


วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น 
โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทด้วยสินค้าเหล็ก
พิเศษและการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จะคง
ความยั่งยืนในการเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวใน
ประเทศไทย

เพือ่บรรลผุลสำาเรจ็ตามทีก่ำาหนดไวข้า้งตน้ บรษิทัจะมุง่เนน้การ
ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ มาตรฐาน
สูงสุดของการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ตลอดจนความสุขและ
ความกระตือรือร้นในการทำางานของพนักงาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
เพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) 
ให้อยู่ในอัตรา 12%

ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
ลดอุบัติเหตุจากการทำางานถึงข้ันหยุดงาน 
(LTIF) ให้อยู่ในอัตรา 0.4

รักษาสิ่งแวดล้อม
ค ว บ คุ ม ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้น้อยกว่าอัตรา 1 ตัน
ต่อตันน้ ำาเหล็ก

เป็นองค์กรแห่งทางเลือก
เป็นบริษัทชั้นนำาที่มีผู้ต้องการเข้าร่วมงานใน 
ระดับ Top Quartile เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในทุกอุตสาหกรรม

TOP
Quartile

เป้าหมายกลุ่ม  ทาทา  สตีล  ในปี 2558
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8,421.54

(ล้านบาท)

 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

1.07

0.00

1.17

0.80

3.07

0.12

0.18

0.34

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

 งบกำาไรขาดทุน

 รายได้จากการขาย

 รายได้รวม

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

 กำาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย 

 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

 งบแสดงฐานะการเงิน

 รวมสินทรัพย์

 รวมหนี้สิน

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

 ข้อมูลทางการเงิน   2557   2556   2555

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 อัตราส่วนทางการเงิน   2557   2556   2555
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ปริมาณการขาย (พันตัน)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)

หนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (ล้านบาท)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  
(ล้านบาท)

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
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รอบปี

รอบปี

รอบปี

รอบปี

รอบปี

รอบปี

รวม
ผลกระทบ
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า 
3,600 ลบ.

รวมผลกระทบ
ก) ขาดทุนจากการด้อยค่า 
3,600 ลบ. ข) ตัดจำาหน่าย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี 286 ลบ.
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท  0107545000136

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำาหน่ายเหล็กทรงยาว

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท  12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก  18 ธันวาคม 2545

ทุนชำาระแล้ว 8,421,540,848  บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 1.00 บาท

สัญลักษณ์หลักทรัพย์  TSTH

หมายเลขกำากับหลักทรัพย ์ ในประเทศ    TH0692010000

  ต่างด้าว     TH0692010018

  NVDR    TH0692010R12

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน

  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224

เว็บไซต ์  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

ผู้สอบบัญช ี	 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

นักลงทุนสัมพันธ ์ นางสาวปรารถนา	สิงหะเนติ

  โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1460

  อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร นางอริศรา	ณ	ระนอง

  โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 2420

  อีเมล์ arisaran@tatasteelthailand.com



รายงานประจำาปี 2556-2557
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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

ทุนชำาระแล้ว  1,750,000,000.00 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น  100 บาท

ถือโดย TSTH  99.99 %

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

ทุนชำาระแล้ว  4,627,965,356.40 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น  1.20 บาท

ถือโดย TSTH 99.76 %

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ทุนชำาระแล้ว  120,000,000.00 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท

ถือโดย TSTH 99.99 %

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

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำากัด
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  บริษัทมี 
ความยินดีท่ีจะขอรายงานผลการดำาเนินงานสำาหรับปีบัญชี 2557 ต่อท่านผู้ถือหุ้น ดังท่ี
ท่านได้ทราบกันอยู่แล้วว่าต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมาเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวในอัตรา
ท่ีต่ำามาก ในปี 2556 มีอัตราการขยายตัวในอัตราเพียงร้อยละ 2.9 เท่าน้ัน เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศในทวีปยุโรป รวมท้ังมีการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ทำาให้มีผลกระทบต่อประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
ท่ัวโลก ความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลต่อการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ

สำาหรับสถานการณ์เหล็กท่ัวโลก เน่ืองจากมีการฟ้ืนตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง อุปสงค์ของ
เหล็กในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเติบโตในอัตราร้อยละ 3.6 แต่ความผันผวนและความ
ไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กในกลุ่มประเทศอาเซียนลดลง 
เหลือเพียงอัตราร้อยละ 4.6  อุตสาหกรรมเหล็กได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
การนำาเข้าสินค้าเหล็กราคาถูก โดยเฉพาะจากประเทศจีน มีจำานวนท่ีนำาเข้ามากกว่า 
18 ล้านตันท่ัวภูมิภาค ในปี 2556 

ในปี 2556 อุปสงค์ของเหล็กในประเทศไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 4.6 โดย 
ผลกระทบจากสินค้าเหล็กนำาเข้ายังคงดำาเนินต่อเนื่องมาในปีบัญชี 2557 ยอด 
การนำาเข้าของสินค้าเหล็กในประเทศไทยในปี 2556 มีจำานวน 12 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 8 เฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว มีการ 
นำาเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 อุตสาหกรรมเหล็กลวดได้รับผลกระทบอย่าง 
รุนแรงมาก จนส่งผลต่อการใช้กำาลังการผลิต และต่อผู้ผลิตเหล็กในประเทศต้อง
เผชิญต่อความท้าทายให้อยู่รอดตามภาวะเศรษฐกิจต่อการลงทุนใหม่ๆ ในการท่ี 
จะยกระดับการพัฒนาการผลิตไปสู่เทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบ
ทางลบต่อความสามารถของประเทศไทยที่จะตอบสนองความต้องการเหล็ก 
เกรดพิเศษในอนาคต การผลิตเหล็กสำาเร็จรูปโดยรวมในประเทศไทยลดลงจาก 
ปีก่อน ในอัตราร้อยละ 2.5 

ในการแก้ไขปัญหาการทุ่มตลาดนำาเข้าสินค้าเหล็กราคาถูกจากประเทศจีนนี้ 
บริษัทได้ดำาเนินการร้องเรียนตามข้ันตอนต่อหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้รับการอนุมัติ
มาตรการปกปอ้งชัว่คราวจากการนำาเขา้สนิคา้เหลก็ลวดคารบ์อนสงู เปน็ระยะเวลา 
4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 และในเดือนพฤษภาคม 
2557 กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจอันเนื่อง 
มาจากการนำาเข้าสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน จึงได้ประกาศกำาหนดมาตรการ

ถาวรในการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี 
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุ่มตลาด 

การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับการพัฒนาโครงสร้าง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการเติบโตโดยรวมในภาคอุตสาหกรรม 
การก่อสร้าง ในปีบัญชีท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอนในบรรยากาศของ
ธุรกิจโดยรวม ภาวะเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลังได้รับผลกระทบจากการประท้วงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ เน่ืองจากการเบิกจ่ายเงิน
ตามงบประมาณของภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐานได้ถูกเล่ือนออกไป และบางโครงการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 1.2 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 7.8 ภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ 
ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ซ่ึงรวมถึงราคาท่ีดิน ค่าจ้างแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
และการปรับข้ึนของต้นทุนค่าพลังงาน ฯลฯ ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บางโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก่อนหน้าน้ีต้องหยุดชะงักลง เน่ืองจาก
ปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินทุนดังกล่าว

ถึงแม้ปีน้ีจะเป็นปีท่ียากลำาบากและภายใต้สภาวะทางธุรกิจท่ีไม่เอ้ือต่อธุรกิจ บริษัทก็
ยังสามารถบริหารงานได้เป็นอย่างดี และสามารถกลับมาพลิกฟ้ืนสร้างผลกำาไรได้อีก
คร้ังหน่ึงหลังจากท่ีต้องเว้นช่วงมาถึง 4 ปี

การปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการพลิกฟ้ืนผลประกอบการของบริษัท 
ซ่ึงเร่ิมทำาตามแผนต้ังแต่ปี 2554 น้ัน ได้ส่งผลเป็นท่ีน่าพอใจ กุญแจสู่ความสำาเร็จ 
คือ การร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายท้ังฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายการค้าซ่ึงได้ผลักดัน 
ผลงานท่ีเป็นเลิศในหลากหลายด้าน การดำาเนินงานตามแผนพลิกฟ้ืนผลประกอบการ
ของบริษัทท้ัง 6 ด้านหลักท่ีได้กำาหนดไว้ สามารถดำาเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร แผนงานอ่ืนท่ีเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญ คือ การดำาเนินงาน 
ในเชิงรุกในการพัฒนาพนักงานและการให้บริการแก่ลูกค้า ความพยายามในการ
ยกระดับความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้า ได้ช่วยเสริมส่งธุรกิจในอันท่ีจะ 
คงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืนท่ามกลางสถานการณ์ท่ีเปราะบางทางธุรกิจ 

บริษัทขอสรุปความสำาเร็จท่ีโดดเด่นของการดำาเนินงานในปี 2556 ดังน้ี
ความปลอดภัย
บริษัทประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการความปลอดภัยได้ดีท่ีสุด โดยสามารถ
ลดอัตราการสูญเสียเวลาทำางานและอัตราบาดเจ็บอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุจากการ
ทำางานอยู่ท่ีระดับ 0.33 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีต่ำาท่ีสุดเท่าท่ีเคยทำาได้ โดย บมจ. เอ็น ที เอส 
สตีล กรุ๊ป ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประจำาปี 
2556 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และบริษัทได้ฉลองครบรอบ 2 ปี ท่ีไม่มีอุบัติเหตุ
จากการทำางานจนถึงข้ันหยุดงาน เม่ือเดือนมีนาคม 2557 ท่ีผ่านมา นอกจากน้ี บริษัท
ย่อยในเครืออีกสองบริษัท คือ บจ.เหล็กก่อสร้างสยาม และ บจ.เหล็กสยาม (2001) 
ก็ได้รับประกาศนียบัตรในความสำาเร็จด้านการบริหารความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

ส่ิงแวดล้อม
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่ท่ีระดับ 0.59 ตันต่อตันผลิตเหล็ก ซ่ึง
เป็นการปรับปรุงได้ดีกว่าปีท่ีผ่านมาและดีท่ีสุดในรอบ 5 ปี โดยในปีน้ี บริษัทได้ดำาเนิน
โครงการใหม่ในการปรับปรุงการลดฝุ่นของเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวมท่ี บจ.เหล็กสยาม (2001) นอกจากน้ี ยังได้ดำาเนิน

นายคูชิค ชัทเทอจี
ประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ
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โครงการร่วมกันเพ่ือลดการใช้พลังงานของท้ังสามโรงงานซ่ึงมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี

การจัดหาวัตถุดิบ
ปัจจุบัน บริษัทผลิตเหล็กโดยใช้เศษเหล็กในอัตราร้อยละ 100 เป็นวัตถุดิบหลัก
สำาหรับเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า การจัดหาเศษเหล็กในประเทศท่ีมากข้ึนเป็นการ
ช่วยลดต้นทุนผลิต และในปีน้ีด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ขายเศษเหล็กราย
สำาคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับบริษัทเป็นอย่างดีประกอบกับความร่วมมือขยายต้ังคลัง 
รับซ้ือเศษเหล็ก ทำาให้บริษัทสามารถจัดซ้ือเศษเหล็กในประเทศได้ถึง 1.11 ล้านตัน 
ซ่ึงเป็นผลการทำางานท่ีดีท่ีสุด ท่ีเคยทำามา บริษัทยังคงใช้รูปแบบระบบบริหารการใช้ 
เศษเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกอบกับการดำาเนินการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในด้านต่างๆ จึงช่วยทำาให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตเหล็กแท่งต่ำาสุดในรอบ 4 ปี

ความเป็นเลิศในด้านการค้า
บริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งในแบรนด์สินค้า Tata Tiscon ควบคู่ไปกับโครงการ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำาคัญ ซ่ึงช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุผลงาน
ด้านการขายได้ดีกว่าปีท่ีผ่านมา โดยมียอดขายเหล็กเส้น Tata Tiscon ในปีท่ีผ่านมา 
จำานวน 0.86 ล้านตัน ซ่ึงเป็นยอดขายสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคยทำามา สำาหรับยอดขายในภูมิภาค
ก็เติบโตข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ ความยืดหยุ่นในการบริหารวางแผนการผลิตของบริษัท
ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับในการลดความเส่ียงจากผลกระทบของการนำา
เข้าสินค้าเหล็กลวดราคาถูก นอกจากน้ี บริษัทยังประสบความสำาเร็จโดยมียอดขาย 
ท่ีสูงท่ีสุดในสินค้าเหล็กเส้นข้ึนรูป (เหล็กตัดและดัด) บริษัทได้ดำาเนินโครงการขยาย
โรงงานใหม่ในการเพ่ิมกำาลังการผลิตสินค้าเหล็กเส้นข้ึนรูป (เหล็กตัดและดัด) น้ีท่ี 
บจ.เหล็กก่อสร้างสยาม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการสินค้าประเภทน้ีซ่ึงมีศักยภาพ
และแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนด้วย

ความเป็นเลิศในด้านปฏิบัติการ
ในปนีี ้บรษิทัไดพ้จิารณากรอบการปรบัปรงุงานตามแผนงานแบบบรูณาการเพือ่เพิม่
กำาไรขัน้ตน้ โดยไดก้ำาหนดแผนปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งฝา่ยปฏบิตักิารและฝา่ยการ
คา้ ทำาใหก้ารผลติสนิคา้สำาเรจ็รปูและการขายเพิม่ขึน้จากปกีอ่นประมาณรอ้ยละ 10 
โดยทั้ง 3 โรงงานผลิตเหล็กของบริษัท สามารถบริหารต้นทุนผลิตได้อย่างโดดเด่น 
ภายใต้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่จำากัด

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร 
บริษัทได้ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานกับบริษัท โดย
ในปีบัญชีน้ี ได้ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน ตลอดจนปรับปรุง
สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน  นอกจากน้ี ยังได้ดำาเนินโครงการแลกเปล่ียนพนักงาน
ท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือเรียนรู้งานระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ สำาหรับอัตราการลาออกของพนักงานในปีน้ีได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำากับดูแลกิจการ
การพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นส่วนสำาคัญส่วนหน่ึงของแผนธุรกิจของ
บริษัท บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำาปี 
2556 และรางวัล CSRI Recognition จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำาหรับ 
“โครงการเสริมปัญญากับทาทาสตีล” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองของเด็ก 
และเยาวชนน้ัน บริษัทยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเน่ืองไปในจังหวัดอ่ืนๆ จนถึงปัจจุบันน้ี 
บริษัทได้จัดทำามุมหนังสือให้กับโรงเรียนจำานวน 179 โรงเรียน ใน 36 จังหวัด ซ่ึงได้รับ
การช่ืนชมเป็นอย่างมากจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบในทุกจังหวัด

แนวโน้มธุรกิจในปี 2558
สภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัว ความไม่แน่นอนยังคงเป็นความ
ท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะท่ีประเทศจีน
เร่ิมดำาเนินโครงการปฏิรูปใหม่ จึงมีความเส่ียงท่ีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบเชิงลบในระยะส้ัน 
สืบเน่ืองจากการส่งออกสินค้าเป็นจำานวนมาก แต่จะเป็นผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม
เหล็กในระยะยาว

ปัญหาของการเมืองในประเทศท่ียังคงมีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลต่ออัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การท่ียังไม่มีรัฐบาลท่ีมีอำานาจเต็มทำางาน
อย่างเต็มรูปแบบ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในคร่ึงปีแรกจึงยังคงเป็นเร่ืองท่ียากย่ิงและ
เต็มไปด้วยความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีข้ึน 
เม่ือมีรัฐบาลเต็มรูปแบบ และมีมาตรการท่ีจำาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะเติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 2 - 4 อันเน่ืองมา
จากการดำาเนินโครงการต่อเน่ือง ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงอยู่ในช่วงเวลาท่ี
ต้องเผชิญกับความท้าทายและคาดว่ายอดผลิตจะลดลงในปีน้ี

ขณะท่ีความท้าทายต่างๆ ยังมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในภาคธุรกิจ บริษัทได้นำาวิธีการดำาเนิน
งานท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงในปีใหม่น้ี การปรับ
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์และการขายให้เหมาะสม รวมท้ังการยกระดับความสามารถใน
การผลิตสินค้าในบางเกรดคุณภาพจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับ
ตลาดท่ีมีความผันผวนอย่างมากได้ดีย่ิงข้ึน

ในการเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 น้ัน บริษัทคาดว่าการแข่งขัน
จะเพ่ิมมากข้ึน แต่ขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสอันดีสำาหรับแบรนด์ Tata Tiscon ท่ีจะ 
เข้าไปรุกตลาดในภูมิภาค บริษัทได้มองเห็นโอกาสท่ีดีในการท่ีจะใช้ศักยภาพของ
กิจการ ประกอบกับการกำากับดูแลกิจการท่ีโปร่งใสของบริษัท เพ่ือสร้างบทบาทท่ี
สำาคัญในอนาคตอันใกล้น้ี

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี พนักงาน ลูกค้า 
คู่ค้าท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดถึงแม้ในช่วงเวลาท่ียากลำาบาก ความ
เช่ือม่ันและความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นจะเป็นแรงบันดาลใจสูงสุด ซ่ึงบริษัทจะ
ทำางานด้วยความต้ังใจอย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ต่อไปอย่างแน่วแน่

สารจากคณะกรรมการ

นายราจีฟ  มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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นายคูชิค  ชัทเทอจี
ประธานกรรมการ

อายุ : 45

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม), University of Calcutta อินเดีย
• FCA (Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants  
 of India), Institute of Chartered Accountants of India

ประสบการณ์ทำางาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา อินคอร์โพเรท นิวยอร์ก
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิว มิลเลนเนียม ไอรอน คอร์โพเรท 
  แคนนาดา
2555 - ปัจจุบัน กรรมการคณะจัดการ/ Group CFO  
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา สตีล โอดิสา อินเดีย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา สตีล โกลบอล โพรคิวเม้นท์ จำากัด 
  สิงคโปร์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรโค อิสชูเออร์ จำากัด สิงคโปร์
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทาทา เมททาลิค จำากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา สตีล โกลบอล มินเนอร์รัล
  โฮลดิ้ง จำากัด สิงคโปร์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา สตีล อังกฤษ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา สตีล ยุโรป
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิวลิป ประเทศอังกฤษ โฮลดิ้ง 
  (หมายเลข 2) จำากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิวลิป ประเทศอังกฤษ โฮลดิ้ง 
  (หมายเลข 3) จำากัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทินเพลท จำากัด อินเดีย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี บัญชี, University of the East ฟิลิปปินส์
• Program for Management Development,   
 Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 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)
• Handing Conflicts of Interest: What the Board Should Do? (2008)

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

นายมาริษ  สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 71

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

*เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง
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ผศ. รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 66 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 29 กรกฏาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (22,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Michigan State University สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี บัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์ทำางาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ซาบีน่า
2543 - 2556  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 28 มีนาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Corporate Secretary (CSP 4/2003)
•  Director Certification Program (DCP 33/2003)
•  Audit Committee Program (ACP 13/2006)
•  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
•  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008)
•  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
 (MIR 2/2008)
• Role of the Compensation Committee Program (RCC 6/2008)
•  Role of Chairman Program (RCP 20/2008)
•  Director Certification Program Refresher Course
•  Successful Formulation and Execution Strategy (SFE 1/2008) 
•  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)
•  Chartered Director Class (CDC 7/2013)
•  Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 18/2013)
• How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 2/2013)

ประสบการณ์ทำางาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
2549 - 2552 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. สุรพล ฟู้ดส์
 

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายธราธร  เปรมสุนทร
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 51

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์ทำางาน
2539 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2546 - 2552  กรรมการ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
2544 - 2557  กรรมการ บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

*เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University มอนทรีออล แคนาดา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 Engineering College, Kota, Rajasthan
• Chevening Scholar, Leeds University อังกฤษ
• Advanced Management Program, CEDEP ฝรั่งเศส

ประสบการณ์ทำางาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา โพรเซสซิ่ง แอนด์ ดีสทริบิวชั่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาทา มาร์เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล 
  โลจีสติกส์ จำากัด
2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2554 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการใหญร่ว่ม บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) 
2550 - 2554 หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย - ผลิตภัณฑ์ ทรงแบน  
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย
2550 - 2550 หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ - ผลิตภัณฑ์ทรงยาว 
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย

นายปิยุช  กุปต้า
กรรมการบริษัท
คณะจัดการ

อายุ : 45 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 23 ตุลาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยรูร์คี อินเดีย
• PGDBM จาก XLRI อินเดีย
• Advance Management Program, CEDEP (INSEAD, ฝรั่งเศส)

ประสบการณ์ทำางาน
2553 - 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย
2551 - 2553 หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย
2549 - 2551 หวัหนา้ฝา่ยการตลาดและการขาย บรษิทั ทาทา สตลี อนิเดยี

นายราจีฟ  มังกัล
กรรมการบริษัท
คณะจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 46
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

*เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgically)
 สถาบันเทคโนโลยี มุมไบ อินเดีย

ประสบการณ์ทำางาน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท แนท สตีล โฮลดิ้ง จำากัด สิงคโปร์
2548 - 2553 Executive In Charge - Steel Pipe and Tubes Business
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย    

นายวิเวก  มาดาน  คามรา
กรรมการบริษัท
คณะจัดการ

อายุ : 47

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 Ohio State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน
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)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 University of Mumbai - อินเดีย 
•  Cost & Works Accountants 
 Institute of Cost & Works Accountants of India
•  Post Graduate Diploma in Management, 
 จาก Xavier Institute of Management, บูบาเนสวอร์ อินเดีย

ประสบการณ์ทำางาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 - 2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี 
  บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
2552 - 2554 หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ - ผลิตภัณฑ์ทรงยาว 
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย

นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต

อายุ  : 59

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 ตุลาคม 2546
สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (200,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายชิชิร์ วีเจย์  ปิมปลิก้า
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี

อายุ  : 46

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

นายศิโรโรตม์  เมธมโนศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

อายุ  : 51 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (220,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายไพฑูรย์  เชื้อสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา

อายุ  : 51

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายบริชวาล์จิด  โกด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ : 48

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 กันยายน 2554
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
 Ranchi University อินเดีย

ประสบการณ์ทำางาน
2554 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2552 - 2554 Chief Technology (Steel & Mills) 
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย
2544 - 2552 Head LP (Through Process Control)
  บริษัท ทาทา สตีล อินเดีย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย และการจัดการธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน
2555 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โครงการ
  บริษัท ทีเอสเอ็น ไวร์ จำากัด
2547 - 2555 ผู้จัดการส่วนการขายภายในประเทศ
  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำากัด

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายทรงศักดิ์  ปิยะวรรณรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

อายุ : 43

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 
 APS University, เรวา อินเดีย

ประสบการณ์ทำางาน
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

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 
 Bihar Institute of Technology อินเดีย

ประสบการณ์ทำางาน
2554 - 2555 ผู้จัดการโรงงาน - ชลบุรี
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2552 - 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส - MD office (MBF operation) 
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

นายจันดรา  โมฮาน  เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

อายุ : 48

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 กรกฏาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอรุน  คูมาร์  ชอว์ดารี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

อายุ : 54 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายวันเลิศ  การวิวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

อายุ : 49 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายชัยเฉลิม  บุญญานุวัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

อายุ : 46 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 31 กรกฎาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำางาน
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2554 - 2555  ผู้จัดการโรงงาน - ระยอง
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
2553 - 2554  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ผลิตเหล็กแท่ง
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2550 - 2553  ผู้จัดการส่วน - เหล็กรีด
  บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำางาน
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)

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
บริษัทมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำาหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2556 - 2557 ปี 2555 - 2556 ปี 2554 - 2555

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

14,610

6,841

1,131

103

22,685

2,495

164

-

19

2,678

25,363

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

566

440

44

8

1,058

35

46

-

-

81

1,139

624

415

59

6

1,104

40

30

-

1

71

1,175

 

759

346

52

6

1,163

126

8

-

1

135

1,298

57.61

26.97

4.46

0.40

89.44

9.84

0.64

-

0.08

10.56

100.00

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

 ภายในประเทศ

 เหล็กเส้น

 เหล็กลวด

 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

 อื่นๆ

 รวมรายได้จากการจัดจำาหน่าย
     ภายในประเทศ

 ส่งออก

 เหล็กเส้น

 เหล็กลวด

 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

 อื่นๆ

 รวมรายได้จากการส่งออก

 รวมรายได้จากการจัดจำาหน่ายทั้งสิ้น

รายได้จากการขาย 2556 - 2557 (ล้านบาท)

เหล็กลวด
6,841 (26.97%)

ส่งออก
2,678 (10.56%)

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
1,131 (4.46%)

เหล็กเส้น
14,610 (57.61%)

อื่นๆ
103 (0.40%)

1 2

35 4
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การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล 
จำากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท NTS 
ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บริษัท SISCO และ SCSC ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท 
ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS, SISCO และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิต
เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และเหลก็เพลา บรหิารงานโดยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ด้านธุรกิจเหล็กจาก บริษัท ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย และทีมผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถจากบริษัท NTS, SISCO และ SCSC

การดำาเนินงานของบริษัทเป็นการดำาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมี 
บริษัทเป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะ
ดูแลด้านการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทกำาหนดไว้ 
ทั้งด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหา วัตถุดิบ การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ Tata Steel Limited (“TSL”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน

โครงสร้างการถือหุ้น

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
(“SCSC”)

บจก. เหล็กสยาม (2001)
(“SISCO”)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
(“NTS”)

99.76% 99.99% 99.99%

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1.  เหล็กเส้น
 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลำาดับ เหล็กเส้นกลมผลิตตาม 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR 24  
 และเหลก็ขอ้อ้อยผลติใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) 
 เลขที่ 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นนี้ 
 ใชป้ระโยชนห์ลากหลายในอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง เชน่ คอนกรตีเสรมิเหลก็ในงาน 
 ถนน สะพานเสาตอม่อ อาคาร บ้าน และงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น
 

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย โดยมีคุณสมบัติ 
 สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนแผน่ดนิไหวภายใตช้ือ่ ทาทา ทสิคอน เอส ซปุเปอร ์
 ดั๊กไทล์ ชั้นคุณภาพ SD 40 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. มีคุณสมบัติ 
 ตามมาตรฐานสากลเทียบเท่าเหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว 
 จากทั่วโลก มั่นใจได้ว่าโครงสร้างอาคารในพื้นที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว 
 ในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยมากขึ้น

ร้อยละ 100 ดำาเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ ท้ังนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายอินเดีย 
และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลากหลายหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศ
อินเดีย แม้ว่า TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
TSTH อย่างเต็มที่ในเรื่องการดำาเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow 
ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทาง
สำานักงานเครือข่าย ด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลื่อนกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ทรงยาวในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำาลังการผลิตสำาหรับแต่ละบริษัทย่อย บริษัทมี 
นโยบายในการจัดสรรกำาลงัการผลติสำาหรบัแตล่ะบรษิทัย่อยดว้ยเป้าหมายทีจ่ะทำาให้
เกิดผลกำาไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความชำานาญเฉพาะและความสามารถใน
การผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ สามารถผลิตสินค้าได้
หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่าง
เต็มที่

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)
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2.  เหล็กลวดคาร์บอนต่ำา
 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำาชั้นคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A 
 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-16 มม. และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 และมาตรฐาน JIS G3503 (1980) และ 
 JIS G3507 (1991) ตามลำาดับ เหล็กลวดนี้ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
 ผลิตเหล็กลวดต่างๆ เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี 
 ลวดหนาม ลวดเชื่อม ลวดเบอร์ สกรู และน๊อต เป็นต้น

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

4.  เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ เช่น เหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำา 
 ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 

 1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ประโยชน์ 
 หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทำาโครงหลังคา เสาไฟฟ้า และ 
 โครงป้ายโฆษณา เป็นต้น

5.  เหล็กเพลา
 เหล็กเพลาเป็นเหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19 - 40 มม. สำาหรับ 
 ชั้นคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม JIS G3101 
 (1995) สำาหรับการใช้งานทั่วไป และชั้นคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตาม 
 มาตรฐาน JIS G4051 (1979) สำาหรับการใช้งานพิเศษ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 
 ใช้ในภาคยานยนต์และวิศวกรรมทั่วไป

6.  เหล็กเส้น ตัด และ ดัด สำาเร็จรูป
 ผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดพับนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่มีคุณภาพของ 
 บริษัทเป็นวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละราย  
 ซึ่งช่วยในเรื่องการประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้นทุนการขนส่งนอกจากนั้น 
 ลูกค้ายังสามารถประหยัดการใช้เหล็กได้ เนื่องจากไม่มีเศษเหลือจากการ 
 ตัดพับเอง ที่บริเวณงานก่อสร้าง

รายละเอียดนโยบายและกำาลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

 กำาลังผลิต (ตันต่อปี)     

  - เหล็กเส้น 400,000 - 500,000 900,000

  - เหล็กลวด 400,000 230,000 - 630,000

  - เหล็กรูปพรรณ - 170,000 - 170,000

 กำาลังผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000

ที่มา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

ณ เดือนมีนาคม 2557  มีอัตราการใช้ประโยชน์ของกำาลังการผลิตจากจำานวนผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปรวม 1,282,500 ตัน คิดเป็น 75 % 

NTS รวมSISCO SCSC

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัท ซึ่งประกอบด้วย SISCO, SCSC และ NTS ได้รับการ
รบัรองระบบบรหิารงานดา้นคณุภาพในการผลติสนิคา้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
(มาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพ), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2004 (มาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และได้
รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานตาม
มาตรฐาน TIS 18001:2554 และ OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานสากลสำาหรับระบบ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

การจัดหาผลิตภัณฑ์
หน่วยงานจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รับผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก, 
เหล็กแท่ง, วัตถุดิบ, วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร, วัสดุใช้ใน
การผลิต, งานบริการ, งานขนส่ง และงานพิธีการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
ซึง่ดำาเนนิงานดว้ยทีมงานมืออาชพีจำานวนประมาณ 50 คน ประจำาอยูท่ีส่ำานักงานใหญ ่
และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสระบุรี (เหล็กสยาม (2001)) โรงงาน
ระยอง (เหล็กก่อสร้างสยาม) และโรงงานชลบุรี (เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป)

โดยหนว่ยงานจดัหาไดมุ้ง่เนน้การจดัหาสนิคา้ทีม่คีณุภาพ มคีวามคุม้คา่ และสง่มอบ
สนิคา้ในปรมิาณทีต่อ้งการ ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัปรมิาณสนิคา้
คงคลังและแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัท
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หน่วยงานจัดหามีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานบริหาร Supply chain เพื่อ 
ประมาณการความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลัง
อย่างเหมาะสมกับนโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรักษาระดับต้นทุนทาง
ดา้นสนิค้าคงคลงั ในขณะเดยีวกนัสามารถสนบัสนนุกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง 

การดำาเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการดำาเนินงานสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การจัดหาของกลุ่มบริษัททาทา สตีล โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดหาของทุกบริษัทในกลุ่ม เพ่ือมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการจัดหาอย่างต่อ
เนื่อง เช่น การใช้กลยุทธ์การจัดหาตามประเภทสินค้า การเพิ่มจำานวนการทำา
สัญญาจัดหาเชิงกลยุทธ์ การใช้ระบบจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้เหมาะสม 
กบัคู่คา้และประเภทสนิคา้ และการสัง่ซือ้สนิคา้ทีม่กีารสัง่ซือ้อยูส่ม่ำาเสมอเปน็ประจำา 
โดยระบบจัดหาอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหา รวมถึงมีนโยบาย
การจัดหาที่ชัดเจนเพื่อรองรับรูปแบบการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ อย่าง
เหมาะสมซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่บริษัทมีการพัฒนา
บุคลากร กระบวนการ วิธีการเทคนิค อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สำาหรบัการจดัหาผลติภณัฑข์องกลุม่บรษิทัทาทา สตลี ซึง่ประกอบดว้ย ทาทา สตลี
อนิเดีย,  ทาทา สตลี ยุโรป,   Nat Steel และ ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ไดม้กีารบรหิาร
จดัการกระบวนการจดัซือ้ตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัระดบัโลก (Procurement 
Operating Model : POM) โดยมีการกำาหนดกลยุทธ์สำาหรับการจัดหาที่สอดคล้อง
กับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัททาทา สตีลตระหนักถึงความสำาคัญของ
การจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
กับผู้จัดจำาหน่ายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดี 
กบัผูจ้ดัจำาหนา่ยทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยหลกัของทางจดัหาผา่นการสรา้งโครงการเพือ่
ปรับปรุงกระบวนการจัดหาร่วมกันทั้งทางผู้จัดจำาหน่าย ฝ่ายจัดหา รวมถึงผู้ใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อได้ประโยชน์ทั้งในแง่การปรับปรุงกระบวนการ การแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้จัดจำาหน่ายและฝ่ายจัดหา (Best practice) ซึ่ง
นำาไปสู่การลดต้นทุน

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการดำาเนินงานจัดหาจากแหล่ง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเน้นที่
คุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักในระดับต้นทุนที่สมเหตุสมผล สัดส่วนของการจัดหา
ภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 
ตามลำาดับ ทั้งนี้ การจัดหาส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศเนื่องจากสามารถลด
ต้นทุนในแง่ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินได้

นอกจากนี้กลุ่มบริษัททาทา สตีล ได้ตระหนักถึงบทบาทความสำาคัญของการจัดหา
เศษเหล็ก รวมถึงวัตถุดิบหลักที่สำาคัญต่อกระบวนการผลิต เช่น เฟอร์โร อัลลอยส์ 
ซึง่มีผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติ จงึมกีารกำาหนดลกัษณะการจดัซือ้โดยม ีLead  Buys 
ซึ่งทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการใช้งาน การตลาด และผู้ขาย มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน และวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันทั้งนี้เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพของการจัดหาให้สูงที่สุด

โครงสร้างการดำาเนินงาน
หน่วยงานจัดหา บริษัทได้จัดระบบการทำางานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภท
สินค้า และหมวดหมู่ในการใช้จ่าย ออกเป็น 5 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  การจัดหาเศษเหล็ก
ค่าใช้จ่ายหลักมากกว่า 75% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากการจัดหาเศษเหล็ก 
โดยแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ ดังนี้ คือ เศษเหล็กในประเทศ เศษเหล็กต่างประเทศ 
และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทั้งนี้กลยุทธ์พื้นฐานคือการจัดหาเศษเหล็กภายใน
ประเทศให้ได้มากที่สุด ส่วนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการจะนำาเข้าเศษเหล็ก
จากต่างประเทศ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานจัดหาในแต่ละ
ประเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการจัดหา 
เศษเหล็กภายในประเทศเป็นสัดส่วนถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในการจัดหา 
เศษเหล็ก ซ่ึงจัดหาจากผู้จัดจำาหน่ายรายหลักโดยถือเป็นผู้จัดจำาหน่ายระดับ
กลยุทธ์ โดยสัดส่วนปริมาณเศษเหล็กในประเทศท่ีทางบริษัทจัดหาจาก 
ผู้จัดจำาหน่ายดังกล่าวรวมกันประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มี
การแบ่งตลาดเศษเหล็กในประเทศแยกตามกลุ่มของผู้จัดจำาหน่ายเศษเหล็ก 
และตามประเภทของเศษเหล็ก โดยทีมจัดหาเศษเหล็กได้พัฒนาและเลือกใช้
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับผู้จัดจำาหน่ายแต่ละราย และประเภทของเศษเหล็ก 
โดยมีเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้เกิดมูลค่าประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งาน 
สูงสุดทั้ง 3 โรงงาน

2.  การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำารุงรักษาการผลิต
จัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำารุงรักษาเครื่องจักร เช่น ตลับลูกปืน, อุปกรณ์
ไฟฟา้, ระบบไฮดรอลคิ, ระบบบำาบดัน้ำาเสยี, เครือ่งกรอง, สายพานลำาเลยีง และ
อื่นๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
น้ำามันเชือ้เพลงิ และลกูกลิง้สำาหรบัรดีเหลก็ สนิคา้ในหมวดเหลา่นีจ้ะอยูภ่ายใต้
การดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา

3.  การจัดหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และการบริการ
 ทีมจัดหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟ และวัสดุ 
 ปรุงแต่งท่ีใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) โดยดำาเนินงาน 
 จดัหาภายใตค้วามรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิระหวา่ง ฝา่ยจดัหาของบรษิทั ทาทา 
 สตีล (ประเทศไทย) กับหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุ่มทาทา สตีล โดย 
 เป้าหมายหลักคือการหาแหล่งวัตถุดิบท่ีดีเหมาะสมกับมูลค่าและราคาท่ีเหมาะสม 
 ในการผลิตของบริษัท งานโลจิสติกส์ และงานบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการนำา 
 เข้าสินค้ามีการประสานงานและทำางานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานจัดหา 
 โลจิสติกส์และบริษัทในกลุ่มทาทาสตีล เป้าหมายหลักคือการจัดการขั้นตอน 
 กระบวนการขนสง่ตามแตล่ะวธิท่ีีจะทำาให้สนิคา้ขนสง่ไดต้รงตามเวลาทีต่อ้งการ 
 ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การประสานกับนโยบายของบริษัทถือเป็น 
 สิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการกำาจัดความเสียหายต่างๆ ที่จะ 
 เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน 

4.  การจัดหาที่โรงงาน
เนือ่งจากมีกจิกรรมงานบรกิาร งานจัดหาแรงงาน และงานจัดหาวสัดสุิน้เปลอืง
ทีโ่รงงานทัง้ 3 แหง่ บรษิทั จงึไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานจดัหาของแตล่ะโรงงาน
เป็นผู้ให้บริการ กับผู้ใช้งานภายในโรงงาน เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก 
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เพ่ิมความคลอ่งตวัและความยดืหยุน่ในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ประจำาอยู่ท่ีโรงงานทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้รับบริการจะได้
รับการบริการตรงตามความต้องการ

 
5.  การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา

หน่วยงานจัดหา บริษัทได้รับนโยบายให้ดำาเนินการจัดหาภายใต้รูปแบบ 
การดำาเนินการจัดหา ซึ่งได้มีการพัฒนากรอบการทำางาน ปรับปรุงฐานข้อมูล 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 หลัก
 วตัถดุบิหลกัสำาคญัสำาหรบักระบวนการผลติคอื เศษเหลก็ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง 
 ราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทานของเศษเหลก็จากทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
  ทั้งนี้อุปสงค์หรือความต้องการใช้เศษเหล็กภายในประเทศปีละประมาณ 
 6.2 ล้านตัน แต่อุปทานภายในประเทศ มีเศษเหล็กหมุนเวียนใช้เพียงปีละ 
 ประมาณ 5.5 ล้านตัน ทำาให้ต้องมีการนำาเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศปีละ 
 ประมาณ 7 แสนตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556) เนื่องจากต้นทุนการผลิตกว่า 70%  
 มาจากเศษเหล็ก การผันผวนของราคาเศษเหล็กจึงมีผลกระทบอย่างเป็น 
 นัยสำาคัญต่อกำาไรของบริษัท เพ่ือเป็นการลดอัตราความเสี่ยง บริษัทได้มี 
 นโยบายการตัง้ราคาขายของผลติภณัฑโ์ดยจะพิจารณาจากตน้ทนุขายควบคูก่บั 
 ราคาตลาด ณ ขณะนัน้ นอกจากนี ้มกีารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูจ้ดัจำาหนา่ย 
 เพ่ือสามารถจดัหาเศษเหลก็ทีม่คีณุภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัแผนการผลติ 
 ของบริษัท เพื่อเป็นการลดปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคา 
 เศษเหล็กลงได้ บริษัทดำาเนินการผลิตโดยอาศัยสินค้าคงคลังเป็นหลัก เพื่อลด 
 ผลกระทบจากราคาเศษเหล็กที่ผันผวน

2. ปจัจยัความเสีย่งทางดา้นการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
 ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัท มีสัดส่วนของการนำาเข้า 
 ประมาณร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการจัดหาทั้งหมด ทางฝ่ายจัดหาของ 
 บริษัทมีการลดความเส่ียงดังกล่าวโดยมีการติดตามสถานการณ์รวมถึงมี 
 การสื่อสารกับฝ่ายการเงินเพ่ือให้ทราบถึงสถานะการเงินของบริษัทและ 
 นโยบายการเงินที่ทางฝ่ายการเงินใช้เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์ 
 ขณะนั้น ทั้งนี้ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 จากการนำาเข้าวัตถุดิบต่างๆ ได้

