่างแยกสวิทช์หลอดไฟ 
  ออกสำาหรับแต่ละพ้ืนที่ และรณรงค์ทุกหน่วยงานร่วมกันปิดไฟ 
  เคร่ืองปรับอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงานต่างๆ 
  ในช่วงพักกลางวัน

 การจัดการทรัพยากรน้ ำาและการบำาบัดน้ ำา
 จากกระบวนการผลิต

• บำาบดัน้ ำา ผา่น Water Treatment Plant โดยใชก้ระบวนการ Oxidation  
 Pond ทำาใหไ้มม่กีารปลอ่ยน้ำาทิง้ออกสูภ่ายนอกโรงงาน โดยน ้ำ�ทัง้หมด
 จะถกูนำามาใชห้มนุเวยีนในกระบวนการผลติ และใชป้ระโยชนอ์ืน่ๆ เชน่ 
 ใช้รดน้ำ�ต้นไม ้และสนามหญ้าในโรงงาน ฉดีพรมกองวัสด ุและฉดีถนน 
 เพ่ือป้องกันฝุ่นฟุ้ง ซึ่งจะไม่มีการปล่อยออกสู่นอกโรงงานเลยไม่ว่า 
 กรณีใดๆ (Zero Discharge)

 การจัดการมลภาวะทางอากาศ
• ติดตั้ง Canopy Hood เพื่อกำาจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ 
  รวบรวมไปบำาบัดโดย Baghouse Filter ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ
• ตดิต้ังอปุกรณต์รวจวัดก๊าซแบบอตัโนมติั (CEMS) เพ่ือตรวจสอบและใช ้
  เป็นข้อมูลในการควบคุมอัตราการระบายมวลสารจากปล่องของ 
  โรงกำาจัดฝุ่นให้มีค่าความเข้มข้นน้อยที่สุด
• ติดตัง้กลอ้งวงจรปดิบรเิวณปลอ่ง RHF เพือ่สงัเกตปรมิาณฝุน่และควนั 
  ที่ระบายจากปล่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันทีท่ีสังเกตเห็น 
  ความผิดปกติ
• จดัทำากำาแพงตาขา่ยกัน้ฝุน่ในดา้นทีต่ดิกบัโรงงานขา้งเคยีงและชมุชน
• สร้างทางเดินเท้าบนไหล่ถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายฝุ่นจาก 
  ขอบถนน
• จดัทำาแผน่สแลนดล์อ้มรอบกองเศษเหลก็ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการฟุง้ 
  กระจายของฝุ่น
•  ปลูกต้นไม้ล้อมรอบกองเศษเหล็กและรอบบริเวณโรงงาน เพื่อให้เกิด 
  ความสวยงามร่มรื่น และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
•  ในปี 2555 ริเริ่มการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำามันเตา เพื่อลด 
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเขม่าดำาอันเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีใช้ 
  น้ำามันเตา

 การกำาจัดก๊าซเรือนกระจก
• ตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

  เป็นประจำาทุกเดือน โดยกำาหนดเป้าหมายในการควบคุมปริมาณ  
  การปล่อยก๊าซ CO

2
 ของกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไม่ให้เกิน  

  1.0 ตันต่อตันน้ำาเหล็ก ภายในปี 2558 โดยในปี 2555 - 2556 ทาทา  
  สตีล (ประเทศไทย) สามารถจำากัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  ที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นผลสำาเร็จตามเป้าหมาย โดยมี 
		 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตถูกปล่อยออกสู่ชั้น 
		 บรรยากาศเพียง	0.614	ตัน	ต่อตันน้ำาเหล็กเท่านั้น
• นำาก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ ำามันเตา 
  ที่เตา อบเหล็กแท่ง (RHF) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
  (SO

2
) และนำา Low NOx Burner มาใช้แทน Burner เดิมที่เตาอบ 

  เหล็กแท่ง (RHF) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
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 การจัดการมลภาวะทางเสียง
• จดัให้ม ีControl Room ซึง่มกีารตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ อยูบ่รเิวณตา่งๆ  
  ที่มีการสัมผัสกับความร้อนสูงและเสียงดัง เช่น บริเวณเตาหลอมและ 
  โรงรดี เปน็ตน้ เพือ่ให้พนกังานหลเีลีย่งการสมัผัสความร้อนและเสียงดงั 
  จากภายนอก
• ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังพร้อมทั้งกำาหนดให้พนักงานสวมใส่ 
  อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง
• จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบในการตรวจและซ่อมบำารุง 
  เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตามแผนที่กำาหนดอย่างต่อเนื่องและ 
  สม่ำ�เสมอรวมทั้งกำาหนดมาตรการในการควบคุมเสียงจากอุปกรณ์ 
  ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณเครื่องตัดเหล็กและอาคารหลอมเหล็ก

