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www.tatasteelthailand.com

กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ) โทรศัพท: +66 2937 1000

 โทรสาร: +66 2937 1224

โรงงานสระบุร� โทรศัพท: +66 3628 8000

 โทรสาร: +66 3628 8002

โรงงานระยอง โทรศัพท: +66 3868 3968

 โทรสาร: +66 3868 3969

โรงงานชลบุร� โทรศัพท: +66 3834 5355

 โทรสาร: +66 3834 5350

เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั�นใจ

เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั�นใจ





ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ธ ทรงเป็นภูมิพลังแผ่นดินไทย สถิตในดวงใจชนทั่วทั้งหล้า
น้อมสืบสานราชปณิธานองค์ราชา ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป





วิสัยทัศน์
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) มุง่มัน่ในการสร้างความปิตยินิดใีห้กบัลกูค้าด้วยนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับส�าหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เราจะท�าให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลส�าเร็จด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความ
น่าเช่ือถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้
ซ่ึงการท�างานอย่างมีความสุขของพนักงาน และการยึดม่ันในมาตรฐานสูงสุดของการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

“ทาทา สตีล ผู้น�าแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ”

เป้าหมายในปีการเงิน 2561
ผลด�าเนินงานของบริษัท
EBITDA = 5%
ความปลอดภัย
ความถี่การเกิดอุบัติเหตุที่ถึงขั้นสูญเสียเวลาท�างาน (LTIF) = 0
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
   ข้อมูลทางการเงิน 2560 2559 2558 2557 2556

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  19,701 16,733 21,355 25,363 25,015

ก�าไรขั้นต้น 1,956 948 566 1,126 290

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้          

 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย      1,734 877 374 1,006 642

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 441 223 (386) 84 (4,219)

*ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ **214 154  ***(610) 31 (4,545)

งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์ 12,937 12,897 13,640 16,195 18,101

รวมหนี้สิน 4,172 4,343 5,241 7,179 9,129

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,765 8,554 8,399 9,016 8,972

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

   อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 2558 2557 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.40 1.07 1.01 1.17 1.34

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 4.60 3.34 3.99 4.41 3.22

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 1.53 1.27 1.44 1.48 1.23

4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 24.83 25.82 31.57 31.92 29.37

5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.50 13.94 11.40 11.28 12.26

6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6.56 5.72 5.33 5.08 4.15

อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน

7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 32.25 33.67 38.42 44.33 50.44

8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 0.51 0.62 0.80 1.02

9. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระต้นทนุทางการเงนิ (เท่า) 17.15 6.59 1.64 3.07 1.73

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

10. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.02 (0.07) 0.00 (0.54)

11. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.09 0.91 (2.85) 0.12 (18.00)

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 1.66 1.16 (4.09) 0.18 (22.14)

13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 2.47 1.82 (6.99) 0.34 (40.38)

หน่วย : ล้านบาท

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉล่ีย)
 (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น)    (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉล่ีย)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนี้การค้า (เฉล่ีย)
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ * ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่      

6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ของบริษัทใหญ่
9. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระต้นทุนทางการเงิน : 
 ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�าหน่ายและ

รายการปรับปรุงอื่น / ต้นทุนทางการเงิน     
10. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ ้น : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / จ�านวนหุ้นสามัญถัว

เฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

11. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต ่อรายได้รวม : ก�าไร 
(ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : ก�าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)

13. อัตราผลตอบแทนต ่อส ่วนของผู ้ ถือหุ ้น  :  ก� า ไร 
(ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทใหญ่ 
(เฉลี่ย)

**  ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF  528 ล้านบาท 
   ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) 
 ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบ
   คงคลังเก่า 90 ล้านบาท
 ค)  ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท

 *** ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท 
   ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
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ปี 2556  ก) ขาดทุนจากการด้อยค่า 3,600 ลบ.

 ข) ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

     การตัดบัญชี 286 ลบ.

ปี 2558  ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี 200 ลบ.