3. ปจัจยัความเสีย่งทางดา้นความสม่ำาเสมอของคณุภาพและ 
 ปริมาณของวัตถุดิบหลัก
 หนึง่ในปจัจยัความเสีย่งทีส่ำาคญัคอืวตัถดุบิจำาพวกเฟอรโ์ร อลัลอยส ์เนือ่งจากใน 
 ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าทดแทนสินค้าประเภทดังกล่าว รวมถึงการควบคุมระดับ 
 ราคาเป็นไปได้ยากเนื่องจากระดับราคาแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของ 
 ตลาดโลก จึงทำาให้การจัดหาวัตถุดิบมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท 
 ได้มีการป้องกันความเสี่ยงโดยจัดต้ัง Lead buys ผ่านสิงค์โปร์, อินเดีย,  
 ประเทศไทย และยุโรป โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกัน และการรวบรวม 

 ปริมาณการซื้อ เพื่อเพิ่มอำานาจในการต่อรองมากขึ้น อีกทั้งสามารถเพ่ิม 
 ความม่ันใจ จากการจัดหาจากแหล่งจำาหน่ายท่ีน่าเช่ือถือทางด้านคุณภาพ  
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านความสม่ำาเสมอของคุณภาพและ 
 ปริมาณของวัตถุดิบที่สำาคัญต่อกระบวนการผลิต

 สำาหรับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวน 
 การผลิต ทางบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการจัดทำาสัญญาระยะยาว 
 กับผู้ผลิตและเป็นบริษัทชั้นนำาของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน 
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาและม่ันใจได้ว่าจะสามารถมี 
 ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง

4. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการขาดแคลนแรงงาน       
 ลกัษณะแรงงานแบง่ออกเปน็ 2 ประเภท ไดแ้ก ่แรงงานฝมีอื และแรงงานทัว่ไป 
 สำาหรับแรงงานฝีมือ บริษัทมีนโยบายด้านแรงงานต่างๆ เช่น การฝึกอบรม 
 พนักงาน สวัสดิการ และเน้นถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน นอกจากนี้ 
 มีนโยบายการจ่ายค่าแรงล่วงเวลา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพิ่มเติม เนื่องจาก 
 การทำางานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น การทำางานท่ามกลางฝุ่นควัน 
  หรอื ความรอ้น เป็นตน้ ท้ังนี ้เพือ่เป็นแรงจูงใจและพฒันาฝมืีอแรงงานเพือ่เพิม่ 
 ผลผลิตให้แก่บริษัท 

 ส่วนแรงงานท่ัวไป บริษัทใช้ผู้รับเหมาในการดำาเนินงาน และมีการจัดหาการ 
 ประกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการทำางานให้ อย่างไรก็ตามแรงงานในกลุ่มนี้ 
 มีแนวโน้มขาดแคลน เนื่องจากอุปสงค์แรงงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการ 
 ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทจึง 
 ไดจ้ดัหาแรงงานถกูกฎหมายจากประเทศใกลเ้คยีง เชน่ พมา่ ลาว และกมัพชูา  
 เพื่อให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดจาก 
 การขาดแคลนแรงงาน

จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจัดหา 
ประเด็นสำาคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความสำาคัญนอกเหนือจากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ คือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยทางบริษัทปฏิบัติตามจรรยา
บรรณในการดำาเนินธุรกิจซึ่งรับนโยบายหลักมาจากบริษัทแม่ หรือ Tata Code of 
Conduct : TCOC อย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นการทำางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของการจัดหาทั่วทั้งกลุ่มบริษัททาทา สตีล ดังนี้

• สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเอกภาพที่ปรากฎต่อธุรกิจ
• มอบคุณค่าและนวัตกรรมที่สูงสุดต่อสัมพันธภาพของคู่ค้าและผู้ใช้บริการ
•  ยึดมั่นต่อพันธสัญญาท่ีทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าง 
 เท่าเทียมและเหมาะสม
•  ปรับปรุงระบบการทำางานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพ่ือ 
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดหา
•  ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั้งหน่วยงานจัดหาในแต่ละประเทศ
•  สนับสนุนให้การทำางานสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัททาทา สตีล
•  รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการ 
 ดำาเนินธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การตลาด

ตลาดภายในประเทศ 

1. เหล็กเส้น
บริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยดำาเนินการผ่านเครือข่ายของผู้จำาหน่ายสินค้าใน
กรุงเทพและปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในส่วน
ของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทน้ัน จะจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับเหมา 
และเจา้ของโครงการในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลโดยตรง ในปทีีผ่า่นมาบรษิทั
สามารถเพิม่ยอดขายผา่นตวัแทนในตา่งจงัหวดัไดม้ากขึน้รอ้ยละ 40 เมือ่เทยีบ
กับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตของยอดขายของบริษัทอย่างมี 
นัยสำาคัญตามการเติบโตของกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ที่มีการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปีที่ผ่านมา รวมถึงการมีแผนเพิ่มจำานวนสาขาอย่าง 
ตอ่เนือ่งในปตีอ่ไป ดงันัน้จึงทำาใหแ้บรนด ์TATA TISCON มคีวามแขง็แกรง่มากขึน้ 
จนทำายอดขายได้มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 
ร้อยละ 33 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29) การใช้แนวทางการขายแบ่งออกตาม 
ภาคต่างๆ นั้นแตกต่างไปจากวิธีการที่คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น 
ที่การขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า ยอดขายในพื้นที่ต่างๆ 
ดังกล่าวไม่มีความผันผวนมากนัก และมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำาไรให้
บริษัทสูงกว่าคู่แข่งในลำาดับถัดไปมาก ในส่วนของความพยายามที่จะปรับปรุง
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงให้ความสำาคัญกับ
ผลติภณัฑใ์หมเ่ปน็เหลก็ตา้นแรงสะเทอืนแผน่ดนิไหวในชือ่ ทาทา ทสิคอน เอส 
ซปุเปอรด์ัก๊ไทล ์โดยไดท้ำาการตลาดทีจ่งัหวดัเชยีงใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑ์
ดังกล่าวเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกใหม่ในการ
เสรมิความมัง่คงแขง็แรงใหก้บัโครงสรา้งของอาคารในเขตพ้ืนทีเ่สีย่งตอ่ภยัจาก
แผน่ดนิไหว ผลติภณัฑใ์หมน่ีไ้ดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งด ีและกำาลงัอยูร่ะหวา่ง
ที่จะขยายตลาดไปยังเขตพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติมอีก

2. เหล็กลวด 
 LCWR เป็นเหล็กลวดที่บริษัทจัดจำาหน่ายไปยังผู้ผลิตสินค้าสำาเร็จรูป เช่น ตะปู  
 รั้ว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็นต้น สำาหรับเหล็กลวดพิเศษ เช่น HCWR  Y11  
 และ CHQ จะถกูสง่ใหก้บัผูผ้ลติลวดเหลก็แรงดงึสงู สำาหรบังานคอนกรตีอดัแรง  
 (PC wires และ PC strands) ลวดเชื่อมในอุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ขั้วไฟฟ้า  
 ลวดเหลก็สำาหรบัลวดขอบยางรถยนต ์(Tire bead wires) และ ลวดเหลก็สำาหรบั 
 งานขึน้รปูสปรงิ เปน็ตน้ ซึง่เปน็การขายไปยงัลกูคา้กลุม่ผูผ้ลติโดยตรงเป็นหลกั

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
 ปจัจบุนัชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยสำาหรบัผลติภณัฑป์ระเภทนีค้อื ผา่นทางตวัแทน 
 จำาหน่ายซึ่งจะกระจายสินค้าต่อไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิตแปรรูป

4.  เหล็กเพลา
 บริษัทจัดจำาหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทั่วไป รวมถึง 
 ผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว

5.  เหล็กเส้น ตัด และ ดัด สำาเร็จรูป
 เป็นบริการพิเศษท่ีให้แก่ผู้รับเหมา โดยเหล็กท่ีถูกดัดเป็นรูปทรงต่างๆ ถูกส่ง 
 โดยตรงไปยังโครงการตามรายการสั่งตัดที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อเป็นการลด 
 ความสูญเสียเหล็กเส้นท่ีเหลือเศษจากการ ตัดและดัดท่ีหน้างาน อีกทั้งยัง 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดการใช้แรงงาน ซึ่งเป็น 
 ปัญหาใหญ่สำาหรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
สม่ำาเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่ในกลุม่เหลก็ลวดพเิศษสำาหรบังาน
อตุสาหกรรมยานยนต ์อาทเิชน่ เหลก็ลวด ER70S-6 สำาหรบัการใชง้านเปน็ลวดเชือ่ม 
CO

2
 wire เหล็กลวด SWRH77B สำาหรับงานสปริงโช้คอัพในรถจักรยานยนต์ (Shock 

Absorber) และเหลก็ลวด 10B21 10B22 สำาหรบังานนอ๊ต สกร ูในอตุสาหกรรมยานยนต ์
และงานก่อสร้าง เป็นต้น

ตลาดส่งออก
บริษัทส่งออกท้ังเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศ
อาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ โดยผ่าน
ทางเครือข่ายการกระจายสินค้าท่ีเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งออกสินค้า
เหล็กเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON ไปประเทศอินเดีย โดยได้รับ
การสนับสนุน จากเครือข่ายกระจายสินค้าของ ทาทา สตีล อินเดีย

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ 
คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ผู้ผลิตที่มีเตาหลอม
แบบไฟฟ้า (EAF) และผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) ผู้ผลิตที่มีเตาหลอม
แบบไฟฟ้า จัดหาเศษเหล็กทั้งจากภายในประเทศ และนำาเข้าจากต่างประเทศเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่เรียกว่าเหล็กแท่งซึ่งจะถูกนำา
ไปผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็ก
พิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าจะซื้อเหล็กแท่งในตลาดเพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป 

เม่ือพิจารณาถึงกำาลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว เห็นได้อย่างชัดว่า
ปริมาณการผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาดในประเทศ เนื่องมาจากข้อมูล 
ท่ีว่าผู้ผลิตเหล็กเส้นในตลาดมีมาก จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในภาค
เหลก็เสน้ สว่นเหลก็ลวดมผีูผ้ลติในประเทศจำานวน 3 - 4 ราย โดยเหลก็ลวดคาร์บอนสงู 
ถกูนำา เขา้จากประเทศจนี ญีปุ่น่ และเกาหล ีเปน็ตน้ นบัตัง้แตป่ ี2554 มปีรมิาณการ 
นำาเขา้สนิคา้เหลก็ลวดสงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญัจากสาธารณรฐัประชาชนจนี ผลติภัณฑ์
ตา่งๆ ดงักลา่วเปน็ประเภททีผู่น้ำาเขา้สามารถประหยดัอากรนำาเขา้ได ้5% ในขณะที่
ผู้ส่งออกในจีนก็สามารถขอคืนภาษีได ้9% ด้วยเหตุนี้จึงเปน็สาเหตุใหผู้้ใช้เหล็กลวด 
ในประเทศหันไปนำาเข้าเป็นจำานวนมาก จนส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศต้องมีการปิดหน่วย
ผลิตเหล็กลวดไปบางส่วนหรือปิดไปท้ังหมด ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มเอเชียตะวันออก 
เฉยีงใตก้ป็ระสบปญัหานีเ้ดยีวกนั และรฐับาลตา่งๆ ไดก้ำาหนดมาตรการเพือ่ปอ้งกนั 
ไม่ให้มีการนำาเข้าในลักษณะดังกล่าว ส่วนภาครัฐของไทยได้พิจารณาและออกมาตรการ 
ตอ่ตา้นการทุม่ตลาดโดยเรยีกเกบ็ภาษสีนิคา้หมวด High Carbon Wire Rod ทีน่ำาเขา้ 
จากประเทศจีน ในอัตราร้อยละ 5.17 ถึง ร้อยละ 34
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ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 2556 3.96  -2.2  2.93  18.1  0.96  7.0  5.93  5.1 

 2555  4.05  11  2.48  25.9  0.89  3.5  5.64  18.5 

 2554 3.65 -0.3 1.97 14.5 0.86 13.2 4.76 3.0

การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2554 - 2556

ปริมาณ
การผลิต
(ล้านตัน)

อัตราการ
เติบโต
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)

นำาเข้า

(ล้านตัน)

ส่งออก

(ล้านตัน)

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)

ตลาดต่างประเทศ - การส่งออก
บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว 
พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบริษัทยังมีการส่งสินค้า
เหลก็เสน้ไปยงัประเทศอนิเดยีอกีดว้ย เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่รายรบัสงูสดุ ทัง้น้ีเนือ่งมาจาก 
การมีเครือข่ายการจัดจำาหน่ายที่ดีและมีระบบ จึงส่งผลให้เหล็กเส้นตรา TATA 
TISCON มีราคาขายที่ดี และจากการที่บริษัทสร้างความต่อเนื่องในการทำาธุรกิจ 
จึงได้รับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าในอาเซียนอย่างสม่ำาเสมอ การแข่งขันส่วนใหญ่มาจาก 
ผูป้ระกอบการในประเทศ และจากประเทศจนี โดยบรษิทัมสีดัสว่นการขายในตลาด
ต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 10

ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2556 ยังคงเป็นปีแห่งความยากลำาบากสำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กของโลก โดย
ความต้องการใช้เหล็กมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงต่ออย่างเนื่องและเห็นได้ชัด 
นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤตยูโรโซน ต่อเนื่องถึงปี 2556 โดย
ผลกระทบดังกล่าวทำาให้ปริมาณการขายเหล็กลดลงและส่งผลต่อความผันผวน
ของราคาสินค้าเหล็กอย่างมีนัยสำาคัญ ผู้ผลิตทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับสภาพท่ีมี 
การเติบโตของอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทำาให้มีการใช้พลังการผลิตในอัตราเฉลี่ย 
ยงัคงอยูท่ีป่ระมาณต่ำากวา่รอ้ยละ 80 นอกจากนี ้การทีร่าคาสนิคา้เหลก็มกีารปรบัตวั 
ลดต่ำาลงและมีการชะลอตัวของอุปสงค์ ยังคงเกิดจากปัญหาเดิมที่มีการทุ่มเหล็ก
ในตลาดโลกของประเทศจีนมาตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 ในขณะที่ปริมาณ 
การใชเ้หลก็ในจนี ซึง่เปน็ผูผ้ลติและผูบ้รโิภครายใหญท่ีส่ดุของโลก คาดวา่จะเตบิโต
ในอัตราที่ลดลง หรือเติบโตราวร้อยละ 3 ในปี 2557 จากการเติบโตขึ้นร้อยละ 6 

ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุปสงค์ในสหภาพยุโรปจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
ตามการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2557  

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ความต้องการใช้เหล็กยังคงมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ปี 2556 และมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 4.6 ซึ่งสูงกว่าในปี 2555 และ
ยังเป็นที่คาดกันว่าภูมิภาคนี้จะยังคงมีการเติบโตเช่นเดียวกันต่อไปอีกในปี 2557 
อย่างไรก็ดีปัญหาสำาคัญของผู้ผลิตเหล็กในภูมิภาคนี้ยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของ
การใช้กำาลังการผลิต ซึ่งประสบปัญหาจากการนำาเข้าเหล็กราคาต่ำาจากประเทศจีน 
โดยบรรดากลุม่ผูผ้ลติในเอเชยีอาคเนย์ยังคงพยายามเสนอปัญหานีต้อ่รฐับาลของตน 
เพือ่ขอใหช้ว่ยแกไ้ขปญัหาของผูผ้ลติในประเทศโดยการกำาหนดใหม้กีารสอบสวนวา่
มีการทุ่มตลาดในการนำาเข้าเหล็กดังกล่าวหรือไม่ 

สำาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับ 
ผลกระทบในชว่งครึง่ปหีลงั จากปญัหาเรือ่งความไมแ่นน่อนทางการเมอืง อนันำาไปสู่
การชะลอตวัในดา้นการลงทนุของภาครฐั และสรา้งความไมม่ัน่ใจตอ่ภาวะเศรษฐกิจ 
ทั้งในกลุ่มของภาคเอกชนในประเทศ และการลงทุนจากต่างประเทศ ที่มีการชะลอ
ตวัลงเพือ่รอความชดัเจนในการแกป้ญัหาของประเทศ ทำาใหม้อีตัราการเตบิโตอยูท่ี ่
ร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตราการเติบโตของอุปสงค์ในการใช้เหล็ก
อยู่ที่ร้อยละ 4.5 โดยมีการบริโภคเหล็กสูงขึ้นไปแตะระดับ 17.7 ล้านตันในปี 2556 
และมีอัตราการบริโภคเหล็กของคนไทยสูงขึ้นจาก 262 กก./คน/ปี ในปี 2555 เป็น 
274 กก./คน/ปี ในปี 2556 (ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2557 - 2558
จากปัญหาทางด้านการเมือง และการชะลอตัวในภาคการลงทุนของภาครัฐในปี 
2557 รวมทั้งการประเมินอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มคงท่ี 
หรือเติบโตเพียงเล็กน้อย โดยคาดว่าจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0 ถึง 3.5 การเติบโต 
ดังกล่าวมีสาเหตุจากการเติบโตในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และ
การขยายตัวของการส่งออกตามแนวโน้มการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
ในยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จากการที่ประเทศไทยสามารถรักษาระดับ
เงนิเฟอ้ใหอ้ยูใ่นระดบัต่ำาและรกัษาเสถยีรภาพของอตัราดอกเบีย้ไวไ้ด ้สง่ผลใหม้กีาร 
หล่ังไหลเข้ามาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย การส่งออก 

ยังคงทำาให้ประเทศไทยไดร้บัเงนิตราตา่งประเทศอย่างตอ่เนือ่ง ผลทีต่ามมากค็อืการ
คาดการณว์า่การบรโิภคเหลก็ภายในประเทศนา่จะสงูมากกวา่ 18 ลา้นตนัในป ี2557 
ซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว 
คาดวา่การบรโิภคจะเตบิโตขึน้กวา่ 6.1 ลา้นตนั ซึง่เท่ากบัเป็นการเตบิโตราวรอ้ยละ 2 
มากกว่าปีที่ผ่านมาก อย่างไรก็ตาม การนำาเข้าเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนยังคง 
เป็นปัญหาสำาคัญที่สุด ที่ยังคงสร้างแรงกดดันต่อปริมาณและราคาเหล็กของผู้ผลิต
ในประเทศต่อไป
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บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้กำาหนดให้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นส่วนสำาคัญในกระบวนการวางแผนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร และเป็น 
สิ่งสนับสนุนทางธุรกิจที่สำาคัญคือกระบวนการพิจารณาทบทวนของฝ่ายบริหาร 
บรษิทัไดว้างโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งขึน้เพือ่สง่เสรมิใหจ้ดัการความเสีย่งดว้ย
วธิกีารคาดการณไ์ปขา้งหนา้ ซึง่จะชว่ยใหบ้รษิทัสามารถเผชญิและจดัการกบัความ
เสีย่งเพือ่บรรเทาผลกระทบจากความเสีย่งตา่งๆ ไดโ้ดยในขณะเดยีวกนักจ็ะชว่ยให้
บรษิทัสามารถแสวงหาโอกาสทีม่อียู ่เพ่ือกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์างดา้นธรุกจิตอ่ไป

การที่บริษัทดำารงอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจในหลายด้าน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดทำา
และรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจโดยละเอียด สถานการณ์ด้านการตลาด รวมถึงศักยภาพขององค์กร โดยใน
การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะไดม้กีารพจิารณาและเปรยีบเทยีบใน
ปจัจยั และภารกจิงานดา้นตา่งๆ ทัง้หมด ประกอบกบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้ลกัๆ ทีบ่รษิทั
ได้ประสบหรือเผชิญมา และดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เพือ่กำาหนดมาตรการและกลยุทธใ์นการบรรเทาความเสีย่งดงักลา่วไวล้ว่งหนา้ ทัง้นี ้
ได้มีกระบวนการจัดลำาดับความสำาคัญเร่งด่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ควบคู่
ไปกับการมอบหมายงานให้แต่ละส่วนงานรับไปดำาเนินการเป็นการเฉพาะเจาะจง 
เพือ่ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

นับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมืองซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ดังน้ัน 
เพื่อเป็นการรับมือกับสภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในระยะยาว บริษัทจึงได้ 
มุ่งเน้นในด้านสำาคัญต่างๆ เช่น มอบหมายให้ทุกสายงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าและผู้จัดจำาหน่าย มีการคุมต้นทุน และบริหารจัดการการลงทุนอย่างเข้มงวด 
ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัสามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งคลอ่งตวัและมคีวามยดืหยุน่และพรอ้มที่
จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด
อตุสาหกรรมเหลก็ของไทยเผชญิกบัความเสีย่งจากความตอ้งการและราคาของ
สินค้าที่ผันผวนตามฤดูกาล เช่นเดียวกับประเทศอื่นซึ่งประสบกับความเสี่ยงนี้ 
ทัง้ในดา้นราคาวตัถดุบิและราคาของสนิคา้สำาเรจ็รปู เนือ่งจากผลติภณัฑเ์หลก็
ทรงยาวมกัใชง้านในภาคการกอ่สรา้งเปน็หลกั ดงันัน้การเตบิโตของผลติภณัฑ์
มวลรวมของประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนทางด้านอุปสงค์ 
นอกจากนี้การที่ประเทศไทยส่งเสริมเร่ืองข้อตกลงการค้าเสรี เป็นเหตุให้
สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสืบเนื่องมาจากการ 
นำาเข้าเหล็กจากต่างประเทศทำาให้ราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กสำาเร็จรูปผันผวน
มากข้ึนแมว้า่การบรโิภคเหลก็มแีนวโนม้สงูขึน้ แตก่ารเพ่ิมดงักลา่วเกดิจากการ
เติบโตของเหล็กที่มีการนำาเข้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบด้านลบ 
ของความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการมุ่งเน้นที่การสร้าง "ตราสินค้า" ในสาย
ผลิตภัณฑ์หลัก นอกจากนี้บริษัทยังได้เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในส่วนภูมิภาค
และในประเทศเพือ่นบา้น และบรษิทัยงัมุง่เนน้เรือ่งคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละ 
การให้บริการ ซึ่งสามารถรับรองว่าจะสามารถจัดหารายการสินค้าให้ตรงเวลา
ที่ลูกค้าต้องการ และตามสถานที่และปริมาณที่ลูกค้ากำาหนด โดยมีการรับฟัง

ความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น 
ในส่วนของยุทธศาสตร์นั้น กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีกลไก 
ที่เข้มแข็งสำาหรับรวบรวมความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า และมีการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ตา่งๆ อย่างล้ำาหนา้เพือ่ให้ตอบสนองวตัถปุระสงคใ์นการใช้
งานของลูกค้า โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทยังได้รับการสนับสนุน
จากผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิทัง้ในประเทศและจากระดบักลุม่ทาทา สตลี รวมถงึ
การให้คำาแนะนำาข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อช่วยปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

2.  ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
การทีธ่รุกจิตอ้งขึน้อยูก่บัราคาของวตัถดุบิหนึง่รอ้ยเปอรเ์ซนต ์เชน่เดยีวกบับรษิทั
ผู้ผลิตเหล็กรายอื่นๆ บริษัทจึงต้องเตรียมป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผันผวน ทั้งด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ หลังจากที่บริษัทตัดสินใจ 
หยุดเดินเครื่อง MBF ความเสี่ยงของบริษัทจึงจำากัดอยู่ที่เศษเหล็ก ดังนั้น 
แนวทางในการบรรเทาและลดปัจจัยความเสีย่งนีข้องบรษิทักค็อื การสรา้งความ
สัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายผู้ขายวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความ 
เชือ่ม่ันวา่การรวบรวมเศษเหลก็ในประเทศจะเป็นไปอย่างตอ่เนือ่งและสม่ำาเสมอ 
นอกเหนอืจากนีแ้ลว้การนำาเขา้เศษเหลก็จากตา่งประเทศกเ็ป็นอกีสว่นหน่ึงของ
เครือ่งปอ้งกนัความเสีย่งดา้นวตัถดุบิใหแ้กบ่รษิทัได ้เนือ่งจากบรษิทัไดม้กีารจดั
ทำาสัญญาและจัดหาเศษเหล็กให้ได้ตามเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงทั้ง
ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ ในชว่งสองปทีีผ่า่นมาบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัอยา่ง
ยิง่กบัการดำาเนนิการในดา้นนีแ้ละไดร้บัการสนบัสนนุดา้นทรพัยากรตา่งๆ เปน็
อย่างดีจากระดับกลุ่มบริษัททาทาสตีลด้วยกัน

3.  ความเส่ียงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก  
 (MBF)

โครงการเตาถลุงเหล็กขนาดเล็กท่ี NTS ได้เริ่มดำาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ของบริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากถ่านโค้กและสินแร่เหล็กมีราคาสูงขึ้นมาก
อย่างตอ่เนือ่ง จึงสง่ผลให้บรษิทัตอ้งตดัสนิใจหยุดการผลติของเตาถลงุดงักลา่ว 
นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา แต่บริษัทยังได้ทำาการบำารุงรักษา
เครื่องจักรอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเดินเครื่องใหม่ และ
บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้ขายวัตถุดิบทุกรายในช่วง 
ที่หยุดเครื่องจักร

4.  ความเส่ียงดา้นสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 
 ในการทำางาน

เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเหล็กอื่นๆ กระบวนการผลิตเหล็กจะมีปัจจัยความเสี่ยง
ต่อสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำางานอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าการ
ผลิตเหล็กจะไม่มีการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบท่ีเป็นอันตราย แต่ในกระบวนการ
ผลิตเหล็กจะต้องใช้อุณหภูมิสูงและต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสิ่งของที่
มีน้ำาหนัก ดังนั้น ทุกโรงงานซึ่งมีทั้งพนักงานประจำาและ ผู้รับเหมาจึงจำาเป็น
ต้องมีแผนจัดการเพื่อความปลอดภัยท่ีครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ ด้วย
เหตุนี้บริษัทจึงได้จัดทำาโครงการความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยขึ้นที่โรงงาน
ทั้งสามแห่ง ของบริษัท โดยเฉพาะการปฏิบัติตามโครงการควบคุมความเสี่ยง
ร้ายแรง เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากสภาพการทำางานและวิธีการทำางาน
ที่ไม่ปลอดภัย โดยนำากลไกในการแยกแยะการทำางานเพื่อให้คนงานที่ทำางาน
กับเครื่องจักรเกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น ในปี 2557 บริษัท NTS ได้รับรางวัล 
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การบริหารความปลอดภัยจากนายกรัฐมนตรี และ SCSC และ SISC ได้รับ 
ประกาศนียบัตรในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีบริษัทยังกำาหนดให้ผู้รับเหมา
ปฏิบัติตามแนวทางจัดการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพ่ือมุ่งไปสู่ “ความผิดพลาด 
เปน็ศนูย”์ เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัในทกุหนา้ที่
งานที่มีผู้รับเหมาทำางาน โครงการความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยนี้ยังได้
ขยายจากโรงงานผลิตไปยังสำานักงานของบริษัทอีกด้วย โดยมีการฝึกซ้อมด้าน
ความปลอดภยัและมกีารจดัฝกึอบรมเพ่ือสรา้งความตระหนกัและการมสีว่นรว่ม
ในเรื่องความปลอดภัยในการทำางานเป็นประจำา

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดก้ำาหนดลำาดบัความสำาคญัเพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการและ
ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วยการ
กำาหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลด
ผลกระทบเชงิลบตอ่ชมุชนในเรือ่งนี ้การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบ 
เกียรติบัตรรับรองความทุ่มเทพยายามของ NTS และ SCSC ในด้านการรักษา
สภาพแวดล้อม วัตถุดิบหลักที่นำามาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ 
เศษเหล็กมีการนำากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทได้กำาหนดกรอบ
การทำางานด้าน TPM และภายใต้โครงสร้างการรายงานของเสีย ได้กำาหนดให้
พนกังานตอ้งดำาเนนิการชีบ้ง่และระบถุงึบรเิวณหรอืจดุทีก่อ่เกดิของเสีย ตลอดจน 
ตอ้งดำาเนนิโครงการเพือ่ลดการใชพ้ลงังานดว้ย ซึง่บรษิทัไดด้ำาเนนิการตรวจสอบ 
การใช้พลังงานเป็นประจำาทุกปีโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัททาทา สตีล 
การดำาเนินการดังที่ได้กล่าวมานี้ได้ช่วยให้เกิดระบบการแจ้งเตือนท่ีเหมาะสม
เมื่อมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

5.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การประกอบการอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมและอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพซึ่งมีตัวเลข
ผู้ว่างงานอยู่ในระดับต่ำา ทำาให้บริษัทต้องประสบกับความเสี่ยงอย่างเห็นได้
ชัดจากอัตราการลาออกของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
พนกังานปฏบิตักิาร และพนกังานระดบับงัคบับญัชาของบรษิทั แตค่วามเสีย่งนี ้
โดยปกตจิะลดลงเองเนือ่งจากประสบการณข์องงานตา่งจากกลุม่อตุสาหกรรม
อื่นอย่างไรก็ดีบริษัทได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง และด้านการจัดการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานและทำาใหพ้นกังานทำางานกบั

บริษัทต่อไป ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ริเริ่มจัดทำาโครงการพัฒนาผู้นำาเพื่ออนาคต
เพือ่ใหโ้อกาสพนกังานสามารถมคีวามเตบิโตและพฒันาตนเองในหนา้ทีก่ารงาน
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำาระบบบริหารจัดการความรู้ 
และระบบงาน IT ท่ีเก็บรวบรวมความรู้ของพนักงานให้อยู่กับองค์กร เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำาคัญของบริษัท
มีการนำาวิธีการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารงาน

6. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงนิตรา 
 ระหว่างประเทศ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความสามารถในการสร้างผลกำาไรของธุรกิจเมื่อมีการจัดซื้อจาก 
ตา่งประเทศเพิม่มากขึน้ ถงึแมว้า่อาจจะดเูลก็นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยอดรวม
รายได้จากการประกอบธุรกิจทั้งหมดของบริษัท แต่บริษัทก็ได้กำาหนดปัจจัย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
ดังกล่าวไว้ ซึ่งบริษัทได้บริหารโดยการใช้มาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีการกำากับดูแลและติดตามผล
โดยคณะกรรมการทางการเงินระดับภูมิภาค และกำาหนดให้มีกลไกในการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จากการที่สำานักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ใน 4 พื้นที่ที่แตกต่างกัน ความเสี่ยง 
ของบรษิทัตอ่ภยัทางธรรมชาตจิงึอยูใ่นระดบัปานกลางในชว่งเหตกุารณอ์ทุกภัย
ในปี 2555 โรงงานผลิตเหล็กของบริษัทที่จังหวัดสระบุรีได้รับการป้องกัน
เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม ถึงแม้ว่าจะต้องปิดทำาการ 
สืบเนื่องจากน้ำาท่วมบริเวณท่ีพักอาศัยของพนักงาน สำาหรับอีกสองโรงงาน
ทางภาคตะวันออกของไทยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัท
ตระหนกัถงึความเสีย่งในการดำาเนนิงานในเขตนคิมอตุสาหกรรม และดว้ยเหตน้ีุ 
จึงได้ทำาประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ตลอดจน
บริษัทได้กำาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำาหรับ 
ทุกโรงงาน และได้มีการจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
สามารถปฏบัิตติามขัน้ตอนดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพในกรณทีีม่กีารหยดุ
ชะงักของธุรกิจบริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
จัดการห่วงโซ่ อุปทานอย่างยืดหยุ่นได้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยก 
การผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว
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 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ในชื่อ “บริษัท	มิลเลนเนียม	สตีล	จำากัด	(มหาชน)”	(MS) 

 • ควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISCO และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด (CHC)

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขาย ภายใต้หมวด “REHABCO”

    

 • ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กลับสู่หมวด “CONMAT” 

    

 • CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมด ให้แก่กลุ่ม Tata	Steel 

    

 • กลุ่ม Tata	Steel ร่วมกันยื่นคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจจากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป 

 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม	Tata	Steel” 4 เมษายน

 • บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)”

 • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

 

 • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ 15 พฤษภาคมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

   (38% ของกำาไรสุทธิ)

 • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2550 - 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท 

  (20% ของกำาไรสุทธิ)

 • โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

  ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL” 

 • เตาถลุงเหล็กหลอมเหลว (Mini Blast Furnace) หยุดดำาเนินการชั่วคราว เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูง

 • บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA Tiscon”

 • บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย

 • บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย 

  สำาหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

 • บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 

  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • บริษัท NTS ได้รับรางวัลการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน

ประวัติและพัฒนาการที่สำาคัญ

2545

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2554

2555

2556
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก จากจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,431 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียด ดังนี้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของ
กำาไรสทุธ ิหลงัจากหกัเงนิทนุสำารองตามกฎหมายของงบการเงนิรวม ซึง่จะพจิารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำาให้มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสำาคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำาเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำาระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตาม
สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้
ถือหุ้นเป็นหลักสำาคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากคณะ
กรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำาไรพอ
สมควร ทีจ่ะจา่ยไดแ้ละไมม่ผีลขาดทนุสะสม ทัง้นีจ้ะพจิารณาจากปจัจยัหลกัตา่งๆ 
ข้างต้นประกอบด้วย

ร้อยละจำานวนหุ้นรายชื่อ

หมายเหตุ •  มีผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ในบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ชื่อบัญชี "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก" จำานวน 1,409,019,615 หุ้น

   หรือเท่ากับร้อยละ 16.74 

  •  มีผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ในบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ชื่อบัญชี "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" จำานวน 277,412,602 หุ้น

   หรือเท่ากับร้อยละ 3.29 

  • ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 7,202 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นสามัญ 2,702,842,471 หุ้น จากจำานวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น 

   หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของหุ้นสามัญที่ชำาระแล้ว 

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

 2. นายวีระพันธ์ุ ทีปสุวรรณ 395,855,000 4.70  

 3. ธนาคาร กรุงเทพฯ จำากัด (มหาชน) 296,050,796 3.52  

 4. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 210,000,000 2.49  

 5. กลุ่มหอรุ่งเรือง  43,032,240 0.51  

 6. THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION PLC. 24,422,935 0.29  

 7. SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD. 19,256,543 0.23  

 8. DEUTSCHE BANK AG, LONDON 7,283,611 0.09  

 9. BANK OF AMERICA, N.A., LONDON BRANCH 4,508,849 0.05  

  10. ROCHELLE FINANCE LTD. C/O SIMPSON FINANCIAL LTD. 2,254,425 0.03  

   รวม 6,721,136,482 79.81

 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ    1,700,404,366 20.19  

   รวมทั้งสิ้น 8,421,540,848 100.00 

รายงานประจำาปี 2556-2557
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โครงสร้างการจัดการ
บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การผลิต 

สำานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดและการขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

ส่วนบริหาร Supply Chain

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ส่วนบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานชลบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โรงงานสระบุรี

ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการ
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หมายเหตุ	: 1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี

  - นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ลาออก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

  - นายคูชิค ชัทเทอจี ตำาแหน่งรองประธานกรรมการ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนาย เหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

  - นายราจีฟ มังกัล กรรมการเข้าใหม่ ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนาย ปิยุช กุปต้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

 2. คำาอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  (ก) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำานวน 3 ครั้ง ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

  (ข) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

  (ค) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำานวน 1 ครั้ง

 3. นายมาริษ สมารัมภ์ และ ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 4. นายวิเวก มาดาน คามรา ดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่ แทนนาย ปีเตอร์ จอห์น ฮอกก์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 14 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำานวน 8 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 
3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและจำานวนครั้งเข้าที่ร่วมประชุม 

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ	: คำาอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

 (ก) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

 (ข) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

 1.  นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 4

 2.  ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ 4 3 (ก)

 3.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ  4 3 (ข)

 1.    นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานกรรมการ 5 4 (ก)

 2.  นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ  5 5

 3.  ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 5 5

 4.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ  5 4 (ข)

 5.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ  5 5

 6.  นายวิเวก   มาดาน คามรา กรรมการ  0    0 

 7.  นายปิยุช กุปต้า กรรมการ  5    5 (ค)

 8.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 1
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หมายเหตุ	:	 คำาอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

 (ก) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำานวน 3 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

 1.  นายคูชิค ชัทเทอจ ี ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

     สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 3 3 (ก)

 2.  นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

     และพิจารณาผลตอบแทน 3 3

 3.  ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

     และพิจารณาผลตอบแทน 3 3

 4.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

     และพิจารณาผลตอบแทน 3 3

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำาปี 2556

รายชื่อ จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ	:  (ก) นายวิเวก มาดาน คามรา ดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่ แทนนาย ปีเตอร์ จอห์น ฮอกก์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

 (ข) นายราจีฟ มังกัล ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 แทนนายปิยุช กุปต้า

โครงสร้างการจัดการ

ตำาแหน่ง

 1.    นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานกรรมการ 1 1

 2.  นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 1 1

 3.  ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 1 1

 4.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 1 1

 5.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 1 1 

 6.  นายวิเวก  มาดาน คามรา กรรมการ 0 0 (ก) 

 7.  นายปิยุช กุปต้า กรรมการ 1 1

 8.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 1 0 (ข)
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนาม
ผูกพันบริษัท
นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจดัการ และนายราจฟี มงักลั กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ นายคูชิค ชัทเทอจี 
ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อ 
รว่มกบั หรอื นายธราธร เปรมสนุทร รวมเปน็สองคน และประทบัตราสำาคญัของบรษิทั 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
ไมส่ามารถอนมุตัหิรอืพจิารณากำาหนดเปน็ประการใดๆ เวน้แตไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปีของ 
 กลุ่มบริษัท
2. การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำาประกัน หนังสือ 
 รบัรองการใหก้ารสนบัสนนุ หรอืคำามัน่ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัแกบ่คุคลใดๆ  
 ทีม่ไิดอ้ยู่ในงบประมาณประจำาปขีองกลุม่บรษิทั เวน้แตต่ามทีอ่นญุาตในสญัญา 
 หลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ NTS  
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปี 
 ของกลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ 
 ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปีของ 
 กลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำาปีรวม 
 งบการเงินประจำาปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ  
 ของกลุ่มบริษัท 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  กำากบัดแูลสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบัญช ี
 ตามที่กฏหมายกำาหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2.  สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานบญัช ี
 สากล
3.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ 
 เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์  
 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบรวมทั้ง 
 การประเมินผลการตรวจสอบ การดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลัก 
 วิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ 
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ 
 เปน็ไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว 
 สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8.  สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสำานกังานตรวจสอบภายในและ 
 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9.  จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย 
 ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงาน 
  ทางการเงินของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  กับธุรกิจของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จำานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุ 
  ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก 
  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 • รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต 
  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  
 และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11.  แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูอ้ำานวยการสำานกังานตรวจสอบภายใน  
 (ถา้ม)ี หรอื การวา่จา้ง การเปลีย่นแปลงการวา่จา้งสำานกังานตรวจสอบภายใน 
 อื่นๆ
12.  พิจารณางบประมาณและกำาลังพลของสำานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ 
 งบประมาณการว่าจ้างสำานักงานตรวจสอบภายในอื่น
13.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการของบริษัท 
 จะมอบหมาย

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะจัดการ
1.  กำาหนดนโยบาย กลยทุธ ์โครงสรา้งการบรหิารงาน และอำานาจการบรหิาร ตา่งๆ 
 ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอต่อ 
 คณะกรรมการบริษัท
2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำาเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณ 
 ประจำาปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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3.  กำ�กบั ดแูล ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัใหเ้ปน็ไปอย�่งมปีระสทิธภิ�พ  
 และเหม�ะสมกับภ�วะของธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ต่อก�รบริห�รกิจก�รและ 
 ดำ�เนินง�นของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มนโยบ�ยและแผนธุรกิจ 
 ที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้
4.  ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยเป็นคร�วๆ ไป

ทั้งนี้คณะจัดก�รอ�จมอบอำ�น�จหน้�ที่ให้พนักง�นระดับบริห�รของบริษัทมีอำ�น�จ
กระทำ�ก�รในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหล�ยเรื่องต�มที่คณะจัดก�ร พิจ�รณ�เห็น
สมควรได้

ขอบเขตอำ�น�จหน�้ทีข่องคณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล สรรห� 
และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