 การจัดการวัสดุเหลือใช้
• จัดทำาบัญชีรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง 
  ตามกฎหมายในทุกรายการที่เกิดขึ้น
• ตรวจและติดตามการทำางานของผู้รับกำาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขึ้น 
  ทะเบียนไว้กับบริษัทอย่างใกล้ชิด
• รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะและการสร้างจิตสำานึกเรื่องทิ้งขยะ 
  มูลฝอยให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
  เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการจัดวางถังขยะแยกประเภทพร้อมฝาปิด 
  มิดชิดทั่วทั้งโรงงานและอาคารสำานักงาน ดังนี้ สีแดงสำาหรับทิ้งขยะ 
  มูลฝอยที่เป็นอันตราย สีเหลืองสำาหรับทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไป และสี 
  เขียวสำาหรับทิ้งขยะที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้

2. การนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
•  การนำาฝุ่นจากโรงกำาจัดฝุ่นบริเวณลานกองเก็บแร่ โรงงานผลิต 
  แร่เหล็กอัดก้อนมาคัดแยกส่วนที่เป็นเหล็กออก และนำากลับไปใช้ 
  เป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่เหล็กอัดก้อน โดยใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน 
  แร่เหล็กจากธรรมชาติ ซึ่งนอกจากเป็นการลดต้นทุนในการผลิต 
  แล้ว ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้ฝุ่นเหล็กฟุ้งกระจาย 
  ออกสู่ภายนอกอีกด้วย
• การนำาฝุ่นที่เกิดจากการผลิตซึ่งจะมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบอยู่ 
  ประมาณ 28-30% ไปสกดัสงักะส ีแทนการสง่กำาจดัดว้ยการฝงักลบแบบ 
  ปลอดภัยซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำาจัด
• การนำาตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากเตาหลอมเหล็กกลับมาคัดแยก 
  เหล็กที่เจือปนอยู่ออก เพื่อนำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมเหล็ก 
  ต่อไป โดยตะกรันส่วนที่เหลือจะนำาไปจำาหน่ายเพื่อใช้ประโยชน์ 
  ในด้านต่างๆ ต่อไป

3. การปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายด้าน
  สิ่งแวดล้อม

 • ปฏิบัติตามมาตรการ EIA (Environmental Impact Assessment)  
  ที่กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยผลการดำาเนินงานสอดคล้องกับ 
  มาตรการทกุประการ รวมถงึไดน้ำาเสนอรายงานตอ่หนว่ยงานราชการที ่
  รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำาหนดอย่างสม่ำ�เสมอ
• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านมลพิษโดยจัดทำารายงานมลพิษที่ระบาย 
  ออกจากโรงงานทั้งชนิดและปริมาณ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย 
  กำาหนดทุกประการ
• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านกากของเสียโดยได้ดำาเนินการจัดการของ 
  เสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานตามที่กฎหมายกำาหนดทุกประการ

นอกจากนี้แล้ว ทุกโรงงานภายใต้การบริหารงานของกลุ่มทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) ยงัจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่เสรมิสรา้งส่ิงแวดล้อมทีด่ใีหก้บัโรงงาน
และชุมชนโดยรอบ อาทิเช่น กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่นำาไปสู่การพัฒนาระบบงาน
และระบบคุณภาพอื่นๆ รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดลอ้มในการทำางาน เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย และบรรยากาศ
ทีด่ใีนสถานทีท่ำางาน ทัง้ยงัจดักจิกรรมปลกูตน้ไมย้นืตน้รอบพืน้ทีโ่รงงาน และ
บริเวณชุมชนรอบโรงงานพร้อมทั้งปลูกไม้ประดับบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าภายใน
โรงงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดภาวะโลกร้อน

จากความร่วมมือของทุกส่วนงาน ที่ตระหนักในความสำาคัญ และให้
ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ทำาให้ในปี 2555 บริษัท 
เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2554” หรือ “EIA Monitoring Awards 2011” 
จากสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” หรือ “Green & Gold 
Star Awards 2012” จากสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จากแนวทางการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ดงักลา่วขา้วตน้ สะทอ้นให้
เห็นว่ากลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน สังคมและโลก
ของเราโดยรวม

การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำาหน่ายเหล็ก
ทรงยาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยหลักของการเป็น
บรรษัทพลเมืองที่ดี บนพ้ืนฐานของการมีความสำานึกและตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความ
สำาคัญตอ่การรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง ซึง่ถอืเปน็กลไกสำาคญั
ทีจ่ะขบัเคล่ือนใหก้ารดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัเจรญิเติบโตควบคู่ไปพรอ้มกบัการ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยมีคำากล่าวของ Mr. Jamsetji 
Nusserwanji Tata ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ว่า “In a free enterprise, the community 
is not just another stakeholder, but is, in fact, the very purpose of its 
existence.