รวมผลกระทบรานการค่าใช้จ่ายพิเศษ

ก) การด้อยค่าสนิทรัพย์โครงการเตาถลงุ 

MBF 528 ลบ.

ข) ประมาณการค่าเผือ่สนิทรัพย์ล่าสมยั 

และตดับญัชขีองสนิทรัพย์และวตัถดุบิ

คงคลงัเก่า 90 ลบ.

ค) ตดัจ�าหน่ายภาษเีงนิได้ขอคนื 100 ลบ.
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท   0107545000136
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กทรงยาว
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท   12 กรกฎาคม 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   29 พฤศจิกายน 2545
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก  18 ธันวาคม 2545

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0 2937 1000   โทรสาร  0 2937 1224  
  เว็บไซต์ http://www.tatasteelthailand.com

ทุนช�าระแล้ว   8,421,540,848 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้   หุ้นละ 1.00 บาท
สัญลักษณ์ของหลักทรัพย์  TSTH
หมายเลขก�ากับหลักทรัพย์ ในประเทศ TH0692010000
  ต่างด้าว TH0692010018
  NVDR TH0692010R12

นายทะเบียนหลักทรัพย์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 0 2009 9000   โทรสาร  0 2009 9991
  SET Contact Center 0 2009 9999
  อีเมล SETContactCenter@set.or.th
  เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
 

ผู้สอบบัญชี นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440)
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
  เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 22-27 11/1 ถนนสาทรใต้
  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0 2034 0000  โทรสาร : 0 2034 0100

ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  นายมารษิ สมารัมภ์ (สิน้สดุ 7 กรกฎาคม 2560)
  อีเมล msamaram@gmail.com
  นางสาวรววีลัย์ ภิยโยพนากลุ (เร่ิม 8 กรกฎาคม 2560)
  อีเมล veepee365@gmail.com

 
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์
  โทรศพัท์ 02 937 1000 ต่อ 1810  โทรสาร  0 2937 1224
  อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์ นางอรศิรา ณ ระนอง
  โทรศพัท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210 โทรสาร  0 2937 1224
  อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ
  โทรศพัท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420  โทรสาร  0 2937 1224
  อีเมล jittis@tatasteelthailand.com
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท   0107536001273
ประเภทธุรกิจ   ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
วันที่ก่อตั้ง   4 ตุลาคม 2531
ที่ตั้งโรงงาน   เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต�าบลบ่อวิน 
  อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
ทุนช�าระแล้ว   4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น   1.20 บาท
ถือโดย TSTH 99.76 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด
เลขทะเบียนบริษัท  0105544085276
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
วันที่ก่อตั้ง  3 กันยายน 2544
ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต�าบลบางโขมด อ�าเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี 18270
  โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
ทุนช�าระแล้ว 120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  100 บาท
ถือโดย TSTH  99.99 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด
เลขทะเบียนบริษัท  0105532094348
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กเส้น
วันที่ก่อตั้ง 4 ตุลาคม 2532
ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 1 ถนน I-7 ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมือง 
  จังหวัดระยอง 21150 
  โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969
ทุนช�าระแล้ว  1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  100 บาท
ถือโดย TSTH  99.99 %

บริษัทย่อย
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รายงานประจำาปี 2559-2560

สารจากคณะกรรมการ

นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท นเรนดรนั
ประธานกรรมการ

เรยีน ท่านผูถ้อืหุ้น

ได้มกีารคาดการณ์ว่าผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศทัว่โลก จะปรบัตวัดขีึน้ในปีต่อๆ ไป 
อีกหลายปี และคาดว่าทวปีเอเชียจะเตบิโตขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซีย่นและ 
ประเทศอนิเดยี ส่วนของประเทศจีนจะชะลอตวัลง และของประเทศไทยจะอยู่ในสภาวะทรงตวั