ด้�นบรรษัทภิบ�ลและสรรห�
1. พิจ�รณ�และทบทวนแนวปฏิบัติด้�นบรรษัทภิบ�ลของบริษัท เสนอต่อ 
 คณะกรรมก�รบริษัท
2. ให้คำ�ปรึกษ�แก่คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รในเร่ืองก�รปฏิบัติง�นเพื่อ 
 ให้เป็นไปต�มแนวปฏิบัติ ด้�นบรรษัทภิบ�ลต�มที่กำ�หนด
3. นำ�เสนอหลักเกณฑ์ และนโยบ�ย ตลอดจนสรรห�ผู้ที่เหม�ะสมในก�รดำ�รง 
 ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัททดแทนกรรมก�รที่หมดว�ระหรือกรณีอื่นต่อ 
 คณะกรรมก�รบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ
4. พิจ�รณ�สรรห�ผู้ท่ีเหม�ะสมในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เสนอต่อ 
 คณะกรรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ

5. จัดให้กรรมก�รบริษัทได้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รโดย 
 องค์รวม และรวบรวมสรุปผลก�รประเมินเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ 
 พัฒน�ก�รปฏิบัติง�นและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�รบริษัท
6. ง�นอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

ด้�นพิจ�รณ�ผลตอบแทน
1. พิจ�รณ�และเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องค่�ตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมก�รบริษัท 
 คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งเสนอต่อคณะกรรมก�ร 
 บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ
2. พจิ�รณ�และเสนอคำ�แนะนำ�ในเรือ่งค�่ตอบแทนสำ�หรบักรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่
 (รวมถึงค่�จ้�งและเงินร�งวัลประจำ�ปี) และผู้บริห�รของบริษัท (รองกรรมก�ร 
 ผูจั้ดก�รใหญ่ส�ยก�รผลติ และผูช้ว่ยกรรมก�รผูจั้ดก�รใหญ่) เพือ่เสนอตอ่คณะ 
 กรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ
3. พจิ�รณ�อนมัุตกิ�รขึน้ค�่จ้�งและเงนิร�งวลัประจำ�ปีสำ�หรบัผูบ้รหิ�รของบรษิทั 
 (รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ส�ยก�รผลิต และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่)  
 และผู้บริห�รของบริษัทย่อย ต�มคำ�เสนอของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
4. พิจ�รณ�แนวท�งก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนให้สอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�น 
 ของบริษัท โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่�งๆ รวมท้ังบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตส�หกรรม 
 ลักษณะเดียวกัน
5. พิจ�รณ�และเสนอคำ�แนะนำ�ในเรื่องงบประม�ณก�รขึ้นค่�จ้�ง เงินร�งวัล 
 ประจำ�ปี และผลตอบแทนของพนักง�นบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำ�เสนอ 
 ต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
6. ง�นอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

หมายเหตุ : ก�รเปลี่ยนแปลงผู้บริห�รในระหว่�งรอบปี

 1. น�ยอมิต โกช ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ก�รเงินและบัญชี เกษียณอ�ยุง�น เมื่อวันที่ 31 ธันว�คม 2556

 2. น�ยชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก�ร์ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ก�รเงินและบัญชี แทนน�ย อมิต โกช เมื่อวันที่ 1 มกร�คม 2557 

ผู้บริห�ร ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557

รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

 1.  น�ยร�จีฟ มังกัล กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 2.  น�ยธนะ เรืองศิล�สิงห์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รผลิต

 3.  น�ยชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก�ร์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รเงินและบัญชี

 4.  น�ยศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ทรัพย�กรบุคคลและบริห�ร

 5.  น�ยไพฑูรย์ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - จัดห�

 6.  น�ยบริชว�ล์จิด โกด ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ประกันคุณภ�พและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

 7.  น�ยทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รตล�ดและก�รข�ย

 8.  น�ยอรุน คูม�ร์ ชอว์ด�รี  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นชลบุรี

 9.  น�ยวันเลิศ ก�รวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นระยอง

 10.  น�ยชัยเฉลิม บุญญ�นุวัตร ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - โรงง�นสระบุรี

 11.  น�ยจันดร� โมฮ�น เวอร์ม� ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - บริห�รก�รลงทุนและคว�มเป็นเลิศท�งธุรกิจ

โครงสร้�งก�รจัดก�ร
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของผู้บริห�ร
1.  ดแูล บรหิ�ร ดำ�เนนิง�น และปฏบิตังิ�นประจำ�ต�มปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชนข์อง 
 บริษัทให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทตลอดจนระเบียบ  
 มติ นโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณที่กำ�หนด และอนุมัติโดยท่ีประชุม 
 คณะกรรมก�ร ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอำ�น�จที่ 
 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด
2.  จัดทำ�แผนก�รดำ�เนินธุรกิจ และงบประม�ณประจำ�ปี ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย 
 ของคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อคณะจัดก�ร (คณะกรรมก�รบริห�ร) 
 และคณะกรรมก�รบริษัท
3. พจิ�รณ�กลัน่กรองขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิ 
 ก่อนท่ีจะนำ�เสนอต่อคณะจัดก�ร (คณะกรรมก�รบริห�ร) และคณะกรรมก�รบริษัท 
4.  มีอำ�น�จในก�รอนุมัติก�รดำ�เนินธุรกิจปกติในเรื่องต่�งๆ อ�ทิเช่น ก�รจัดซื้อ 
 วัตถุดิบ ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย และบริห�ร และร�ยจ่�ย  
 ลงทุนภ�ยในวงเงินที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด
5.  ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยเป็นคร�วๆ ไป

เลข�นุก�รบริษัท
คณะกรรมก�รบรษิทัไดม้มีตแิตง่ตัง้ให ้น�งส�ว ปร�รถน� สงิหะเนต ิดำ�รงตำ�แหนง่ 
เป็นเลข�นุก�รบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎ�คม 2551 เลข�นุก�รบริษัท เป็นผู้ที่มี
คว�มรูแ้ละประสบก�รณใ์นง�นด�้นเลข�นกุ�ร ตลอดจนไดผ้�่นก�รอบรมหลกัสตูร
ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเลข�นุก�รบริษัท ได้แก่ Company Secretary 
Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น โดยมี 
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ดูแลและจัดก�รเรื่องก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและคณะอนุกรรมก�ร
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม
3. จัดเก็บเอกส�รและร�ยง�นที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้คณะกรรมก�รปฏิบัติต�มกฏหม�ย กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
5. ดูแลและให้คำ�ปรึกษ�เรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�รบริษัท
6. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมก�รบริษัท ฝ่�ยบริห�ร และผู้ถือหุ้น
7. ติดต�มให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มมติที่ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท มติที่ 
 ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
บรษิทัไดก้ำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งเกีย่วกบัค�่ตอบแทนของกรรมก�รและผูบ้ริห�ร
ไว้อย่�งชัดเจน และสมเหตุสมผล ส�ม�รถรักษ�กรรมก�รและผู้บริห�รที่มีคุณภ�พ
ไว้ได้และไม่เป็นก�รจ่�ยที่เกินสมควร 

ในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รนั้น คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� 
และพจิ�รณ�ผลตอบแทน จะเปน็ผูเ้สนอก�รกำ�หนดค�่ตอบแทนของคณะกรรมก�ร
บริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อยต่อคณะกรรมก�รบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็น 
ผู้พิจ�รณ�อนุมัติ โดยพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ ภ�ระหน้�ที่ ขอบเขตของบทบ�ท
และคว�มรับผิดชอบ รวมถึงผลก�รปฏิบัติง�นโดยรวมและผลก�รดำ�เนินง�นของ
บริษัท ซึ่งเป็นค่�ตอบแทนที่อยู่ในระดับเหม�ะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตส�หกรรม
ลักษณะเดียวกัน 

อย่�งไรก็ต�ม บริษัทไม่มีนโยบ�ยจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รให้แก่ผู้บริห�รที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทย่อย

สำ�หรบัค�่ตอบแทนของกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญแ่ละผูบ้รหิ�รของบรษิทัและบริษทัยอ่ย 
คณะกรรมก�รบรษิทัโดยคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล สรรห� และ
พจิ�รณ�ผลตอบแทน จะพจิ�รณ�จ�กหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบผลก�รปฏบิตังิ�นสว่น
บคุคล รวมถงึผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะย�วประกอบดว้ย 
ซึ่งเป็นค่�ตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐ�นที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจ
ในก�รกำ�กบัดแูลและบรหิ�รกจิก�รของบรษิทัให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและรว่มสร�้ง
คว�มเจริญก้�วหน้�ของบริษัทอย่�งมั่นคงต่อไป

ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่�ตอบแทนของกรรมก�รท่ีเป็นตัวเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีกำ�หนดจ่�ย 
ทุกไตรม�ส ได้แก่ ค่�ตอบแทนประจำ� ซึ่งแบ่งจ่�ยเป็นร�ยไตรม�ส และค่�เบี้ย
ประชุม ซึ่งจ่�ยให้เฉพ�ะกรรมก�รที่ม�เข้�ร่วมประชุม 

กรณีที่มีกรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ บริษัทจะคำ�นวณจ่�ย
ต�มสัดส่วนจำ�นวนวันที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่งในไตรม�สนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ค่าตอบแทน
(บาทต่อปี)

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)

 คณะกรรมก�รบริษัท ประธ�น 630,000 42,000

    รองประธ�น 525,000 21,000

    กรรมก�ร 472,500 21,000

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประธ�น 168,000 15,750

    กรรมก�ร 115,500 10,500

 คณะจัดก�ร (คณะกรรมก�รบริห�ร) ประธ�น 0 15,750

    กรรมก�ร 0 10,500

 คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� ประธ�น 150,000 15,750

 และพิจ�รณ�ผลตอบแทน กรรมก�ร 75,000 10,500
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทแต่ละร�ยในปี 2556-2557

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

สรรหา 
และพิจารณาผล

ตอบแทน 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

จำานวนรวม
ทั้งหมด

คณะจัดการ

 1. นายคูชิค  ชัทเทอจ ี(ก)

  ประธ�นกรรมก�ร
  ประธ�นคณะจัดก�ร และ
  ประธ�นคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
  สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 0.00 - - 0.00 0.00

 2. นายมาริษ  สมารัมภ์
  กรรมก�รอิสระ 
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และ
  กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� 
  และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 598,500.00 231,000.00 - 117,000.00 946,500.00

 3. ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล
  กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 
  และกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� 
  และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 598,500.00 147,000.00 - 117,000.00 862,500.00

 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
  กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ 577,500.00 147,000.00 - - 724,500.00

 5. นายธราธร  เปรมสุนทร
  กรรมก�ร และกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
  และสรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 598,500.00 - - 117,000.00 715,500.00

 6. นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก์
  กรรมก�ร และกรรมก�รคณะจัดก�ร 535,500.00 - - - 535,500.00

 7. นายปิยุช  กุปต้า 
  กรรมก�ร และกรรมก�รคณะจัดก�ร 577,500.00 - - - 577,500.00

 8. นายราจีฟ  มังกัล (ข)

  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 178,928.00    178,928.00

 9. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ ์(ค) 536,071.00 - - - 536,071.00

  รวม 4,200,999.00 525,000.00 - 351,000.00 5,076,999.00

หมายเหตุ (ก) แจ้งคว�มประสงค์ไม่รับค่�ตอบแทนกรรมก�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2556 เป็นต้นไป

 (ข) เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ แทนน�ยปิยุช กุปต้� เมื่อวันที่ 1 ธันว�คม 2556

 (ค) พ้นจ�กตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร เมื่อวันที่ 31 ตุล�คม 2556



รายงานประจำาปี 2556-2557

34

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ค่�ตอบแทนรวมและจำ�นวนร�ยของกรรมก�รบริห�ร
และผู้บริห�รของบริษัท

ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รของบริษัท
ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รในรูปของเงินเดือน และเงินร�งวัลประจำ�ปีในปี 2556 
- 2557 (1 เมษ�ยน 2556 - 31 มีน�คม 2557) รวม 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
46.50 ล้�นบ�ท

ค่�ตอบแทนรวมของคณะกรรมก�รของบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก
บริษัทไม่มีก�รกำ�หนดและจ่�ยค่�ตอบแทนให้กรรมก�รของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลัก 

ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่�ตอบแทนรวมของผูบ้รหิ�รของบรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็ธรุกจิหลกั ในรปูของเงนิเดอืนและ
เงินร�งวัลประจำ�ปี ในปี 2556 - 2557 (1 เมษ�ยน 2556 - 31 มีน�คม 2557) จำ�นวน 
3 คน ได้รวมไว้ในจำ�นวนและค่�ตอบแทนของผู้บริห�รของบริษัทแล้ว

ค่�ตอบแทนอื่น

ค่�ตอบแทนอื่นของกรรมก�ร
บรษิทัไมม่กี�รจ�่ยค�่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ เชน่ โบนสั/บำ�เหนจ็ และสิทธปิระโยชน์
ต่�งๆ ให้แก่กรรมก�รแต่อย่�งใด

ค่�ตอบแทนอื่นของผู้บริห�ร
• เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทจัดให้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยใน 
 ฐ�นะพนกัง�นของบรษิทั ในอตัร�รอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืน ใดยในป ี2556 - 2557  
 (1 เมษ�ยน 2556 - 31 มีน�คม 2557) บริษัทได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนสำ�รอง 
 เลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริห�รจำ�นวน 13 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.41 ล้�นบ�ท
• รถประจำาตำาแหน่ง
 บริษัทได้มีก�รจัดห�รถประจำ�ตำ�แหน่งให้แก่ผู้บริห�รของบริษัท และผู้ช่วย 
 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย

ปจัจบุนั บรษิทัยงัไมม่นีโยบ�ยทีจ่ะใหผ้ลตอบแทนแกผู่บ้รหิ�ร โดยใหส้ทิธใินก�รซือ้ 
หลกัทรพัยข์องบรษิทัแตป่ระก�รใด เชน่ โครงก�ร Employee Stock Option Program 
(ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริห�รผล
ตอบแทนให้กับผู้บริห�รในรูปแบบอื่น โดยก�รพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�น 
โดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รแต่ละคน ตลอดจน
หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และด้วยศักยภ�พของผู้บริห�รนั้นๆ ประกอบด้วย

บุคล�กร
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 บริษัทมีพนักง�นทั้งหมด 1,263 คน โดยในปี 2556 - 
2557 บริษัทได้จ่�ยผลตอบแทนให้แก่พนักง�นจำ�นวนทั้งสิ้น 219.75 ล้�นบ�ท ซึ่ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่�ล่วงเวล� เงินช่วยเหลือค่�ครองชีพ เงินโบนัส 
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ บริษัทย่อยท้ังส�มบริษัทได้จ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่พนักง�นในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท รวมจำ�นวน 583.64 ล้�นบ�ท

จำ�นวนพนักง�นและผลตอบแทน

ปี 2556-2557 
(31 มีนาคม 2557)

บมจ. ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย)

 บมจ. เอ็น.ที.เอส 
สตีลกรุ๊ป

บจก. เหล็กสยาม 
(2001)

บจก. เหล็กก่อสร้าง
สยาม

ทั้งนี้ ในระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม� บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญ แต่อย่�งใด

พนักง�นปฏิบัติก�ร/บริก�ร (คน)  66 329 230 241  

พนักง�นบริห�ร  (คน)  46 10 7 7  

พนักง�นในสำ�นักง�นใหญ่  (คน)  168 57 53 49  

รวม  (คน)  280 396 290 297  

ค่าตอบแทนพนักงาน  (ล้านบาท)  219.75 243.31 168.92 171.41



35

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

นโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น
บริษัทมุ่งสรรห�และคัดเลือกพนักง�นที่มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดไว้ในแบบกำ�หนด
หน้�ที่ง�น (Job Description) ทั้งในส่วนของ คว�มรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และคุณลักษณะ (Attribute) เพ่ือส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่และคว�มรับผิด
ชอบของแตล่ะตำ�แหนง่ง�นไดอ้ย่�งมปีระสทิธภิ�พสงูสดุ นอกจ�กนัน้ ยงัมุง่เนน้ถงึ
พฤติกรรมในก�รปฏบิตังิ�นทีส่อดคลอ้งกบัค�่นยิมในก�รดำ�เนนิธรุกจิและวฒันธรรม
องค์กรของบรษิทั ตลอดจนมคีว�มพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัและเปลีย่นแปลงตอ่สิง่แวดลอ้ม
และคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ได้ดี  

บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�บุคล�กรทุกระดับอย่�งต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับก�รเติบโตในวิช�ชีพของพนักง�นโดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ใน 4 ส่วนด้วยกันคือ

(1) คว�มรู้พื้นฐ�นสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นในทุกส�ยง�น เช่น  
 คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น จรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ค�่นยิมของกลุม่ 
 ท�ท� วฒันธรรมองคก์ร ก�รบรหิ�รคณุภ�พทัว่ทัง้องคก์ร ก�รบำ�รงุรกัษ�ทวผีล 
(2) คว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นในแต่ละส�ยง�น 
 (Functional Development)
(3) ก�รพัฒน�คว�มรู้ด้�นธุรกิจ (Business Development)
(4) ก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะด้�นก�รจัดก�รและภ�วะผู้นำ� (Leadership  
 Development) 

ในแต่ละปีบริษัทได้จัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล (Individual Development Plan) 
ให้กับพนักง�นทุกคน โดยมีรูปแบบก�รพัฒน�ที่หล�กหล�ย ซึ่งประกอบด้วย
ก�รอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) ก�รสอนง�น และฝึกปฏิบัติจริง 
(On the Job Training) ก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) และก�รพัฒน�ที่ 
มุง่เน้นก�รเสรมิสร�้งประสบก�รณท์ีม่คีณุค�่ (Powerful Experiences) ใหก้บัพนกัง�น
ซึ่งประกอบไปด้วยก�รสับเปลี่ยนหมุนเวียนง�น (Job Rotation) ก�รมอบหม�ย 
ง�นท่ีสำ�คัญให้พนักง�นรับผิดชอบเพ่ิมเติม (Special Assignment) ก�รมอบหม�ย 
ให้เข้�ร่วมในคณะทำ�ง�นหรือคณะกรรมก�รที่สำ�คัญ (Task Force or Committee)
ก�รแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) ก�รศึกษ�ดูง�นทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ (Site Visit) นอกจ�กนัน้พนกัง�นส�ม�รถขอรบัทนุศกึษ�ตอ่ในระดบั
ปรญิญ�โท ทัง้ในส�ข�ท�งด�้นวศิวกรรมศ�สตรแ์ละส�ข�ท�งด�้นก�รบรหิ�รธรุกจิ
ในสถ�บันก�รศึกษ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นได้เติบโตในวิช�ชีพในระดับที่เหม�ะสมและสอดคล้อง
กบัคว�มส�ม�รถและศกัยภ�พของพนกัง�นแตล่ะบคุคล โดยมกี�รกำ�หนดเสน้ท�ง 
ก�รเติบโตในวิช�ชีพ (Career Path) ของพนักง�นในแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจน 
ในปี 2555 บริษัทได้ริเริ่มโครงก�ร “ผู้นำ�ในอน�คต” (Leader of Tomorrow) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพนักง�นที่มีศักยภ�พสูงและเหม�ะสมที่จะเติบโตเป็น
ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทในอน�คต พร้อมกับกำ�หนดแผนระยะย�วเพื่อพัฒน�
พนกัง�นในกลุม่นีใ้หม้คีว�มพรอ้มม�กทีส่ดุ ตลอดจนก�รดแูลเกีย่วกบัผลตอบแทน
และก�รเตบิโตในวชิ�ชพีใหเ้หม�ะสมเพ่ือรกัษ�พพนกัง�นกลุม่นีใ้หเ้ปน็กำ�ลงัสำ�คญั
ของบริษัทอย่�งต่อเนื่องในระยะย�ว

บริษัทมุ่งเน้นกำ�หนดผลตอบแทนท่ีเหม�ะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักง�นท้ังในส่วน
ของคว�มเป็นธรรมภ�ยในองค์กร (Internal Equity) คว�มเป็นธรรมภ�ยนอกองค์กร 
(External Equity) และคว�มเป็นธรรมระหว่�งบุคคล (Individual Equity) โดยใช้
ระบบและเครื่องมือก�รบริห�รง�นบุคคลด้�นต่�งๆ อย่�งเหม�ะสม ตลอดจนมี 
คณะกรรมก�รทรพัย�กรบุคคลและผูบั้งคบับัญช�เป็นผูด้แูลอย่�งใกลช้ดิ นอกจ�กน้ัน 
บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดูแลพนักง�นและครอบครัวให้มีคว�มเป็นอยู่และ
คุณภ�พชีวิตที่ดี โดยจัดสวัสดิก�รและเงินช่วยเหลือประเภทต่�งๆ ให้แก่พนักง�น 
ครอบครัว และบิด�ม�รด�ของพนักง�น ได้แก่ วันหยุดและวันล�ต่�งๆ ก�รรักษ�
พย�บ�ล ทั้งในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และก�รรักษ�โรคฟัน ก�รตรวจสุขภ�พ
ประจำ�ปี กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักง�น เงินช่วยเหลือก�รปฏิบัติง�น
ประจำ�ต่�งจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น อีกทั้งมีก�รจัดกิจกรรมด้�นต่�งๆ ให้
พนกัง�นและครอบครวัไดม้สีว่นรว่มตลอดทัง้ปทีัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับศ�สน�และ
วัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษ� กิจกรรม
วันสงกร�นต์ และกิจกรรมด้�นอื่นๆ เช่น กิจกรรมกีฬ�และสันทน�ก�รต่�งๆ 
กิจกรรมก�รจัดง�นวันเกิดให้แก่พนักง�น กิจกรรมวันสำ�คัญต่�งๆ เช่น วันเด็ก 
วันว�เลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ วันเกิดบริษัท วันผู้ก่อตั้งกลุ่มท�ท� เป็นต้น 
ในทุกๆ ปีบริษัทจะมีก�รสำ�รวจคว�มผูกพัน และคว�มพึงพอใจของพนักง�น 
(Employee Engagement and Satisfaction Survey) และนำ�ผลก�รสำ�รวจม�
กำ�หนดแผนปรบัปรงุเพือ่สร้�งคว�มพงึพอใจและคว�มผกูพนัของพนกัง�นในระดบั
ที่สูงขึ้น

บริษัทมุ่งเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งพนักง�นกับบริษัท โดยส่งเสริมให้มี
ก�รสือ่ส�รเรือ่งต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัใหพ้นกัง�นทกุระดบั 
ไดร้บัทร�บอย�่งสม่ำ�เสมอ ในป ี 2556 มกี�รจดัใหก้รรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่และเจ�้หน้�ที ่
บริห�รพบพนักง�นทั้ง 3 โรงง�น รวมทั้งที่สำ�นักง�นกรุงเทพ จำ�นวน 3 ครั้ง มีก�ร 
พดูคยุและตอบขอ้ซกัถ�มต�่งๆ นอกจ�กนีไ้ดม้กี�รจดัประชมุชีแ้จงผลก�รดำ�เนนิง�น 
กบัสือ่มวลชน และนกัวเิคร�ะหใ์นทกุไตรม�ส ตลอดจนเพิม่ชอ่งก�รสือ่ส�รผ�่นท�งสือ่ 
ประเภทต่�งๆ เช่น ประก�ศคำ�สั่ง ว�รส�รภ�ยใน อินทร�เน็ต เป็นต้น
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นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร
ไว้ใน “คู่มือบรรษัทภิบ�ล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ทำ�ก�รทบทวนและ
ปรับปรุงให้มีคว�มทันสมัย และสอดคล้องต่อภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดเวล� โดยมีก�รปรับปรุงคร้ังล่�สุดเมื่อปี 2552 และขณะนี้อยู่ในระหว่�ง 
ก�รปรบัปรงุอีกครัง้ สำ�หรบั “บรรษทัภบิ�ล” ของบรษิทัประกอบดว้ย 6 สว่นหลกั ดงันี ้

ส่วนที่ 1. นโยบ�ยและหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ส่วนที่ 2. จริยธรรมของบริษัท
ส่วนที่ 3. โครงสร้�งของคณะกรรมก�ร
ส่วนที่ 4. หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ส่วนที่ 5. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น
ส่วนที่ 6. ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมก�รชุดย่อย

โครงสร้�งของคณะกรรมก�ร
ปัจจุบันคณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 8 คน ถือเป็นจำ�นวนที่เหม�ะสมกับขน�ด
ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นอิสระต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น 
ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำ�นวน 3 คน ร่วมกับกรรมก�รที่ไม่เป็น
ผู้บริห�รและกรรมก�รที่เป็นตัวแทนจ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ จำ�นวนรวม 5 คน 
โดยกรรมก�รของบริษัทเป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ครอบคลุมส�ยง�น
ต่�งๆ ได้แก่ กฎหม�ย บัญชี ก�รเงิน และธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบ�ท
หน้�ที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดคว�มสมดุลในอำ�น�จก�รดำ�เนินง�น ผู้ที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ด้�นนโยบ�ย และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
ในฐ�นะผู้นำ�ด้�นบริห�รง�นประจำ�ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ัง คณะกรรมก�รชุดย่อยอีก 3 คณะ 
ทำ�หน้�ที่กลั่นกรองง�นเฉพ�ะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
หรือรับทร�บ ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะจัดก�ร (คณะกรรมก�รบริห�ร) 
คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 
   
สำ�หรับร�ยชื่อกรรมก�รในแต่คณะพร้อมทั้งขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ ปร�กฎอยู่ 
หัวข้อ "โครงสร้�งก�รจัดก�ร"

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
กรรมก�รอิสระ
ในก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ จะผ่�นก�รกล่ันกรองโดยคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
สรรห� และพิจ�รณ�ผลตอบแทน (Corporate Governance, Nomination 
and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 2 คน 
จ�กจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทและ/หรือที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ลงมตเิลอืกตัง้ หรอืแตง่ตัง้ โดยจะพจิ�รณ�คดัเลอืกต�มแนวท�ง
และหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�กรรมก�รบริษัทรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ต�ม
นิย�ม “กรรมก�รอิสระ” ของบรษิัทซึง่มีคว�มเข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดของสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์เพือ่ใหก้รรมก�รอสิระมคีว�ม
เป็นอิสระอย่�งแท้จริงเหม�ะสมกับลักษณะเฉพ�ะของบริษัท ซ่ึงได้รับอนุมัติจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัทแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมก�ร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มข้อบังคับของบริษัท และ 
 ข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด และตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐ�นและคว�มเชี่ยวช�ญจ�กหล�ยอ�ชีพ มีคว�มรู้ 
 คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
 บริษัท มีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้�งไกล มีคุณธรรม ประวัติก�รทำ�ง�นโปร่งใส  
 และส�ม�รถแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ท่ีส�ม�รถให้เวล�อย่�งเพียงพอในก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  
 เพือ่ตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั โดยดำ�รงตำ�แหนง่เป็นกรรมก�รในบรษิทั 
 อื่นๆ ในจำ�นวนที่เหม�ะสม
4. มิได้เป็นกรรมก�ร หรือผู้บริห�ร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มี 
 นัยสำ�คัญในกิจก�รท่ีมีลักษณะอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันหรือกิจก�ร 
 ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำ�หรับกรรมก�รที่เป็นกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่จะสรรห�โดยพิจ�รณ�จ�ก 
 ผลก�รปฏิบัติง�นที่ผ่�นม� และผลก�รประเมินศักยภ�พประกอบด้วย

คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งโดยให้ 
 นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
• ไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้ 
 รับเงินเดือนประจำ� ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือ 
 ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่�วม�ก่อนเป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 24 เดือน
• ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต ท�งก�รสมรส หรือโดยก�รจดทะเบียนต�ม 
 กฎหม�ยกบัผูบ้รหิ�ร ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่ผูม้อีำ�น�จควบคมุหรอืบุคคลทีจ่ะไดรั้บ 
 ก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�ร หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยใน 
 ระดับบิด� ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
• ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ 
 นิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้ 
 วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
 กรรมก�รซึง่ไมใ่ชก่รรมก�รอสิระ หรอืผูบ้รหิ�รของผูท้ีม่คีว�มสมัพนัธท์�งธรุกจิ 
 กบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ 
 และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในลักษณะ 
 ดังกล่�วม�ก่อนเป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 24 เดือน ดังนี้

 1. ร�ยก�รท�งก�รค้�ท่ีกระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร เช่น ก�รข�ย 
  สินค้� ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริก�รที่มีมูลค่�ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ 
  ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภ�ยในระยะเวล� 12 เดือน
 2. ร�ยก�รก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์
 3. ร�ยก�รเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร เช่น ก�รได้ม�หรือก�รจำ�หน่�ยไป 
  ซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริก�ร
 4. ร�ยก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน เช่น ก�รให้หรือรับให้กู้ยืม 
  ค้ ำ�ประกัน ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติก�รณ์อื่น 
  ทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภ�ระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหนึ่ง ซึ่งมี 
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  มูลค่�ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่  
  20 ล้�นบ�ทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่�ภ�ยในระยะเวล� 12 เดือน 
  กรณเีปน็ร�ยก�รใหห้รอืรบัคว�มชว่ยเหลอืท�งก�รเงนิ ใหน้บัรวมภ�ระหนี ้
  ที่เกิดขึ้นในระหว่�งหนึ่งปีก่อนวันที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบุคคล 
  เดียวกัน

• ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
 ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�ร 
 อิสระ ผู้บริห�ร หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 
 ของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อ�จมีคว�ม 
 ขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่�ว 
 ม�ก่อนเป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 24 เดือน
• ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิ�รท�งวชิ�ชพีใดๆ ซึง่รวมถงึก�รใหบ้รกิ�รเปน็ทีป่รกึษ�กฎหม�ย 
  หรอืทีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิซึง่ไดร้บัค�่บรกิ�รเกนิกว�่ 2 ล�้นบ�ทตอ่ป ีจ�กบรษิทั  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งทั้งนี้  
 ในกรณีที่ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงก�รเป็นผู้ถือหุ้น 
 ร�ยใหญ ่กรรมก�รซึง่ไมใ่ชก่รรมก�รอสิระ ผูบ้รหิ�ร หรอืหุน้สว่น ผูจ้ดัก�รของ 
 ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 
 ในลักษณะดังกล่�วม�ก่อนเป็นระยะเวล� ไม่น้อยกว่� 24 เดือน
• ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท  
 ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ร�ยใหญข่องบรษิทั
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�ร 
 ดำ�เนินง�นของบริษัท
• ส�ม�รถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน
• ส�ม�รถดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
• ส�ม�รถเข�้รว่มก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั เพือ่ตดัสนิใจในเรือ่งต�่งๆ ได ้
 โดยอิสระ
• เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มข้อบังคับของบริษัท และ 
 ขอ้กำ�หนดของพระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 
 กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

อายุเกษียณ
• กรรมก�รอิสระและกรรมก�รบริษัทที่มีอ�ยุครบ 70 ปี อ�จดำ�รงตำ�แหน่ง 
 กรรมก�รได้จนอ�ยุครบ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมก�ร
• อ�ยุเกษียณของคณะกรรมก�รอิสระคือ 75 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีก�รเลือกตั้ง
กรณเีสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมก�รบรษิทั ใหเ้ปน็ไปต�มหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีก�รต�มข้อบังคับของบริษัท กล่�วคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่�กับ 1 หุ้นต่อ 
1 เสยีง ต�มจำ�นวนหุน้ที่ตนถอื และห�กมคีะแนนเสยีงเท่�กนั ใหผู้ท้ีเ่ปน็ประธ�นที่
ประชมุมเีสยีงชีข้�ดเพิม่เปน็อกีหนึง่เสยีงทัง้นีใ้นก�รเลอืกตัง้กรรมก�รบรษิทั วธิกี�ร
ออกเสยีงลงคะแนน อ�จลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ไ้ดร้บัก�รเสนอชือ่เปน็ร�ยบคุคลหรอื
หล�ยคนในคร�วเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิต�มคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม
จำ�นวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเนื่องจ�กเหตุอ่ืนนอกจ�กครบกำ�หนดออกจ�ก
ตำ�แหน่งกรรมก�ร ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมกรรมก�ร
คร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งจะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพียงว�ระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติก�รแต่งตั้งบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รแทน
ดังกล่�วต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 3/4 ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
ในก�รสรรห�ผูม้�ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รใหเ้ปน็ไปต�มทีร่ะบไุวข้�้งตน้  สำ�หรบัก�ร
สรรห�ผู้ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รผู้จัดก�รและผู้บริห�รระดับสูง คณะกรรมก�ร
บริห�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�เบื้องต้นในก�รกลั่นกรองสรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเหม�ะสม มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทักษะ และประสบก�รณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่�งดี และส�ม�รถ
บรหิ�รง�นใหบ้รรรลวุตัถปุระสงค ์เป�้หม�ย ทีค่ณะกรรมก�รบรษิทักำ�หนดไวไ้ด ้เพ่ือ
นำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล สรรห� และพจิ�รณ�ผลตอบแทนพจิ�รณ�
อนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
บริษัทในฐ�นะเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยก�รถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยเพ่ือ
ดูแลรักษ�ผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้

• ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�ปฏิบัติ
• คัดเลือกบุคคลท่ีมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญพร้อมประสบก�รณ์เป็นตัวแทนของ 
 บริษัท ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทเข้�ไปเป็นกรรมก�รและ 
 ผู้บริห�รในบริษัทย่อย
• กำ�กับดูแลโดยผ่�นกรรมก�รตัวแทนและผู้บริห�ร และนโยบ�ยที่กำ�หนด 
 โดยบริษัทแม่
• พิจ�รณ�เรื่องที่มีคว�มสำ�คัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ก�รเพิ่มทุนหรือลดทุน  
 ก�รลงทุน รวมทั้งนโยบ�ยที่สำ�คัญต่�งๆ
• ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นโดยฝ่�ยบริห�ร คณะกรรมก�รบริห�รและ 
 คณะกรรมก�รบริษัทของบริษัท
• ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตต�มกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องของ 
 หน่วยง�นกำ�กับดูแล ได้แก่ ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน ก�รได้ม�และจำ�หน่�ย 
 ไปซึ่งสินทรัพย์ ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอและทันเวล� รวมทั้งดูแลให้มี 
 ก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงินถูกต้องต�มที่ควร ต�มกฎหม�ย 
 ที่เกี่ยวข้องและม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
• ตรวจสอบโดยหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่มกี�รควบคุมภ�ยใน 
 ที่กำ�หนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
บริษัทมีก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทไว้เป็นอย่�งดี โดยได้กำ�หนด
ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจนในจรรย�บรรณของบริษัท รวมทั้งมีนโยบ�ย
และวิธีก�รป้องกันก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในโดยกรรมก�รและผู้บริห�รไปใช้ประโยชน์
อย่�งเคร่งครัด โดยให้คว�มรู้แก่กรรมก�รและผู้บริห�รเกี่ยวกับภ�ระหน้�ที่ในก�ร
ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครอง
หลักทรัพย์ ดังกล่�วต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
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และตล�ดหลักทรัพย์ประก�ศ คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำ�หนดโทษที่ระบุไว้ กรณีที่กรรมก�ร
และผู้บริห�รของบริษัทมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
เลข�นุก�รบริษัทจะทำ�หน้�ที่สรุปและรวบรวมร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททร�บต่อไป พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีอีกด้วย

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทยังได้จัดให้มีระบบก�รควบคุมก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
ใหเ้ปน็ไปต�มหลกับรรษทัทีด่ขีองบรษิทั ดว้ยก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกีย่วกบัก�รปอ้งกนั
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น ก�รซื้อ
ข�ยหลกัทรพัยด์ว้ยก�รใชข้อ้มลูภ�ยใน (Insider Trading) โดยกรรมก�รและผูบ้รหิ�ร 
รวมถึงพนักง�นในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมทั้ง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของบุคคลดังกล่�ว) ดังนี้

• ห้�มมิให้บุคคลข้�งต้นทำ�ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทภ�ยใน 2 สัปด�ห์ 
 ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงิน ร�ยไตรม�ส และงบก�รเงิน ประจำ�ปีของบริษัท 
 และภ�ยใน 24 ชั่วโมง หลังก�รเปิดเผยงบก�รเงินดังกล่�วต่อตล�ดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
• กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำ�คัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอ�จมีผลกระทบต่อร�ค� 
 หลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมก�รได้กำ�หนดห้�มมิให้ทำ�ก�รซื้อข�ย 
 หลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่�จะพ้นระยะเวล� 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีก�รเปิดเผย 
 ข้อมูลนั้นสู่ส�ธ�รณะทั้งหมดแล้ว

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit fee)
ในรอบปบีญัช ีเมษ�ยน 2556 - มนี�คม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจ�่ยค�่ตอบแทน
ก�รสอบบัญชีเป็นจำ�นวนรวม 4,080,000 บ�ท 

ค่�บริก�รอื่น (Non-audit fee)
ในรอบปีบัญชี เมษ�ยน 2556 - มีน�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�รจ่�ย 
ค�่บรกิ�รอ่ืนๆ เชน่ ค�่บรกิ�รตรวจสอบงบก�รเงนิต�มม�ตรฐ�นอนิเดยี ค�่เดนิท�ง 
ค่�เบี้ยเลี้ยง ค่�ที่พัก เป็นต้น จำ�นวน 2,418,323 บ�ท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สำ�นกัง�นสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคล หรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่�ว 

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี
ควบคู่ไปกับก�รประกอบธุรกิจอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยเล็งเห็นว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ทีด่จีะเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยยกระดบัระบบบรหิ�รจดัก�รใหม้ปีระสทิธภิ�พ โปรง่ใส 
และตรวจสอบไดม้�กยิง่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่คว�มเชือ่มัน่และคว�มมัน่ใจของผูถ้อืหุน้ 
ผูล้งทนุ ผูม้สีว่นได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่�ย และนำ�ม�ซึง่ก�รเจรญิเตบิโตอย่�ง
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนก�รเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะย�ว 

ดงันัน้ นอกเหนอืจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิดว้ยก�รสร�้งม�ตรฐ�นระดบัสงูของพฤตกิรรม
องค์กรและพฤตกิรรมสว่นบคุคลต�ม  “หลกัจรรยาบรรณของ ทาทา (Tata Code of 

Conduct : TCOC)” อย่�งเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้ดำ�เนินก�รต�มหลักก�รกำ�กับ
ดแูลกจิก�รทีด่สีำ�หรบับรษิทัจดทะเบยีนของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอย�่ง
จริงจัง ซึ่งหลักก�รดังกล่�วถือเป็นหลักก�รส�กลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD 
Principles of Corporate Governance) ประกอบด้วยหลักก�รและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 5 หมวด พร้อมท้ังได้กำ�หนดไว้เป็นล�ยลักษณ์
อกัษรใน “นโยบ�ยและหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่”ี ของบรษิทัตัง้แตป่ ี2548 และ 
นำ�ม�ปรับใช้ต�มคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ของบริษัทให้ได้
ม�กที่สุด รวมทั้งได้ทำ�ก�รทบทวนและปรับปรุงให้มีคว�มทันสมัย และสอดคล้อง
ต่อภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวล� ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รยกระดับม�ตรฐ�น
และก�รปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัทให้สูงข้ึนอยู่เสมอ ซึ่งตลอด
ระยะเวล�ที่ผ่�นม�บริษัทได้รับก�รประเมินผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รอยู่ในระดับ 
“ดีม�ก” ม�โดยตลอด

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทสำ�หรับรอบปี 
2556-2557 มีดังน้ี

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้คว�มสำ�คัญและเค�รพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยในฐ�นะที่เป็นเจ้�ของ 
เงนิทุน โดยสนบัสนนุและสง่เสรมิให้ผูถ้อืหุ้นทุกร�ยใชส้ทิธขิองตนอย�่งเตม็ทีใ่นก�ร
ดแูลรกัษ�ผลประโยชนโ์ดยรวมของบรษิทั และไมก่ระทำ�ก�รใดๆ อนัเปน็ก�รละเมดิ
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นส�ม�รถสรุปได้ดังนี้ 