ในองค์กรการค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นแต่เพียงผู้มีส่วนได้เสียอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น 
หากแตว่า่โดยแทท้ีจ่รงิแลว้ ชมุชนเปน็วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัแห่งการ
ดำารงอยู่ขององค์กรนั้นๆ”

คำากล่าวนี้เป็นเสมือนแนวทางที่กลุ่มบริษัททาทา ยึดถือ และให้ความสำาคัญ 
เพื่อสานต่อการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยควบคู่ไป
กับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมให้เด่นชัดและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน บริษัทจึงได้กำาหนดแนวทาง
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การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
รอบโรงงาน เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการดำารงอยู่ของบริษัทพร้อม
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สูงขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่ง
ความยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิดเอง 
ทำาเอง และบริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนและร่วมดำาเนินการ

โดยได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในส่วนของการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การพัฒนา
ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน การ
สนบัสนนุและการเสรมิสร้างความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชนและหนว่ยงานรฐั
ของในท้องถิ่น การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

 บริษัทได้สนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1.1 การส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิน่ โดยการเขา้ร่วมในกจิกรรม 
 ต่างๆ ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ทอดกฐิน 
 ทอดผา้ป่า หลอ่เทยีนพรรษา เวยีนเทยีนเนือ่งในวนัสำาคญัทางศาสนา  
 การนำาพนักงานอาสาสมัครไปร่วมกจิกรรมเพือ่บรูณปฏิสงัขรณว์ดัใน 
 ชุมชนและการทาสีพร้อมทำาความสะอาดวัดในชุมชน ฯลฯ
1.2 การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชน โดย 
 การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพและให้การรักษา 
 พยาบาลกบัคนในชมุชน โดยร่วมกบัโรงพยาบาลของภาครฐั รณรงค ์
 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโทษของ 
 ยาเสพติดการจัดอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ฯลฯ
1.3 การพัฒนาชุมชน เช่น ร่วมพบปะคนในชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น หรือ 
 ศกึษาความตอ้งการในการพฒันาชมุชนในรูปแบบตา่งๆ และไดร้ว่ม 
 บริจาควัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์สำานักงานให้แก่วัด โรงเรียน และ 
 สว่นราชการในท้องถิน่ และสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนและราชการ 
 ในท้องถิ่น
1.4 การส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจัดอบรมเพื่อฝึกอาชีพด้าน 
 ต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนพร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการรับ 
 สินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนมาจำาหน่ายในโรงงาน ฯลฯ
1.5 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา  
 อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา สร้างห้องน้ำา ปรับปรุงสนามเด็ก 
 เล่นและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนในชุมชน การร่วมจัดกิจกรรมงานวัน 
 เด็กให้แก่โรงเรียนในชุมชน อาสาสมัครจากพนักงานร่วมเป็นครูสอน 
 ภาษาอังกฤษ และอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนใน 
 โรงเรียนต่างๆในชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการปรับปรุงสนามฟุตบอล  
 สนับสนุนค่ายลูกเสือ และค่ายเพ่ือส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ 
 ให้กับโรงเรียนในชุมชน การส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทไปเป็นครู 
 เพ่ืออบรมความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนในชุมชน ฯลฯ
1.6 การสนับสนนุและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชนและหนว่ยงาน 
 ภาครัฐ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อย 
 โอกาสในชุมชน เช่น การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำา 
 ทว่มในชมุชน การปรับปรุงพืน้ทีแ่ละระบบไฟฟา้แกโ่รงเรียนทีป่ระสบ 
 ภัยน้ำาท่วม จัดกิจกรรม 5 ส. พร้อมมอบเก้าอี้ให้กับวัดที่ได้รับความ 
 สูญเสียในด้านทรัพย์สินจากภัยน้ำาท่วม การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
 ของหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ

1.7 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน โดยการเสริมสร้างจิตสำานึกให้กับ 
 คนในชุมชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น จัดค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนตลอดจนปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานและ 
 บริเวณรอบชุมชน ฟ้ืนฟูป่าชุมชน รวมท้ังจัดกิจกรรมรณรงค์เน่ืองใน 
 วันต้นไม้แห่งชาติ ฯลฯ

2.  การสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน
 โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