ตามข้อมลูของสมาคมเหลก็โลก ในปี 2559 ความต้องการเหลก็ท่ัวโลกเพิม่ขึน้ 0.2%  และ
คาดว่าในปี 2560 จะเพ่ิมขึน้ 0.5%  อย่างไรกต็าม อตุสาหกรรมเหลก็ยงัคงเผชิญกับความ
ผนัผวน ซึง่เกิดจากปรมิาณเหลก็ทีผ่ลิตมากกว่าความต้องการใช้เหล็ก ประเทศจนีผลติ
เหลก็เพิม่ขึน้เกอืบสามเท่าในช่วงปี 2548 ถงึปี 2558 ส่งผลให้จนีส่งออกเหลก็ปริมาณกว่า  
110 ล้านตันต่อปีในปี 2558 และปี 2559 โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอืภูมภิาคอาเซีย่น  
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้คอืการลดการใช้ก�าลงัการผลติลง การใช้ก�าลงัการผลติเฉล่ียในภมูภิาค 
อาเซ่ียนต�า่กว่า 50% เม่ือเทยีบกบัค่าเฉลีย่ทัว่โลกซึง่อยูท่ี ่ 70% แรงกดดนัดงักล่าวส่งผล
ท�าให้ก�าไรจากการขายลดลง

ในปี 2559 ประเทศผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยนได้ร้องขอ
มาตรการ16 ข้อเก่ียวกบัการทุม่ตลาดเหลก็ทีไ่ม่เป็นธรรม ตัง้แต่ปี 2558 ประเทศจนีได้ม ี
นโยบายลดก�าลงัการผลติลง150 ล้านตนัในอกีห้าปีข้างหน้า และในปี 2559 ได้มกีารประกาศ
อย่างเป็นทางการ ในการปิดเตาหลอมแบบเหนีย่วน�าไฟฟ้า (Induction Furnace) ท้ังหมด 
ยกเว้นเตาทีผ่ลติเหล็กพเิศษและเหล็กเจืออลัลอย ซึง่คาดว่าการเปล่ียนแปลงนีจ้ะส่งผลทีด่ใีน
ระยะยาวต่ออตุสาหกรรมเหลก็โดยเฉพาะภมูภิาคอาเซ่ียนและทัว่โลกโดยรวม

ส�าหรับประเทศไทย จากเสถยีรภาพทางการเมอืงและโครงการรเิริม่ต่างๆ ท่ีด�าเนินการโดย
ภาครฐั  ท�าให้เศรษฐกจิของประเทศแขง็แกร่งข้ึนในอตัราท่ีมากกว่า 3% ในปี 2559 ความ
ท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและราคาสินค้าจากภาค
การเกษตร อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเทีย่วทีโ่ตขึน้ รวมทัง้การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของ

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานได้ช่วยให้เศรษฐกจิไทยเตบิโตได้ การบริโภคเหลก็ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2552-2556 มกีารเตบิโตท่ีน่าพอใจมากกว่า 5% แต่ในปี 2557–2558 มกีาร 
ปรบัตวัลง ความต้องการใช้เหลก็ภายในประเทศมปีรมิาณเพิม่ขึน้ในปี 2559 จากโครงการ
โครงสร้างพืน้ฐานทีด่�าเนนิการโดยภาครฐั ซึง่มแีผนทีจ่ะใช้เงนิมากกว่า 3 ล้านล้านบาท จนถงึปี 
2564 แผนการใช้เงินดงักล่าวจะส่งผลดต่ีอธรุกจิวสัดกุ่อสร้างและเหลก็ทีใ่ช้ส�าหรบัการก่อสร้าง

ในปีทีผ่่านมา รัฐบาลได้ทบทวนการทุม่ตลาดทีไ่ม่เป็นธรรมของเหลก็ลวดจากประเทศจนี และ
ทบทวนโครงสร้างอากรของเหลก็ลวดคาร์บอนสงู และให้ท�าการศึกษาเพือ่แก้ไขโครงสร้าง
อากรส�าหรบัเหลก็ลวดคาร์บอนต�า่ ซ่ึงบรษัิทขอขอบคณุรฐับาลทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุผูผ้ลติ
ภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง

ในช่วงครึง่หลงัของปีการเงิน 2559-2560 จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรัฐบาลจนี 
มผีลท�าให้การบรโิภคเหลก็ภายในประเทศจนีสงูขึน้และท�าให้ปรมิาณการส่งออกลดลง  
ซ่ึงส่งผลให้ราคาเหล็กท่ัวโลกสูงข้ึน เมื่อประเทศจีนส่งออกเหล็กมาที่อาเซี่ยนลดลง 
ก็มีเหล็กจากประเทศตุรกีและประเทศอินเดียส่งออกมาแทน

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั
ในระหว่างปีการเงิน  2559-2560 บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)  
มผีลการด�าเนินงานท่ีดข้ึีนในทุกด้านเมือ่เทียบกบัปีท่ีผ่านมา

กล่าวคอื ในการด�าเนนิงาน บริษัทประสบความส�าเร็จในการลดต้นทนุแปลงสภาพ ทัง้ท่ี 
โรงเหลก็แท่งและเหลก็รีด การบริหารสนิค้าคงคลงัในช่วงเวลาทีผ่นัผวน ยงัคงเป็นเรือ่งที่
บรษิทัให้ความส�าคญั ในปีท่ีผ่านมา การใช้อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืงลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 
บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งมอบผลติภณัฑ์ทีเ่พ่ิมมลูค่า และบริการทีห่ลากหลายให้กบัลกูค้า 
ซึง่ส่งผลให้ยอดขายเหลก็แรงดงึสูง เหลก็ต้านแรงส่ันสะเทือนแผ่นดนิไหว และเหล็กตดัและ
ดดัส�าเร็จรูป อยูใ่นระดบัสงูกว่าท่ีเคยมมีา ท่ีโรงงาน NTS บริษัทได้ลงทุนตดิต้ังเครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ตดัและดัดเหลก็ส�าเร็จรูปเฟสท่ี 3 ท่ีทันสมัย การตดิตัง้เสร็จในเดอืนมนีาคม 2560 
ท�าให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนไปแตะระดบัสงูสดุในระหว่างปีการเงิน 2559-2560 ธุรกิจ
เหลก็ลวดเติบโตขึน้อย่างเหน็ได้ชดัระหว่างครึง่หลงัของปีการเงนิ 2559-2560 เนือ่งจากราคา
น�าเข้าจากประเทศจนีทีส่งูขึน้ อากรตอบโต้การทุม่ตลาดทีป่ระกาศโดยรฐับาลไทย และความ
สมัพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่างบริษัทและลกูค้า มาตรฐานใหม่ส�าหรับเหลก็เส้นซ่ึงประกาศโดย
สมอ.คาดว่าจะสนับสนุนการผลติภายในประเทศ  ในระหว่างรอบปีการเงิน 2559-2560 นี้ 
บรษิทัสามารถจดัหาเศษเหลก็ภายในประเทศได้มากกว่า 1 ล้านตัน โดยทมีงานจดัหาได้เพ่ิม
แหล่งจดัหาเหลก็แท่งจากประเทศอินเดยี ประเทศรัสเซยี รวมทัง้อเมริกาใต้และภมูภิาคอืน่ๆ 
ในระหว่างปีการเงินน้ี บริษัทได้ช�าระหน้ีไปมากกว่า 400 ล้านบาท