1. สิทธิขั้นพื้นฐ�น ได้แก่ ก�รลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น ก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น 
 ก�รได้รับส่วนแบ่งในกำ�ไร/เงินปันผลอย่�งเท่�เทียมกัน ก�รได้รับข่�วส�ร/ 
 ข้อมูลของบริษัทอย่�งเพียงพอ เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งของเงินทุน 
 ก�รเปลี่ยนแปลงอำ�น�จควบคุม และก�รซื้อข�ยสินทรัพย์ท่ีสำ�คัญของบริษัท 
 รวมท้ังสิทธิในก�รได้รับก�รปฏิบัติท่ีเท่�เทียมในก�รรับซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัท 
 เป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ก�รเลือกตั้งกรรมก�รและกำ�หนด 
 ค�่ตอบแทน ก�รจัดสรรเงนิกำ�ไรและก�รจ่�ยเงนิปันผล ก�รแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี
 และกำ�หนดค่�สอบบัญชี ก�รแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ  
 ก�รเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และก�รอนุมัติธุรกรรมที่สำ�คัญซึ่ง 
 มีผลต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น 
3. สทิธอิืน่ๆ ทีก่ฎหม�ยกำ�หนดไวน้อกเหนอืจ�กก�รสนบัสนนุและสง่เสรมิก�รใช ้
 สิทธิข้ันพ้ืนฐ�นข้�งต้น บริษัทยังได้อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกร�ยในก�รใช้ 
 สทิธเิข�้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมก�รบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบและกลไก 
 ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิก�รจดัประชมุทีด่ ีซึง่ครอบคลมุเกีย่วกบั ขอ้มลูเก่ียวกับวนั เวล� 
 สถ�นที่ ว�ระก�รประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีก�รในก�รเข้�ร่วมประชุม ขั้นตอน 
 ก�รออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละว�ระ 
 เปน็ก�รลว่งหน�้อย�่งเพยีงพอ ทนัเวล� และไมก่ระทำ�ก�รใดๆ ทีเ่ปน็ก�รจำ�กดั 
 โอก�สในก�รรับรู้ส�รสนเทศ หรือก�รเข้�ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหม�ยให้สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่ดูแลและ 
อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์หม�ยเลข 02-937-1000 ต่อ 1460-1462
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ในแต่ละปบีรษิทัจะจดัใหม้กี�รประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่เรยีกว�่ ก�รประชมุส�มญัประจำ�ปี 
ภ�ยใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชขีองบรษิทั (ภ�ยในเดอืนกรกฎ�คม) โดย
ก�รประชุมนอกเหนือจ�กนี้ จะเรียกว่� ก�รประชุมวิส�มัญ 

สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 
2556 เวล� 09:30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอร�วัณ กรุงเทพฯ โดยบริษัท 
ไดใ้ชว้ธิกีำ�หนดร�ยชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่31 พฤษภ�คม 2556 เป็นผูมี้
สทิธเิข�้รว่มประชมุ และทำ�ก�รรวบรวมร�ยชือ่ต�มม�ตร� 225 แหง่พระร�ชบญัญตั ิ
หลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักก�รโอนในวันท่ี 
3 มิถุน�ยน 2556 ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทไม่มีก�รจัดประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นแต่
อย่�งใด

บริษัทได้มอบหม�ยให้ บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นน�ย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกส�ร 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อย�่งครบถว้น ลว่งหน�้ 21 วนั 
ก่อนวันประชุม ดังนี้ 

1. หนังสือนัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ที่มีร�ยละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวล� สถ�นที่  
 และว�ระก�รประชุมที่กำ�หนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่�งชัดเจน พร้อมทั้งระบุว่�เป็น 
 ว�ระเพือ่ทร�บ/เพือ่อนมุตั/ิเพือ่พจิ�รณ� ระบวุตัถปุระสงค ์และเหตผุล ตลอดจน 
 คว�มเห็นของคณะกรรมก�รในแต่ละว�ระท่ีเสนอไว้ ซ่ึงถือเป็นข้อมูลประกอบก�ร 
 พิจ�รณ�ที่เพียงพอต่อก�รตัดสินใจ
2. หนงัสอืมอบฉนัทะ ต�มแบบทีก่ระทรวงพ�ณชิยก์ำ�หนด ทัง้แบบ ก ซึง่เปน็แบบ 
 ทั่วไปง่�ยๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถกำ�หนด 
 ทศิท�งก�รออกเสยีงในแตล่ะเรือ่งไดว้่� “เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” “งดออกเสยีง” 
 และแยกให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลได้ 
 ในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร
3. ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมก�รอสิระ ทีบ่รษิทักำ�หนดใหเ้ปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจ�กผูถ้อืหุน้ 
 ได้แก่ ชื่อ อ�ยุ ที่อยู่ และก�รมี/ไม่มีส่วนได้เสียในว�ระที่เสนอในก�รประชุม
4. ร�ยง�นประจำ�ปี ที่มีทั้งข้อมูลภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษในรูปแบบของ CD  
 Rom (รวมทั้งจัดส่งร�ยง�นประจำ�ปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งคว�ม 
 ประสงค์ม�ยังบริษัท)
5. คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�น เพื่อแสดงสิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถ�นที่จัดประชุม

นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินก�รดังนี้

1. ลงโฆษณ�คำ�บอกกล่�วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ร�ยวันฉบับภ�ษ�ไทยติดต่อกัน 
 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 3 วัน
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับก�รประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่�วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
 เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้�ถึงข้อมูลได้โดย 
 สะดวก รวดเรว็ และมเีวล�ม�กพอในก�รศกึษ�ขอ้มลูประกอบก�รประชมุ กอ่น 
 ได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกส�รจ�กบริษัท
3. เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยส�ม�รถส่งคำ�ถ�มที่ต้องก�รให้ตอบในที่ประชุม 
 ได้ล่วงหน้�ก่อนก�รวันประชุม โดยให้ส่งคำ�ถ�มเป็นล�ยลักษณ์อักษรถึง 

 คณะกรรมก�รบริษัทหรือกรรมก�รอิสระแต่ละคน ผ่�นม�ยังเลข�นุก�รบริษัท  
 เพือ่สง่ตอ่ไปยังกรรมก�รอสิระแตล่ะคนหรอืกรรมก�รทุกคน ซึง่คำ�ถ�มในสว่นที ่
 เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับก�รตอบในที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ท้ังนี ้บรษิทัไดแ้จ้งให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัทร�บเกีย่วกบักำ�หนดก�รดงักล�่ว ดว้ยวธิเีผยแพร่
ผ�่นระบบข�่วของตล�ดหลกัทรพัย ์(www.set.or.th) โดยก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้
ประจำ�ปี 2556 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ม�ยังบริษัท

หมวด 2 
ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้�ที่ในก�รดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทั้งผู้ถือหุ้น
ท่ีเป็นผู้บริห�รและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ นักลงทุนสถ�บัน 
ผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยก�รถือปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันและ
เป็นธรรม ดังนี้

ก�รประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัไดก้ำ�หนดขัน้ตอนก�รเข�้รว่มประชมุทีไ่มยุ่ง่ย�ก และไมม่คี�่ใชจ้�่ยม�กเกินไป 
พร้อมทั้งอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในก�รเข้�ร่วมประชุม ดังนี้

1. จัดสถ�นที่ประชุมที่มีก�รคมน�คมที่สะดวกต่อก�รเดินท�ง
2. จัดทำ�คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�นเพื่อแสดงสิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม
3. จัดให้มีเจ้�หน้�ท่ีผู้ท่ีมีคว�มชำ�น�ญพร้อมท้ังอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับผู้ถือหุ้น 
 ทั้งในด้�นก�รตรวจสอบเอกส�รและก�รลงทะเบียน
4. เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองส�ม�รถมอบ 
 ฉันทะก�รเข้�ร่วมประชุม ด้วยก�รส่งผู้แทนของตนเอง หรือเสนอชื่อกรรมก�ร 
 อสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยก�รเข�้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งย�กแต่ประก�รใด
5. จัดให้มีบริก�รติดอ�กรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่ได้ 
 ติดอ�กรแสตมป์ไว้
6. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในก�รลงทะเบียน ทำ�ให้ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นเป็นไป 
 อย่�งสะดวกและรวดเร็ว
7. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมได้ล่วงหน้� 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม

นอกจ�กนี้ ภ�ยหลังจ�กก�รประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงทะเบียนเข้�
ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบว�ระที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�และ 
ยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย 

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 มีผู้ถือหุ้นม�ประชุมทั้งที่ม�ด้วยตนเอง
และที่รับมอบฉันทะจำ�นวน 559 คน นับรวมจำ�นวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,248,236,503 หุ้น 
คิดเป็น ร้อยละ 74.20 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำ�นวน 
8,421,540,848 หุ้น โดยประธ�นกรรมก�รบริษัทในฐ�นะตัวแทนของคณะกรรมก�ร
ทั้งคณะได้เข้�ร่วมประชุมพร้อมทั้งประธ�นกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ ประธ�นคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ และ ประธ�นคณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล สรรห� และพจิ�รณ�
ผลตอบแทน และกรรมก�รทุกคนได้เข้�ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจ�กนี้ 
ยงัมผีูบ้รหิ�ร ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ฝ�่ยกฎหม�ย ไดเ้ข�้รว่มประชมุ เพือ่ทำ�หน�้ทีร่ว่ม
ชี้แจงและตอบข้อซักถ�มในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย
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ก่อนเริ่มก�รประชุม
เลข�นกุ�รบรษิทัไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทร�บถงึขอ้บงัคบัของบรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับก�รประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รประชุมได้แก่ ก�รออกเสียงลงคะแนน 
ก�รนับคะแนนเสียง และก�รประก�ศผลคะแนน

ระหว่�งก�รประชุม
ประธ�นในทีป่ระชมุไดด้ำ�เนนิก�รประชมุอย�่งโปรง่ใสต�มลำ�ดบัว�ระ โดยไมม่กี�ร
เพิม่ว�ระเพือ่พจิ�รณ�เรือ่งอืน่นอกเหนอืจ�กทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืนดัประชมุแตอ่ย�่งใด 
นอกจ�กนี้ ยังได้จัดสรรเวล�ในก�รพิจ�รณ� แต่ละว�ระอย่�งเหม�ะสมและ 
เพียงพอ ก่อนก�รลงคะแนนเสียงเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมก�รเป็นร�ยบุคคลในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
มีโอก�สในก�รแสดงคว�มคิดเห็นตั้งคำ�ถ�มต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ได้อย่�งเต็มที่

สำ�หรับก�รออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยก�ร
ใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบก�รนับคะแนน (Inspector) ทำ�หน้�ที่
ดูแลก�รนับคะแนนและก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่�งโปร่งใส ถูกต้องต�ม
กฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัท สำ�หรับก�รนับคะแนนเสียงจะคำ�นวณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันก�รลงคะแนนเฉพ�ะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง 
“ไมเ่หน็ดว้ย”/“งดออกเสยีง” และแนะนำ�ม�คำ�นวณหกัออกจ�กผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสียงทั้งหมด โดยสิทธิในก�รออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำ�หรับผล
ก�รลงคะแนนเสียงจะถูกประก�ศหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รพิจ�รณ�ในแต่ละว�ระโดย
ก�รฉ�ยสไลด์นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดให้มีก�รบันทึกภ�พก�รประชุมในลักษณะ
สื่อวิดีทัศน์ด้วย

หลังก�รประชุม  
บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสยีง) ผ�่นระบบข�่วของตล�ดหลกัทรพัย ์(www.set.or.th) โดยทนัทภี�ยหลงั 
จ�กเสร็จสิ้นก�รประชุม และจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมแล้วเสร็จภ�ยในระยะเวล�
ที่กฎหม�ยกำ�หนด ซึ่งร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�วได้บันทึกร�ยละเอียดไว้อย่�ง
ชัดเจน ดังนี้

1. ร�ยชื่อพร้อมตำ�แหน่ง ของกรรมก�รและผู้บริห�รรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้�ร่วม 
 ประชุม
2. วิธีก�รแจ้งก�รลงคะแนน และนับคะแนน
3. ประเด็นคำ�ถ�ม - คำ�ตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ ต�มที่ได้ระบุไว้ในบัตร 
 ลงคะแนน โดยแยกออกเปน็คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และ งดออกเสยีง 

นอกจ�กนี้ เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น ภ�ยหลัง
จ�กเสร็จสิ้นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่ม�ร่วม
ประชมุทกุคนเข�้รว่มกจิกรรมเยีย่มชมกจิก�รของบรษิทัอย�่งเปน็ท�งก�ร ณ โรงง�น 
บริษัท เหล็กสย�ม (2001) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ในเดือน
กันย�ยน 2556 โดยในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้�ร่วมเยี่ยมชมจำ�นวน 36 คน  
 

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
บริษัทมีนโยบ�ยและวิธีก�รป้องกันก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในโดยกรรมก�รและผู้บริห�ร
ไปใช้ประโยชน์อย่�งเคร่งครัด ร�ยละเอียดปร�กฎอยู่ในหัวข้อ "ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ 
ข้อมูลภ�ยใน" หน้� 37

ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่�นม�ไม่เคยปร�กฏว่�มีกรรมก�รและผู้บริห�รร�ยใดทำ�ก�รซื้อข�ย
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยก�รใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด

ก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย
บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท รวมท้ังบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ต้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต�มแบบร�ยง�นที่ 
คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดไว้ เมื่อได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รหรือ 
ผูบ้รหิ�ร และมีก�รเปลีย่นแปลงร�ยก�ร โดยมอบหม�ยให้เลข�นกุ�รบรษิทัทำ�หน�้ที่
รวบรวม และเสนอตอ่ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและประธ�นคณะกรรมก�ร
บริษัทรับทร�บร�ยง�นดังกล่�ว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่�วในก�รติดต�ม ดูแล
ก�รทำ�ร�ยก�รทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์เชน่ ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยง 
กันเป็นต้น

ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รและข้ันตอนในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันไว้อย่�งชัดเจน 
รวมทั้งถือปฏิบัติต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิด
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งเคร่งครัด ในกรณีที่อ�จมีก�รพิจ�รณ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกันกับบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง กรรมก�รและผู้บริห�รที่อ�จมีส่วนได้
เสียในเรื่องที่พิจ�รณ�จะไม่เข้�ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้ก�รตัดสินใจ
ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รเป็นไปอย่�งอิสระและยุติธรรม ท้ังนี้เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นอย่�งแท้จริง

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบท�นก�รทำ�ร�ยก�ร
ระหว�่งกนัในทุกไตรม�ส เพือ่ดแูลและป้องกนัก�รเกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน ์
รวมถงึบรษิทัไดเ้ปิดเผยร�ยก�รระหว�่งกนัไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิทีไ่ดร้บั
ก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ท้ังนี ้ในปีท่ีผ�่นม�บรษิทัไม่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนัในลกัษณะท่ีเปน็ก�รใหค้ว�ม
ชว่ยเหลอืท�งก�รเงนิแกบ่รษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัยอ่ยของบรษิทั รวมทัง้ไมเ่คยฝ�่ฝนืหรอื
ไมป่ฏบิตัติ�มหลกัเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ในเรื่องก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
หรือก�รซื้อข�ยสินทรัพย์แต่ประก�รใด 

หมวด 3
บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัตระหนกัเปน็อย�่งยิง่ว�่ก�รสง่เสรมิใหเ้กดิคว�มสมัพนัธแ์ละคว�มร่วมมือทีด่ี
ระหว่�งบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย เป็นกลไกที่จะช่วยสร้�งคว�มมั่งคั่ง คว�ม
มั่นคงท�งก�รเงิน และคว�มยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในก�รคำ�นึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิ
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ที่กำ�หนดต�มกฎหม�ยหรือข้อตกลงที่ทำ�ร่วมกัน โดยก�รรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิ ด้วยคว�ม
เป็นธรรมอย่�ง เคร่งครัด ตลอดจนพัฒน�กลไกก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่�งสม่ ำ�เสมอ 

นอกจ�กนี ้พนกัง�นทกุคนไดถ้อืปฏบิตัติ�ม “คูม่อืจรรย�บรรณ” ภ�ยใต ้“จรรย�บรรณ 
ของท�ท� (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึ่งได้ระบุข้อกำ�หนดและ 
แนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งมีจริยธรรมไว้
อย่�งชัดเจนจำ�นวน 25 ข้อ รวมถึงม�ตรก�รและช่องท�งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ม�รถติดต่อ/แจ้งเบ�ะแสในประเด็นของก�รกระทำ�ผิดหลักจรรย�บรรณ 
กระบวนก�รดำ�เนินก�รภ�ยหลังจ�กได้รับแจ้งเบ�ะแส ตลอดจนม�ตรก�ร
คุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส ภ�ยใต้ “นโยบ�ยก�รร้องเรียนก�รกระทำ�ผิดหลัก
จรรย�บรรณ” (Whistle Blower) ซึ่งได้กำ�หนดไว้ต�มด้�นล่�งแล้ว บริษัทยังได้ 
ร่วมลงน�มใน “คำ�ประก�ศเจตน�รมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มส�ม�รถเสนอแนะ/ร�ยง�น/ร้องเรียน เกี่ยวกับก�รประพฤติ
ปฏิบัติต�มคู่มือจรรย�บรรณดังกล่�วได้ด้วย ตนเอง/จดหม�ย/E-mail/โทรศัพท์/
โทรส�ร ตดิตอ่ : ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรอื ทีป่รกึษ�จรรย�บรรณ ดงันี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายมาริษ สมารัมภ์
เลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ สุขุมวิท 39 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน�
กรุงเทพมห�นคร 10110
E-mail address: msamaram@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ 
บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
เลขที่ 555 อ�ค�รรส� ท�วเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรส�ร 0-2937-1224
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่�นม� บริษัทไม่เคยได้รับก�รร้องเรียนเกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดหลัก
จรรย�บรรณหรือก�รถูกละเมิดสิทธิแต่ประก�รใด 

สำ�หรับแนวท�งก�รปฏิบัติ และคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละ
กลุ่มส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บรษิทัมพีนัธะในก�รดแูลผลประโยชนแ์ละสร�้งมลูค�่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุร�ยอย�่งเปน็
ธรรม ด้วยก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งมปีระสทิธภิ�พ และ ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ต�มกฎหม�ย
และกฎระเบยีบอ่ืนๆ อย่�งเครง่ครดั โดยบรษิทัจะแจง้ขอ้มลูข�่วส�รทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ
ของบริษัทอย่�งถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วให้สอดคล้อง
ต�มกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียมกัน 

ร�ยละเอียดปร�กฏอยู่ในหัวข้อ “หมวด 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และ หมวด 2 : 
ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน”

พนักง�น
บรษิทัยดึถอืม�โดยตลอดว�่พนกัง�นเปน็ทรพัย�กรทีม่คีณุค�่ม�กทีส่ดุ โดยใหค้ว�ม
สำ�คัญในเรื่องของคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมของพนักง�น 
ทกุคน มุง่มัน่ฝกึอบรมและพฒัน�พนกัง�นในทกุระดบั และครอบคลมุในทกุวชิ�ชพี
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งให้องค์กรเกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
นอกจ�กนั้นบริษัทมุ่งเน้นก�รดูแลพนักง�นให้ได้รับผลตอบแทน สวัสดิก�ร และ 
เงินช่วยเหลือที่เหม�ะสมต่อคว�มรู้คว�มส�ม�รถและอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับ 
ในตล�ดบรษิทัยงัจดัตัง้กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีใหก้บัพนกัง�น ร�ยละเอยีดปร�กฎอยู่
ในหัวขอ้ “นโยบ�ยก�รพฒัน�พนกัง�น” และใน “ร�ยง�นก�รพฒัน�เพือ่คว�มยัง่ยนื” 

ลูกค้�
บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�รให้กับลูกค้�ต�มคว�มต้องก�ร
ของลูกค้� โดยเริ่มต้นจ�กก�รรวบรวมคว�มต้องก�รของลูกค้�ไปจนถึงก�ร 
สง่มอบสนิค�้ใหก้บัลกูค�้ และก�รใหบ้รกิ�รหลงัก�รข�ย บรษิทัทุม่เทคว�มพย�ย�ม
ดำ�เนินง�นให้ลูกค้�มีคว�มพึงพอใจ และได้รวบรวมข้อคิดเห็นจ�กลูกค้�ทุกปีเพ่ือ 
บ่งชี้ด้�นต่�งๆ ที่ต้องปรับปรุงคุณภ�พผลิตภัณฑ์ ก�รส่งมอบสินค้� ก�รให้บริก�ร 
ก�รจัดก�รข้อร้องเรียน และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์โรงง�นผลิตทั้งส�มแห่งได้ปฏิบัติ
ต�มม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงส�ม�รถที่จะรับ
ประกันในก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภ�พต�มที่กำ�หนด บริษัทมีระบบก�รรับ
เรื่องร้องเรียนที่ครบวงจร ซึ่งช่วยให้ส�ม�รถแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่�งรวดเร็ว เพื่อ
สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�ที่ประสบปัญห� ระบบก�รจัดก�รเร่ืองร้องเรียน 
ดงักล�่วดแูลทัง้คำ�รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิ�ร โดยลกูค�้ส�ม�รถเข�้ถงึ 
ระบบดังกล่�วได้โดยสะดวกเพื่อส่งคำ�ร้องเรียนให้บริษัทในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์หรือบริก�รบริษัทยังกำ�หนดแนวนโยบ�ยในก�รคืนสินค้� ในกรณีที่
พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภ�พหรือต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น

คู่ค้�
บริษัทมีนโยบ�ยอย่�งชัดเจน ภ�ยใต้กรอบก�รปฏิบัติง�นต�มหลักจรรย�บรรณ
ของกลุ่มบริษัท TATA ที่เรียกว่� TCOC ในก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งโปร่งใสส�ม�รถ
ตรวจสอบได ้และยุตธิรรมเท่�เทียมกนั ซึง่ถอืเป็นหลกัปฏบัิตท่ีิเป็นเอกภ�พเดยีวกัน
สำ�หรบักลุม่บรษิทัในเครอื TATA รวมถงึคว�มใสใ่จตอ่ก�รปฏบัิตงิ�นรว่มกันระหว�่ง
บริษัทและคู่ค้� เช่น ก�รจัดอบรมคว�มปลอดภัยให้กับผู้รับเหม�ขนส่ง ที่เข้�ม�รับ
สินค้�ที่โรงง�นของบริษัททุกแห่งอย่�งต่อเนื่องและเป็นประจำ�

เจ้�หนี้
บรษิทัปฏบิตัติ�มสญัญ� ขอ้ตกลง และเงือ่นไขต�่งๆ ทีม่ตีอ่เจ�้หนี ้ทัง้เจ�้หน้ีก�รค้�
และเจ�้หนีเ้งนิกูย้มือย�่งเครง่ครดั และชำ�ระหนีต้�มระยะเวล�ทีก่ำ�หนดรวมถงึปฏบิตัิ
ต�มคำ�รับรองท่ีให้ไว้แก่เจ้�หนี้ตลอดระยะเวล�ที่มีภ�ระหนี้กับเจ้�หนี้ ตลอดจน 
ให้ข้อมูลแก่เจ้�หนี้ทุกกลุ่มอย่�งถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่�เทียมกัน

ชุมชน และสังคม
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบ�ยอย่�งชัดเจนว่�จะมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รเป็นบรรษัท
พลเมืองที่ดี โดยคำ�นึงถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบโรงง�นและ
สังคมในส่วนรวม ท้ังนี้บริษัทจะไม่ถือว่�ก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้
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เป็นเพียงท�งเลือกในก�รปฏิบัติ ห�กแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทด้วย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภ�พชีวิตทั้งของชุมชนที่พักอ�ศัยอยู่ใน
บริเวณที่บริษัทเข้�ไปดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งประช�ชนในท้องถิ่นทุรกันด�รที่ข�ดก�ร
สนบัสนนุในด�้นต�่งๆ กลุม่ผูด้อ้ยโอก�ส และกลุม่ผูป้ระสบภยัพบิตันิอกจ�กนีบ้รษิทั
ยังได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชนและในระดับสังคม
โดยรวมอกีดว้ย และจ�กคว�มมุง่มัน่ดงักล�่ว บรษิทัจงึไดก้ำ�หนดขอบเขตก�รดำ�เนนิ
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ก�รสนับสนุนชุมชนรอบโรงง�น
2. ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนในท้องถิ่นทุรกันด�ร
3. ก�รสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร และ
4. ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำ�หรบัร�ยละเอียดของกจิกรรมทีบ่รษิทัไดด้ำ�เนนิก�ร ในรอบป ี2556 - 2557 ปร�กฎ 
อยู่ใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน” 

สิ่งแวดล้อม
บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดม� 
เพื่อพิทักษ์รักษ�สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในภ�พที่ดีตลอดไป ด้วยก�รดำ�เนินก�รและ
ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดในทุกกระบวนก�รผลิต และทุกขั้นตอนก�รทำ�ง�น ทั้งใน
รูปแบบของก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ(ก�รอนุรักษ์พลังง�น 
ก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� ก�รจัดก�รมลภ�วะท�งอ�ก�ศก�รกำ�จัดก๊�ซเรือนกระจก 
ก�รจดัก�รมลภ�วะท�งเสยีง และ ก�รจดัก�รวสัดเุหลอืใช)้ ก�รนำ�ทรพัย�กรกลบัม� 
ใชใ้หม ่รวมถงึก�รปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดและกฎหม�ยด�้นสิง่แวดลอ้มอย�่งเครง่ครดั 
ทกุบรษิทัในกลุม่ท�ท�ไดป้ระก�ศนโยบ�ย ในเร่ือง “ก�รเปลีย่นแปลงภมูอิ�ก�ศ” หรอื 
“Climate Change” อนัเนือ่งม�จ�กภ�วะโลกรอ้นโดยจดัใหม้กี�รศกึษ� เพือ่ใหเ้กดิ
คว�มเข�้ใจอย่�งลกึซึง้ตอบสนองอย�่งรวดเรว็เพือ่สร�้งคว�มน�่เชือ่ถอืตอ่บคุคลอืน่ 
รวมถึงก�รเปลี่ยนแปลง ไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นบริษัทและ
บริษัทย่อยจึงได้กำ�หนดเป้�หม�ยระยะย�วในก�รควบคุมและดูแล ก�รปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) และก๊�ซเรือนกระจกอื่นๆไม่ให้เกินอัตร�ที่กำ�หนด 

ซึ่งจ�กเป้�หม�ยดังกล่�วจึงเป็นที่ม�ของก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นและ
ก�รค้นคว้�นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหล�ยๆ ด้�นนอกจ�กนี้ 
ยังได้กำ�หนดให้มีก�รนำ�แนวคิด “คืนสู่ธรรมช�ติ (สีเขียว)” ม�ใช้ในทุกขั้นตอนของ
ก�รดำ�เนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้วย

สำ�หรบัก�รแสดงถงึคว�มรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มของบรษิทั ในรอบป ี2556 - 2557 
มีร�ยละเอียดปร�กฏอยู่ใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน”

หมวด 4
ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
บริษัทให้คว�มสำ�คัญและตระหนักในคว�มรับผิดชอบต่อก�รเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลท�งก�รเงิน เพื่อให้เกิดคว�ม
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และเปน็ประโยชนต์อ่ก�รตดัสนิใจลงทนุ และก�รตดัสนิใจอืน่
ใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคร�ะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่�งถูกต้องครบถ้วน 

เท่�เทียม ท่ัวถึง และไม่ก่อให้เกิดคว�มสำ�คัญผิดรวมท้ังมีคว�มเป็นปัจจุบันและ
ทันเวล�ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(“สำ�นักง�น ก.ล.ต.”) ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้ คณะผู้บริห�รมีหน้�ท่ีดูแลให้มีก�รติดต่อสื่อส�รและ 
เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญทั้งที่เป็นก�รร�ยง�นต�มรอบระยะเวล�บัญชี (Periodic 
Reports) เชน่ งบก�รเงนิแบบแสดงร�ยก�รขอ้มลูประจำ�ป ี(แบบ 56-1) และร�ยง�น
ประจำ�ปี (แบบ 56-2) และก�รร�ยง�นต�มเหตุก�รณ์ (Non-Periodic Reports) 
เช่น ก�รได้ม�/จำ�หน่�ยไป ซึ่งสินทรัพย์ร�ยก�ร ที่เกี่ยวโยงกัน ก�รร่วมทุน/ 
ยกเลกิก�รรว่มทนุ ก�รเพิม่ทนุ/ลดทนุ ก�รออกหลกัทรพัยใ์หม ่ก�รซือ้หุน้คนื เปน็ตน้ 

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยง�น “สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท” ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์กล�งใน
ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่�นช่องท�งต่�งๆ ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้โดยง่�ย 
ทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น

1. ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินและไม่ใช่ท�งก�รเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและ 
 เท่�เทียมกัน ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ
 (ระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ (www.set.or.th))
2. ข้อมูลคำ�อธิบ�ยเชิงวิเคร�ะห์เกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น 
 ทุกไตรม�ส
 (ระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www. 
 tatasteelthailand.com)/หนังสือพิมพ์)
3. ข้อมูลโครงสร้�งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่�สุด มีร�ยละเอียดโครงสร้�ง 
 ทีแ่สดงถงึผูถ้อืหุน้ร�ยใหญแ่ละสดัสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ไมม่โีครงสร�้งก�ร 
 ถือหุ้นแบบปิร�มิด ตลอดจนไม่มีก�รถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท ส�ม�รถแสดง 
 ให้ทร�บถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner) ได้อย่�งชัดเจน (ร�ยง�น 
 ประจำ�ปี/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
 
 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รเปิดเผยข้อมูลก�รถือหุ้นโดยกรรมก�รและผู้บริห�รไว้ด้วย  
 ซึ่งกรรมก�รของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกแล้ว 
4. ข้อมูลในร�ยง�นประจำ�ปีมีก�รเปิดเผยอย่�งครบถ้วน ชัดเจน และเป็น 
 ประโยชน์สำ�หรับก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำ�อธิบ�ยเชิง 
 วิเคร�ะห์เกี่ยวกับฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น ก�รวิเคร�ะห์ภ�วะ 
 อุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน คว�มเสี่ยงต่อก�รดำ�เนินธุรกิจประวัติของ 
 กรรมก�รและผู้บริห�ร ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง  
 และก�รเปิดเผยขอ้มูลก�รเข�้รว่มประชมุของกรรมก�ร เป็นตน้ (เวบ็ไซตบ์รษิทั 
 (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลก�รเงินที่มีรูปแบบร�ยง�นเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 และได้รับก�รรับรองจ�กผู้สอบซึ่งเป็นผู้มีคว�มเป็นอิสระ และมีคุณสมบัต 
 ท่ีได้รับก�รยอมรับ รวมท้ังได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต. โดยที่ 
 ผ่�นม� บริษัทไม่เคยมีประวัติก�รส่งงบก�รเงินท้ังร�ยไตรม�ส และร�ยปี 
 ให้แก่ตล�ดหลักทรัพย์ และสำ�นักง�น ก.ล.ต. ล่�ช้�แต่อย่�งใด (ระบบข่�วของ 
 ตล�ดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 
6. ข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน (ถ้�มี) 

นอกจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (“สำ�นักง�น ก.ล.ต.”) ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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หน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำ�หนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหม�ยให้กรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ ทำ�หน้�ที่ “โฆษก” ของบริษัท ในก�รเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
สูส่�ธ�รณชน และจัดใหเ้ลข�นกุ�รบรษิทัเปน็ผูบ้รหิ�รง�นนกัลงทนุสมัพันธ ์(Investor 
Relation) ทำ�หน้�ที่ดูแลรับผิดชอบในก�รติดต่อสื่อส�ร และประส�นง�นกับบุคคล
ภ�ยนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถ�บัน ผู้ลงทุนทั่วไปนักวิเคร�ะห์ และหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�รจัดให้มีช่องท�งอ่ืนที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของบริษัทได้
โดยสะดวก เช่น เอกส�รเผยแพร่ก�รจัดประชุมเอกส�รแถลงผลก�รดำ�เนินง�น 
และร�ยง�นต่�งๆ ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจ และคว�มเช่ือมั่นของบุคคลภ�ยนอกท่ีมี
ต่อบริษัท

นอกจ�กนี ้บรษิทัยังมนีโยบ�ยในก�รแถลงผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัสูส่�ธ�รณชน
โดยผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยส�รต่�งๆ เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส 
และมอบหม�ยให้กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ก�รผลิต, 
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ทรัพย�กรบุคคล และบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้
จัดก�รใหญ่ - ก�รตล�ดและก�รข�ยเป็นผู้ให้สัมภ�ษณ์

ในรอบปี 2556-2557 หลังจ�กท่ีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น 
ต่อตล�ดหลักทรัพย์แล้วบริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมร่วมกันกับส่ือ ภ�ยนอกคร�วละ 
10-20 ร�ย ซึ่งหม�ยรวมถึง นักวิเคร�ะห์ ทั้งจ�กธน�ค�ร และสถ�บันก�รเงิน 
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส เพ่ือเป็นก�รช้ีแจงผลประกอบก�รของบริษัท 
รวมถึงข้อมูลก�รพัฒน�เปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็ก

หมวด 5
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร กรรมก�รของ
บรษิทัทกุคนมคีว�มเข�้ใจอย�่งดถีงึหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบของกรรมก�รและลกัษณะ
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ด้วย “คว�มซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและคว�มเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุร�ย บนพืน้ฐ�นของคว�มสมัพนัธท์ีเ่ชือ่ถอืตอ่กนัระหว�่งผูถ้อืหุน้
กบับรษิทั นอกจ�กนี ้คณะกรรมก�รยงัไดจ้ดัใหม้รีะบบก�รบรหิ�รง�นใหเ้ปน็ไปต�ม
หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ตี�มทีค่ณะกรรมก�รไดก้ำ�หนดนโยบ�ยไว ้เพือ่ใหก้�ร
กำ�กับดูแลและก�รบริห�รง�นเป็นไปด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็น
อิสระภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและ 
ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่�งสูงสุดและต่อเนื่อง  

โครงสร้�งของคณะกรรมก�ร
บริษัทคำ�นึงถึงก�รถ่วงดุลในก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รเป็นอย่�งย่ิง 
(Check and Balance) นอกจ�กนีย้งัไดก้ำ�หนดคว�มหล�กหล�ยในโครงสร�้งของ 
คณะกรรมก�รทีช่ดัเจน (Board Diversity) คณะกรรมก�รบรษิทัประกอบดว้ย บคุคล
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหล�กหล�ย ทั้งในด้�นทักษะ วิช�ชีพ คว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะด้�น และเพศ รวมถึงมีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้�งไกล ส�ม�รถอุทิศเวล�
และคว�มพย�ย�มในก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รบริษัท ให้คว�มคิดเห็นอย่�ง
เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่�งดี รวมทั้ง 
ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยซึ่งมีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นขึ้น เพื่อให้ก�ร

พิจ�รณ�ในเรื่องต่�งๆ มีก�รตัดสินใจท่ีเป็นไปอย่�งถูกต้องเป็นไปต�มหลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอีกด้วย 
  
นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทยังได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคว�มรู้
และประสบก�รณใ์นง�นด�้นเลข�นกุ�ร ร�ยละเอยีดปร�กฎอยูใ่นหวัขอ้ "เลข�นกุ�ร
บริษัท" หน้� 32
 
บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 
คณะกรรมก�รบรษิทัทำ�หน�้ทีก่ำ�หนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ นโยบ�ย แผนกลยทุธ ์ระยะย�ว 
แผนง�น และงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัท โดยมอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รเป็น 
ผู้นำ�เสนอเรื่องดังกล่�ว คณะกรรมก�รได้ร่วมกันอภิปร�ย และแสดงคว�มเห็น 
อย่�งเต็มท่ีบนพื้นฐ�นของคว�มรับผิดชอบ คว�มระมัดระวัง คว�มซื่อสัตย์สุจริต 
และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมก�รได้มอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินง�นต�ม
นโยบ�ย และแผนง�นที่กำ�หนดไว้ด้วย เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นไป 
ในทิศท�งเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทยังมีหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�
ทบทวนแผนก�รดำ�เนนิง�น เป�้หม�ย ก�รจดัสรรงบประม�ณทีเ่พยีงพอและเหม�ะสม 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงงบประม�ณในง�นวิจัยและพัฒน�องค์กร และผลิตภัณฑ์ 
ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในเชิงก�รแข่งขันของบริษัทในทุกๆ ไตรม�ส 
คณะกรรมก�รจะทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และก�รปฏิบัติง�นของ
คณะกรรมก�รบริษัททั้งคณะ รวมถึงผู้บริห�รระดับสูงมีก�รพิจ�รณ�ดูแล ทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบ
ภ�ยในให้สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดจนกำ�กับดูแลและ
พัฒน�บรรษัทภิบ�ลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่ม�ตรฐ�นที่ยอมรับในระดับส�กล อุทิศตน
และเวล�เพื่อบริษัทโดยไม่แสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ 
และไม่ดำ�เนนิก�รใดๆ ท่ีเป็นก�รขดัแย้งด�้นผลประโยชนห์รอืแขง่ขนักับกิจก�รของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย เป้�หม�ยสงูสดุคอืก�รดำ�เนนิธรุกจิให้ม่ันคง เพือ่ผลประโยชน์
ทีส่มดลุและยัง่ยนืของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมทัง้ก�รเพิม่มลูค�่ของผูถ้อืหุน้อย�่ง
ต่อเนื่องในระยะย�ว ทั้งนี้ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยของบริษัท

หน้�ที่ของประธ�นกรรมก�ร
หน้�ที่หลักของประธ�นกรรมก�รบริษัทคือก�รบริห�รจัดก�รและก�รเป็นผู้นำ�ของ
คณะกรรมก�รบริษัท โดยประธ�นกรรมก�รจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�ร 
และดำ�เนินก�รในฐ�นะเป็นผู้ประส�นง�นโดยตรงระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทกับ
ฝ�่ยบรหิ�รของบรษิทัโดยผ่�นท�งกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่นอกจ�กนีป้ระธ�นยงัทำ�
หน้�ที่เป็นผู้ถ่�ยทอดมติของกรรมก�รต่อไปต�มคว�มเหม�ะสม

แนวคว�มคดิเรือ่งก�รแบง่แยกบทบ�ทของประธ�นออกจ�กกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่
หม�ยคว�มว่�ประธ�นควรมีคว�มเป็นอิสระออกจ�กฝ่�ยบริห�รและไม่มีผล
ประโยชน์อื่นใด และไม่มีธุรกิจ หรือคว�มสัมพันธ์อื่นใดอันอ�จเป็นอุปสรรคต่อก�ร
ใชด้ลุยพนิจิอย�่งเปน็อสิระของประธ�นซึง่นอกเหนอืไปจ�กผลประโยชนจ์�กก�รถอื
หุ้นและเงินตอบแทนของบริษัท
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บทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่สำ�คัญของประธ�นกรรมก�ร มีดังต่อไปนี้

1.  ดูแลให้คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิผล
2.  ให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษ�อย่�งเป็นอิสระต่อกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
3.  ห�รือร่วมกับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และเลข�นุก�รบริษัท เพื่อกำ�หนดว�ระ 
 ก�รประชุม
4.  สนบัสนนุใหก้รรมก�รไดอ้ภปิร�ยในประเดน็ต�่งๆ ระหว�่งก�รประชมุ สอบถ�ม 
 และแสดงคว�มเห็น
5.  สง่เสรมิใหเ้กดิคว�มสมัพนัธท์ีส่ร�้งสรรค ์ทัง้ระหว�่งกรรมก�รและคณะกรรมก�ร 
 บริษัทกับฝ่�ยบริห�ร
6.  ทำ�ให้มั่นใจว่�มีก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นอย่�งมีประสิทธิผล

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ ต้ังแต่ปี 2545 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน กรรมก�รตรวจสอบจำ�นวนสองในส�ม
เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจหรือมีประสบก�รณ์ด้�นบัญชี หรือก�รเงิน เป็นอย่�งดี 
ยิ่งกว่�นั้นยังเป็นผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอในก�รทำ�หน้�ท่ีสอบท�น
คว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินได้อีกด้วย โดยทำ�หน้�ที่สอบท�นก�รดำ�เนินง�นให้
ถูกต้องต�มนโยบ�ยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหม�ยระเบียบ
ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดของหน่วย ง�นกำ�กับดูแล ส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบร�ยง�น
ท�งก�รเงนิและบญัชใีหเ้ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นส�กล รวมทัง้สอบท�นใหบ้รษิทัมีระบบ
ก�รควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน และระบบบริห�รคว�มเสี่ยงที่รัดกุม เหม�ะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภ�พ

บริษัทให้อำ�น�จคณะกรรมก�รตรวจสอบปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มที่ และแสดงคว�ม
คิดเห็นได้อย่�ง อิสระ โดยคณะกรรมก�รได้จัดตั้งหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในข้ึน
ตัง้แต่ป ี2552 ปฏบิตัหิน�้ทีข้ึ่นตรงตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบ เพือ่ใหค้ณะกรรมก�ร
ส�ม�รถตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้ และในกรณี
ทีจ่ำ�เปน็คณะกรรมก�รตรวจสอบส�ม�รถขอคำ�ปรกึษ�จ�กทีป่รกึษ�ภ�ยนอกทีเ่ปน็
อิสระได้อย่�งเต็มที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย

คณะจัดก�ร (คณะกรรมก�รบริห�ร)
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�ร ต้ังแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วย 
กรรมก�รบริษัท จำ�นวน 3 คน ทำ�หน้�ที่ควบคุมดูแลกิจก�รบริษัทต�มท่ี 
คณะกรรมก�รมอบหม�ย ทั้งในด้�นก�รพิจ�รณ�นโยบ�ย กลยุทธ์โครงสร้�ง และ
อำ�น�จก�รบริห�รง�น แผนธุรกิจ ก�รจัดสรรงบประม�ณ และก�รกำ�กับดูแล 
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ตลอดจนก�รกลั่นกรองเรื่องต่�งๆ ก่อนเสนอ
คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�

คณะกรรมก�รบรรษัทภบิ�ล สรรห�  และพจิ�รณ�ผลตอบแทน 
คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล สรรห� และพิจ�รณ� 
ผลตอบแทน ม�ตัง้แตป่ ี2547 โดยแยกออกเปน็  2 คณะ ไดแ้ก ่คณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล 
และสรรห� และคณะกรรมก�รพจิ�รณ�ผลตอบแทน แตเ่พ่ือคว�มสะดวกและคว�ม
คลอ่งตวัในก�รปฏบิตังิ�นใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โดยมตขิองคณะกรรมก�รบรษิทัได้
พิจ�รณ�อนุมัติให้รวมคณะกรรมก�รชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้�ด้วยกัน ซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่ 31 มกร�คม 2556 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 4 คน โดยมี

กรรมก�รครึง่หนึง่เป็นกรรมก�รอสิระ ทำ�หน�้ท่ีด�้นบรรษทัภบิ�ล คอื เสนอทบทวน
และกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร ให้เป็นไปต�มแนว
ปฏิบัติด้�นบรรษัทภิบ�ลของบริษัท ตลอดจนมีหน้�ที่พิจ�รณ�กำ�หนดแนวท�งและ
สรรห�ผูท้ีเ่หม�ะสมในก�รดำ�รงตำ�แหนง่เปน็กรรมก�รบรษิทั หรอืกรรมก�รผูจ้ดัก�ร
ใหญ ่เพือ่ทดแทนกรรมก�รทีค่รบรอบออกต�มว�ระหรอืกรณอีืน่ และทำ�หน้�ทีด่�้น
พิจ�รณ�ผลตอบแทน คือ ศึกษ�พิจ�รณ�ติดต�มคว�มเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 
ในเรือ่งค�่ตอบแทนของคณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รชดุยอ่ยต�่งๆ กรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ และผู้บริห�รของบริษัท

ว�ระก�รเป็นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รชุดย่อย
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้คร�วละ 3 ปี ในก�รประชุม
ผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มของกรรมก�ร 
ทั้งคณะพ้นจ�กตำ�แหน่ง โดยลำ�ดับในก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งให้กรรมก�รตกลงเห็น
ชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมก�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกให้กลับเข้�ม�รับ
ตำ�แหน่งอีกได้ โดยมิได้กำ�หนดระยะเวล� ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร 
ชดุยอ่ยจะเท�่กบัว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ของกรรมก�รบรษิทั ดงันัน้ กรรมก�รจะพน้
จ�กก�รเป็นกรรมก�รชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นของกรรมก�รบริษัท
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริษัทอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
กรรมก�รบริษัทแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�บริษัทยังไม่ได้
กำ�หนดนโยบ�ยดงักล�่ว แตปั่จจุบันองคป์ระกอบของคณะกรรมก�รบรษิทัประกอบ
ด้วยกรรมก�รไทยและกรรมก�รต่�งช�ติอย่�งละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมก�รที่เป็นช�ว
ต่�งช�ติเป็นผู้มีภูมิลำ�เน�อยู่ในต่�งประเทศทำ�ให้ไม่มีก�รรับตำ�แหน่งกรรมก�ร
บริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่�งใด ส่วนกรรมก�รไทยนั้นต�มข้อมูลประวัติกรรมก�ร
ห้�ปีย้อนหลัง ไม่ปร�กฏว่�มีกรรมก�รท่�นใดรับตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
เกิน 3 บริษัท ดังนั้น จึงเห็นได้ว่�กรรมก�รบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ที่ส�ม�รถปฏิบัติ
หน้�ที่และอุทิศเวล�ให้กับบริษัทได้อย่�งเต็มที่และเต็มคว�มส�ม�รถ

สำ�หรบักรรมก�รผูจั้ดก�รใหญ่ในฐ�นะพนกัง�นคนหนึง่ของบรษิทั จะตอ้งอทุศิเวล�
ในก�รทำ�ง�นทัง้หมดของตนใหแ้กบ่รษิทั เพือ่ใหเ้ปน็ไปต�มสญัญ�ก�รว�่จ�้ง ดงันัน้ 
จงึไมเ่คยมกีรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญค่นใดไปรบัตำ�แหนง่กรรมก�รในบริษทัอืน่ๆ รวม
ถึงบริษัทจดทะเบียนแต่อย่�งใด ยกเว้นก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทย่อย
ของบรษิทั อย�่งไรกต็�ม กรรมก�รท�่นใดทีด่ำ�รงตำ�แหนง่ในบรษิทัอืน่นอกประเทศ 
บริษัทจะร�ยง�นไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีอย่�งชัดเจน

ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
บรษิทัไดก้ำ�หนดต�ร�งประชมุไวล้ว่งหน�้ทกุป ีพรอ้มทัง้กำ�หนดว�ระก�รพจิ�รณ�ที่
สำ�คญัสำ�หรบัก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัและคณะกรรมก�รชดุยอ่ย รวมถงึก�ร
ทบทวนติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นไว้อย่�งชัดเจน และอ�จมีก�รประชุมเพิ่มในกรณี
ท่ีมีเรื่องสำ�คัญเร่งด่วน ในก�รประชุมแต่ละครั้งได้มีก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบว�ระ พร้อมทั้งเอกส�รประกอบก�รประชุมให้กรรมก�รได้ศึกษ�ล่วงหน้�
ก่อนวันประชุม ท้ังนี้ประธ�นกรรมก�รซ่ีงทำ�หน้�ท่ีเป็นประธ�นในที่ประชุมได้เปิด
โอก�สให้มีก�รแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ แบ่งเวล�อย่�งเพียงพอสำ�หรับก�ร
อภปิร�ย และแสดงคว�มเหน็อย�่งทัว่ถงึในแตล่ะว�ระ โดยก�รลงมตใินแตล่ะว�ระ
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จะใช้มติเสียงข้�งม�ก และห�กมีคะแนนเสียงเท่�กันประธ�นในที่ประชุมจะเป็น 
ผูอ้อกเสยีงชีข้�ด ซึง่ก�รพจิ�รณ�ว�ระต�่งๆ จะคำ�นงึถงึผลประโยชนแ์ละคว�มเปน็
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมก�รที่มีส่วนได้เสีย
ในเรือ่งทีพ่จิ�รณ�จะไมเ่ข�้รว่มประชมุ และภ�ยหลงัเสรจ็สิน้ก�รประชมุไดม้กี�รจด
บันทึกก�รประชุมไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน 

ในรอบปี 2556-2557 บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 
5 ครัง้ ในแตล่ะครัง้มกีรรมก�รเข�้รว่มประชมุเฉลีย่ไมน่อ้ยกว�่รอ้ยละ 75 ของจำ�นวน
กรรมก�รทั้งหมด และมีสัดส่วนก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รแต่ละคน 
ไมน่อ้ยกว�่รอ้ยละ 75 ของก�รประชมุทัง้ป ีในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัแตล่ะ
ครั้งคณะผู้บริห�รจะเข้�ร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ส�รสนเทศร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐ�นะเปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัห�โดยตรง พรอ้มทัง้รบัทร�บนโยบ�ยและก�รตดัสนิใจ
ของคณะกรรมก�รบรษิทัโดยทนัท ีเพือ่ใหส้�ม�รถปฏบิตังิ�นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ
และรวดเร็ว ยกเว้นก�รประชุมบ�งว�ระที่จะประชุมเฉพ�ะ คณะกรรมก�รบริษัท 
หรือเฉพ�ะกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร เพื่อให้มีคว�มเป็นอิสระในก�รแสดงคว�ม
คดิเหน็ไดอ้ย่�งเตม็ที ่ทัง้นี ้กรรมก�รทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิ�รไดม้กี�รประชมุห�รอืระหว�่ง
กันเองเพิ่มเติมเป็นประจำ�ทุกไตรม�สด้วย

สรุปภ�พรวมจำ�นวนครั้งของก�รประชุมและก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�ร 
ในป ี2556-2557 ร�ยละเอยีดปร�กฎอยูใ่นหวัขอ้ "โครงสร�้งก�รจดัก�ร" หน�้ 28-29

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยม�ตรฐ�นระดับสูงของคว�มเป็นมืออ�ชีพ คว�มซื่อสัตย์
มีศีลธรรม และมีจริยธรรม อย่�งเคร่งครัด ภ�ยใต้ “หลักจรรย�บรรณของท�ท� 
(Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซึ่งได้มีก�รจัดทำ�ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรและ 
จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คู่มือจรรย�บรรณ” ฉบับภ�ษ�ไทย พร้อมทั้งแจกจ่�ยให้กับ
คณะกรรมก�ร คณะจัดก�ร (คณะกรรมก�รบริห�ร) ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกทั้งภ�ครัฐและเอกชนที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วย
 
นอกจ�กนี้ คณะผู้บริห�รของบริษัทได้กำ�กับ ดูแล สื่อส�ร และส่งเสริมให้พนักง�น
ทกุระดบัไดย้ดึถอืเปน็แนวท�งในก�รประพฤตปิฏบิตัอิย�่งจรงิจงัและเครง่ครดั ท้ังใน 
เรื่องคว�มซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซ่ึงห�กมีก�รฝ่�ฝืนหรืออ�จ
ฝ่�ฝืนจรรย�บรรณของบริษัทแล้ว จะต้องร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้น
ทร�บทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษ�จรรย�บรรณ เพื่อเป็นก�ร 
สง่เสรมิใหพ้นกัง�นไดร้อ้งเรยีนหรอืร�ยง�นในเรือ่งทีม่กี�รฝ�่ฝนืจรรย�บรรณเกดิขึน้

ปัจจุบัน จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีทั้งหมด 25 ข้อ ครอบคลุมใน
เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ผลประโยชนข์องประเทศช�ต ิร�ยง�นและบนัทกึขอ้มลูท�งก�รเงนิ 
ก�รแข่งขัน โอก�สว่�จ้�งง�นที่เท่�เทียมกัน ของขวัญและก�รบริจ�คหน่วยง�น
ร�ชก�ร ก�รไม่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง สุขอน�มัยคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
คณุภ�พของสนิค�้ และบรกิ�รคว�มเปน็บรรษทัพลเมอืง คว�มรว่มมอืในกลุม่บรษิทั
ท�ท� ตัวแทนของบริษัทและกลุ่มต่อส�ธ�รณะ ก�รเป็นตัวแทนบริษัทโดยบุคคล 
ที่ส�ม ก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ท�ท� นโยบ�ยของกลุ่ม ผู้ถือหุ้น ข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติท�งจริยธรรม ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ ก�รทำ�ง�นอื่นนอกเหนือจ�กง�น
ของบริษัท คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ร�ยก�รเกี่ยวกับหลักทรัพย์และข้อมูลที่
เป็นคว�มลับ ก�รปกป้องทรัพย์สินของบริษัท คว�มเป็นพลเมือง คว�มถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งมอบ และก�รร�ยง�นเรื่องร�ว

นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้ออกประก�ศ นโยบ�ยและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับก�ร 
รอ้งเรยีนก�รกระทำ�ผดิหลกัจรรย�บรรณ (“Whistle Blower”) เพือ่ให้พนักง�นทกุคน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกใช้เป็นเครื่องมือในก�รร�ยง�นเหตุก�รณ์ต่�งๆ หรือ
เรื่องร�วก�รฝ่�ฝืน หรือสงสัยว่�อ�จจะมีก�รฝ่�ฝืนหลักจรรย�บรรณของท�ท� 
ต่อประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรือท่ีปรึกษ�จรรย�บรรณ หรือหน่วยง�นพิเศษ 
อื่นใดของบริษัทได้อย่�งปลอดภัยและเกิดผลจริงในท�งปฏิบัติ

ก�รควบคุมและก�รตรวจสอบภ�ยใน
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักง�นทุกระดับได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของระบบก�รควบคุม
ภ�ยในและระบบตรวจสอบภ�ยใน โดยไดจั้ดตัง้ระบบและกำ�หนดขัน้ตอนก�รปฏบิตัิ
ท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมและก�รติดต�มท่ัวท้ังองค์กร ท้ังในด้�นก�รจัดทำ�
ร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ อย่�งเคร่งครัด โดยยังคง
มคีว�มยดืหยุน่ใหพ้นกัง�นส�ม�รถควบคมุกำ�กบัประเมนิผลและทบทวนก�รทำ�ง�น
ของตนเอง เพื่อลดคว�มเสี่ยงของก�รกระทำ�ทุจริตและก�รใช้อำ�น�จในท�งมิชอบ 
และป้องกันไม่ให้มีก�รกระทำ�ผิดกฏหม�ย

บรษิทัไดจ้ดัตัง้หนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยในขึน้เปน็หนว่ยง�นหนึง่ภ�ยในบริษทั ตัง้แต่
ป ี2552 และไดม้กี�รกำ�หนดวตัถปุระสงค ์อำ�น�จหน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบของง�น
ตรวจสอบภ�ยในไวอ้ย่�งชดัเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดงักล�่วไดผ้�่นคว�มเหน็ชอบ 
จ�กประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในรับผิดชอบ 
ในก�รกำ�กบัดแูลง�นตรวจสอบของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยปฏบัิตงิ�นภ�ยใตก้�ร
ดูแลของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงมีหน้�ท่ีกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ 
เป็นประจำ�ทุกไตรม�สเพื่อให้เป็นไปต�มแนวนโยบ�ย แผนง�นอำ�น�จหน้�ที่และ 
กฏระเบียบต่�งๆ รวมทั้งก�รประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและ 
ก�รควบคุมภ�ยในให้เกิดคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร
ได้ปฏิบัติง�นอย่�งมีอิสระ และส�ม�รถรับรองได้ว่�ก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญและ 
ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินที่สำ�คัญเป็นไปต�มแนวท�งและระเบียบที่กำ�หนด

ร�ยละเอียดปร�กฎอยู่ในหัวข้อ "ก�รควบคุมภ�ยใน" และ "ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง"

ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งด้�นผลประโยชน์
บริษัทให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รจัดก�รเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งด้�นผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่�งรอบคอบ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทจะดำ�เนิน
ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเปน็สำ�คญั ดว้ยก�รปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของ
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยร�ยง�นและเปดิเผยขอ้มลู
ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัภ�ยใตข้อ้กำ�หนดต�่งๆ ไวอ้ย�่งครบถว้นชดัเจน ตลอดจน
ไม่นำ�ข้อมูลภ�ยในไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมก�ร
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องท่ีกำ�ลังมีก�รพิจ�รณ� 
ก็จะไม่เข้�ร่วมประชุมหรืองดก�รออกเสียง

นอกจ�กนี้ บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่อง คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
ไว้อย่�งชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักง�นทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย
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ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัทได้จัดให้มีวิธีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม โดยนำ�ระบบที่เป็นม�ตรฐ�น
ส�กลม�ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแต่งตั้งคณะทำ�ง�นบริห�ร
คว�มเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ฝ่�ยจัดก�รของแต่ละหน่วยง�นหลักของบริษัท และ
บริษัทย่อยทำ�หน้�ที่กำ�หนด และทบทวนนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจทั่วท้ังองค์กร รวมถึงกำ�หนดและทบทวนปัจจัยคว�มเสี่ยง
โอก�สทีจ่ะเกดิ คว�มเสีย่ง และผลกระทบจ�กคว�มเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่เป�้หม�ย
ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ตลอดจนกำ�หนดแผนและกระบวนก�รทีเ่หม�ะสม เพือ่ลดคว�ม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นและติดต�มผลจ�กก�รดำ�เนินก�รลดคว�มเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและ 
ปรบัแผนใหเ้กดิประสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ไดม้อบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ทำ�หน้�ที่ประเมินประสิทธิภ�พของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นให้ 
คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นประจำ�เพื่อเป็นสัญญ�ณเตือนภัย ล่วงหน้�ในก�ร
ป้องกันหรือลดคว�มเสียห�ยหรือ บรรเท�คว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้นต่อก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ก�รฝึกอบรมและพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญต่อก�รปฎิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รและผู้บริห�ร โดย 
ส่งเสริมและสนับสนุนก�รฝึกอบรมคว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทแก่กรรมก�รและผู้บริห�ร ตลอดจนก�รเข้�ร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรม
ต่�งๆ จ�กสถ�บันที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่องและเป็นประจำ� ตั้งแต่เริ่มเข้�ตำ�แหน่ง
ในบริษัท เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) 
สถ�บันก�รศึกษ�ของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้และคว�มส�ม�รถ
ในก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พ รวมถึงส�ม�รถปรับปรุงและพัฒน�ตนเองให้
ทันต่อสถ�นก�รณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� ท้ังนี้กรรมก�รช�วไทยทุกคนได้
ผ่�นก�รอบรมสัมมน�ในหลักสูตรต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�ร
จ�ก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทัง้นีใ้นปทีีผ่�่นม� น�ยหตัถศกัดิ ์ณ ปอ้มเพช็ร ์กรรมก�รอสิระ และกรรมก�รตรวจสอบ 
ได้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรจ�ก IOD ดังนี้

1. Chartered Director Class (CDC 7/2013)
2. Successful Fomulation & Executive Strategy (SFE 18/2013)
3. How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 2/2013)
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คณะกรรมก�รบรษิทัมุง่มัน่สง่เสรมิใหบ้รษิทัมรีะบบควบคมุภ�ยในทีม่ปีระสทิธภิ�พ 
โดยเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยและกรอบก�รควบคุมภ�ยให้ผู้บริห�รของบริษัทใช้เป็น
แนวท�งในก�รกำ�หนดคว�มเสี่ยง ออกแบบกิจกรรมในก�รควบคุมและก�รปฏิบัติ
ก�ร กำ�กับดูแลและปรับปรุงระบบก�รควบคุมภ�ยในให้เป็นปัจจุบัน บริษัทยังจัด
ทำ�นโยบ�ยและคูม่อืก�รปฏบิตังิ�นรวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัและจรรย�บรรณในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวท�งก�รปฏิง�นของพนักง�นและเพ่ือให้มั่นใจว่�ก�รผลิต
สินค้�และบริก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและมีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยุติธรรม
คณะกรรมก�รบรษิทัยังไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมก�ร
อสิระจำ�นวน 3 ท�่น ใหด้แูลคว�มเพียงพอและคว�มมปีระสทิธภิ�พของก�รควบคมุ
ภ�พในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของก�รปฏิบัติง�น ก�ร�ยง�นท�งก�รเงิน และ
ก�รปฏิบัติที่ถูกต้องต�มนโยบ�ยและข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับต�มกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้อง และหลักบรรษัทภิบ�ลที่ดี รวมทั้งก�รเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและง�
นอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมก�รบรษิทัไดม้อบหม�ยตลอดจนปรบัปรงุม�ตรก�รควบคมุต�่งๆ 
ให้มีคว�มเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมและคว�มเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะ
กรรมก�รก�รตรวจสอบไดร้บัทร�บขอ้มลูทีใ่ชใ้นก�รปฏบิตัหิน�้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหม�ย
จ�กแหล่งต่�งๆ ซึ่งรวมถึง

• ก�รปรึกษ�กับผู้บริห�รถึงผลก�รดำ�เนินง�นและเหตุก�รณ์ที่สำ�คัญ
• ก�รแสดงคว�มเหน็ของผูต้รวจสอบภ�ยนอกตอ่ก�รจดัทำ�งบก�รเงนิของบรษิทั 
 และประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวกับร�ยง�นท�งก�รเงิน
• ก�รว�งแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีและแผนก�รตรวจสอบระยะย�ว (5ปี)  
 ที่จัดทำ�โดยผู้ตรวจสอบภ�ยในและอนุมัติโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ และ 
 ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบเกี่ยงกับคว�มเพียงพอและประสิทธิภ�พของระบบ 
 ก�รควบคุมภ�ยใน
• ก�รร้องเรียนก�รกระทำ�ผิดจรรย�บรรณของบริษัท ที่ร�ยง�นโดยท่ีปรึกษ� 
 ด้�นจรรย�บรรณ

จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2557 ซึ่งมีกรรมก�ร 
ตรวจสอบ ทุกคนเข้�ร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมก�รบริษัทโดยก�รพิจ�รณ�
คว�มเห็นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อก�รประเมินระบบควบคุมภ�ยในของ
บริษัท มีคว�มเห็นต่อระบบควบคุมภ�ยใน ของบริษัทในแต่ละด้�นสำ�หรับรอบปี 
2556-2557 ดังนี้

องค์กรและสภ�พแวดล้อม
บริษัทมีโครงสร้�งองค์กรและสภ�พแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ก�รปฏิบัติง�นดำ�เนิน
ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รควบคุมอย่�งเพียงพอและส�ม�รถแบ่งแยกหน้�ที่ 
คว�มรับผิดชอบของแต่ละฝ่�ยได้อย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ ยังมีก�รจัดโครงสร้�ง
องค์กรที่เหม�ะสมเพื่อให้ปฏิบัติง�นและบรรลุวัตถุประสงค์ต�มแผนธุรกิจ รวมท้ัง 
สรรห�พนักง�นที่มีคุณภ�พตลอดจนมีก�รส่งเสริมและพัฒน�พนักง�น 
อย�่งตอ่เนือ่งใหเ้หม�ะสมกบัก�รเปลีย่นแปลงท�งธรุกจิ และจดัใหม้คีูม่อืก�รทำ�ง�น
เพื่อเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ บริษัทได้กำ�หนด 
แผนง�นและเป้�หม�ยท�งธุรกิจประจำ�ปี 2556-2557 แผนง�นประจำ�ปีนี้ได้จัดทำ�
ขึ้นโดยคำ�นึงถึงสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ สภ�พแวดล้อมของตล�ด กลยุทธ์ในก�ร
แข่งขัน และคว�มมุ่งมั่นของบริษัทที่จะบรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
บริษัทมีกระบวนก�รในก�รประเมินและระบุปัจจัยคว�มเสี่ยงที่มีผลต่อก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ ซ่ึงมีผลจ�กก�รเปลี่ยนแปลงด้�นอุตส�หกรรม เศรษฐกิจ ก�รเงิน 
และทรัพย�กรภ�ยใน บริษัทได้พิจ�รณ�และจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของคว�มเสี่ยง 
ต�มคว�มถีแ่ละผลกระทบทีม่ตีอ่คว�มสำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ย ผูบ้รหิ�รไดม้กี�รประชมุ
ติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นประจำ� ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ 
ก�รว�งแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจ�กนี้ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งว�ระที่
ประธ�นบริษัทต้องร�ยง�นในที่ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท

ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร
บรษิทัไดก้ำ�หนดนโยบ�ยและขัน้ตอนก�รปฏบิตังิ�นทีเ่หม�ะสมกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิ
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ได้แก่ กำ�หนดขอบเขต อำ�น�จหน้�ท่ี และอำ�น�จอนุมัติ 
ของฝ่�ยบริห�รแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจน มีก�รติดต�มดูแลก�รดำ�เนินง�นของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำ�และสม่ำ�เสมอ รวมถึงมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน
เรื่องก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�รและบุคคลเกี่ยวข้อง 
ที่เพียงพอและรัดกุม

ระบบข้อมูลส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล
บรษิทันำ�เสนอขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น มเีนือ้ห�ทีจ่ำ�เปน็และสำ�คญัตอ่ก�รตดัสนิใจ 
ของคณะกรรมก�รบริษัท มีก�รบันทึกร�ยง�นก�รประชุมอย่�งละเอียดทุกครั้ง 
นอกจ�กนี้ มีก�รจัดเก็บเอกส�รสำ�คัญและเอกส�รบัญชีต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 
พร้อมท้ังมีระบบก�รจัดเก็บและช่องท�งก�รสื่อส�รท่ีมีคว�มเป็นปัจจุบัน ทันเวล� 
และง่�ยต่อก�รเข้�ใจ   

ระบบก�รติดต�ม
บรษิทัจดัใหม้กี�รประชมุผูบ้รหิ�รเปน็ประจำ�ทกุเดอืน เพือ่ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�น
และเปรยีบเทยีบกบัเป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว ้และไดน้ำ�เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส ก�รวิเคร�ะห์ถึงส�เหตุ 
ม�ตรก�รแก้ไข และปรับปรุงได้มีก�รติดต�มอย่�งสม่ำ�เสมอ

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มพึงพอใจต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทที่มี 
คว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ
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ร�ยก�รระหว่�งกัน

ลักษณะของร�ยก�รระหว่�งกัน
ร�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557 31 มีน�คม 2556 และ 31 มีน�คม 2555 สรุปได้ดังนี้

เงื่อนไขและนโยบ�ยร�ค�
ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วเป็นธุรกรรมระหว่�งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้นโยบ�ยก�รซื้อข�ยและอัตร�ก�รกู้ยืมซึ่งต่อรองกันต�มกลไก
ตล�ด ส�ม�รถเทยีบเคยีงร�ค�และอตัร�ดอกเบีย้ไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป อย�่งไร
กต็�มในกรณทีีไ่มม่รี�ค�หรอือตัร�เทยีบเคยีง บรษิทัจะทำ�ก�รเปรยีบเทยีบกบัร�ค�
ภ�ยนอกภ�ยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้�ยคลึงกัน หรืออ�จว่�จ้�งผู้ประเมินร�ค�
อิสระเพื่อนำ�ม�ใช้เปรียบเทียบร�ค�สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันที่สำ�คัญ

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกัน
ร�ยก�รระหว�่งกนัดงักล�่ว เปน็ธรุกรรมซึง่เกดิขึน้จ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิปกตริะหว�่ง
บรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บนเงือ่นไขก�รค�้ทัว่ไป ซึง่เปน็ร�ยก�ร
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่�วคือ ในก�รซ้ือวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่อง
คุณภ�พและคว�มสม่ำ�เสมอในก�รจัดห�วัตถุดิบ สำ�หรับก�รข�ยสินค้�จะเป็นก�ร
เพิม่ชอ่งท�งก�รจำ�หน�่ยใหแ้กบ่รษิทั และในสว่นของตัว๋เงนิส�ม�รถเพ่ิมคว�มคลอ่ง
ตัวในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 

ม�ตรก�รหรือขั้นตอนในก�รอนุมัติร�ยก�รระหว่�งกัน
ในก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีก�รกำ�หนดอำ�น�จ
ในก�รดำ�เนินก�รไว้อย่�งชัดเจนว่�ต้องได้รับอนุมัติจ�กผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่ - โรงง�น ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจ�กกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
หรอืคณะจดัก�ร หรอืคณะกรรมก�รของบรษิทัต�มวงเงนิทีก่ำ�หนดไว ้ภ�ยใตร้ะบบ
ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทที่ว�งไว้ ก�รกำ�หนดอำ�น�จดังกล่�วได้มีก�รพิจ�รณ�
ทบทวนอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดคว�มยืดหยุ่นและคว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนิน
ง�นและก�รควบคุมภ�ยในที่ดี

ในกรณีท่ีอ�จมีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คตกับบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติต�มม�ตรก�รและข้ันตอนต่�งๆ ต�มประก�ศ
และข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่�งเคร่งครัด ท้ังในด้�นก�รขออนุมัติต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
และ/หรือผู้ถือหุ้น ภ�ยใต้คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ท้ังน้ี กรรมก�ร
และผู้บริห�รท่ีอ�จมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจ�รณ�จะต้องไม่เข้�ร่วมประชุม หรือ 
งดออกเสียง เพ่ือให้ก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รเป็นไปอย่�งยุติธรรม  

ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วยังครอบคลุมถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในกรณีท่ีจะต้องมี
ก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันและร�ยก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซ่ึง
สินทรัพย์ท่ีสำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีกำ�หนด โดยสภ�
วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ด้วยม�ตรก�รและข้ันตอนในก�รอนุมัติก�รทำ�
ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วจะกระทำ�ไปบนพ้ืนฐ�นของคว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุ 
สมผล ตลอดจนเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
แนวโน้มธุรกรรมต่�งๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่�งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันในอน�คต ยังคงเป็นไปต�มก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป  

อย�่งไรกต็�ม ห�กจะมรี�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่�จมคีว�ม
ขดัแย้งท�งผลประโยชน ์หรอืมีสว่นไดเ้สยี และ/หรอืบุคคลท่ีเกีย่วโยงกัน บรษิทัก็จะ
ปฏิบัติต�มม�ตรก�รและขั้นตอนต่�งๆ ต�มประก�ศและข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย ์และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอย�่งเครง่ครดั

หมายเหตุ * จัดประเภทร�ยก�ร: ลูกหนี้ (Tata Sons Ltd) 71,220 (พันบ�ท) เดิมแสดงที่ลูกหนี้อื่น ม�แสดงที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น โดยในระหว่�งปี 2557ได้มีก�รเปลี่ยนตัวลูกหนี้จ�ก 
   Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
  ** จัดประเภทร�ยก�ร: จ�กหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะย�ว ดูต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 22 ร�ยก�รกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องและยอดคงเหลือ

 ขายสินค้า 1,177,231 2,084,418 2,527,483

 รายได้อื่น 8,149 8,096 6,630

 ซื้อสินค้า 2,375,933 1,302,411 2,013,754

 ค่าใช้จ่ายอื่น 25,101 27,525 11,191

 ลูกหนี้การค้า 55,062 101,125 56,684

 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม  1,142 3,107 73,243

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น * 71,220 71,220 -

 เจ้าหนี้การค้า 725,875 493,716 732,495

 เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม 8,926 15,648 7,248

 หนี้สินระยะสั้น - - 270,596

 หนี้สินระยะยาว ** 270,596 270,596 -

 การค้ำาประกันของบริษัทและบริษัทย่อย  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2557 25552556

 หน่วย : พันบาท

ประเภทของรายการระหว่างกัน
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ผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยได้

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2556 - มีน�คม 2557 
บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ย 25,362.71 ล้�นบ�ท โครงสร้�ง
ร�ยได้แยกต�มประเภทผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยร�ยไดจ้�กก�รจดัจำ�หน�่ยผลติภณัฑ์
เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขน�ดเล็กและอ่ืนๆภ�ยในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประม�ณร้อยละ 58, ร้อยละ 27 และร้อยละ 5 ต�มลำ�ดับ ส่วนอีกประม�ณ
ร้อยละ 10 ของร�ยได้เป็นก�รจัดจำ�หน่�ยต่�งประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้ที่มิใช่จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้� จำ�นวน 77.38 ล้�นบ�ท 
คิดเปน็สัดส่วนประม�ณร้อยละ 0.30 ของร�ยได้รวม ที่สำ�คัญได้แกเ่งินชดเชยคว�ม
เสียห�ยจ�กบริษัทประกันภัย 33.33 ล้�นบ�ท, ดอกเบี้ยรับ 20.59 ล้�นบ�ท, กำ�ไร
จ�กก�รข�ยสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 10.00 ล้�นบ�ท, กำ�ไรจ�กก�รเจรจ�ต่อรอง
ลดหนี้ชำ�ระคืนเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ 2.89 ล้�นบ�ท และร�ยได้
อื่น 10.57 ล้�นบ�ท

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2555 - มีน�คม 2556 
บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ย 25,014.52 ล้�นบ�ท โครงสร้�ง
ร�ยได้แยกต�มประเภทผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยร�ยไดจ้�กก�รจดัจำ�หน�่ยผลติภณัฑ์
เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขน�ดเล็กและอ่ืนๆภ�ยในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประม�ณร้อยละ 51, ร้อยละ 37 และร้อยละ 6 ต�มลำ�ดับ ส่วนอีกประม�ณ
ร้อยละ 6 ของร�ยได้เป็นก�รจัดจำ�หน่�ยต่�งประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้ที่มิใช่จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้� จำ�นวน 237.67 ล้�น
บ�ท คิดเป็นสัดส่วนประม�ณร้อยละ 0.94 ของร�ยได้รวม ที่สำ�คัญได้แก่เงินชดเชย
คว�มเสียห�ยจ�กบริษัทประกันภัย 101.46 ล้�นบ�ท, กำ�ไรจ�กก�รเจรจ�ต่อรอง
ลดหนี้ชำ�ระคืนเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ 65.79 ล้�นบ�ท, กำ�ไรจ�ก
อัตร�แลกเปลี่ยน-สุทธิ 42.04 ล้�นบ�ท ดอกเบี้ยรับ 14.55 ล้�นบ�ท และร�ยได้
อื่น 13.83 ล้�นบ�ท

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555 
บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ย 26,223.03 ล้�นบ�ท โครงสร้�ง
ร�ยได้แยกต�มประเภทผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยร�ยไดจ้�กก�รจดัจำ�หน�่ยผลติภณัฑ์
เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขน�ดเล็กและอ่ืนๆภ�ยในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประม�ณร้อยละ 48, ร้อยละ 40 และร้อยละ 5 ต�มลำ�ดับ ส่วนอีกประม�ณ
ร้อยละ 7 ของร�ยได้เป็นก�รจัดจำ�หน่�ยต่�งประเทศ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรี�ยไดท้ีม่ใิชจ่�กก�รจำ�หน�่ยสนิค�้ จำ�นวน 120.05 ล�้นบ�ท 
คดิเปน็สดัสว่นประม�ณรอ้ยละ 0.45 ของร�ยไดร้วม ทีส่ำ�คญัไดแ้กก่ำ�ไรจ�กก�รข�ย
วสัดุ 39 ล�้นบ�ท, ร�ยไดค้�่ปรบัจ�กก�รประกนัผลง�นโครงก�ร MBF  35 ล�้นบ�ท, 
กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน-สุทธิ 23.73 ล้�นบ�ท ดอกเบี้ยรับ 8.34 ล้�นบ�ท 
และร�ยได้อื่น 13.98 ล้�นบ�ท

วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้
ยอดข�ยสทุธสิะสมท้ังปี (เมษ�ยน 2556 - มีน�คม 2557) เป็นเงนิ 25,362.71 ล�้นบ�ท 
จ�กปริม�ณข�ย 1,298,000 ตัน เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนซ่ึงมียอดข�ยสุทธิ 
25,014.52 ล้�นบ�ท จ�กปริม�ณข�ย 1,175,000 ตัน ปริม�ณก�รข�ยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 ยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นม�จ�กคว�มต้องก�รในง�นโครงก�รที่ยังทำ�ต่อเนื่อง 
ก�รข�ยในตล�ดต่�งจังหวัดและก�รส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้�น

ยอดข�ยสทุธสิะสมทัง้ป ี(เมษ�ยน 2555 - มนี�คม 2556) เปน็เงนิ 25,014.52  ล�้นบ�ท 
จ�กปรมิ�ณข�ย 1,175,000 ตนั เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีกอ่นซึง่มียอดข�ยสทุธ ิ 26,223 
ล�้นบ�ท จ�กปรมิ�ณข�ย 1,139,000 ตนั ปรมิ�ณก�รข�ยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 แตมี่ยอดข�ย 
ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจ�กก�รลดลงของร�ค�สินค้�เหล็กทั่วโลกในปี 2555 เทียบกับ
ปี 2554 และแรงกดดันจ�กก�รนำ�เข้�สินค้�เหล็กลวดร�ค�ต่ำ�จำ�นวนม�กจ�กจีน

ยอดข�ยสุทธิสะสมทั้งปี (เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555) เป็นเงิน 26,223 ล้�นบ�ท 
จ�กปรมิ�ณข�ย 1,139,000 ตนั เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีกอ่นซึง่มียอดข�ยสทุธ ิ 26,761 
ล�้นบ�ท จ�กปรมิ�ณข�ย 1,289,000 ตนั ลดลงรอ้ยละ 2 และ 12 ต�มลำ�ดบั ปริม�ณข�ย 
ทีล่ดลง 12% เนือ่งจ�กผลของอทุกภยัในชว่งไตรม�สที ่3 ของป ี2554-2555 อย่�งไร
ก็ต�ม บริษัทส�ม�รถปรับร�ค�ข�ยและเพิ่มสัดส่วนก�รข�ยสินค้�ที่มีร�ค�สูง 
เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ยอดข�ยสุทธิลดลงเพียง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 
ต้นทุนในก�รข�ยและอัตร�กำ�ไรขั้นต้น

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2556 - มีน�คม 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนข�ย 24,236.73 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 95.56 ของ
ร�ยได้จ�กก�รข�ย มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 4.43 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย 

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2555 - มีน�คม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนข�ย 24,724.56 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของ
ร�ยได้จ�กก�รข�ย มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย 

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนข�ย 26,629.03 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 101.55 ของ
ร�ยไดจ้�กก�รข�ย มอีตัร�กำ�ไรขัน้ตน้คดิเปน็รอ้ยละ(1.55) ของร�ยไดจ้�กก�รข�ย 
ซึ่งต้นทุนข�ยดังกล่�วมีค่�ใช้จ่�ยพิเศษ 408 ล้�นบ�ทรวมอยู่ด้วย

วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในก�รข�ยและ
อัตร�กำ�ไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นงวด เมษ�ยน 2556 - มีน�คม 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 4.43 ซึ่งสูงกว่�ปีก่อน เนื่องจ�กร�ค�ข�ยเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจ�กปีก่อนตันละ 
1,800 บ�ท ขณะที่ ต้นทุนข�ยเฉลี่ยลดลงตันละ 2,300 บ�ท เป็นผลให้อัตร�กำ�ไร
ขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน ตันละ 500 บ�ท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นงวด เมษ�ยน 2555 - มีน�คม 2556 อยู่ที่
ร้อยละ 1.16 ซึ่งสูงกว่�ปีก่อน เนื่องจ�กร�ค�ข�ยเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจ�กปีก่อนตันละ 
1,700 บ�ท ขณะที่ ต้นทุนข�ยเฉลี่ยลดลงตันละ 2,400 บ�ท เป็นผลให้อัตร�กำ�ไร
ขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน ตันละ 700 บ�ท

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน 
และผลก�รดำ�เนินง�น
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และผลก�รดำ�เนินง�น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นงวด เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555 อยู่ที่
ร้อยละ (1.55) ซึ่งต่ำ�กว่�ปีก่อน เนื่องจ�กร�ค�ข�ยเฉลี่ยในปีนี้เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนตัน
ละ2,300 บ�ท ขณะที่ ต้นทุนข�ย(ซึ่งรวมถึงค่�ใช้จ่�ยพิเศษ 408 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็น
ผลม�จ�กก�รหยุดผลิตชั่วคร�วของโครงก�ร MBF ในช่วงเวล� เม.ย. 54 - พ.ค. 55 
และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตันละ 2,600 บ�ท เป็นผลให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นปีนี้
ลดลงจ�กปีก่อน ตันละ 300 บ�ท

กำ�ไร(ข�ดทุน) สุทธิ

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2556 - มีน�คม 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 30.79 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีข�ดทุน
สุทธิ (4,545.47) ล้�นบ�ท 

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2555 - มีน�คม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีข�ดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้�นบ�ท ซึ่งได้รวมค่�ใช้จ่�ย
พิเศษจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (3,600) ล้�นบ�ทและก�รปรับปรุงภ�ษีเงินได้
รอก�รตัดบัญชี (286) ล้�นบ�ท และถ้�ไม่รวมค่�ใช้จ่�ยพิเศษดังกล่�วบริษัทและ
บริษัทย่อยจะมีข�ดทุนสุทธิ (659.47) ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีข�ดทุนสุทธิ 
(893.59) ล้�นบ�ท

สำ�หรับงวด เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555
บริษัทและบริษัทย่อยมีข�ดทุนสุทธิ (1,580.59) ล้�นบ�ท ซึ่งได้รวมค่�ใช้จ่�ยพิเศษ
จ�กก�รหยุดผลิตชั่วคร�วของโครงก�ร MBF (415) ล้�นบ�ทและก�รปรับปรุงภ�ษี
เงินได้รอก�รตัดบัญชี (272) ล้�นบ�ท และถ้�ไม่รวมค่�ใช้จ่�ยพิเศษดังกล่�วบริษัท
และบริษัทย่อยจะมีข�ดทุนสุทธิ (893.59) ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีข�ดทุน
สุทธิ (976.00) ล้�นบ�ท

วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงของกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ
งวด เมษ�ยน 2556 - มนี�คม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีำ�ไรสทุธ ิ30.79 ล้�นบ�ท 
เปรียบเทียบกับ เมษ�ยน 2555 - มีน�คม 2556 ซึ่งมีผลข�ดทุนสุทธิ (4,545.47)  
ล้�นบ�ท ซึ่งผลประกอบก�รที่ดีข้ึนเกิดจ�กก�รควบคุมก�รใช้เงินทุนหมุนเวียน
อย่�งเข้มงวด เน้นก�รควบคุมต้นทุนก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และคุณภ�พก�รบริก�ร

งวด เมษ�ยน 2555 - มีน�คม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีข�ดทุนสุทธิ (4,545.47) 
ล้�นบ�ท เปรียบเทียบกับ เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555 ซึ่งมีผลข�ดทุนสุทธิ 
(1,580.59) ล�้นบ�ท มขี�ดทนุเพิม่ขึน้ (2,964.88) ล�้นบ�ท เนือ่งจ�ก ค�่ใชจ้�่ยพเิศษ 
(3,600) ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นผลหลักม�จ�กก�ร บริษัทได้ทำ�ก�รทดสอบก�รด้อยค่� 
ของสนิทรพัยต์�มม�ตรฐ�นก�รบญัช ีฉบบัที ่36 มกี�รดอ้ยค�่ของอ�ค�รและอปุกรณ์
ที่บริษัทย่อย เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำ�กัด(มห�ชน) และก�รปรับปรุงภ�ษีเงินได้ 
รอก�รตัดบัญชี (286) ล้�นบ�ท ที่ค�ดว่�ไม่ส�ม�รถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัน

งวด เมษ�ยน 2554 - มีน�คม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีข�ดทุนสุทธิ (1,580.59) 
ล้�นบ�ท เปรียบเทียบกับ เมษ�ยน 2553 - มีน�คม 2554 ซึ่งมีผลข�ดทุนสุทธิ 
(976.00) ล้�นบ�ท มีข�ดทุนเพิ่มขึ้น (604.59) ล้�นบ�ท เนื่องจ�ก ค่�ใช้จ่�ยพิเศษ 
(415) ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นผลหลักม�จ�กก�รหยุดผลิตชั่วคร�วของโครงก�ร MBF และ

ก�รปรับปรุงภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี (272) ล้�นบ�ท เนื่องม�จ�กก�รปรับลดลง
ของอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 16,195.04 ล้�น
บ�ท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพย์
อื่น 6,693.70 ล้�นบ�ท 5,532.37 ล้�นบ�ท และ 3,968.97 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 
ซึ่งสินทรัพย์อื่นแบ่งเป็นค่�คว�มนิยม 3,456.01 ล้�นบ�ท ภ�ษีเงินได้ รอตัดบัญชี
จำ�นวน 228.03 ล้�นบ�ท  ภ�ษีเงินได้รอขอคืนจำ�นวน 204.24 ล้�นบ�ท และอื่นๆ

คุณภ�พของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้ก�รค้�สุทธิหลังค่�เผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแล้ว 692.73 ล้�นบ�ท โดยร้อยละ 92.05 เป็นลูกหนี้ก�รค้�บริษัท
อื่น และร้อยละ7.95 เป็นลูกหนี้ก�รค้�กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ห�กพิจ�รณ�คุณภ�พ
ลูกหนี้ก�รค้�ของบริษัทจัดได้ว่�อยู่ในเกณฑ์ ดี กล่�วคือ ยอดลูกหนี้ก�รค้�ดังกล่�ว
มีอ�ยุหนี้ต่ำ�กว่� 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้เฉลี่ยที่บริษัทให้กับลูกค้� 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบ�ยตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�มจำ�นวนหนี้ที่ค�ดว่�จะ
เรียกเก็บจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งจำ�นวนหนี้ที่ค�ดว่�จะเรียกเก็บไม่ได้นั้น ประม�ณขึ้น
จ�กประสบก�รณ์ก�รเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะปัจจุบันของ
ลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557  
22.18 ล้�นบ�ท หรือประม�ณร้อยละ 3.20 ของยอดลูกหนี้ก�รค้�รวม ทั้งหมด
เป็นค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้ก�รค้�ของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวม
กิจก�รในปี 2549

นอกจ�กนี้ ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 บริษัทมีก�รตั้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�สินค้�คง
เหลอืและมูลค�่สนิค�้เสือ่มคณุภ�พและเคลือ่นไหวช�้ 48.84 ล�้นบ�ท โดยพจิ�รณ�
ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้�คงเหลือซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะได้
มีก�รพิจ�รณ�เป็นประจำ�ทุกปี 

สภ�พคล่อง
ณ วันท่ี 31 มีน�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�
เงินสดสุทธิลดลงจ�กปี 2556 794.65 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักเกิดจ�กก�รเพิ่มขึ้นของ
กระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 1,192.12 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นกำ�ไร
จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินง�น 
1,006.28 ล�้นบ�ท และเปน็ผลจ�กก�รเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดำ�เนิน
ง�นลดลง 185.84 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�กก�รลดลงของสินค้�คงเหลือ และ
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจ�กกิจกรรมลงทุน 41.12 ล้�นบ�ท เป็นผลจ�กก�ร
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถ�วร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน 
1,945.64 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นผลจ�กก�รจ่�ยชำ�ระคืนกู้ยืมระยะสั้น 247.14 ล้�นบ�ท 
ก�รจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ระยะย�ว 1,650.00 ล้�นบ�ท ให้แก่สถ�บันก�รเงิน ก�รจ่�ย
ชำ�ระคืนเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ 48.50 ล้�นบ�ท
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน 
และผลก�รดำ�เนินง�น
ณ วนัที ่31 มนี�คม 2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสด
สุทธิเพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 1,664.03 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักเกิดจ�กก�รเพิ่มข้ึนของ
กระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 1,175.36 ล้�นบ�ท ซ่ึงเป็นกำ�ไร
จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินง�น 
641.56 ล้�นบ�ท และเป็นผลจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ดำ�เนินง�นลดลง 533.80 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�กก�รลดลงของสินค้�คงเหลือ 
และบรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจ�กกจิกรรมลงทนุ 199.43 ล�้นบ�ท เปน็ผลจ�ก
ก�รลงทนุเพิม่ในสนิทรพัยถ์�วร และมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้�จ�กกจิกรรมจัดห�เงนิ 
688.11 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นผลจ�กก�รได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,501.51 ล้�นบ�ท 
ก�รจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ระยะย�ว 750.00 ล้�นบ�ท ให้แก่สถ�บันก�รเงิน ก�รจ่�ย
ชำ�ระคืนเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ 63.40 ล้�นบ�ท

ณ วนัที ่31 มนี�คม 2555  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสด
สุทธิลดลงจ�กปี 2554 340.27 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักเกิดจ�กก�รลดลงของกระแส
เงนิสดจ�กกจิกรรมดำ�เนนิง�น 481.00 ล�้นบ�ท ซึง่เปน็กำ�ไรจ�กกจิกรรมดำ�เนนิง�น
ก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินง�น 257.98 ล้�นบ�ท และเป็น
ผลจ�กก�รเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดำ�เนนิง�นเพิม่ขึน้ 738.97 ล�้นบ�ท 
ที่สำ�คัญเป็นก�รเพิ่มขึ้นของสินค้�คงเหลือ และเจ้�หนี้ก�รค้�ลดลง บริษัทมีกระแส
เงินสดจ�กกิจกรรมลงทุนใช้ไป 139.94 ล้�นบ�ท เป็นผลจ�กก�รลงทุนเพิ่มใน
สินทรัพย์ถ�วร และมีกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงินใช้ไป 280.67 ล้�นบ�ท 
ซึ่งเป็นผลจ�กก�รได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 830.67 ล้�นบ�ท และก�รจ่�ยชำ�ระคืน
เงินกู้ระยะย�ว 550.00 ล้�นบ�ท ให้แก่สถ�บันก�รเงิน 

แหล่งที่ม�ของเงินทุน

คว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งเงินทุน
ณ วนัที ่31 มนี�คม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัร�สว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 
เท่�กับ 0.79 เท่� ปี 2556 ที่ 1.02 เท่�  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่31 มนี�คม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 9,016.47 ล�้นบ�ท 
เป็นทุนชำ�ระแล้วของหุ้นส�มัญ 11,810.36 ล้�นบ�ท โดยมีกำ�ไร/(ข�ดทุน)
สะสม (3,117.02) ล้�นบ�ท สำ�รองต�มกฎหม�ย 333.84 ล้�นบ�ท กำ�ไรท่ียัง
ไม่เกิดขึ้นจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย 0.60 ล้�นบ�ท และส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม (11.31) ล้�นบ�ท

หนี้สิน
ณ วนัที ่31 มนี�คม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมหีนีส้นิรวมทัง้สิน้ 7,178.57 ล�้นบ�ท 
ประกอบดว้ยหนีส้นิหมนุเวยีน 5,719.03 ล�้นบ�ท และหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,459.54 
ล�้นบ�ท หรอืคดิเปน็ประม�ณรอ้ยละ 79 และรอ้ยละ 21 ของหนีส้นิรวม ต�มลำ�ดบั 
ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 2,085.03 
ล้�นบ�ท เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน 1,610.00 ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้� 
และเจ้�หนี้อื่น 1,948.72 ล้�นบ�ทและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 75.28 ล้�นบ�ท หนี้สิน 
ไมห่มนุเวยีนประกอบดว้ยหนีส้นิระยะย�วจ�กเงนิกูย้มืกลุม่สถ�บนัก�รเงนิ 1,065.00 
ล�้นบ�ท เงนิกูย้มืจ�กกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั 270.60 ล�้นบ�ท และหนีส้นิอืน่ 123.94 
ล้�นบ�ท 

เงินกู้จ�กสถ�บันก�รเงิน  :

1. เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�ร
เงินแห่งหนึ่งจำ�นวน 1,163 ล้�นบ�ท และ 1,433 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ โดยมี
อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นก�รทำ�สัญญ�สำ�หรับวงเงินสิน
เชื่อเดิมรวมจำ�นวน 1,500 ล้�นบ�ท เพื่อซื้อเศษเหล็กระหว่�งกันกับบริษัทใน
เครือ ต่อม�ในวันที่ 3 มีน�คม 2557 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่�ว
รวมเป็นเงิน 1,698 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�ร
เงินอีกแห่งหนึ่งจำ�นวน 922 ล้�นบ�ท และ 899 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ โดยมี
อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR + 2 ต่อปี ซึ่งเป็นก�รทำ�สัญญ�สำ�หรับวงเงินสิน
เชื่อรวมจำ�นวน 968 ล้�นบ�ท เพื่อค่�ส�ธ�รณูปโภค

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญ�กับสถ�บันก�ร
เงินในประเทศ 8 แห่ง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำ�นวน 6,723 ล้�นบ�ท และ 
6,375 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตร�ดอกเบี้ยของวงเงิน
สินเชื่อเหล่�นี้มีดังนี้

  วงเงิน    อัตราดอกเบี้ย
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี อัตร�ดอกเบี้ยขั้นต่ำ�สำ�หรับเงินเบิกเกินบัญชี  
    (MOR)
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบ�ท อัตร�ดอกเบี้ยต�มสภ�วะตล�ด (MMR)
3) ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน อัตร�ดอกเบี้ยต�มสภ�วะตล�ด (MMR)

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทได้ทำ�ก�รเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
ซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทแล้วจำ�นวน 1,120 ล้�นบ�ท และ 
1,071 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

2.  เงินกู้ยืมระยะย�ว
เงินกู้ยืมระยะย�วประกอบด้วยสัญญ�เงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29 
พฤศจิก�ยน 2549 วงเงิน 5,000 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ 
MLR - 1.25 ต่อปี และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2550 วงเงิน 3,500 
ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR - 2 ต่อปี และข้อตกลงเพิ่มเติมอื่น
แนบท้�ยสญัญ� โดยบรษิทัใชท่ี้ดนิ อ�ค�รและอปุกรณข์องบรษิทัยอ่ยทัง้ 3 แหง่ 
เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่�วต�มท่ีกล่�วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ข้อ 8 เงินกู้ยืมมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินและโครงสร้�ง
ก�รถือหุ้น ซึ่งเป็นไปต�มเงื่อนไขในสัญญ�เงินกู้ระยะย�วกับสถ�บันก�รเงิน

กลุ่มบริษัทได้เจรจ�กับผู้ให้กู้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงวดก�รชำ�ระหนี้ เพื่อให้ 
สอดคลอ้งกบัคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีท้ีไ่ดป้ระม�ณไวโ้ดยองิจ�ก กลยทุธ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของผู้ให้กู้ ในช่วงที่ก�ร
พจิ�รณ�ตอ่สญัญ�เงนิกูย้มืดงักล�่วยงัไมไ่ดข้อ้สรปุ กลุม่บรษิทักย็งัคงจ�่ยชำ�ระ
เงินกู้ต�มเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 บริษัทมีอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ 
ต่ำ�กว�่อัตร�ทีร่ะบไุวใ้นเงือ่นไขสญัญ�เงนิกูร้ะยะย�วกบัสถ�บนัก�รเงนิสองแหง่ 
อย่�งไรก็ต�มบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติผ่อนผันในก�รไม่ปฏิบัติต�มในเรื่อง 
ดังกล่�วจ�กผู้ให้กู้ทั้งสองแห่งแล้ว

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อ�จมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นหรือ
ฐ�นะก�รเงินในอน�คต

ภ�ระหนี้และภ�ระค้ำ�ประกันที่เกี่ยวข้องอ�จมีผลต่อ
ก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินในอน�คต

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 บริษัทมีภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้�เงื่อนไขก�รเป็น 
 หนี้สิน 48 ล้�นบ�ท 

2. หนังสือค้ำ�ประกันธน�ค�รออกให้ร�ชก�ร 378 ล้�นบ�ท
3. บริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เกี่ยวกับก�รซื้อและติดตั้งเครื่องจักร 42.8  
 ล้�นบ�ท
4. บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภี�ระผกูพนัต�มสญัญ�เช�่ (รวมค�่บรกิ�ร) 116 ล�้นบ�ท  

ปัจจัยอื่นที่อ�จมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินใน
อน�คต
ปร�กฏต�มคว�มเสีย่งทีร่ะบุในหัวขอ้ปัจจยัคว�มเสีย่ง และต�มหม�ยเหตปุระกอบ
งบก�รเงิน ข้อ 25 เครื่องมือท�งก�รเงิน 
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เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้น

คณะกรรมก�รตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระจำ�นวนส�มท�่น และกรรมก�รแตล่ะท�่นไมไ่ดเ้ปน็เจ�้หน�้ทีห่รอืลกูจ�้งของบรษิทัไดป้ฏบิตัหิน�้ทีใ่นรอบป ี2556-2557 
ต�มขอบเขตคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รกำ�กับดูแลต�มข้อบังคับว่�ด้วยคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
รวมทั้งก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีก�รประชุมทั้งสิ้นสี่ครั้ง ซึ่งก่อนก�รประชุมต�มระเบียบว�ระในแต่ละครั้ง 
ได้เชิญผู้บริห�รเข้�ร่วมประชุมเพื่อติดต�มดูแลและห�รือถึงประเด็นด้�นผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน และก�รบริห�รทั่วไป
ที่อ�จมีผลกระทบต่อบริษัทด้วย สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1.  ก�รกำ�กับดูแลและสอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 2556-2557
ได้กำ�กับดูแลและสอบท�นให้ก�รจัดทำ�งบก�รเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� และเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินให้เพียงพอและสอดคล้องต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ.2543 และประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย โดยมกี�รเชญิผูส้อบบญัชมี�ใหข้อ้มลูพรอ้มกบัฝ�่ยบรหิ�ร และไดซ้กัถ�มขอ้มลูท�งก�รเงนิทีเ่ปลีย่นแปลง โดยไดร้บัคำ�ชีแ้จงจ�กฝ�่ยบรหิ�ร ผูต้รวจสอบ 
ภ�ยใน และผู้สอบบัญชี จนเป็นที่พอใจ จึงให้คว�มเห็นชอบต่องบก�รเงินต�มที่ผู้สอบบัญชีรับรองเพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป 

2. ก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ได้กำ�กับดูแลและสอบท�นให้บริษัทและบริษัทย่อย มีก�รประเมินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักก�รส�กล รวมทั้ง
ได้ทบทวนแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนได้ติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกร�ยไตรม�ส คว�มเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3.  สอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
 ไดส้อบท�นก�รปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีเปดิเผยขอ้มลูส�รสนเทศ กำ�กบัดแูลร�ยก�รเกีย่วโยงทีเ่กีย่วกบัผลประโยชนต์�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบั
หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย ์ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กฎหม�ย และขอ้บงัคบัท�งร�ชก�รทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไมพ่บว�่มรี�ยง�นทีป่ฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกับหลกัก�ร 
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ

4.  ก�รกำ�กับดูแลระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
 ได้กำ�กับดูแลและสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทรวมถึงสอบท�นและอนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งข้อบกพร่องของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ทีม่สี�ระสำ�คญัจะถกูร�ยง�นโดยผูต้รวจสอบภ�ยใน และขอ้เสนอแนะต�่งๆ ไดถ้กูนำ�ม�ปฏบัิตติ�มอย่�งเป็นท่ีน�่พอใจ และจะไดร้บัก�รเฝ�้ตดิต�มโดยคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบเป็นประจำ�

5.  ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน  
คณะกรรมก�รตรวจสอบไดก้ำ�กบัดแูล สอบท�น และประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�นตรวจสอบภ�ยในต�มแผนง�นท่ีไดร้บัอนมัุตแิลว้ทุกไตรม�ส ซึง่ขอ้สงัเกตจ�กก�รตรวจสอบ 
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พและระบบก�รควบคุมภ�ยใน ในด้�นของกระบวนก�รจัดห�และเจ้�หนี้ ก�รข�ยและก�รรับชำ�ระหนี้ ก�รปฏิบัติต�ม 
ข้อกำ�หนด ก�รบริห�รสินค้�คงเหลือ ก�รบัญชีและก�รเงิน และระบบ SAP (SAP Post Implementation) เป็นต้น คณะกรรมก�รตรวจสอบยังได้ดูแลและให้มี 
ก�รปฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�ทีไ่ดร้บัจ�กผูต้รวจสอบภ�ยใน นอกจ�กนัน้ผลก�รปฏบิตังิ�นของผูต้รวจสอบภ�ยในยงัไดร้บัก�รประเมนิโดยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญข่องบรษิทั

6.  ก�รพิจ�รณ�เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมก�รตรวจสอบไดพ้จิ�รณ�แลว้ เหน็ว�่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในป ี2556-2557  ไดป้ฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปเปน็ทีพ่อใจและใหค้ว�มเหน็ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและได้ม�ตรฐ�นต�มประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีมติให้คว�มเห็นชอบเสนอ 
คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจ�รณ�อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในก�รแต่งตั้ง น�งส�วธน�วรรณ อนุรัตน์บดี หรือ น�ยมนูญ มนูสุข หรือ 
น�ยชูพงษ์ สุรชูติก�ล แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีปี 2557-2558 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2558 

ร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเป็นสำ�คัญ โดยมีก�รติดต�มและประเมินผลต�มแผนปฏิบัติก�ร
ที่ได้กำ�หนดไว้ ส่งผลให้ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีประสิทธิภ�พเพียงพอและไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ สำ�หรับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม 
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เป็นร�ยก�รจริงท�งก�รค้�ที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่�งสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต�มนโยบ�ยของบริษัท มีก�รปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต�มข้อกำ�หนด กฎหม�ย และข้อบังคับของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  นอกจ�กนี้ก�รจัดทำ�งบก�รเงินประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 เป็นไปอย่�งถูกต้อง มี
ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ และสอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รบัญชี ซึ่งกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ไม่มีเหตุก�รณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญห�หรือร�ยก�รที่มีผลกระทบ 
ท�งก�รเงินอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญแต่อย่�งใด

มาริษ สมารัมภ์
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

กรุงเทพมห�นคร วันที่ 23 เมษ�ยน 2557
ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวมของบริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฎ 

ในร�ยง�นประจำ�ป ี2556-2557 ซึง่จดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และต�มขอ้กำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย ์ว�่ดว้ยก�รจดัทำ�

และนำ�เสนอร�ยง�นท�งก�รเงนิภ�ยใตพ้ระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์โดยไดม้กี�รพจิ�รณ�เลอืกใชน้โยบ�ยบญัชทีีเ่หม�ะสมและถอืปฏบิตัอิย�่งสม่ำ�เสมอ 

ก�รพจิ�รณ�ถงึคว�มสมเหตสุมผล และคว�มระมดัระวงัรอบคอบในก�รจดัทำ� รวมทัง้มกี�รเปดิเผยขอ้มลูสำ�คญัอย�่งเพยีงพอในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงิน เพ่ือใหเ้ปน็

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่�งโปร่งใส

คณะกรรมก�รบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นอิสระเป็นผู้กำ�กับและดูแลงบก�รเงิน ประเมิน ระบบก�รควบคุมภ�ยในและ 

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีคว�มมั่นใจได้ว่�มีก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวล� และป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริตหรือ

ดำ�เนนิก�รทีผ่ดิปกต ิซึง่คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ป ี2556-2557 ทีแ่สดงไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปน้ีีแลว้

คณะกรรมก�รบรษิทั มคีว�มเหน็ว�่ระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีเพยีงพอ และส�ม�รถสร�้งคว�มเชือ่ม่ันไดว้�่งบก�รเงนิของ บรษิทั ท�ท� สตลี 

(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย แสดงฐ�นะท�งก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด ถูกต้องในส�ระสำ�คัญแล้ว

นายคูชิค ชัทเทอจี
ประธ�นกรรมก�ร

นายราจีฟ  มังกัล
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

กรุงเทพมห�นคร วันที่ 25 เมษ�ยน 2557
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมก�ร
บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

ข�้พเจ�้ไดต้รวจสอบงบก�รเงนิรวมของบรษิทั ท�ท� สตลี (ประเทศไทย) จำ�กดั (มห�ชน) และบรษิทัยอ่ย และงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รของบรษิทั ท�ท� สตลี (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 และงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพ�ะกิจก�ร งบแสดง
ก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพ�ะกิจก�ร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพ�ะกิจก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชี 
ที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน
ผูบ้รหิ�รเปน็ผูร้บัผดิชอบในก�รจดัทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงนิเหล�่นีโ้ดยถกูตอ้งต�มทีค่วรต�มม�ตรฐ�น ก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัก�รควบคมุภ�ยใน
ที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด 

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี 
ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงินปร�ศจ�ก 
ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงิน และก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริต
หรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในท่ีเกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควร 
ของกิจก�ร เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบ ที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร 
ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้ และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้ง
ก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

คว�มเห็น
ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และของ
บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 มีน�คม 2557 และผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควร
ในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 3440 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

กรุงเทพมห�นคร วันที่ 25 เมษ�ยน 2557

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 4.1  1,340,103,987  2,134,752,439  1,140,924,373   2,041,432,386 

  ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น      

   ลูกหนี้ก�รค้�กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  22  55,062,113  101,124,667  - -

   ลูกหนี้ก�รค้�บริษัทอื่น  5  637,674,394  795,063,546  - -

   ลูกหนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน   22  1,142,225  3,106,655   39,885,573   34,295,654 

   ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น   43,404,741   18,341,999  15,514,318   5,357,398 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 22 - -  382,189,830   336,386,352 

  เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน      

    ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 22 - -  1,610,000,000   1,650,000,000 

  สินค้�คงเหลือ   6  4,575,827,652   4,969,586,281  - -

  ภ�ษีมูลค่�เพิ่มรอขอคืน  613  50,521,140  - -

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   40,491,558   44,486,665   2,677,606   4,571,251 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   6,693,707,283   8,116,983,392   3,191,191,700   4,072,043,041 

 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

  เงินลงทุนเผื่อข�ย    600,000  1,300,000  - -

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - -  12,013,047,275   12,013,047,275 

  เงินลงทุนระยะย�วอื่น 2  1,241   1,241  - -

  เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 22 - - 1,065,000,000   2,675,000,000 

  ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  8  5,419,662,135   5,879,713,446   11,166,059   10,883,249 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  9  112,713,795   135,356,076   110,501,257   132,637,968 

  ค่�คว�มนิยม   10  3,456,014,092   3,456,014,092  - -

  สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  11  228,031,827   231,728,596   8,951,528   8,535,271 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12  284,313,938   279,947,679   121,334,766   125,281,602 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   9,501,337,028   9,984,061,130  13,330,000,885   14,965,385,365 

  รวมสินทรัพย์    16,195,044,311   18,101,044,522   16,521,192,585    19,037,428,406 

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556หมายเหตุ

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

หน่วย : บาท
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 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

 หนี้สินหมุนเวียน

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 13.1  2,085,035,889  2,332,180,682  - -

  เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น      

   เจ้�หนี้ก�รค้�กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน   22  725,875,565   493,716,176  - -

   เจ้�หนี้ก�รค้�บริษัทอื่น    688,720,909  867,545,776  - -

   เจ้�หนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  22  8,926,225  15,647,623  10,112,469   5,808,476 

   เจ้�หนี้อื่น - บริษัทอื่น    18,776,296  35,495,725   7,432,726   8,833,389 

   เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�   29,333,795  30,285,452  - -

   ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย   477,089,580  490,570,483  49,092,866   37,145,712 

 ส่วนของหนี้สินระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี      

  เจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ของบริษัทย่อย 14  6,326,827  57,712,398  - -

  เงินกู้ยืมระยะย�ว  13.2  1,610,000,000   1,650,000,000   1,610,000,000   1,650,000,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  22 - -  819,282,082   1,835,293,826 

 ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย    19,932,274  33,253,445  - -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    49,010,723  38,628,721  9,755,667   5,593,721 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   5,719,028,083   6,045,036,481   2,505,675,810   3,542,675,124 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

  เงินกู้ยืมระยะย�ว  13.2  1,065,000,000  2,675,000,000  1,065,000,000   2,675,000,000 

  เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 22  270,596,275  270,596,275   270,596,275   270,596,275 

  ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 16  123,948,166  138,663,089  40,920,033   42,676,353 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,459,544,441  3,084,259,364  1,376,516,308   2,988,272,628 

  รวมหนี้สิน    7,178,572,524  9,129,295,845  3,882,192,118   6,530,947,752 

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556หมายเหตุ

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

หน่วย : บาท
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น   17     

  ทุนจดทะเบียน        

   หุ้นบุริมสิทธิ       

   หุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น

    มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   252,773,225    252,773,225 

   หุ้นส�มัญ        

   หุ้นส�มัญ 8,421,540,848 หุ้น

    มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   8,421,540,848    8,421,540,848   

   หุ้นส�มัญ 10,772,806,348 หุ้น

    มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   10,772,806,348    10,772,806,348 

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว      

  หุ้นบุริมสิทธิ 

  หุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น  

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท ชำ�ระครบแล้ว     252,773,225   252,773,225 

  หุ้นส�มัญ

  หุ้นส�มัญ 8,421,540,848 หุ้น

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท  ชำ�ระครบแล้ว    8,421,540,848   8,421,540,848   

   หุ้นส�มัญ 8,168,767,623 หุ้น 

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท ชำ�ระครบแล้ว     8,168,767,623    8,168,767,623 

 ส่วนเกินมูลค่�หุ้น

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

  หุ้นส�มัญ    3,258,624,766  3,130,775,629   3,258,624,766   3,130,775,629 

  ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภ�พ   130,201,936  130,201,936   130,201,936   130,201,936 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน



รายงานประจำาปี 2556-2557

60

  กำ�ไร (ข�ดทุน) สะสม

  จัดสรรแล้ว       

   ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 17  333,845,739  327,219,749   333,845,739   327,219,749 

  ยังไม่ได้จัดสรร (ข�ดทุน)   (3,117,026,503)  (3,155,831,398)  494,787,178   368,893,355 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

  กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย   598,560   1,296,880  - -

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่   9,027,785,346  8,983,052,781  12,639,000,467   12,506,480,654 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม   (11,313,559) (11,304,104) - -

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   9,016,471,787   8,971,748,677  12,639,000,467   12,506,480,654 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   16,195,044,311   18,101,044,522   16,521,192,585   19,037,428,406

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน



61

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

	 รายได้จากการขาย		 	 	 	25,362,713,299		 25,014,522,377		 -	 -

	 ต้นทุนขาย	 	 	 	 	(24,236,734,885)	 	(24,724,565,404)	 -	 -

	 กำาไรขั้นต้น	 	 	 	 	1,125,978,414		 289,956,973		 -	 -

	 รายได้อื่น		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	 	20,591,968		 14,545,719		 219,821,066		 	368,390,933	

	 	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ	 	 -	 42,041,818		 132,307		 -

	 	 รายได้ค่าบริการจัดการ	 22	 -	 -	 	310,606,104		 	317,473,865	

	 	 อื่นๆ	 	 	 19	 56,794,810		 	181,078,200		 	210,681,126		 	1,049,413	

	 กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย	 	 	 	1,203,365,192		 527,622,710		 741,240,603		 	686,914,211	

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	 	(219,881,051)	 (203,450,641)	 (13,674,576)	 	(10,749,109)

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	(557,842,322)	 	(567,969,811)	 	(362,661,903)	 	(385,257,368)

	 ค่าตอบแทนกรรมการ		 	 	(5,117,507)	 	(5,542,125)	 	(5,117,507)	 	(5,542,125)

	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	สุทธิ	 	 (9,184,190)	 -	 -	 	(87,869)

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

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

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

	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	(327,536,061)	 	(370,115,461)	 	(231,069,217)	 	(298,329,510)

	 รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 	(1,119,561,131)	 	(4,747,109,056)	 	(612,523,203)	 	(4,079,965,981)

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	 83,804,061		 	(4,219,486,346)	 	128,717,400		 	(3,393,051,770)

	 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้	 11	 (53,020,009)	 (335,826,715)	 	1,093,488		 	(699,339)

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี	 	 	30,784,052		 (4,555,313,061)	 129,810,888		 	(3,393,751,109)

 กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      

	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (700,000)	 (300,000)	 -	 -

	 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

			 	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 16	 16,809,498		 -	 	3,386,156		 -

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 (2,170,440)	 -	 	(677,231)	 -

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	-	สุทธิจากภาษี	 	 	13,939,058		 (300,000)	 	2,708,925		 -

	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	 	44,723,110		 (4,555,613,061)	 132,519,813		 	(3,393,751,109)

บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556หม�ยเหตุ

หน่วย : บ�ท



รายงานประจำาปี 2556-2557

62

 ก�รแบ่งปันกำ�ไร (ข�ดทุน)      

	 	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	30,791,827		 (4,545,470,741)	 129,810,888		 	(3,393,751,109)

	 	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	(7,775)	 	(9,842,320)	 -	 -

	 	 	 		 	 	 	 30,784,052		 	(4,555,313,061)	 	129,810,888		 	(3,393,751,109)

 ก�รแบ่งปันกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      

	 	 	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	44,732,565		 (4,545,768,421)	 132,519,813		 	(3,393,751,109)

	 	 	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 (9,455)	 	(9,844,640)	 -	 -

	 	 	 	 	 	 	 	44,723,110		 (4,555,613,061)	 	132,519,813		 	(3,393,751,109)

 กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น       

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		 21	บาท	 0.00		 (0.56)	 0.02		 (0.42)

			 		 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด		 21	บาท	 0.00		 (0.54)	 0.02		 (0.40)

บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556หม�ยเหตุ

หน่วย : บ�ท

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557

 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	 83,804,061		 	(4,219,486,346)	 	128,717,400		 	(3,393,051,770)

	 รายการปรับปรุง	:	 	 	 	 	 	 	

	 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 	 -	 -	 	(209,999,928)	 -

	 	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตรา

	 	 	 ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 4,377,819		 	(3,488,980)	 	(1,130)	 -

	 	 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ	(กลับรายการ)	 	 1,932,536		 (7,448,205)	 -	 -

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	 		 535,541,417		 	915,675,085		 	28,935,889		 	37,152,563	

	 	 ค่าตัดจำาหน่ายลูกกลิ้ง	 		 53,301,915		 	40,637,740		 -	 -

	 	 ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฏหมาย	 	 	14,466,435		 	24,991,952		 	3,905,336		 	9,125,730	

	 	 ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ	 	 11,092,514		 -	 3,837,607		 -

	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	 	(20,591,968)	 	(14,545,719)	 (219,821,066)	 	(368,390,933)

	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 		 327,536,061		 	370,115,461		 231,069,217		 	298,329,510	

	 	 กำาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	 		 (2,887,609)	 	(65,785,886)	 -	 -

	 	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน	

	 	 	 อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 (4,889,982)	 	689,978		 2,345		 -

	 	 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 

	 		 	 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 40,553		 171,554		 -	 	2,491	

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

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

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	 10	 -	 660,323,466		 -	 -

	 	 กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	(168,561)	 -	 -	 -

	 	 ประมาณการเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับ	 	 	 	 	 	

	 	 	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน	 	 	2,733,100		 -	 -	 -

	 	 		 	 	 	 	 1,006,288,291		 641,557,652		 	(33,354,330)	 	(36,832,409)

	 	 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 	46,062,554		 	(44,441,118)	 -	 -

	 	 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 	157,313,341		 	(44,673,649)	 -	 -

	 	 ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 	1,964,430		 70,136,930		 (7,662,481)	 	96,558,810	

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556หม�ยเหตุ

หน่วย : บ�ท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556หม�ยเหตุ

หน่วย : บ�ท

	 ลูกหนี้อื่น	-	บริษัทอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		 	 	(25,062,742)	 1,299,759		 (10,156,920)	 	2,244,484	

	 สินค้าคงเหลือลดลง		 	 		 338,524,178		 	1,939,858,234		 -	 -

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	 	 	 	 	 	

	 	 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		 	 	70,367,628		 	(15,287,599)	 	17,346,779		 	(71,220,966)

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	222,116,969		 	(238,778,542)	 -	 -

	 เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นลดลง	 	 	(178,956,686)	 	(817,858,623)	 -	 -

	 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	(6,721,398)	 	8,399,687		 	4,305,123		 	7,366,728	

	 เจ้าหนี้อื่นบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	(1,289,011)	 	737,234		 	(1,300,938)	 	737,234	

	 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง	 	 	(951,657)	 	(44,665,498)	 -	 -

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 	 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)		 	 	(11,877,883)	 	127,945,618		 	12,778,492		 	(400,907)

	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 	1,617,778,014		 	1,584,230,085		 	(18,044,275)	 	(1,547,026)

 จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 	(12,371,860)	 	(13,858,697)	 	(2,275,500)	 	(3,682,417)

	 จ่ายดอกเบี้ย		 	 		 (326,897,554)	 	(365,900,491)	 (231,576,216)		 	(292,030,830)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 (86,386,194)	 	(29,113,258)	 	(11,506,298)	 	(18,318,574)

	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน	 	 	1,192,122,406		 1,175,357,639		 (263,402,289)	 	(315,578,847)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ท�ท� สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2557

 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

	 	 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 	 -	 -	 209,999,928		 -

	 	 รับดอกเบี้ย	 	 	 	22,300,711		 	12,293,435		 221,893,628		 	371,344,964	

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

	 	 เงินสดรับจากการขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 	 	6,404,969		 	626,341		 	9,439		 -

	 	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	(68,253,383)	 	(211,830,059)	 	(5,653,097)	 	(1,483,233)

	 	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 	(1,580,400)	 	(520,711)	 (1,540,400)	 	(198,242)

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 -	 -	 	(45,803,478)	 	3,749,979,959	

	 	 เงินสดรับชำาระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 1,650,000,000		 	2,075,000,000	

	 	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 	(41,128,103)	 	(199,430,994)	 2,028,906,020		 	1,103,955,264	

 กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	(247,144,793)	 	1,501,513,516		 -	 -

	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 -	 -	 (1,016,011,744)	 	1,631,866,386	

	 	 เงินสดจ่ายชำาระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 	 	(48,497,962)	 	(63,404,908)	 -	 -

	 	 เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	(1,650,000,000)	 	(750,000,000)	 (1,650,000,000)	 	(750,000,000)

	 	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	(1,945,642,755)	 	688,108,608		 	(2,666,011,744)	 	881,866,386	

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (794,648,452) 1,664,035,253   (900,508,013)  1,670,242,803 

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

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	 4.1		 	1,340,103,987		 2,134,752,439		 1,140,924,373		 	2,041,432,386

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556หม�ยเหตุ

หน่วย : บ�ท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษิทัมรีายการและความสมัพนัธอ์ยา่งมสีาระสำาคญักบับรษิทัผูถ้อืหุน้ใหญแ่ละกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ดงันัน้งบการเงนินีอ้าจจะไมแ่สดงถงึเงือ่นไขทีอ่าจมีอยูห่รือผล
การดำาเนินงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้น	ในกรณีที่บริษัทได้ดำาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท	เอ็น.ที.เอส.”)	มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม
เป็นจำานวน	2,129	ล้านบาท	และ	844	ล้านบาท	ตามลำาดับ	แต่อย่างไรก็ตาม	จำานวนหนี้สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	เป็นจำานวน	1,833	ล้านบาท	
และ	1,650	ล้านบาท	ตามลำาดับ	 โดยบริษัทใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท	 เอ็น.ที.เอส.	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บริษัท	 เอ็น.ที.เอส.	สามารถ
ดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก	12	เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้จัดทำาแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุง	
การดำาเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	แล้ว

2.	 เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงินและก�รนำ�เสนองบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 2.1	 บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติ 
	 	 	 ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

	 2.2	 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	“การนำาเสนอ	งบการเงิน”	และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 	 แหง่ประเทศไทย	ลงวนัที	่22	มกราคม	2544		เรือ่ง	“การจดัทำาและสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัจดทะเบยีน	 
	 	 	 พ.ศ.	2544”	และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	28	กันยายน	2554		เรื่อง	“กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554”		

บริษัท	ท�ท�	สตีล	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2557

1.	 ข้อมูลทั่วไป
บรษิทั	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จำากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”	หรอื	“บรษิทัใหญ”่)	เปน็นติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย	มทีีอ่ยูจ่ดทะเบยีนตัง้อยูท่ีอ่าคารรสาทาวเวอร์	2 
ชั้น	20	 เลขที่	555	 ถนนพหลโยธิน	 จตุจักร	 กรุงเทพฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นและเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์	 แห่งประเทศไทย	
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2545	โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	(ถือหุ้นร้อยละ	67.90)	คือ	Tata	Steel	Global	Holding	Pte.	Ltd.	เป็นบริษัทในเครือ	Tata	Steel	
Limited	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน	ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย	และเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอินเดีย	ซึ่งมีฐาน
ลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก

บริษัทมีบริษัทย่อยสามแห่ง	 (“กลุ่มบริษัท”)	 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ทำาการผลิต	 รับจ้างผลิต	 จำาหน่ายและซื้อมาขายไปสินค้าเหล็กเส้น 
เหลก็ลวด	และเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็	การขายสนิคา้ของบรษิทัยอ่ยสว่นใหญเ่ปน็การขายภายในประเทศ	มจีำานวนรอ้ยละ	89	และรอ้ยละ	94	ของยอดขายทัง้หมด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	ตามลำาดับ

	 รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้

	 บริษัท	เหล็กสยาม	(2001)	จำากัด	 ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก	 99.99	 99.99

	 บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	 ผลิตเหล็กเส้น	 99.99	 99.99

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 ผลิต	รับจ้างผลิต	จำาหน่ายและซื้อมา	 99.76	 99.76	
	 	 	 	 	 	 ขายไปสินค้าเหล็กเส้น	เหล็กลวดและ
	 	 	 	 	 	 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ลักษณะธุรกิจ

อัตร�ก�รถือหุ้น (ร้อยละ)

ณ วันที่ 
31 มีน�คม 

2557

ณ วันที่ 
31 มีน�คม 

2556
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	 2.3	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน	และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำาหรับรอบบัญชีปัจจุบัน

	 	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
	 	 	 1	มกราคม	2556	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
	 	 	 ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้
	 	 	 ฉบับที่	20	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน		
	 	 	 ฉบับที่	8	 ส่วนงานดำาเนินงาน