บรษิทัตระหนกัดวีา่ เดก็และเยาวชนเปน็วยัทีจ่ะเตบิโตเปน็กำาลังสำาคญัของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำาพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้า
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ดงันัน้ การดแูลและส่งเสรมิพัฒนาทางดา้นการเรยีน
รูแ้ละการศกึษาของเดก็และเยาวชนจงึควรดำาเนนิการอยา่งจรงิจงัและตอ่
เนื่อง และห้องสมุดก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญในการสร้างปัญญา ให้
โอกาสและความก้าวหน้าแก่เด็ก ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน

หากแต่ในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำานวนมากในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งยังขาด
การสนบัสนนุในดา้นหนงัสอื และขาดแคลนหอ้งสมดุ รวมทัง้งบประมาณ
ภาครฐัยงัมนีอ้ยเปน็เหตใุหเ้ดก็เหลา่นัน้ขาดโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการ 
“เสริมปัญญา	กับ	ทาทา	สตีล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของเด็กและเยาวชนในท้องถ่ินทุรกันดาร ให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิ่น 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปในระยะยาว โดยจัดทำา
มุมหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ประเภทต่างๆ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ เร่ิมต้นที่โรงเรียนต่างๆ ท่ีตั้งอยู่ใน
ชุมชนรอบโรงงาน และขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย โดยได้กำาหนดเป้าหมายที่จะมอบมุมหนังสือจำานวนรวม
ถึง 400 โรงเรียน โดยมีแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ดังต่อไปนี้

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน :
1.  จำานวนนกัเรยีน ระหวา่ง 70-120 คน (จดัอยูใ่นระดบัโรงเรยีนขนาดเล็ก) 

 2.  เปิดการเรียนการสอนระดับ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
3.  มีห้องสมุดเป็นเอกเทศ ไม่อยู่ร่วมกับห้องเรียน
4.  สัดสว่น ผูบ้รหิาร-ครผููส้อนอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมกบัจำานวนนกัเรยีน  

  (สัดส่วน 1/30)
5.  วิสัยทัศน์ผู้บริหารและการบริหารจัดการ
6.  มีครูบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายดูแลห้องสมุด
7.  สภาพห้องสมุด การดูแล ความสะอาด
8.  การใช้งานห้องสมุดของเด็กนักเรียน
9.  การจดักจิกรรมตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการอา่นทีโ่รงเรยีนดำาเนนิการใหก้บั 

  เด็กนักเรียน
10. การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานราชการ 

  โดยรอบ
11. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ๆ อยูใ่นเกณฑด์ ี 

  (ผล O-Net / NT)
12. เส้นทางเดินทางเข้าโรงเรียนสามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือ
1. คัดเลือกหนังสือเสริมการอ่าน พิจารณาจากกลุ่มสาระการเรียน โดย 
 เน้นหนังสือที่มีรูปภาพ 4 สี โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 7 หมวดหมู่  
 ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมทางด้านวิชาการให้เป็นคนเก่ง และส่งเสริม 
 จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม มีเลขรหัส และแถบสี เพื่อให้ง่ายต่อ 
 การจดจำาและการจัดเก็บติดไว้ที่หนังสือทุกเล่ม
 1. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สีแดง)
 2. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (สีเหลือง)
 3. สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ (สีชมพู)
 4. ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (สีเขียว)
 5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สีส้ม)
 6.  คุณธรรมและจริยธรรม (สีฟ้า)
 7.  เสริมสร้างประสบการณ์ (สีม่วง)

โดยหนังสือที่ทำาการมอบให้ในรอบแรก พร้อมกับการติดตั้งมุมหนังสือมี
จำานวน ประมาณ 200 เล่ม และหลังจากนั้นจะมีการส่งหนังสือเพิ่มเติมทุก
เดือน มกราคม และ มิถุนายนของทุกปี เป็นเวลา 5 ปี โดยโรงเรียนจะต้อง
ส่งรายงานการใชห้อ้งสมดุตามแบบฟอร์มของบรษิทั ทกุวนัที ่7 ของเดอืน เพือ่
ใช้ประกอบการพิจารณา คัดเลือกหนังสือเพิ่มเติมในครั้งต่อๆ ไป

เพื่อให้เกิดความย่ังยืนในระยะยาว บริษัทยังได้มอบ ”แนวทางการบริหาร
ห้องสมุด” ให้กับทุกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งจัดส่งหนังสือเพิ่มเติมให้แต่ละโรงเรียนเป็นประจำา
ทุก 6 เดือน และไปเย่ียมเยียนโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุนตามความ
เหมาะสมอีกด้วย