บริษัทได้มกีารปรับปรุงด้านความปลอดภัยและด้านสขุภาพของพนักงาน โดยในปีทีผ่่านมา 
บริษัทมอัีตราความถ่ีการเกดิอุบตัเิหตท่ีุถึงข้ันสญูเสยีเวลาท�างาน ท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานหรอื
ผูรั้บเหมาในทุกๆ สถานท่ีท�างานเป็นศูนย์ บริษัทได้ด�าเนินการตามแผนการปรบัปรงุความ
ปลอดภยัในระยะยาว มกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุระหว่างกลุม่บรษิทั 
ทาทา ซึง่ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กบักระบวนการด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั
และด้านสิง่แวดล้อมในบริษัท
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ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา โรงงานเหลก็แท่งท�าการผลติเฉพาะในเวลากลางคนืซึง่เป็นเวลาท่ี        
ค่าไฟฟ้าถกูทีส่ดุ โดยการน�าเข้าเหล็กแท่งราคาถกูจากตลาดระหว่างประเทศมาใช้ผลติด้วย 
แต่จากสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปในช่วงหกเดอืนท่ีผ่านมา โรงงานเหล็กแท่งได้เปลีย่นแผนมา
ท�าการผลติตลอด 24 ชัว่โมงและคาดว่าจะเป็นเช่นนีเ้ป็นส่วนใหญ่ของปี ดงันัน้ การบ�ารุงรักษา
อปุกรณ์และการซ่อมบ�ารงุตลอดจนการวางแผนเกีย่วกบับคุลากรจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ แผน
งานสร้างความเป็นเลศิด้านการจดัหา (Procurement Excellence Program (PEP)) เร่ิม
ต้นขึน้ในปี 2558 และยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งด้วยความมุ่งมัน่เช่นเดมิ บริษัทได้ว่าจ้าง
ทีป่รกึษาภายนอกเพือ่ช่วยในการปรบัปรงุกระบวนการทางการตลาดและการขาย นอกจาก
น้ี โรงงานซึง่ผลติเหลก็เส้นได้รบัการรบัรองด้านมาตรฐานจากออสเตรเลีย (ACRS) บริษัท
ยงัคงให้ความส�าคัญกบัการตอบสนองความต้องการภายในประเทศทีย่งัคงมคีวามต้องการ
สงู และในขณะเดียวกนั บรษิทักไ็ด้พจิารณาถงึโอกาสใหม่ๆ ในประเทศเพือ่นบ้านอีกด้วย

ความพยายามทัง้หมดนีท้�าให้บรษิทัได้รบัรางวลัมากมาย รางวลัทีม่คีวามโดดเด่นคือ รางวลั
อตุสาหกรรมดเีด่น ประเภทการบรหิารความปลอดภยั  ซึง่มอบให้แก่ บรษิทั เหลก็ก่อสร้าง
สยาม จ�ากดั และรางวลั Thailand ICT Excellence Award ประจ�าปี 2560 จากกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในประเภท “Core Process Improvement Project” 
ซึง่เป็นรางวลัทีม่จีดุประสงค์เพือ่สนบัสนนุบรษิทัทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี ้บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จ�ากดั ยงัได้รบัรางวลั โครงการ
ส่งเสรมิโรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยนื
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

เพือ่ให้เป็นไปตามปรชัญาของกลุม่บริษทั ทาทา ในการให้ความส�าคญักบัการท�างานตามหลกั
จรยิธรรม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การพัฒนาเพือ่ความยัง่ยนื และการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ยงัคงเป็นประเดน็ท่ีบรษิทัให้ความส�าคญัในล�าดบัต้นๆ ในระหว่างปี มกีารริเร่ิม
โครงการเพือ่ปรับปรงุความรูท้างเทคนคิด้านการผลิตเหลก็ การรดีเหล็กและการบ�ารงุรกัษา
ด้วยการสนบัสนนุจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอก มีการแลกเปลีย่นวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเป็นประจ�า
กบับรษิทัอ่ืนๆ ในกลุม่ ทาทา ท�าให้การขยายผลไปสูก่ระบวนการอืน่มคีวามง่ายย่ิงขึน้ ความ
สามารถในการให้ค�าปรึกษา สอนงาน และเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัพนกังานของทมีผู้น�าได้รับการ 
ยกระดบัให้แขง็แกร่งขึน้ บริษทัได้ด�าเนนิการโครงการรเิริม่มากมายทางด้านเทคโนโลยี
ดิจติอลเพือ่ให้การท�างานง่ายและเพิม่คณุภาพของงาน ในปีนี ้พนกังานและคูค้่า ได้รับการ
อบรมเก่ียวกบัจรรยาบรรณของทาทา ฉบบัปี 2558 และโครงการ “เสรมิปัญญา กบั ทาทา 
สตลี” ได้ส่งมอบมมุหนงัสอืให้กับโรงเรยีน 248 แห่งใน 52 จังหวัด รวมทัง้พนกังานและ
บริษทัได้ให้การสนับสนนุโครงการบรจิาคร่วมกับรฐับาล ในช่วงทีภ่าคใต้ของประเทศไทย
ประสบภยัน�า้ท่วมทีร่นุแรงท่ีสดุครัง้หนึง่