	 	 	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
	 	 	 ฉบับที่	10	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
	 	 	 ฉบับที่	21	 ภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
	 	 	 ฉบับที่	25	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้
 
	 2.4	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน 
	 	 	 การรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
	 	 	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)		 การนำาเสนองบการเงิน
	 	 	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)			 งบกระแสเงินสด
	 	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 ภาษีเงินได้
	 	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)		 สัญญาเช่า
	 	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 รายได้
	 	 	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
	 	 	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล
	 	 	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
	 	 	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 	 ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555)	 การรวมธุรกิจ
	 	 	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ	การดำาเนินงานที่ยกเลิก
	 	 	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานดำาเนินงาน
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   ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
	 	 	 ฉบับที่	15	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน
	 	 	 ฉบับที่	27	 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
	 	 	 ฉบับที่	29	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 	 ฉบับที่	32	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์
 
	 	 	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
	 	 	 ฉบับที่	1	 	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 	 ฉบับที่	4	 	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
	 	 	 ฉบับที่	5	 	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
	 	 	 ฉบับที่	7	 	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
	 	 	 ฉบับที่	10	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
	 	 	 ฉบับที่	12	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 	 ฉบับที่	13	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
	 	 	 ฉบับที่	17	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
	 	 	 ฉบับที่	18	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่	1	มกราคม 
	 2559	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
	 	 	 ฉบับที่	4	 	สัญญาประกันภัย

	 ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ีเกีย่วขอ้งกบักลุม่บรษิทัมาเริม่ถอืปฏบัิตกิบังบการเงนิของกลุม่บรษิทัเม่ือมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้	 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวท่ีมีผลต่องบการเงิน 
	 ของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

	 งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนใน	บริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	ตามวิธีส่วนได้เสีย	เนื่องจาก 
	 บริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญในบริษัท	สยาม	สตีล	มิลล์	 เซอร์วิสเซส	จำากัด	ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม	จำากัด	ในอัตราร้อยละ	24	ของทุน 
	 ของบริษัทดังกล่าว	บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำานวนเงิน	1,241	บาท	ในราคาทุน	

	 2.5	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงินรวม
	 	 	 งบการเงินรวมของบริษัท	ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)	

	 	 	 รายการที่มีนัยสำาคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำางบการเงินรวม

   บริษัทย่อย
	 	 	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท	 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำาหนดนโยบายทาง 
	 	 	 การเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น	เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่ 
	 	 	 มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

   ก�รรวมธุรกิจ
	 	 	 การรวมธุรกิจบันทึกโดยวิธีซ้ือธุรกิจ	 ต้นทุนการซ้ือธุรกิจบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	 ตราสารทุนและหนี้สินท่ีได้รับ	 ณ	 วันท่ีมีการแลกเปลี่ยน 
	 	 	 รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อธุรกิจ
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3.	 นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ
	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้

	 3.1	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย	 เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน	 ทุกประเภทที่ถึงกำาหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรือ
น้อยกว่าตั้งแต่วันที่ได้มาโดยไม่รวม	เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 3.2		 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
กลุ่มบริษัทกำาหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดยใช้ข้อสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผู้บริหาร	ซึ่งรวมถึงการพิจารณาและ
ประมาณจำานวนหนีท้ีค่าดวา่จะเกบ็เงนิไมไ่ด	้การประมาณดงักลา่วอาศยัประสบการณข์องกลุม่บรษิทัในการเกบ็เงนิจากลกูหนี	้ประกอบกบัการพจิารณา
ฐานะการเงินของลูกหนี้และรายงานอายุลูกหนี้ด้วย	ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอ

กลุม่บรษิทัตดัรายการลกูหนีก้ารคา้หลงัจากการขายลกูหนีก้ารคา้	ซึง่เกดิขึน้เมือ่บรษิทัทำาการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของอยา่ง
มีนัยสำาคัญในลูกหนี้การค้าแก่ผู้ซื้อ
 

	 3.3		 	 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	 -	 วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย	วัตถุดิบ	อะไหล่	วัสดุและอื่นๆ	 -	 วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ซื้อ	ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่
ในปจัจบุนั	ในกรณขีองสนิคา้สำาเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติทีผ่ลติเอง	ตน้ทนุสนิคา้รวมการปนัสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการผลติอยา่งเหมาะสม	โดยคำานงึ
ถึงระดับกำาลังการผลิตปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ัน
ให้เสร็จและต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

	 3.4	 	 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุน
เผื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม	กำาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง		

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)
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การจำาหน่ายเงินลงทุน
เมือ่มกีารจำาหนา่ยเงนิลงทนุ	ผลตา่งระหวา่งจำานวนเงนิสทุธทิีไ่ดร้บัและมลูคา่ตามบญัชแีละรวมถงึกำาไรหรอืขาดทนุจากการตรีาคาหลกัทรัพยท์ีเ่ก่ียวขอ้ง
ที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น	จะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 3.5	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน	แสดงในราคาทุนและหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณจ์ะมกีารทบทวนการดอ้ยคา่เมือ่มเีหตกุารณห์รอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ	์ซึง่บง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชขีองสินทรัพยน้ั์นอาจ
จะไม่ได้รับคืน

ค่าเสื่อมราคา
คา่เสือ่มราคาบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็	คำานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของอาคารและอปุกรณแ์ตล่ะ
รายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 5	-	30	 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	 5	-	25	 ปี
ยานพาหนะ	 	 5	-	10	 ปี
เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 3	-	25	 ปี
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	 3.6	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

ค่าตัดจำาหน่าย
ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
5	ปี	และ	10	ปี

	 3.7	 	 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ	ได้แก่	ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อกิจการของ
บริษัทย่อย
 
ค่าตัดจำาหน่าย
ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2551	ในงบการเงินรวมได้หยุดการตัดจำาหน่ายค่าความนิยม	โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	 และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชี้ของการ
ด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า	กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	(หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ	และกลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี	 กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และกลุ่มบริษัทไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมได้ในอนาคต
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 3.8	 	 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันสิ้นปีว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำาการประมาณมูลค่า
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	สำาหรับค่าความนิยม	จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ท้ังนี้มูลค่าที่คาดว่า 
จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายหรอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่	ซึง่ในการประเมนิมลูคา่จากการใชส้นิทรัพย	์
กลุม่บรษิทัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคำานวณคดิลดเปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดกอ่นภาษทีีส่ะทอ้นถงึ 
การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่	 และใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	กลุ่มบริษัทใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	 ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงิน
ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย	 โดยการจำาหน่ายนั้นผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุม่บรษิทัจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์(ถา้ม)ี	ทีไ่มใ่ชค่า่ความนยิมทีก่ลุม่บรษิทัไดร้บัรูใ้นงวดกอ่นเมือ่ขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยค่า
ได้หมดไปหรือลดลง	ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	

	 3.9	 	 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ข้อผูกพันตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ข้อผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานท่ีได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
คำานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำาหรับการทำางานของพนักงานในปัจจุบันและในอดีต	 ซ่ึงผลประโยชน์ดังกล่าว 
ได้ปรับลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	ผลประโยชน์ดังกล่าวคำานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เข้ากำาไรสะสมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำานวน

	 3.10	 	 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าดำาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจาก
สัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง

สัญญาเช่าการเงิน
สญัญาเชา่ซึง่กลุม่บรษิทัไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญข่องการเปน็เจา้ของสนิทรพัย	์ยกเวน้กรรมสทิธิท์างกฎหมายถอืเปน็สญัญาเชา่การ
เงิน	กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์	 ดอกเบี้ยหรือ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินคำานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา	 ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 3.11	 	 รายได้

การขายสินค้า	
รายได้จะรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว	 และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยัง
มีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้ว	 หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น	 หรือไม่อาจวัดมูลค่าของ
จำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	 หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะต้องรับคืนสินค้า	 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าสำาหรับการขายในประเทศ	และเมื่อส่งสินค้าให้ผู้รับจัดส่งสินค้าสำาหรับการขายส่งออก	ซึ่งได้หักส่วนลดการค้า	และส่วนลดตาม
ปริมาณซื้อและสินค้ารับคืนแล้ว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงินต้นที่คงค้างและอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

	 3.12	 	 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน	ได้แก่	ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำานองเดียวกันรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น	ยกเว้นในกรณีที่
มีการบันทึกต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์	อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา	ก่อสร้าง	หรือการผลิตสินทรัพย์ดัง
กล่าวก่อนที่จะนำามาใช้เองหรือเพื่อขาย	

	 3.13	 	 ภาษีเงินได้
รายได	้(คา่ใชจ้า่ย)	ภาษเีงนิไดค้ำานวณจากกำาไรทางภาษเีงนิไดค้ณูดว้ยอตัราภาษเีงนิไดต้ามทีม่ผีลบงัคบัใช	้ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ	และปรบัปรงุ
ด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกดิจากผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบัญชขีองสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิกบัราคา
ตามฐานภาษ	ีกลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษทีกุรายการ	และรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ	ีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษท่ีียังไม่ไดใ้ช	้ท้ังนีก้ลุม่บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชก็ีตอ่เมือ่มี
ความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีก่ลุม่บรษิทัจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอสำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชน้ัน้	
 
กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี	ณ	ทกุวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิและจะปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักลา่วเม่ือ
มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่กลุม่บรษิทัจะไมม่กีำาไรทางภาษเีพยีงพอตอ่การนำาสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชท้ัีงหมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน	 เมื่อเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่จะต้องนำาส่งให้กับหน่วยจัดเก็บ
ภาษีเดียวกันและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินได้ด้วยยอดสุทธิ

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้หรือกลับรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ยกเว้นกรณีที่ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซ่ึงค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกรวมหรือหักจากรายการดังกล่าวในส่วน
ของผู้ถือหุ้น

	 3.14	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น
กำาไร	(ขาดทุน)	 ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไร	(ขาดทุน)	 สำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 
และกำาไร	 (ขาดทุน)	 ต่อหุ้นปรับลดคำานวณจากจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็น 
หุ้นสามัญทั้งหมด

	 3.15	 	 รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกลุเงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปีแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัท่ีเกดิรายการ	ยอดคงเหลอืของสินทรพัยแ์ละหน้ี
สนิทีเ่ปน็ตวัเงนิในสกลุเงนิตราตา่งประเทศ	ณ	วนัสิน้ป	ียกเวน้รายการสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้แปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราอา้งองิ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันนั้น	กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

กลุ่มบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินบางส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยการ
ทำาสญัญาซื้อขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้กบัธนาคาร	กลุม่บรษิทัรบัรูก้ำาไรหรอืขาดทุนจากการปรบัมูลคา่ของสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่ง
หนา้ทีเ่กดิขึน้จากสว่นตา่งระหวา่งราคาซือ้ขายลว่งหนา้ตามสญัญากบัมลูคา่ยตุธิรรมสำาหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของสญัญา	ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะทางการ
เงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

 3.16	 	 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward	Foreign	Exchange	Contracts)	 ในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์ 
และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินไว้แล้ว	
ในหมายเหตุข้อ	25	และข้อ	26

กำาไรขาดทุนที่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สิน	 รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จำานวนเงินที่ต้องจ่ายและจำานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

	 3.17	 	 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจดัทำางบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัตอ้งอาศยัดลุยพนิจิในการกำาหนดนโยบายการบญัช	ีการ
ประมาณการและการตัง้ขอ้สมมตฐิาน	หลายประการ	ซึง่มีผลกระทบตอ่การแสดงจำานวนสนิทรพัย์	หนีส้นิและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ี
สนิทีอ่าจเกดิขึน้	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานรวมทัง้การแสดงรายได	้และคา่ใชจ้า่ยของงวดบญัช	ีถงึแมว้า่การประมาณการของผูบ้รหิาร	ไดพิ้จารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	ณ	ขณะนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

การใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญในการใช้ประมาณการทางบัญชีมีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 ซึ่งเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการขายสุทธิ
และมูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจในปัจจุบัน
โดยใช้ประมาณการทางตลาดที่สมเหตุสมผล

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต	 โดยการประเมินจากโอกาสที่กลุ่มบริษัท
จะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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	 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	 	 	 	

	 	 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา	 	 27,299	 33,757	 625	 320

 บวก	ซื้อระหว่างปี	 	 	 54,403	 205,893	 7,093	 1,986

 หัก	 เงินสดจ่ายระหว่างปี	 	 (69,834)	 (212,351)	 (7,193)	 (1,681)

	 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	 	 	 	

	 	 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป	 	 11,868	 27,299	 525	 625

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

4.	 ก�รเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
	 4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

	 เงินสด	 	 	 	 	 1	 1	 -	 -

	 เงินฝากกระแสรายวัน		 	 37,277	 25,484	 377	 417

	 เงินฝากออมทรัพย์	 	 	 802,066	 853,900	 639,787	 785,648

	 เงินฝากประจำาธนาคารที่ถึงกำาหนด

	 	 จ่ายคืนไม่เกิน	3	เดือน	 	 500,760	 1,255,367	 500,760	 1,255,367

  รวม     1,340,104 2,134,752 1,140,924 2,041,432

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557

2557

2556

2556

2557

2557

2556

2556

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

	 4.2	 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	มีดังต่อไปนี้	
	 	 	 •		 การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม	โดยการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำานวน	0.7	ล้านบาท	และ	0.3	ล้านบาท	ตามลำาดับ
	 	 	 •			รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิสดทีเ่กดิจากการซือ้และการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	และโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาหรบัปสีิน้สดุวันที	่31	มีนาคม	 
	 	 	 	 มีดังนี้

   •		 ในระหว่างปี	2557	 และ	2556	 บริษัท	 เอ็น.ที.เอส.ได้ทำาการตัดจำาหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน	17	 ล้านบาท	 และจำานวน	673	 ล้านบาท 
	 	 	 	 ตามลำาดับ	ซึ่งได้มีการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแล้ว
	 	 	 •	 ในเดือนธันวาคม	2556	หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทได้สิ้นสภาพ	ส่งผลให้ทุนที่ออกและชำาระแล้วของหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นดังนี้
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	 ภายในวันที่ครบกำาหนดชำาระ	 	 626,845	 784,940	 -	 -

	 เกินวันครบกำาหนดชำาระน้อยกว่า	3	เดือน	 	 10,338	 10,124	 -	 -

	 	 3	เดือนถึง	6	เดือน	 	 13	 -	 -	 -

	 	 6	เดือนถึง	12	เดือน	 	 -	 -	 -	 -

	 	 มากกว่า	12	เดือน	ขึ้นไป	 	 22,658	 24,145	 -	 -

   รวม   659,854 819,209 - -

 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (22,180)	 (24,145)	 -	 -

	 	 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	 	 637,674	 795,064	 -	 -

 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว   

	 หุ้นบุริมสิทธิยกมา	 	 8,421,541	 8,421,541

 หัก	หุ้นบุริมสิทธิสิ้นสภาพ	 (8,421,541)	 (8,421,541)

	 หุ้นบุริมสิทธิยกไป	 	 -	 -

 ส่วนเกินมูลค่�หุ้น   

	 หุ้นบุริมสิทธิยกมา	 	 127,849	 127,849

 หัก	หุ้นบุริมสิทธิสิ้นสภาพ	 (127,849)	 (127,849)

	 หุ้นบุริมสิทธิยกไป	 	 -	 -	

	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นยกมา	 130,202	 130,202

 หัก	ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ	 (130,202)	 (130,202)

	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นยกไป	 -	 -

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557

2556

2557

2556

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

	 	 •	 ในเดือนธันวาคม	2555	บริษัทบันทึกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ	ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด	มีรายละเอียดดังนี้

5.	 ลูกหนี้ก�รค้�บริษัทอื่น	
	 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบ�ท
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	 สินค้าสำาเร็จรูป	 	 	 1,339,040	 1,568,918	 -	 -

	 สินค้าระหว่างผลิต	 	 	 703,348	 682,003	 -	 -

	 วัตถุดิบ	 	 	 	 	 1,042,343	 1,146,995	 -	 -

	 อะไหล่	 	 	 	 	 748,958	 824,732	 -	 -

	 วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ	 	 574,994	 587,864	 -	 -

	 วัตถุดิบระหว่างทาง	 	 	 215,985	 240,648	 -	 -

	 	 รวม		 	 	 	 4,624,668	 5,051,160	 -	 -

 หัก	ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	มูลค่าสินค้า	 	 	 	 	 	

	 	 	 เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า	 	 (48,840)	 (81,574)	 -	 -

  สินค้าคงเหลือ   4,575,828 4,969,586 - -

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบ�ท

	 ในป	ี2551	กลุม่บรษิทัไดท้ำาสญัญา	“Receivable	Purchase	Agreement”	กบัสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ซึง่รายการดงักลา่วไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะ 
	 จำานวนที่ผู้ซื้อยอมรับไปยังผู้ซื้อแล้ว

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทได้ขายลูกหนี้การค้าให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นจำานวน	10,236	ล้านบาท	และจำานวน	 
	 9,461	ล้านบาท	ตามลำาดับ

6.	 สินค้�คงเหลือ	
	 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	กลุ่มบริษัทบันทึกโอนกลับค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	สินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าที่เคยปรับลดลงในปีก่อน 
	 จำานวน	29	ล้านบาท	และบันทึกค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	สินค้าเสื่อมคุณภาพและสินค้าเคลื่อนไหวช้า	เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายมีจำานวน	2	ล้านบาท

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	กลุ่มบริษัทบันทึกโอนกลับค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	สินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าที่เคยปรับลดลงในปีก่อน 
	 จำานวน	9	ล้านบาท	และบันทึกค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	สินค้าเสื่อมคุณภาพและสินค้าเคลื่อนไหวช้า	เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายมีจำานวน	2	ล้านบาท

	 มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	 และ	2556	มีจำานวน	24,263	ล้านบาท	และ	24,732	ล้านบาท 
	 ตามลำาดับ
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	 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -	 3,380 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	 660	 - 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	 2,720	 - 

	 	 	 	 	 	 3,380	 3,380 

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	 220	 -

   รวม  3,600 3,380

 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	 210,000	 -

	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.

	 	 	 สตีลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	 99.76	 99.76	 4,627,965	 4,627,965	 9,181,787	 9,181,787	 -	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 6,497,965	 6,497,965	 15,393,047	 15,393,047	 210,000	 -

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

    รวม    6,497,965 6,497,965 12,013,047 12,013,047 210,000 -

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

7.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

หน่วย : พันบ�ท

255725572557 2557255625562556 2556

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อัตร�ก�รถือหุ้น  
(ร้อยละ)

ทุนชำ�ระแล้ว วิธีร�ค�ทุน เงินปันผล

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	“การด้อยค่าของสินทรัพย์”กลุ่มบริษัทได้ทำาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน 
	 ในบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า	เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำานวน	3,380	ล้านบาท	ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับ 
	 ปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา	5	ปี	และใช้อัตราการเติบโตคงที่ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต	 
	 และใช้อัตราร้อยละ	9.00	ในการคิดลดกระแสเงินสด
 
	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556	มีดังนี้

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	กลุ่มบริษัทได้ทำาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและพบว่าไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รงบก�รเงินรวม

หน่วย : ล้�นบ�ท
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 ร�ค�ทุน 

	 	 ที่ดิน	 	 	 714,611	 -	 -	 -	 714,611

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 4,449,176	 -	 -	 4,216	 4,453,392

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 14,772,421	 10,143	 (35,692)	 112,340	 14,859,212

	 	 ยานพาหนะ	 	 3,468	 -	 (7)	 -	 3,461

	 	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 176,981	 5,027	 (1,397)	 5,622	 186,233

  รวมราคาทุน  20,116,657 15,170 (37,096) 122,178 20,216,909

 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม       

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 (2,426,572)	 (81,125)	 -	 -	 (2,507,697)

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 (8,843,336)	 (415,106)	 34,238	 -	 (9,224,204)

	 	 ยานพาหนะ	 	 (3,378)	 (47)	 7	 -	 (3,418)

	 	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 (129,940)	 (15,081)	 1,296	 -	 (143,725)

  รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (11,403,226) (511,359) 35,541 - (11,879,044)

	 	 	 	 	 	 8,713,431	 	 	 	 8,337,865

  หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร

	 	 	 	 และอุปกรณ์	 (2,939,708)	 -	 -	 -	 (2,939,708)

	 	 	 	 	 	 5,773,723	 	 	 	 5,398,157

	 	 งานระหว่างก่อสร้าง	เครื่องจักร

	 	 	 และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	 105,990	 37,693	 -	 (122,178)	 21,505

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 5,879,713	 	 	 	 5,419,662

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

8.	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย
	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2557

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2556
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

 ร�ค�ทุน         

	 	 ที่ดิน	 	 	 714,611	 -	 -	 -	 			-	 714,611

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 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

 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม        

	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 (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	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 (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		ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร

	 	 	 	 และอุปกรณ์	 -	 (2,939,708)	 -	 -	 -	 (2,939,708)

	 	 	 	 	 	 9,383,218	 	 	 	 	 5,773,723

	 	 งานระหว่างก่อสร้าง	เครื่องจักร	 	 	 	 	 	 	

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

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

 ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

	 	 2557	 	 	 	 	 	 	 	 511,359

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 	 891,591

โอนเพิ่มขึ้น จัดประเภท 
ร�ยก�รใหม่

จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน 
2555

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
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	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 71,686	 5,553	 (21)	 -	 77,218

 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 (60,803)	 (5,259)	 10	 -	 (66,052)

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 10,883	 	 	 	 11,166

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2557

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2556

 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2555

	 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

 ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี      

	 	 2557	 	 	 	 	 	 	 5,259

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 13,557

	 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้ว	แต่ยังคงใช้งานอยู่	ณ	วันที่	31	มีนาคม	มีดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบ�ท

	 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หัก

			 	 ค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจำานวน	 	 5,320,456	 5,189,725	 51,884	 18,937
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ได้รวมอุปกรณ์สำานักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษัทดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

	 ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 44,128	 44,128	 43,582	 43,582

 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 (44,124)	 (43,332)	 (43,582)	 (42,828)

	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน		 	 4	 796	 -	 754

	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท	 เหล็กสยาม	(2001)	 จำากัด	 บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม	 จำากัด	 และบริษัท	 เอ็น.ที.เอส.	 สตีลกรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 
	 (“บริษัท	เอ็น.ที.เอส.”)	ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำานวน	4,057	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	(4,329	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556)	ได้ใช้เป็นหลักประกัน 
	 สำาหรับเงินกู้ยืม	ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ	2	แห่ง	(ดูหมายเหตุข้อ	13.2)

	 เมื่อวันที่	5	 พฤษภาคม	2555	 ได้เกิดเหตุการณ์ถังบรรจุสารเคมีระเบิดภายในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม	 จำากัด 
	 (“บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม”)	 บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยามได้ดำาเนินการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวและได้รับเงินชดเชยความเสียหายสุทธิ 
	 จากมูลค่าซากและค่าเสียหายตามสัญญา	บริษัท	เหล็กก่อสร้างสยาม	บันทึกจำานวนเงินชดเชยที่ได้รับเป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 
	 31	มีนาคม	2557	และ	2556	เป็นจำานวนเงิน	25	ล้านบาท	และ	87.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ผลจากการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	“การด้อยค่าของสินทรัพย์”	(ดูหมายเหตุข้อ	7)	ณ	วันที่	31	มีนาคม	 
	 2556	กลุ่มบริษัทตัดสินใจบันทึกการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	และผลขาดทุนจากการด้อยค่า	ที่เกิดขึ้นได้แสดงรวม 
	 อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์	 การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท 
	 ในการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปหรือลดทอนความสามารถของกลุ่มบริษัทในการให้บริการแก่ตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง	Mini	Blast	Furnace	(“MBF”)	ของบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นการชั่วคราว 
	 ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม	2554	ถึง		เดือนกันยายน	2557	เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในเตาถลุง	MBF	ในตลาดโลกทำาให้เกิดผลเสียต่อการบริหาร 
	 ต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง	MBF	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2256	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของเตาถลุง	MBF	ซึ่งเกิดขึ้น 
	 ในช่วงหยุดการผลิตชั่วคราวมีจำานวนรวม	15	ล้านบาท	และ	262	ล้านบาท	ตามลำาดับ

9.	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย
	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 245,434	 1,540	 -	 -	 246,974

 หัก		ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 (110,078)	 (24,182)	 -	 -	 (134,260)

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 135,356	 	 	 	 112,714

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2557

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2556
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556

	 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

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี      

	 2557	 	 	 	 	 	 	 	 24,182

	 2556	 	 	 	 	 	 	 	 24,084

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 236,023	 1,540	 -	 -	 237,563

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 (103,385)	 (23,677)	 -	 -	 (127,062)

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 132,638	 	 	 	 110,501

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2555

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2557

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2556

 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557
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	 ราคาทุน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,607,769

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

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	 	 	 	 	 	 	 	 4,116,337

 หัก		ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม		 	 	 	 	 	 	 (660,323)

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556	 	 	 	 	 	 	 	 3,456,014

	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	 	 	 	 	 	 	 	 3,456,014

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 235,825	 198	 -	 -	 236,023

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

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 156,035	 	 	 	 132,638

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี      

	 	 2557	 	 	 	 	 	 	 23,677

	 	 2556	 	 	 	 	 	 	 23,595

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

โอนเพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 เมษ�ยน
2555

 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556

	 ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งหักค่าตัดจำาหน่ายทั้งจำานวนแล้ว	แต่ยังคงใช้งานอยู่	ณ	วันที่	31	มีนาคม	มีดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

งบก�รเงินรวม

2557 2556 2557 2556

	 ต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หัก

			 	 ค่าตัดจำาหน่ายสะสมทั้งจำานวน	 	 4,455	 4,446	 -	 -

10.	 ค่�คว�มนิยม	
	 ค่าความนิยม	ณ	วันที่	31	มีนาคม	มีดังนี้
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หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

	 ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการสำาหรับปีปัจจุบัน	 	 51,494	 45,593	 -	 1,788

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 	 	

	 	 การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	 	 1,526	 3,991	 (1,093)	 (1,089)

	 	 ตัดจำาหน่าย	(กลับรายการ)	      

	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 -	 286,243	 -	 -

	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 	 53,020	 335,827	 (1,093)	 699

	 ค่าความนิยมข้างต้นเกิดจากการซ้ือบริษัท	 เหล็กสยาม	(2001)	 จำากัด	 บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม	 จำากัด	 และบริษัท	 เอ็น.ที.เอส.	 สตีลกรุ๊ป	 จำากัด	(มหาชน) 
	 ในวันที่	29	พฤศจิกายน	2545	โดยบริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	

	 ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2551	กลุ่มบริษัทหยุดตัดจำาหน่ายค่าความนิยม	โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน	ซึ่งมีผลทำาให้ไม่มีค่าใช้จ่าย 
	 จากการตัดจำาหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556

	 ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2556	กลุม่บรษิทัทำาการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมและรบัรูผ้ลขาดทุนจาก	การดอ้ยคา่ในงบการเงนิรวมเป็นจำานวนเงนิรวม	3,380	ลา้นบาท 
	 ซึง่ประกอบดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมจำานวน	660	ลา้นบาท	และอาคารและอปุกรณจ์ำานวน	2,720	ลา้นบาท	สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที่	31	มนีาคม	2556 
	 เนือ่งจากมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัช	ีซึง่เปน็เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	(บรษิทั	เอน็.ท.ีเอส.)	ซึง่มกีารดอ้ยคา่ 
	 จำานวน	3,380	ล้านบาท	(ดูหมายเหตุข้อ	7)

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	กลุ่มบริษัททำาการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและพบว่าไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น

	 ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ	20	และอัตราภาษีร้อยละ	23	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	ตามลำาดับ	กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงที่คำานวณ 
	 จากกำาไรก่อนหักภาษีเป็นดังนี้

11.	 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้และสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี		
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้		 	 	 	 83,804	 (4,219,486)

	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากรายการระหว่างกัน	 	 	 	 (139)	 753

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้สุทธิจากผลกำาไรจากรายการระหว่างกัน	 	 	 83,665	 (4,218,733)

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	20	 	 	 	 16,789	 -

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	23	 	 	 	 -	 (970,481)

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

2557 2556
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	 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ   

	 	 หักเป็นค่าใช้จ่าย	(ผลประโยชน์)	ในทางภาษี	 	 	

	 	 -	 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

	 	 	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการตัดรายการระหว่างกัน	 	 	 	 36,065	 1,134,247

	 	 -	 ผลแตกต่างถาวร	 	 	 	 166	 (114,182)

	 	 -		 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 -	 286,243

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1)     53,020 335,827

(1)	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลคำานวณจากกำาไรสุทธิทางภาษีของแต่ละกิจการมิได้คำานวณจากงบการเงินรวม

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	 	 	 128,717	 (3,393,052)

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	20	 	 	 	 25,743	 -

	 ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	23	 	 	 	 -	 (780,402)

	 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ   

	 	 หักเป็นค่าใช้จ่าย	(ผลประโยชน์)	ในทางภาษี	 	 	

	 	 -		ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

	 	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 13,634	 777,443

	 	 -		ผลแตกต่างถาวร	เช่น	เงินปันผลรับ	 	 	 	 (40,470)	 3,658

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้    (1,093) 699

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อัตร�ภ�ษี
(ร้อยละ)

อัตร�ภ�ษี
(ร้อยละ)

2557

2557

2556

2556

	 อัตราภาษีที่แท้จริง	 	 	 	 	 (1)	 0

	 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	 วันที่	31	มีนาคม	2556	 จำานวน	777	 ล้านบาท	 เกิดจากขาดทุนจากการด้อยค่า 
	 ของเงินลงทุนในบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในโอกาสที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่าง 
	 ชั่วคราวดังกล่าว

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 มีนาคม	2557	 อัตราภาษีที่แท้จริงต่ำากว่าอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย	 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษีสำาหรับปี	 เน่ืองจาก 
	 บริษัทมีรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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	 ณ	 วันที่	31	 มีนาคม	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
	 ในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก	 	 	 	 	

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 26,782	 3,637	 (2,230)	 (2,170)	 26,019

	 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	มูลค่าสินค้า	 	 	 	 	 	

	 	 เสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า	 4,175	 153	 (3,058)	 -	 1,270

	 ขาดทุนสะสมทางภาษี		 199,734	 -	 -	 -	 199,734

	 กำาไรในสินค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน	 240	 -	 (28)	 -	 212

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 797	 -	 -	 -	 797

  รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 231,728 3,790 (5,316) (2,170) 228,032

	 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

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไรจ�ก
ก�รประม�ณก�รต�ม

หลักคณิตศ�สตร์
ประกันภัย

เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับร�ยก�ร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2555

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม

รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไรจ�ก
ก�รประม�ณก�รต�ม

หลักคณิตศ�สตร์
ประกันภัย

เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับร�ยก�ร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2557

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2556

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน
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	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก	 	 	 	 	 	

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 8,535	 1,465	 (372)	 (677)	 8,951

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก	 	 	 	 	 	

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

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ	บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	จำานวน	200	ล้านบาท 
	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	 การลงทุนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จนถึงปี	2565	 กลุ่มบริษัทได้จัดทำาแผนธุรกิจรวมถึงแผนริเริ่มปรับปรุง 
	 การดำาเนินงานและผลประกอบการทางการเงิน	 ดังนั้นกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
	 และรับรู้ในงบการเงิน

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีของบริษัทที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน	4,140	ล้านบาท	และ	4,120	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งไม่ได้รับรู้ 
	 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม	2557	จนถึงเดือนพฤศจิกายน	2565	

 ก�รลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 
	 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่	530	พ.ศ.	2554	และฉบับที่	555	พ.ศ.	2555	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
	 วันที่	22	 ธันวาคม	2554	 และวันที่	27	 ธันวาคม	2555	 ตามลำาดับ	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ	30	 เป็นร้อยละ	23	 ของกำาไรสุทธิ	 เป็นเวลา 
	 หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2555	แต่ไม่เกินวันที่	31	ธันวาคม	2555	และร้อยละ	20	ของกำาไรสุทธิ	เป็นเวลาสองรอบระยะเวลาบัญชี 
	 ถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	แต่ไม่เกินวันที่	31	ธันวาคม	2557

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไรจ�ก
ก�รประม�ณก�รต�ม

หลักคณิตศ�สตร์
ประกันภัย

เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับร�ยก�ร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2557

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2556

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไรจ�ก
ก�รประม�ณก�รต�ม

หลักคณิตศ�สตร์
ประกันภัย

เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับร�ยก�ร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม 
2556

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2555

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 ในเดือนธันวาคม	2552	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้มีข้อโต้แย้งในเรื่องการตีความในการคำานวณภาษีและวิธีปฏิบัติสำาหรับการใช้ผลขาดทุนสะสมที่เกี่ยวข้อง 
	 กบักจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุซึง่มผีลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้วมเงนิเพิม่เปน็จำานวนเงนิรวม	103	ลา้นบาท	เพือ่มใิหม้เีงนิเพิม่เกดิขึน้อกี	บริษทัยอ่ย 
	 ได้พิจารณาจ่ายภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มดังกล่าว	 ต่อมาวันที่	13	 กันยายน	2553	บริษัทย่อยได้ดำาเนินการยื่นแบบการชำาระภาษีเพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีและยื่นอุทธรณ์ 
	 ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาษีตามคำาแนะนำาด้านกฎหมายเพื่อขอทราบคำาชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนในการปรับปรุงผลขาดทุนสะสม	 ยกมาที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ 
	 ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2554	บริษัทย่อยได้ทำาหนังสือทวงถามการขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากร	ซึ่งกรมสรรพากรได้รับเรื่องแล้วและ 
	 กำาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำาร้อง	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ

12.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2557 2556 2557 2556

	 ภาษีเงินได้รอขอคืน		 	 	 204,246	 197,611	 45,922	 49,302

	 ลูกหนี้ระยะยาว	-	Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 71,220	 71,220	 71,220	 71,220

	 อื่นๆ	 	 	 	 	 8,848	 11,117	 4,193	 4,760

  รวม     284,314 279,948 121,335 125,282

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 2,085,036	 2,332,181	 -	 -

	 	 	 รวม		 	 	 	 2,085,036	 2,332,181	 -	 -

13.	 เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน
	 13.1	 เงินกู้ยืมระยะสั้น
	 	 	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ประกอบด้วย

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำานวน	1,163	ล้านบาท	และ	1,433	ล้านบาท	ตามลำาดับ 
	 	 	 	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	BIBOR+2	 ต่อปี	 ซึ่งเป็นการทำาสัญญาสำาหรับวงเงินสินเชื่อเดิมรวมจำานวน	1,500	 ล้านบาท	 เพื่อซื้อเศษเหล็กระหว่างกัน 
	 	 	 	 กับบริษัทในเครือ	ต่อมาในวันที่	3	มีนาคม	2557	กลุ่มบริษัทได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวรวมเป็นเงิน	1,698	ล้านบาท
 
	 	 	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งจำานวน	922	ล้านบาท	และ	899	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดย 
	 	 	 	 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	BIBOR	+	2	ต่อปี	ซึ่งเป็นการทำาสัญญาสำาหรับวงเงินสินเชื่อรวมจำานวน	968	ล้านบาท	เพื่อค่าสาธารณูปโภค

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ	8	แห่ง	เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำานวน	6,723	ล้านบาท	 
	 	 	 	 และ	6,375	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้
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	 ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี  1,610,000 1,650,000 1,610,000 1,650,000

	 ครบกำ�หนดหลังจ�กหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี  1,065,000 2,675,000 1,065,000 2,675,000

	 	 	 รวม		 	 	 	 2,675,000	 4,325,000	 2,675,000	 4,325,000

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

	 	 	 	 ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2557	และ	2556	กลุม่บรษิทัไดท้ำ�ก�รเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ซึง่รวมถงึเลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีทีแลว้จำ�นวน	1,120	ล�้นบ�ท	และ 
	 	 	 	 1,071	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ
 
	 13.2	 เงินกู้ยืมระยะย�ว
	 	 	 	 เงินกู้ยืมระยะย�ว	(มีสกุลเงินเป็นเงินบ�ท)	แยกแสดงต�มระยะเวล�ครบกำ�หนดก�รจ่�ยชำ�ระได้ดังนี้

	 	 	 	 เงินกู้ยืมระยะย�วประกอบด้วยสัญญ�เงินกู้	2	ฉบับ	ฉบับแรกลงวันที่	29	พฤศจิก�ยน	2549	วงเงิน	5,000	ล้�นบ�ท	โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ 
	 			 	 MLR	-	1.25	ต่อปี	 และฉบับที่	2	ลงวันที่	9	พฤศจิก�ยน	2550	วงเงิน	3,500	ล้�นบ�ท	 โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวที่	MLR	-	2	ต่อปี	 และข้อตกลง 
	 	 	 	 เพิ่มเติมอื่นแนบท้�ยสัญญ�	โดยบริษัทใช้ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง	3	แห่ง	เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่�วต�มที่กล่�วในหม�ยเหตุ 
	 	 	 	 ประกอบงบก�รเงนิขอ้	8	เงนิกูย้มืมขีอ้จำ�กดัเกีย่วกบัก�รดำ�รงอตัร�สว่นท�งก�รเงนิและโครงสร�้งก�รถอืหุน้	ซึง่เปน็ไปต�มเงือ่นไขในสญัญ�เงนิกู้ระยะย�ว 
	 	 	 	 กับสถ�บันก�รเงิน
 
	 	 	 	 กลุม่บรษิทัไดเ้จรจ�กบัผูใ้หกู้เ้พือ่ขอเปลีย่นแปลงงวดก�รชำ�ระหนี	้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีท้ีไ่ดป้ระม�ณไวโ้ดยองิจ�กกลยทุธก�ร	 
	 	 	 	 ดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน	 ซ่ึงอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของผู้ให้กู้	 ในช่วงท่ีก�รพิจ�รณ�ต่อสัญญ�เงินกู้ยืมดังกล่�วยังไม่ได้ข้อสรุป	 กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่�ย 
	 	 	 	 ชำ�ระเงินกู้ต�มเงื่อนไขที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน	

	 	 	 	 ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2557	บรษิทัมอีตัร�สว่นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีต้่ำ�กว�่อตัร�ท่ีระบุไวใ้นเงือ่นไขสญัญ�เงนิกูร้ะยะย�วกบัสถ�บันก�รเงินสองแหง่ 
	 	 	 	 อย�่งไรกต็�มบรษิทัไดร้บัหนงัสอือนมุตัผิอ่นผนัในก�รไม่ปฏบัิตติ�มในเรือ่งดงักล�่วจ�กผูใ้ห้กูแ้ห่งหนึง่แลว้	และค�ดว�่จะไดร้บัหนงัสอือนมัุตกิ�รผอ่นผนั 
	 	 	 	 ดังกล่�วจ�กผู้ให้กู้อีกแห่งหนึ่งในไตรม�สสิ้นสุดวันที่	30	มิถุน�ยน	2557

14.	 เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย
	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	2555	เจ้�หนี้ก�รค้�ดังกล่�วเป็นหนี้ของบริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัท	เอ็น.ที.เอส.”)	ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รที่ได้รับ 
	 อนุมัติจ�กที่ประชุมเจ้�หนี้เมื่อวันที่	8	กรกฎ�คม	2545	และได้รับคว�มเห็นชอบจ�กศ�ลล้มละล�ยกล�งเมื่อวันที่	19	กรกฎ�คม	2545	เจ้�หนี้ดังกล่�วจะได้รับชำ�ระ 
	 หนี้เงินต้นครบทั้งจำ�นวนภ�ยใน	10	 ปี	 โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทส�ม�รถจะเลือกชำ�ระได้ตั้งแต่ปีท่ี	5	 ถึงปีท่ี	10	 นับจ�กวันท่ี	29	 พฤศจิก�ยน	2545	 หนี้ดังกล่�ว 
	 ค้ำ�ประกันโดยบริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด	และบริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด	โดยไม่มีค่�ธรรมเนียม

	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	เจ้�หนี้ดังกล่�วข้�งต้นได้ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี	จึงได้จัดประเภทภ�ยใต้หนี้สินหมุนเวียน

	 ในระหว่�งปี	2557	และ	2556	บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	ได้ชำ�ระคืนเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้จำ�นวน	48.5	ล้�นบ�ท	และ	63.4	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับและ 
	 ได้รับลดหนี้ซึ่งบันทึกเป็นร�ยได้อื่นในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	จำ�นวน	2.9	ล้�นบ�ท	และ	65.8	ล้�นบ�ท 
	 ต�มลำ�ดับ	(ดูหม�ยเหตุข้อ	19)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 1)	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 	 	อัตร�ดอกเบี้ยขั้นต่ำ�สำ�หรับเงินเบิกเกินบัญชี	(MOR)