ในปี 2555 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ทำาการส่งมอบมุมหนังสือ 
“เสริมปัญญา	กับ	ทาทา	สตีล” ให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม 20 โรงเรียน โดย
ปจัจบุนั มโีรงเรยีนทีไ่ดร้บัมอบมมุหนงัสอื ทัง้สิน้ 158 โรงเรยีนทัว่ประเทศไทย

3. การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร
บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร ทั้งในส่วนของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ กิจกรรมค่ายอาสาสมัครของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ

 3.1 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
  • การสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในการจัดทำากังหันน้ำ�ชัยพัฒนา
  •  การสนบัสนนุการจัดพมิพห์นงัสอืการ์ตนูเฉลมิพระเกยีรตชิดุ “ตาม 
   รอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เพื่อ 
   มอบให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ ฯลฯ

 3.2 การสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา
  • การสนบัสนุนเหลก็เสน้กอ่สร้างแกโ่ครงการคา่ยอาสาพฒันา ของ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้าง 
   สะพานคอนกรตีเสริมเหลก็ใหแ้กช่มุชน เปน็การพฒันาความเปน็ 
   อยูข่องสงัคมไทยในชนบท ใหมี้ชวีติความเปน็อยู่ทีด่ขีึน้ โดยบรษิทั 
   ได้ให้การสนุบสนุนผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง ภายใต้ชื่อ 
   โครงการ “สะพานยุววิศวกรบพิธ”

 3.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  • การมอบถุงยังชีพ และน้ำ�ดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
  • การมอบผา้หม่กนัหนาวใหแ้กน่กัเรียนของโรงเรยีนบา้นสะเปใ่ต ้ 
   จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ “ร่วมสร้างไออุ่นต้านภัยหนาว”
  • การบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาคเหนือให้แก่ 
   กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร ่ในสว่นของการช่วยเหลอื 
   ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 3.4 การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสาธารณประโยชน์
  • การเลีย้งอาหาร และบรจิาคเครือ่งอปุโภคบรโิภคแกส่ถานรบัเล้ียง 
   เด็กอ่อนต่างๆ
  • การร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่ามหากุศล เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ 
   สำานักงานของอาคารฝึกอาชีพคนตาบอด และที่พักอาศัยคน 
   ตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะ
  • การเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และการ 
   จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชรา 
   บ้านบางแค 2
  •  การจดักจิกรรมอาสาสมคัรอา่นหนงัสือเสียง เพือ่มอบใหแ้กม่ลูนธิิ 
   คนตาบอดแห่งประเทศไทย
  • การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมมือกับศูนย์บริจาคโลหิต 
   โรงพยาบาลศริริาช และสภากาชาดไทย เพือ่ใชเ้ปน็สาธารณกศุล

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความสำาคัญต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม ดังต่อไปนี้

 4.1 การบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์และปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม 
  การควบคมุการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์หอ้ยูใ่นอตัราทีก่ำาหนด 
  การลดใช้พลังงาน การนำาก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทน 
  น้ำามันเตา การนำาน้ำาจากกระบวนกาผลิตหมุนเวียนมาใช้ใหม่การนำา 
  ก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ 
  ในโรงงาน

 4.2 โครงการ Save Our Earth บริษัทได้ริเริ่มจัดทำาโครงการ “Save Our  
  Earth” เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้ 
  กับพนักงาน การรณรงค์ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำาคัญและร่วม 
  ลดภาวะโลกร้อน เช่น
  • การมอบถุงผ้าแก่พนักงานทุกคน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
  • การมอบแนวทางการลดภาวะโลกร้อนแก่พนักงานทุกคน
  • การจัดทำาส่ือรณรงค์ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
   สิ่งแวดล้อมในลักษณะของการลดการใช้น้ำ� การลดการใช้ไฟฟ้า  
   ลดการใช้น้ำามัน ลดการใช้กระดาษ และลดการใช้ถุงพลาสติก ฯลฯ

 4.3 ร่วมมือกับองค์กรสาธารณะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ 
  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น
  • ร่วมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำาเหล็ก 
   ของบริษัทไปประกอบเป็นโครงเหล็กเพ่ือสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ 
   ปะการังและสัตว์น้ำาบริเวณเกาะล้าน เมืองพัทยา รวมถึงร่วมปล่อย 
   ม้าน้ำาคืนสู่ทะเล เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุม้าน้ำ�ในทะเลไทย
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  • สร้างฝายถาวร ฝายช่ัวคราว โป่งดินเทียม ปลูกกล้วยไม้และ 
   กล้วยป่า ณ บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดชลบุรี 
   เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำาและแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่า   
  •  การปลอ่ยปลา จำานวน 10,000 ตวั สูแ่หลง่น้ำาธรรมชาต ิณ บรเิวณ 
   ท่าน้ำาของสำานักงานเขตตลิ่งชัน
  •  การเก็บขยะในคลองสาธารณะ ณ คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
  • รว่มมอืกบักลุม่อนรุกัษป์า่ชายเลนตำาบลคลองตำาหร ุจ. ชลบรุ ีใน 
   การปลกูป่าโกงกางพร้อมปลอ่ยปแูสม เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล 
   แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 
   พระชนมพรรษา
  •  รว่มกจิกรรมกบัอำาเภอบา้นฉาง จ.ระยอง ในการสร้างฝาย 85 ฝาย 
   เพ่ือถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เนือ่ง 
   ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษาในปี 2555