การคาดการณ์ส�าหรบัปีการเงนิ 2560–2561 
อตุสาหกรรมเหลก็ในปี 2560 มแีนวโน้มท่ีจะได้รบัประโยชน์จากการขยายตัวของการก่อสร้าง
ทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน รฐับาลได้ประกาศโครงการโครงสร้างพืน้ฐานมากมาย รวมถึง
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economics Corridor) รวมถึงโครงการ
ต่างๆ ทีไ่ด้มกีารประกาศไปก่อนหน้านี ้ เช่น สนามบนิสวุรรณภมู ิ เฟส 2 และการขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดิน กย็งัด�าเนนิไปด้วยด ีโครงการรเิริม่ต่างๆ ทีป่ระกาศโดยรฐับาลเพ่ือ
สนับสนุนรายได้ภายในครวัเรอืนซึง่คาดว่าจะช่วยเพิม่รายจ่ายภาคเอกชน มีการคาดการณ์

ว่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์
จะเติบโตมากกว่า 6% การก่อสร้างท้ังหมดยงัคงมบีทบาทส�าคัญอย่างชดัเจนต่อการเตบิโต
ของภูมภิาคน้ี บริษัทได้พฒันาฐานทีแ่ข็งแกร่งในภูมภิาคน้ี เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากโอกาส
การเตบิโตท่ีจะเกดิขึน้

เน่ืองจากประเทศจนียงัคงอยูใ่นสภาวะของการปรับสมดลุการผลติและการบรโิภคเหล็กใน
ประเทศอย่างต่อเน่ือง ราคาเหลก็ในภูมภิาคน้ี จงึยงัคงมแีนวโน้มท่ีจะผนัผวน ในขณะทีก่าร
คาดการณ์ว่าการลดการผลติในประเทศจนีจะยงัคงเดินตามแผน บริษัทมแีผนท่ีจะเพิม่การ
ผลติเมือ่ราคามกีารปรับตวัเพิม่ขึน้ ดงันัน้ อตุสาหกรรมเหลก็อาจจ�าเป็นต้องใช้เวลาสกัระยะ
หน่ึง ในการเข้าสูส่ถานการณ์ท่ีมีความสมดุลมากข้ึน

โครงการรเิริม่ทีด่�าเนนิการโดยบรษิทัเพือ่กระตุน้การใช้เหลก็เส้นรบัแรงสงู และการเพิม่
การใช้ผลติภัณฑ์เหลก็ตัดและดดัส�าเร็จรูป ได้แสดงให้เหน็ถึงผลลพัธ์ท่ีด ีคาดการณ์ว่าธุรกิจ
เหลก็ลวดจะก้าวเตบิโตขึน้อย่างแข็งแกร่ง บรษิทัมุง่มัน่อย่างต่อเนือ่งทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพ
ผลติภณัฑ์และการบรกิาร เพือ่รกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนัในตลาด ในระหว่างปี 
บริษทัมแีผนทีจ่ะขายเตาถลงุขนาดเลก็ (Mini Blast Furnace) ซึง่ไม่ได้ท�าการผลติเป็นระยะ
เวลากว่า 5 ปีแล้ว ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนส�าคญัในการตดัสนิทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้งานและล้าสมยัออกไป