	 2)	 ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบ�ท	 	 	อัตร�ดอกเบี้ยต�มสภ�วะตล�ด	(MMR)

	 3)	 ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	 	 	 	อัตร�ดอกเบี้ยต�มสภ�วะตล�ด	(MMR)
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	 อัตร�ส่วนลด	(ร้อยละ)	 	 	 3.71	 3.68	 3.71	 3.68

	 อัตร�เงินเดือนถัวเฉลี่ยที่ค�ดว่�จะเพิ่มขึ้น		(ร้อยละ)	 	 5.00	 5.00	 5.00	 5.00

	 อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น	(ร้อยละ)	 	 0	-	17.00	 0	-	10.00	 0	-	17.00	 0	-	10.00

	 อ�ยุเกษียณของพนักง�น	(ปี)	 	 55	-	60	 55	-	60	 55	-	60	 55	-	60

	 ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน	 	 	 9,945	 20,354	 2,448	 7,756

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 	 4,521	 4,638	 1,457	 1,370

	 	 	 รวม		 	 	 	 14,466	 24,992	 3,905	 9,126

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 ผลประโยชน์ของพนักง�นต�มแผนก�รจ่�ยเงินสมทบประกอบด้วย	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐ�นคว�มสมัครใจของพนักง�น 
	 ในก�รเป็นสม�ชิกของกองทุน	โดยพนักง�นจ่�ยเงินสะสมในอัตร�ร้อยละ	2	ถึงอัตร�ร้อยละ	10	ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษัทจ่�ยสมทบในอัตร�ร้อยละ	3	 
	 ถึงอัตร�ร้อยละ	10	ของเงินเดือนของพนักง�นทุกเดือน	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพต�มข้อกำ�หนดของกระทรวงก�รคลังและ 
	 จัดก�รกองทุนโดยผู้จัดก�รกองทุนที่ได้รับอนุญ�ต

	 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	เงินสมทบของกลุ่มบริษัทซึ่งบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบก�รเงินรวมมีจำ�นวน	38.62	ล้�นบ�ท	และ	37.98	ล้�นบ�ท 
	 ต�มลำ�ดับ	สำ�หรับงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รมีจำ�นวน	12.24	ล้�นบ�ท	และ12.20	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ

16.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 ณ	 วันที่	31	 มีน�คม	2557	 และ	2556	 กลุ่มบริษัทบันทึกประม�ณก�รหนี้สินภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นเป็นจำ�นวน	124	 ล้�นบ�ท	 และ	139	 ล้�นบ�ท 
	 ต�มลำ�ดบั	ประม�ณก�รหนีส้นิดงักล�่ว	คำ�นวณโดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยท่ีประม�ณก�รไว	้(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยนกัคณติศ�สตรป์ระกันภัยอสิระ 

	 สมมติฐ�นหลักที่ใช้ในก�รวัดมูลค่�ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยมีดังนี้

	 ต้นทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	มีดังนี้
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	 มูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	 	 123,948	 138,663	 40,920	 42,676

	 ประม�ณก�รหนี้สินภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นต้นงวด	 	 138,663	 127,530	 42,676	 37,233

	 ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน	 	 	 9,945	 20,354	 2,447	 7,755

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 	 4,521	 4,638	 1,458	 1,370

	 ผลกำ�ไรต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสุทธิ	รับรู้ระหว่�งปี	 							 (16,809)	 -	 (3,386)	 -

	 จ่�ยเงินผลประโยชน์พนักง�นระหว่�งปี	 	 (12,372)	 (13,859)	 (2,275)	 (3,682)

	 ประม�ณก�รหนี้สินภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นปล�ยงวด	 	 123,948	 138,663	 40,920	 42,676

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

	 ประม�ณก�รภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น	ณ	วันที่	31	มีน�คม	และคว�มเคลื่อนไหวขอมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ 
	 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	ดังนี้

17.	 ทุนเรือนหุ้นและทุนสำารองตามกฎหมาย
	 หุ้นบุริมสิทธิ
	 สิทธิของบุริมสิทธิมีดังต่อไปนี้
	 ก)	 หุ้นบุริมสิทธิเหนือหุ้นส�มัญในก�รได้รับเงินจ�กก�รชำ�ระบัญชีก่อนหุ้นส�มัญ	โดยได้รับเงินคืนทุนค่�หุ้นบุริมสิทธิ	เมื่อเงินที่เหลือจ�กก�รชำ�ระบัญชี	ณ	วันที่ 
	 	 	 ชำ�ระบัญชีมีจำ�นวนไม่เกินจำ�นวนของผลคูณของจำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่ในเวล�นั้นกับ	1.87	บ�ท	บวกด้วย	ผลคูณของจำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิ	ที่คงเหลือ 
	 	 	 อยู่ในเวล�นั้นกับ	1.30	บ�ท
	 ข)	 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิให้มีกำ�หนดระยะเวล�	11	ปี	ซึ่งได้ครบกำ�หนดวันที่	29	พฤศจิก�ยน	2556	นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชำ�ระค่�หุ้นบุริมสิทธิให้แก่ 
	 	 	 บริษัทในครั้งแรกเมื่อครบกำ�หนดเวล�ดังกล่�วแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที	และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญ
	 ค)	 หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในก�รลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นส�มัญ
	 ง)	 หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทส�ม�รถแปลงเป็นหุ้นส�มัญได้	โดยมีอัตร�ก�รแปลง	1	:	1	โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำ�ขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้น
 
	 เมื่อวันที่	31	กรกฎ�คม	2556	ที่ประชุมส�มัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท	มีมติอนุมัติก�รลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	จำ�นวน	2,604,038,725	บ�ท	จ�กทุน 
	 จดทะเบียนเดิม	11,025,579,573	 บ�ท	 คงเหลือเป็น	8,421,540,848	 บ�ท	 โดยก�รยกเลิกหุ้นส�มัญท่ีถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับก�รแปลงสภ�พใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 
	 ที่จะซื้อหุ้นส�มัญจำ�นวน	2,604,038,725	หุ้น	

	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิก�ยน	2556	บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิจำ�นวน	252,773,225	หุ้น	ได้สิ้นสภ�พลงเนื่องจ�กไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิแปลงสภ�พหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญ 
	 ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด	เมือ่วนัที	่9	ธนัว�คม	2556	บรษิทัจงึดำ�เนนิก�รแปลงสภ�พหุน้บรุมิสทิธเิปน็หุน้ส�มญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธริ�ยสดุท�้ยจำ�นวน	252,773,22	หุน้ 
	 โดยอัตโนมัติ	และบริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส�มัญของบริษัทต่อกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	กระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่	13	ธันว�คม	2556
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	 เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อย	 	 -	 -	 210,000	 -

	 เงินชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กบริษัทประกันภัย	 	 33,331	 101,465	 -	 -

	 กำ�ไรจ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้	(ดูหม�ยเหตุข้อ	14)	 	 2,888	 65,786	 -	 -

	 อื่นๆ		 	 	 	 	 20,576	 13,827	 681	 1,049

	 	 	 รวม		 	 	 	 56,795	 181,078	 210,681	 1,049

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

 ทุนสำารองตามกฎหมาย
	 ต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	พ.ศ.	2535	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง	(“ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย”)	อย่�งน้อยร้อยละ	5	ของกำ�ไรสุทธิ 
	 ประจำ�ปหีลงัจ�กหกัข�ดทนุสะสมยกม�	(ถ�้ม)ี	จนกว�่ทนุสำ�รองดงักล�่วมจีำ�นวนไมน่อ้ยกว�่รอ้ยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	ทนุสำ�รองนีจ้ะนำ�ม�จดัสรรปนัผลไมไ่ด ้

	 ต�มประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิยท์กุคร�วทีจ่�่ยเงนิปนัผล	บรษิทัย่อยจะตอ้งจัดสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสำ�รองอย่�งนอ้ยหนึง่ในย่ีสบิสว่นของจำ�นวนผลกำ�ไรซึง่บรษิทั 
	 ย่อยได้รับจ�กกิจก�รของบริษัทนั้น	จนกว่�ทุนสำ�รองนั้นจะมีจำ�นวนถึงหนึ่งในสิบของจำ�นวนทุนของบริษัทย่อย	ทุนสำ�รองนี้จะนำ�ม�จัดสรรปันผลไม่ได้

18.	 การจัดการส่วนทุน
	 วตัถปุระสงคใ์นก�รบรหิ�รทนุของกลุม่บรษิทัเปน็ไปเพือ่ก�รดำ�รงไวซ้ึง่คว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิง�นอย�่งตอ่เนือ่งของกลุม่บรษิทั	เพือ่สร�้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ 
	 และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ

	 ฝ่�ยบริห�รได้มีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ต่�งๆ	 เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 รวมทั้งก�รกำ�หนดนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลและ 
	 ก�รบริห�รเงินทุนเพื่อก�รดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้�งของทุนและต้นทุนท�งก�รเงินของทุนที่เหม�ะสม	และเพื่อให้เป็นไปต�มอัตร�ส่วนหนี้ต�มสัญญ�

19.	 รายได้อื่น
	 ร�ยได้อื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	ประกอบด้วย

20.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คมเกิดขึ้นภ�ยหลังจ�กหักค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

	 ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูปและง�นระหว่�งทำ�	 	 208,534	 575,661	 -	 -

	 ค่�วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 	 17,367,761	 17,505,872	 -	 -

	 ค่�วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง	 	 859,705	 873,039	 -	 -

	 ค่�เชื้อเพลิง	 	 	 	 976,947	 996,867	 -	 -

	 ค่�เสื่อมร�ค�	ค่�ตัดจำ�หน่�ยและค่�ตัดจำ�หน่�ยลูกกลิ้ง	 	 592,804	 959,990	 28,936	 37,153

	 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น	 	 786,578	 768,504	 216,363	 212,885

	 ค่�ส�ธ�รณูปโภค	 	 	 2,701,100	 2,455,815	 888	 871
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	 ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�	 	 676,495	 612,857	 377	 761

	 ค่�จ้�งแรงง�นภ�ยนอก		 	 165,214	 149,917	 -	 -

	 ค่�ขนส่งและค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย	 	 206,206	 192,702	 -	 -

	 ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร	 	 	 72,226	 67,221	 87	 92

	 ค่�ธรรมเนียมซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	 	 19,796	 30,360	 -	 -

	 ค่�เช่�		 	 	 	 	 45,112	 47,005	 24,296	 25,785

	 กลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค่�สินค้�คงเหลือ	 	 	 	 	 	

	 	 มูลค่�สินค้�เสื่อมคุณภ�พและเคลื่อนไหวช้�	 	 (26,605)	 (7,448)	 -	 -

	 ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -	 -	 -	 3,380,000

	 ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์	 	 -	 2,939,705	 -	 -

	 ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ค่�คว�มนิยม	 	 -	 660,323	 -	 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

21.	 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้น	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	มีร�ยละเอียดดังนี้

 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น      

	 	 	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับปี	 	 30,784	 (4,555,313)	 132,520	 (3,393,751)

	 	 	 ข�ดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม	 	 8	 9,842	 -	 -

	 	 	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 30,792	 (4,545,471)	 132,520	 (3,393,751)

	 	 	 จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก	 หุ้น	 8,247,023,443	 8,168,767,623	 8,247,023,443	 8,168,767,623

	 	 	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น		 บ�ท	 0.00	 (0.56)	 0.02	 (0.42)

 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด      

	 	 	 จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก	 หุ้น	 8,247,023,443	 8,168,767,623	 8,247,023,443	 8,168,767,623

	 	 	 ผลกระทบจ�กหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภ�พ	(หม�ยเหตุข้อ	17)	 หุ้น	 174,517,405	 252,773,225	 174,517,405	 252,773,225

	 	 	 จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักคงเหลือ		      

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

	 	 	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น		 บ�ท	 0.00	 (0.54)	 0.02	 (0.40)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท
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	 ข�ย	 ร�ค�ตล�ด

	 ซื้อ	 ร�ค�ตล�ด

	 ร�ยได้ค่�บริก�รจัดก�ร	 อัตร�ต�มสัญญ�

	 ค่�บริก�รจ่�ย	 อัตร�ต�มสัญญ�

	 ดอกเบี้ยรับ	 อัตร�ต�มสัญญ�

	 ดอกเบี้ยจ่�ย	 อัตร�ต�มสัญญ�

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการกำาหนดราคา

22.	 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ
	 กจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ไดแ้ก	่บคุคลหรอืกจิก�รต�่งๆ	ทีม่คีว�มเกีย่วขอ้งกบักลุม่บรษิทัโดยก�รมีผูถ้อืหุ้นรว่มกนัหรอืมีกรรมก�รรว่มกนั	ร�ยก�รกบักจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
	 ได้กำ�หนดขึ้นโดยใช้ร�ค�ตล�ดหรือร�ค�ที่ตกลงกันต�มสัญญ�ห�กไม่มีร�ค�ตล�ดรองรับ		

	 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�สำ�หรับแต่ละร�ยก�รอธิบ�ยได้ดังต่อไปนี้

 กิจก�รอื่น

	 บริษัทย่อย 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด

	 บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)

 

	 บริษัท	สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม	จำ�กัด

	 NatSteel	Trade	International	Pte.	Ltd.

	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.

	 Tata	International	Metals	Asia	Ltd.	

	 	 (เดิมชื่อ	Tata	Steel	International			

	 	 (Hong	Kong)	Ltd.)

	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.

	 Tata	Refractories	Ltd.

	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.

	 Tata	Steel	UK	Ltd.

	 ผลิตเหล็กเส้น	เหล็กลวด

	 	 และเหล็กรูปพรรณขน�ดเล็ก

	 ผลิตเหล็กเส้น

	 ผลิต	รับจ้�งผลิต	จำ�หน่�ยและซื้อม�

	 	 ข�ยไปสินค้�เหล็กเส้น	เหล็กลวด

	 	 และเหล็กรูปพรรณขน�ดเล็ก

	 ผลิตลวดเหล็ก

		ค้�ข�ย

	 ค้�ข�ย

	 ค้�ข�ย

 

 

	 ค้�ข�ย

	 ผลิตวัสดุทนไฟ

	 ผลิตเหล็ก

	 ผลิตเหล็ก

	 ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

	 ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

	 ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

 

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ร�ยชื่อกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันที่สำ�คัญ	ณ	วันที่	31	มีน�คม	มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ประเภทธุรกิจบริษัทประเภท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 กิจก�รอื่น 	 Tata	Steel	International	(Singapore)	Ltd.

	 Corus	Staal	B.V.

	 Tata	Steel	IJmuiden	BV

	 บริษัท	ท�ท�	คอนซัลแทนซี่	เซอร์วิสเซส		

	 (ประเทศไทย)	จำ�กัด

	 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	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด

	 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

	 บริษัท	ที	เอส	เอ็น	ไวร์	จำ�กัด

	 ค้�ข�ย

	 ผลิตเหล็ก	

	 ผลิตเหล็ก

	 บริก�รด้�นซอฟต์แวร์

 

	 บริก�รด้�นซอฟต์แวร์

	 บริก�รด้�นก�รอบรม

	 ก�รลงทุนและให้บริก�รด้�นที่ปรึกษ�

	 บริก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

	 ขนส่ง

	 ค้�ข�ยและบริก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

	 รีไซเคิลเศษเหล็ก

	 ก�รลงทุน

	 ผลิตเหล็ก

	 ค้�ข�ย

	 ขนส่ง	

	 ผลิตเหล็ก

	 ผลิตเหล็ก

	 ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

 

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ถือหุ้นโดยอ้อมผ่�นบริษัทย่อย

	 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทใหญ่

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ประเภทธุรกิจบริษัทประเภท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

 ลูกหนี้ก�รค้�กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน      

	 	 	 บริษัท	สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม	จำ�กัด	 	 47,973	 100,787	 -	 -

	 	 	 Tata	Steel	Limited	 	 -	 338	 -	 -

	 	 	 บริษัท	ที	เอส	เอ็น	ไวร์	จำ�กัด	 	 7,089	 -	 -	 -

	 	 	 	 รวม	 	 	 55,062	 101,125	 -	 -

	 ยอดคงเหลือกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	ประกอบด้วย
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	 ภ�ยในวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ	 	 38,833	 85,780	 -	 -

	 เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระน้อยกว่�	3	เดือน	 	 16,229	 15,345	 -	 -

	 	 	 รวม		 	 	 	 55,062	 101,125	 -	 -

 ลูกหนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน      

	 	 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด	 	 -	 -	 13,935	 12,818

	 	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด	 	 -	 -	 20,419	 17,613

	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 -	 -	 5,100	 1,544

	 	 	 Tata	Steel	UK.	 	 	 -	 367	 -	 367

	 	 	 บริษัท	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด	 	 710	 786	 -	 -

	 	 	 Tata	Steel	Nederland	Services	B.V.	 	 432	 1,954	 432	 1,954

	 	 	 รวม		 	 	 	 1,142	 3,107	 39,886	 34,296

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน      

	 	 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด	 	 -	 -	 159,176	 336,386

	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 -	 -	 223,014	 -

	 	 	 รวม		 	 	 	 -	 -	 382,190	 336,386

	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	2555	 	 -	 4,086,366

	 	 	 ลดลง	 	 	 	 -	 (3,749,980)

	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	 	 -	 336,386

	 	 	 เพิ่มขึ้น		 	 	 -	 45,804

	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	 	 -	 382,190

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	ลูกหนี้ก�รค้�จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันแยกต�มอ�ยุหนี้ที่ค้�งชำ�ระได้ดังนี้

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องเป็นเงินให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกันโดยมีอัตร�ดอกเบี้ย	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	เป็นร้อยละ	5.5	ต่อปี

ร�ยก�รเคลื่อนไหวระหว่�งปีสำ�หรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
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	 ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี  - - 1,610,000 1,650,000

	 ครบกำ�หนดหลังจ�กหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี  - - 1,065,000 2,675,000

	 	 	 รวม		 	 	 	 -	 -	 2,675,000	 4,325,000

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      

	 	 	 Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	*	 	 71,220	 -	 71,220	 -

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

	 	 	 รวม		 	 	 	 71,220	 71,220	 71,220	 71,220

	 เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	 	

	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)      

	 	 	 (อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	-	1.25	ต่อปี)	 	 -	 -	 675,000	 1,575,000

	 	 	 (อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	-	2.00	ต่อปี)	 	 -	 -	 2,000,000	 2,750,000

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 -	 -	 2,675,000	 4,325,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

	 เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันต�มสัญญ�ลงวันที่	30	พฤศจิก�ยน	2549	และวันที่	9	พฤศจิก�ยน	2550	

	 ในเดอืนพฤศจกิ�ยน	2554	บรษิทัไดท้ำ�ขอ้ตกลงเพิม่เตมิแนบท�้ยสัญญ�เงนิให้กูยื้มระยะย�วแกก่จิก�รท่ีเกีย่วขอ้งกนัท้ังสองฉบับเพือ่ขย�ยระยะเวล�ครบกำ�หนดก�ร 
	 จ่�ยชำ�ระงวดแรกเป็นวันที่		30	พฤศจิก�ยน	2555	และจะครบกำ�หนดชำ�ระงวดสุดท้�ยวันที่	31	สิงห�คม	2559	โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยต่อปีเป็นอัตร�ร้อยละ	MLR	- 
	 1.25	ต่อปี	และ	MLR	-	2.00	ต่อปี	

	 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�ร	ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	โดยบริษัทได้รับชำ�ระเงินให้กู้ยืมระยะย�ว 
	 ดังกล่�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำ�นวน	1,650	ล้�นบ�ท	และ	750	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ

	 ระยะเวล�ครบกำ�หนดก�รจ่�ยชำ�ระ	ณ	วันที่	31	มีน�คม	มีดังนี้

หม�ยเหตุ		 *	 บริษัทได้จ่�ยเงินล่วงหน้�สำ�หรับก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�จำ�นวนรวมประม�ณ	71	ล้�นบ�ท	ตั้งแต่ปี	2551	โดยในระหว่�งปี	2557	ได้มีก�รเปลี่ยนตัวลูกหนี้จ�ก	Tata	Sons	Ltd. 
	 	 	 	 เป็นTata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.
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 เจ้�หนี้ก�รค้�กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน      

	 	 	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.	 	 667,685	 421,188	 -	 -

	 	 	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.	 	 36,722	 63,065	 -	 -

	 	 	 บริษัท	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด	 	 21,468	 9,463	 -	 -

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 725,875	 493,716	 -	 -

 เจ้�หนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน      

	 	 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด	 		 -	 -	 -	 89

	 	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด	 	 -	 -	 1,144	 1,163

	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 -	 -	 359	 1,482

	 	 	 บริษัท	สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม	จำ�กัด  - 12 - -

	 	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 -	 34	 -	 33

	 	 	 บริษัท	ท�ท�	คอนซัลแทนซี่	เซอร์วิสเซส		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	 3,087	 3,041	 3,087	 3,041

	 	 	 Tata	Steel	UK.	 	 	 12	 -	 12	 -

	 	 	 Tata	Sons	Ltd.	 	 	 5,510	 -	 5,510	 -

	 	 	 บริษัท	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด	 	 317	 12,561	 -	 -

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 8,926	 15,648	 10,112	 5,808

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	 	

   บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด      

	 	 	 (อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	1.50	ต่อปี)	 	 -	 -	 819,282	 886,720

	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)      

	 	 	 (อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	1.50	ต่อปี)	 	 -	 -	 -	 948,574

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 -	 -	 819,282	 1,835,294

 เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน**      

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

หม�ยเหตุ		 **	 ต�มหนังสือลงวันที่	3	 สิงห�คม	2555	 บริษัทได้ขอเลื่อนระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันจ�กเดิม	 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในวันที่	12	 พฤศจิก�ยน	2555	 เป็นวันท่ี 
	 	 	 	 31	สิงห�คม	2559	 โดยบริษัทได้รับจดหม�ยยืนยัน	ลงวันที่	22	สิงห�คม	2555	จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันแห่งนั้นแล้ว	 เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืม 
	 	 	 	 ที่ไม่มีดอกเบี้ย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ร�ยได้       

   ข�ย	      

	 	 	 	 บริษัท	สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม	จำ�กัด	 	 925,379	 1,811,050	 -	 -

	 	 	 	 Tata	International	Metals	Asia	Ltd.	 	 -	 18,801	 -	 -

		 	 	 		 	 (เดิมชื่อ	Tata	Steel	International	(Hong	Kong)	Ltd.)	 	 	 	 	 	

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

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

	 	 	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 6,403	 -	 -	 -

	 	 	 	 Tata	Steel	Limited	 	 123,565	 339	 -	 -

	 	 	 	 บริษัท	ที	เอส	เอ็น	ไวร์	จำ�กัด	 	 121,884	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 1,177,231	 2,084,418	 -	 -

   ดอกเบี้ยรับ       

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด	 	 -	 -	 12,508	 33,633

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด	 	 -	 -	 -	 1,979

	 	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 -	 -	 186,845	 318,380

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 -	 -	 199,353	 353,992

	 	 	 ร�ยได้ค่�บริก�รจัดก�ร***	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด	 	 -	 -	 113,089	 135,203

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด	 	 -	 -	 185,517	 170,271

	 	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)  - - 12,000 12,000

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 -	 -	 310,606	 317,474

***		 ในปี	2553	บริษัทใหญ่ทำ�สัญญ�เรียกเก็บค่�บริก�รจัดก�รโดยคำ�นวณจ�กอัตร�ร้อยละ	2	ของยอดข�ยสุทธิประจำ�ปี	ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผลข�ดทุนซึ่งไม่รวมค่�บริก�รจัดก�ร	บริษัทใหญ่
เรียกเก็บค่�บริก�รจัดก�รดังกล่�วในอัตร�ไม่เกิน	1	ล้�นบ�ทต่อเดือน	สัญญ�ดังกล่�วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	เมษ�ยน	2553	เป็นต้นไป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

ร�ยก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	กับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันที่มีส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

   ร�ยได้อื่นๆ      

	 	 	 	 บริษัท	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด	 	 8,149	 8,096	 -	 -

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 8,149	 8,096	 -	 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ค่�ใช้จ่�ย       

   ซื้อ       

	 	 	 	 บริษัท	สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม	จำ�กัด	 	 677	 1,139	 -	 -

	 	 	 	 NatSteel	Recycling	Pte.	Ltd.	 	 2,003,125	 768,207	 -	 -

	 	 	 	 Tata	International	Metals	Asia	Ltd.	 	 6,299	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 (เดิมชื่อ	Tata	Steel	International	(Hong	Kong)	Ltd.)	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Tata	Steel	Asia	(Hong	Kong)	Ltd.	 	 177,195	 274,161	 -	 -

	 	 	 	 บริษัท	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด	 	 188,637	 156,787	 -	 -

	 	 	 	 Tata	South	East	Asia	Limited	 	 -	 102,117	 -	 -

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 2,375,933	 1,302,411	 -	 -

   ดอกเบี้ยจ่�ย       

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กสย�ม	(2001)	จำ�กัด  - - 2 -

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กก่อสร้�งสย�ม	จำ�กัด	 	 -	 -	 11,654	 6,067

	 	 	 	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 -	 -	 5,584	 8,939

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 -	 -	 17,240	 15,006

   ค่�ใช้จ่�ยอื่น       

	 	 	 	 บริษัท	สย�มลวดเหล็กอุตส�หกรรม	จำ�กัด  5 - - -

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

	 	 	 	 NatSteel	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 142	 180	 142	 180

	 	 	 	 บริษัท	ท�ท�	คอนซัลแทนซี่	เซอร์วิสเซส	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 		 (ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	 11,496	 13,842	 11,496	 13,842

	 	 	 	 Tata	Sons	Ltd.	 	 5,560	 -	 264	 -

	 	 	 	 บริษัท	สย�ม	สตีล	มิลล์	เซอร์วิสเซส	จำ�กัด	 	 7,785	 10,995	 -	 -

	 	 	 	 Mjunction	Services	Limited	 	 4	 409	 -	 -

	 	 	 	 Tata	Steel	Limited	 	 90	 20	 90	 20

	 	 	 	 Tata	Steel	Global	Holdings	Pte.	Ltd.	 	 19	 -	 19	 -

	 	 	 	 	 รวม	 	 	 25,101	 27,525	 12,011	 14,042

	 	 	 ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร	 	 57,032	 46,762	 57,032	 46,762

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท
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 ร�ยได้     

	 	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยในประเทศ	 	 2,083	 20,602	 22,685

	 	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยส่งออก	 	 21	 2,657	 2,678

	 	 	 รวมร�ยได้จ�กก�รข�ย	 	 2,104	 23,259	 25,363

	 	 ร�ยได้อื่น	 	 	 	 -	 77	 77

	 	 	 รวมร�ยได้	 	 	 2,104	 23,336	 25,440

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

23.	 สิทธิพิเศษและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์จ�กก�รได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยสังเขปดังต่อไปนี้

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 ผลิตเหล็กลวด	 เมษ�ยน	2549	-	เมษ�ยน	2557

	 บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 ผลิตน้ำ�เหล็ก	เหล็กถลุง	 พฤศจิก�ยน	2552	-	พฤศจิก�ยน	2560
	 	 และเหล็กขั้นกล�ง	
 
	 ในฐ�นะที่เป็นกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน	บริษัทย่อยต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อจำ�กัดที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมก�รลงทุน

24.	 รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
	 ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่	ป.	14/2541	เรื่องกำ�หนดวิธีก�รร�ยง�นร�ยได้สำ�หรับผู้ได้รับก�รส่งเสริม	ลงวันที่	30	ธันว�คม	2541	 
	 กำ�หนดใหบ้รษิทัแสดงยอดร�ยไดจ้�กก�รจำ�หน�่ยในประเทศและต�่งประเทศแยกจ�กกนั	พรอ้มทัง้แยกเปน็สว่นทีไ่ดร้บัก�รสง่เสรมิและไมไ่ดร้บัก�รสง่เสรมิ	ร�ยก�ร 
	 ดังกล่�วมีดังนี้

การยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลสำาหรับ 

กำาไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี

บริษัทย่อย ลักษณะของกิจกรรม 
ที่ได้รับการส่งเสริม

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ส่วนที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

ส่วนที่ไม่ได้รับ 
การส่งเสริม 

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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 ร�ยได้     

	 	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยในประเทศ	 	 3,957	 19,586	 23,543

	 	 ร�ยได้จ�กก�รข�ยส่งออก	 	 39	 1,433	 1,472

	 	 	 รวมร�ยได้จ�กก�รข�ย	 	 3,996	 21,019	 25,015

	 	 ร�ยได้อื่น	 	 	 	 -	 237	 237

	 	 	 รวมร�ยได้	 	 	 3,996	 21,256	 25,252

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ส่วนที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

ส่วนที่ไม่ได้รับ 
การส่งเสริม 

รวม

หน่วย : ล้านบาท

25.	 เครื่องมือทางการเงิน
 คว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ
	 คว�มเสีย่งด�้นสนิเชือ่เกดิจ�กก�รทีล่กูค�้ไมส่�ม�รถชำ�ระภ�ระผกูพนัใหก้บักลุม่บรษิทัไดต้�มสญัญ�	ซึง่ทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยท�งก�รเงนิ	กลุม่บรษิทัไดม้นีโยบ�ย 
	 ป้องกันคว�มเสี่ยงนี้	โดยพิจ�รณ�ก�รให้สินเชื่อกับลูกค้�	กำ�หนดวงเงินสินเชื่อ	ตรวจสอบวงเงินประกัน	ขอก�รค้ำ�ประกันจ�กธน�ค�ร	และหรือ	ก�รค้ำ�ประกันโดย 
	 บุคคล	กำ�หนดระยะเวล�ก�รให้สินเชื่อ	มีระบบง�นก�รควบคุมก�รให้สินเชื่อ	และมีก�รติดต�มก�รรับชำ�ระเงิน	คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อเท่�กับมูลค่�ยุติธรรม 
	 ของลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นซึ่งแสดงต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงินหลังจ�กหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประม�ณโดยฝ่�ยบริห�ร

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยและคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
	 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยเกิดขึ้นจ�กกลุ่มบริษัทมีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัว	

	 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศเกิดข้ึนจ�กก�รผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 ท้ังนี้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบ�ยที่จะทำ�ธุรกรรม 
	 ตร�ส�รท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์	เพื่อก�รเก็งกำ�ไรหรือก�รค้�

	 นอกจ�กนีใ้นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีอ่�จเกดิจ�กคว�มผนัผวนของอตัร�แลกเปลีย่นเงนิตร�ต�่งประเทศ	กลุม่บรษิทัไดท้ำ�สญัญ�ซือ้ข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน้� 
	 เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงในหนี้สินต�มที่เปิดเผยในหม�ยเหตุข้อ	26

 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง
	 กลุ่มบริษัทควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องโดยรักษ�ระดับเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดให้เพียงพอโดยฝ่�ยจัดก�รเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ 
	 กลุ่มบริษัทและลดคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กผลกระทบของคว�มผันผวนในกระแสเงินสด	

 มูลค่�ยุติธรรม
	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีก�รและข้อสมมติฐ�นดังต่อไปนี้ในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน	

	 เงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสด	ลกูหนีก้�รค�้และลกูหนีอ้ืน่	เจ�้หนีก้�รค�้และเจ�้หนีอ้ืน่	เงนิกูย้มืระยะสัน้จ�กสถ�บนัก�รเงนิ	เงนิกูย้มืระยะย�วทีถ่งึกำ�หนดชำ�ระ 
	 ภ�ยในหนึ่งปี	เจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ของบริษัทย่อยถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี	และหนี้สินระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 
	 ภ�ยในหนึ่งปี	-	มูลค่�ต�มบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่�ยุติธรรมเนื่องจ�กเครื่องมือท�งก�รเงินเหล่�นี้จะครบกำ�หนดในระยะเวล�อันสั้น
 
	 เงินลงทุนเผื่อข�ย	-	มูลค่�ยุติรรมใช้ร�ค�เสนอซื้อครั้งสุดท้�ย	ณ	วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน



105

	 สัญญ�ซื้อเงินตร�
	 	 ต่�งประเทศ

	 ดอลล�ร์สหรัฐ	 9,809,000	 31.53	-	32.62	 21	เมษ�ยน	-	13	พฤศจิก�ยน	2557	 315,240	 4,492

	 ดอลล�ร์สหรัฐ	 9,195,195	 32.67	-	33.42	 28	เมษ�ยน	-	24	ตุล�คม	2557	 304,074	 (4,308)

	 ดอลล�ร์สิงคโปร์	 2,000,000	 26.42	 29	สิงห�คม	2557	 52,840	 (1,034)

	 ยูโร	 520,000	 45.19	 29	สิงห�คม	2557	 23,496	 (151)

	 สัญญ�ซื้อเงินตร�
	 	 ต่�งประเทศ

	 ดอลล�ร์สหรัฐ	 2,200,000	 29.45	 28	มิถุน�ยน	2556	 64,790	 358

	 ดอลล�ร์สหรัฐ	 15,374,361	 24.06	-	31.29	 30	เมษ�ยน	-	6	กันย�ยน	2556	 468,711	 (15,495)

	 ดอลล�ร์สิงคโปร์	 3,880,000	 24.06	-	25.06	 8	กรกฎ�คม	-	6	กันย�ยน	2556	 95,453	 (3,217)

	 สัญญ�ข�ยเงินตร�
	 	 ต่�งประเทศ

	 ดอลล�ร์สหรัฐ	 2,000,000	 29.32	 31	พฤษภ�คม	2556	 58,630	 (199)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 เงินกู้ยืมระยะย�ว	-	มูลค่�ต�มบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่�ยุติธรรมเนื่องจ�กเครื่องมือท�งก�รเงินเหล่�นี้มีอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัว

	 มลูค�่ยตุธิรรม	ณ	วนัที	่31	มนี�คม	ของเงนิกูย้มืระยะย�วจ�กกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่ไมม่อีตัร�ดอกเบีย้คำ�นวณโดยวธิสีว่นลดกระแสเงนิสดในอน�คตโดยพิจ�รณ� 
	 จ�กอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้	ณ	ปัจจุบันมีดังนี้

26.	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
	 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศซึ่งสัมพันธ์กับเจ้�หนี้ก�รค้� 
	 ในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศของกลุ่มบริษัท	กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำ�สัญญ�เครื่องมือท�งก�รเงินเพื่อก�รค้�หรือเพื่อเก็งกำ�ไร
 
	 สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�ที่กลุ่มบริษัททำ�ไว้มีดังนี้

	 เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 	 234,790	 220,913	 234,790	 220,913

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา

(บาทต่อสกุลเงิน)

อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา

(บาทต่อสกุลเงิน)

มูลค่าตาม
สัญญา

(พันบาท)

มูลค่าตาม
สัญญา

(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กำาไร (ขาดทุน)

(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กำาไร (ขาดทุน)

(พันบาท)

วันครบกำาหนด

วันครบกำาหนด

สกุลเงิน

สกุลเงิน
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	 ระยะเวล�ไม่เกินหนึ่งปี	 	 	 36,994	 27,347	 21,279	 12,146

	 ระยะเวล�ม�กกว่�หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี	 	 74,992	 63,791	 33,925	 15,922

	 ระยะเวล�ม�กกว่�ห้�ปี	 	 	 4,794	 9,587	 -	 -

	 	 	 รวม		 	 	 	 116,780	 100,725	 55,204	 28,068

	 สินทรัพย์ตร�ส�รอนุพันธ์	 		 	 	 4,492	 358

	 หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์	 	 	 	 	 (5,493)	 (18,912)	

	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิ	 	 	 	 	 (1,001)	 (18,554)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบาท

2557 2556

หน่วย : พันบาท

	 มูลค่�ยุติธรรมของสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	ณ	วันที่	31	มีน�คม	มีดังนี้

27.	 ภาระผูกพัน
	 ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทมีภ�ระผูกพันดังนี้
	 ก)	 เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้�เงื่อนไขก�รเป็นหนี้สิน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	จำ�นวน	48	ล้�นบ�ท	และ	345	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	
	 ข)	 หนงัสอืค้ำ�ประกนัทีอ่อกโดยสถ�บนัก�รเงนิแกก่รมสรรพ�กร	ก�รไฟฟ�้ฯ	และก�รนคิมอตุส�หกรรม	ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2557	และ	2556	จำ�นวน	378	ล�้นบ�ท 
	 	 	 และ	355	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งเป็นไปต�มก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัท
	 ค)	 ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เกี่ยวกับก�รซื้อและติดตั้งเครื่องจักร	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	และ	2556	จำ�นวน	42.8	ล้�นบ�ท	และ	0.9	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ
	 ง)	 ณ	 วันที่	31	 มีน�คม	กลุ่มบริษัทมีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นสำ�หรับที่ดิน	 อ�ค�ร	 สำ�นักง�น	 รถยนต์	 และอุปกรณ์สำ�นักง�น	(รวมค่�บริก�ร) 
	 	 	 ดังต่อไปนี้

28.	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 ในระหว�่งป	ี2557	บรษิทั	เหลก็กอ่สร�้งสย�ม	จำ�กดั	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยไดร้บัแจง้จ�กกรมสรรพ�กรเรือ่งก�รประเมนิเงนิเพิม่รวมเปน็เงนิ	16.29	ล�้นบ�ท	ซึง่เกีย่วเนือ่ง 
	 กับก�รเสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี	 ของบริษัทย่อยดังกล่�วสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 มีน�คม	2551	 โดยบริษัทย่อยประม�ณก�รกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีดังกล่�ว 
	 ข�ดไปเกินกว่�ร้อยละ	25	 ของกำ�ไรสุทธิที่ทำ�ได้จริง	 โดยบริษัทย่อยเห็นว่�มีเหตุอันควรเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังที่ทำ�ให้ประม�ณก�รกำ�ไรสุทธิดังกล่�วต่ำ�ไป	 ณ	 วันที่ 
	 31	มนี�คม	2557	บรษิทัยอ่ยไดท้ำ�ก�รยืน่อทุธรณ	์ไปยงักรมสรรพ�กรแลว้	เรือ่งดงักล�่วยังไม่มีขอ้ยุต	ิอย่�งไรกต็�มบรษิทัย่อยค�ดว�่จะไม่มีร�ยก�รเงินเพิม่ทีจ่ะตอ้ง 
	 จ่�ยเพิ่มเติม	และไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�วในงบก�รเงิน

29.	 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน
	 ขอ้มลูสว่นง�นดำ�เนนิง�นไดร้�ยง�นใหส้อดคลอ้งกบัร�ยง�นภ�ยในของกลุม่บรษิทัซึง่ผูม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุด�้นก�รดำ�เนนิง�นไดร้บัและสอบท�นอย�่งสม่ำ�เสมอ 
	 เพื่อใช้ในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและเพื่อประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น	

	 ก�รดำ�เนนิง�นของกลุม่บรษิทัเกีย่วขอ้งกบัสว่นง�นธรุกจิเดยีวคอืก�รผลติและจำ�หน�่ยผลติภณัฑ์	เหลก็ทรงย�วซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย	ก�รข�ยของบรษิทัยอ่ยสว่นใหญ ่
	 เป็นก�รข�ยภ�ยในประเทศ	ส่วนก�รข�ยส่งออกต่�งประเทศนั้นเป็นสัดส่วนที่ไม่มีส�ระสำ�คัญ	ดังนั้น	ร�ยได้	กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น	และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดง 
	 ในงบก�รเงินนี้จึงเกี่ยวข้องกับส่วนง�นธุรกิจส่วนง�นเดียวซึ่งคือธุรกิจเหล็กและส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์ต�มที่กล่�วข้�งต้น
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30.	 การจัดประเภทรายการใหม่	
	 ร�ยก�รบ�งร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	ได้มีก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับก�รจัดประเภท 
	 ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2557	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	 เจ้�หนี้อื่น	-	บริษัทอื่น	 25,752	 8,833	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 เจ้�หนี้อื่น	-	บริษัทอื่น

	 เจ้�หนี้อื่น	-	บริษัทอื่น	 9,744	 -	 เจ้�หนี้ก�รค้�กิจก�รอื่น	 เจ้�หนี้อื่น	-	บริษัทอื่น

31.	 การอนุมัติงบการเงิน	
	 งบก�รเงินนี้ได้รับก�รอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัท	เมื่อวันที่	25	เมษ�ยน	2557

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(พันบาท)
การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม่รายการ
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