การดูแลพนักงาน
บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) ยดึมัน่ตลอดมาวา่พนกังาน
เปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่มากทีส่ดุ และมีสว่นสำาคญัอยา่งยิง่ในการนำาพาองคก์ร
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งม่ันที่จะคัดเลือกพนักงานที่มีความ
สามารถและมีพฤติกรรมการทำางานที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรเข้ามาร่วมงาน พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องดูแลการเติบโต
ในวิชาชีพของพนักงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานตลอดจนเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นลำาดับแรกเม่ือมีตำาแหน่งงาน
ว่างเกิดข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสามารถท่ีจะ
เติบโตในวิชาชีพได้ นอกจากน้ันบริษัทได้จัดทำา Career Expectation Survey 
เพ่ือสำารวจความคาดหวังของพนักงานเก่ียวกับสายงานหรือลักษณะงานท่ีสนใจ 
รวมถึงจังหวัดท่ีพนักงานต้องการท่ีจะไปปฏิบัติงานข้อมูลจากการสำารวจบริษัทใช้
ประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจากภายในรวมถึงการดูแลเก่ียวกับการพัฒนา
สายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

กรณีท่ีไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้บริษัทจะดำาเนินการสรรหาจาก
ภายนอกผ่านทางหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ได้ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
มากท่ีสุด โดยผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมในการคัดเลือกพนักงานด้วยตนเอง 
และจะพยายามอย่างเต็มท่ีในการส่งเสริมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
จากคนในท่ีอยู่ในจังหวัดหรือเขตท่ีต้ังโรงงาน เม่ือผ่านการคัดเลือกเข้าทำางาน
แล้วบริษัทจะมีระบบการประเมินพนักงานใหม่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังเพ่ือคัดเลือกผู้ท่ีมีความสามารถสูง และมีพฤติกรรมการทำางานท่ี
สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเข้าบรรจุเป็นพนักงาน
ประจำา บริษัทได้จัดพ่ีเล้ียง (Mentor) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคนเพ่ือให้คำาแนะนำา
และช่วยเหลือในการปรับตัว นอกจากน้ันได้ให้ความสำาคัญต่อการมอบหมาย
งานท่ีท้าทาย การจัดอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน รวมท้ังอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับพนักงานใหม่อย่างครบถ้วนต้ังแต่วันแรกท่ีเร่ิม
ปฏิบัติงานตลอดจนการจัดปฐมนิเทศ การนำาชมกระบวนการผลิต และการจัด
อบรมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำางาน

การพัฒนาพนักงาน
บริษัทกำาหนดนโยบายท่ีจะพัฒนาพนักงานในทุกระดับ อย่างต่อเน่ือง และ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้ังในด้าน
ความรู้และทักษะตามสายงาน (Functional Development) ความรู้เก่ียวกับการ
ดำาเนินธุรกิจ (Business Development) และความรู้และทักษะการจัดการและ
ความเป็นผู้นำา (Leadership Development) โดยบริษัทได้กำาหนดโครงสร้าง
การพัฒนาพนักงานในทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของ
พนักงาน นอกจากการเข้ารับการอบรมในประเทศแล้ว พนักงานระดับจัดการ
และผู้บริหารระดับสูงยังเข้ารับการอบรมในต่างประเทศร่วมกับผู้บริหารของกลุ่ม
ทาทาท่ีปฏิบัติงานในทุกภูมิภาคของโลก

นอกจากน้ันบริษัทได้มุ่งพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้และความเข้าใจ
ในเร่ืองท่ีเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ซ่ึงได้แก่ จรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ(Tata Code of Conduct), คุณค่าของทาทา ( Tata Value), วัฒนธรรม
องค์กร (People FIRST Culture), การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Tata Business 
Excellence Model), การบำารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance) , 
ความปลอดภัยในการทำางาน (Safety Management), กระบวนการผลิต (TSTH 
Production Process), ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท (TSTH Product 
Knowledge), หลักการ ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (TSTH HR Concept, Rules and Regulations) ฯลฯ
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	 พนักงานระดับปฏิบัติการ

	 พนักงานระดับบังคับบัญชา
	 และพนักงานวิชาชีพ

	 พนักงานระดับจัดการ

	 ผู้บริหารระดับสูง

โครงสร้างการพัฒนาพนักงานตามการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน

การพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามสายงาน

การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ

การพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดการ
และความเป็นผู้นำา

	 •	TRM	/IDP

	 •	TRM	/IDP

	 •	TRM	/IDP

	 •	TMA	organized	
	 		leadership	programs

	 •	 ABP	:
	 	 Abridge	Business
	 	 Program

	 •	 BCP	:
	 	 Business
	 	 Capability
	 	 Enhancement
	 	 Program

	 •		 MDP	:	Management
	 	 Development
	 	 Program
	 •	 TGeLS	:	Tata	Group
	 	 Emerging	Leader
	 	 Seminar

	 •	 TGELS	:	Tata	Group
	 	 Executive	Leadership
	 	 Seminar

	 •	 LDP	I	:	Leadership
	 	 Development
	 	 Program	I

	 •	 LDP	II	:	Leadership
	 	 Development
	 	 Program	II

	 •	 LDP	III	:	Leadership
	 	 Development
	 	 Program	III
	 •	 Management	Guru

	 •	 GLDP	:	Global
	 	 Leadership
	 	 Development	Program
	 •	 Management	Guru

ระดับตำาแหน่ง

การพัฒนาความรู้และทักษะตามสายงาน บริษัทได้มีการจัดทำาเส้นทางการ
ฝึกอบรมพนักงาน (Training Roadmap : TRM) ของทุกสายงาน เพื่อใช้เป็น 
กรอบในการวางแผนพัฒนาพนักงานในแต่ละสายงานได้อย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงาน

พนกังานแตล่ะบคุคลจะไดร้บัการอบรมเฉลีย่ประมาณ 5-7 วนัตอ่ป ีโดยมกีาร
จัดทำาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
สำาหรับพนักงานทุกคน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาประกอบด้วยหลายแนวทาง ทั้ง
ในส่วนของการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนงานและฝึก
ปฏิบัติจริง (On the Job Training) การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก 
(External Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานที่สำาคัญให้รับผิดชอบเพิ่ม
เติม (Special Assignment) การเข้าร่วมในคณะทำางาน/คณะกรรมการ (Task 
Force/Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing)  
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) และการมอบทุน
ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (TSTH Scholarship)

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ 
เพ่ือจา่ยคา่ตอบแทนแก่พนักงานใหเ้กดิความเปน็ธรรม (Equity) โดยมุง่เนน้ทัง้
ในส่วนของความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) ความเป็นธรรมภายนอก 
(External Equity) และความเป็นธรรมระหว่างบุคคล (Individual Equity)

ความเป็นธรรมภายในจะยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน (Equal Pay for Equal Work) โดย
บริษัทได้มีการจัดทำาแบบกำาหนดหน้าที่งาน (Job Description) การ วิเคระห์
งาน (Job Analysis) และการประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพื่อสามารถ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานได้อย่างเป็นธรรมตามระดับความรับผิดชอบ
ของพนักงาน

ความเป็นธรรมภายนอก บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งทางเลือก 
(Employer of Choice) ในระดับ Top Quartile ของบริษัทในทุกอุตสาหกรรม 
ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการสำารวจค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation 
Survey) เป็นประจำาทุกปี เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้
แก่พนักงานเปรียบเทียบกับบริษัทภายนอก โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
พจิารณาปรบัปรงุอตัราผลตอบแทนของบรษิทัใหอ้ยูใ่นอตัราทีส่ามารถแขง่ขนั
ได้ ในปีงบประมาณนี้บริษัทได้กำาหนดให้มีการปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับ
ตลาด (Market Correction Adjustment) ให้แก่พนักงานที่มีความสามารถ
และศักยภาพสูง เพ่ือจูงใจและรักษาพนักงานกลุ่มนี้ให้เป็นกำาลังหลักในการ
พัฒนาองค์กรในระยะยาว

ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน
ตามระดับผลการปฏิบัติงาน และระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล 
ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  
Management System) ที่กำาหนดตัวชี้วัดผลสำาเร็จ(Key Performance  
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Indicator) และเป้าหมาย (Target) ไว้อย่างชัดเจน และมีความเชื่อมโยง 
กันในทุกระดับ ทำาให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
แต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำาเนิน
งานของหน่วยงานหรือของบริษัทในภาพรวมในส่วนของการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้กำาหนดให้มีการประเมินและคัดเลือก
พนักงานท่ีมีศักยภาพท่ีจะเป็นผู้นำาองค์กรในอนาคตตามโครงการผู้นำา
องค์กรในอนาคต (Leader of Tomorrow) โดยพนักงานที่ผ่านการ
ประเมินบริษัทจะวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนา การจ่ายผล
ตอบแทน และการเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ที่จะดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต และจูงใจให้
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากหลักการในเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทนแก่
พนักงานแล้ว บริษัทได้ยึดหลักการของความสมดุลควบคู่กันไปด้วย โดยมุ่ง
เน้นความสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและความสามารถในการ
จ่ายของบริษัทในลักษณะของการจ่ายเงินรางวัลประจำาปีที่สอดคล้องกับผล
การดำาเนินงานของบรษิทัในแตล่ะป ีนอกจากนัน้ยงัมุ่งเนน้ความสมดลุระหวา่ง
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น 
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานครอบครัว รวมถึงบิดามารดาของพนักงาน
ให้สูงขึ้น มีขวัญและกำาลังใจที่ดีที่จะปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเท 
โดยได้กำาหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานอย่างครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้มีการรวบรวมและกลั่น
กรองความต้องการของพนักงานจากหลายช่องทางได้แก่ การรับฟังข้อเสนอ
แนะจากคณะกรรมการสวัสดกิาร ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนพนกังานทีไ่ดร้บัการ
เลอืกต้ังจากพนักงานดว้ยกนัเอง การพบปะพดูคยุระหวา่งผู้บริหารระดบัสงูกบั
พนักงานที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกไตรมาสการจัดประชุมพนักงานร่วมกับหน่วย
งานทรัพยากรบุคคลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จาก
พนกังาน นอกจากน้ันบรษิทัไดมี้การสำารวจความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่
องค์กรของพนักงาน (Employee Satisfaction and Engagement Survey) 
เป็นประจำาทุกปี เพื่อสำารวจความพึงพอใจของพนักงานในทุกมิติ สำาหรับผล

การประเมินในเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจต่ำ�กว่าเป้าหมายที่บริษัทกำาหนด 
จะนำาไปกำาหนดเปน็แผนงานประจำาปเีพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ 
สวัสดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทจัดให้ประกอบด้วยการลาหยุดในกรณี
ต่างๆ การรักษาพยาบาลทั้งของพนักงาน สามี/ภรรยา บุตร และบิดามารดา
ของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี การจัดเครื่องแบบพนักงาน การช่วย
เหลือค่าเช่าบ้าน การจัดรถรับ-ส่งพนักงาน การประกันอุบัติเหตุหมู่ เงินยืม
ฉกุเฉนิ เบีย้เลีย้งและค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และเงนิชว่ยเหลอืประเภทตา่งๆ

นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างหลักประกันใน
ระยะยาวให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานจะเข้าร่วมกองทุนต้ังแต่วันแรกของการ
ทำางาน โดยสามารถเลือกอัตราเงินสะสมในส่วนของตนเองได้ และบริษัท
จ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานทุกคนในอัตรา 3-10% ของเงินเดือนพนักงาน 
พนักงานที่ออกจากงานในทุกกรณี (ยกเว้นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง) 
จะได้รับเงินทั้งในส่วนของเงินสะสมของพนักงาน เงินสมทบของบริษัท และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเต็มจำานวน

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
บริษัทมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกำาหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนที่
จะไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ทั้งในส่วนของพนักงานบริษัท 
และพนักงานผู้รับเหมา บริษัทจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งต่อพนักงานและ
ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดทุกคน โดยไม่คำานึงถึงสถานะทาง
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สถานะการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ ซึ่งจะ
พิจารณาจากระบบคุณธรรมและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็น
สำาคัญปัจจุบันพนักงานในระดับผู้จัดการส่วนและผู้จัดการส่วนอาวุโส ซึ่งเป็น
พนกังานระดบัจดัการของบรษิทัประกอบดว้ยผูห้ญงิในสดัสว่นทีม่ากกวา่ 20%

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและเท่าเทียมกันในสถานที่ทำางาน
พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยการให้เกียรติในศักดิ์ศรี เคารพ 
ในสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่เท่าเทียมกัน และมุ่งที่จะรักษา
สภาพแวดล้อมการทำางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางกาย วาจา หรือจิตใจ พนักงานที่ได้รับการละเมิดสามารถร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้โดยอิสระผ่านทางระบบ Whistle Blower 
ที่ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน


	AW_Annual Report TATA55 01T
	AW_Annual Report TATA55 02T
	AW_Annual Report TATA55 03T
	AW_Annual Report TATA55 04T
	AW_Annual Report TATA55 05T
	AW_Annual Report TATA55 06T
	AW_Annual Report TATA55 07T