ท้ายท่ีสดุน้ี บริษัทขอถือโอกาสน้ีขอบคุณผูถื้อหุ้น ลกูค้า คู่ค้า ตัวแทนจ�าหน่าย และเจ้าหนี ้
ทกุท่าน ในการให้การสนับสนนุอย่างเตม็ทีต่่อบริษัทตลอดรอบปีทีผ่่านมา พร้อมกบั
ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน รวมท้ังสหภาพแรงงาน ทุกบริษัทในกลุม่ทาทา สตลี ส�าหรบั
การท�างานหนกั ความเพยีรพยายามและความมุง่มัน่ในการปรบัปรงุประสิทธิภาพของ
บริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่งต่อไป

ทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
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รายงานประจำาปี 2559-2560

รายนามคณะกรรมการ
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และ พจิารณาผลตอบแทน

อายุ 52
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, Indian Institute of Management, Calcutta
•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (เกยีรตนิยิม), National Institute of Technology, Trichy
•  Advanced Management Programme, CEDEP, France
•  Chevening Scholar

ประสบการณ์ท�างาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Institute for Steel 
 Development & Growth (INSDAG)
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Confederation of Indian Industry, 

Eastern Region
2558 – ปัจจุบัน สมาชิก Steering Committee of Mining & Metals 

Governors Council of World Economic Forum
2558 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการ Steel Research & 

Technology Mission of India (SRTMI)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ NatSteel Holding Pte. Ltd.
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WSA Economics Committee 

(ECON)
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Tata Steel SEZ Limited
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการผู้ว่าการ XLRI, India
2557 – ปัจจุบัน สมาชิก Advisory Board of BML Munjal University
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Indian Iron and Steel Sector Skill 

Council (IISSSC)
2557 – ปัจจุบัน สมาชกิ Governing Body of Apex Committee Indian 

Steel Association (ISA)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 Tata Steel Limited, India
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Tata Steel Europe Limited
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ CEDEP, France 
2556 – ปัจจุบัน สมาชิก World Steel Association, Belgium

นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และ พิจารณาผลตอบแทน

อายุ 74
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี บัญชี University of the East, Philippines
•  Program for Management Development, Harvard Business School, USA

การอบรม
•  Director Certificate Program (DCP : 33/2003)
•  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 

new SEC act (May 2008)
• Handling Conflicts of Interest: What the Board should do? (2008)

ประสบการณ์ท�างาน
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการด้าน

ความยั่งยืน บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอซี สยาม
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มาร์ช พีบี
2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. เอ็ม.อี.ดี.
2556 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
2546 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และ พิจารณาผลตอบแทน

อายุ 69
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น 0% (22,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University, USA
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์ท�างาน
2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ซาบีน่า
2542 – 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร 
2543 – 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ไทยเคนเปเปอร์

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 60
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) New York University, School of 

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

การอบรม
•  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)

ประสบการณ์ท�างาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
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รายงานประจำาปี 2559-2560

นายธราธร เปรมสุนทร* 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และ พจิารณาผลตอบแทน

อายุ 54
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
*เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์ท�างาน
2539 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 – 2557 กรรมการ บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

นายปิยุช กุปต้า
กรรมการบรษิทั
กรรมการคณะจัดการ

อายุ 48
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 23 ตุลาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University Montreal, Canada
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (เกยีรตนิยิม) Engineering College, Kota, Rajasthan
• Chevening Scholar, Leeds University, UK
• Advanced Management Program, CEDEP, France

ประสบการณ์ท�างาน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Indian Steel & Wire Products Limited
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Tata Steel Processing & Distribution 

Company
2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด
 Tata Steel Ltd.
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ Tata Martrade International Logistics 

Company Limited
2555 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
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นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์
กรรมการบรษิทั
กรรมการคณะจัดการ

อายุ 57
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี  Commerce 
• Chartered Accountant, Institute of Chartered of Accountants of India 

ประสบการณ์ท�างาน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Jamshedpur Utilities and 
 Services Company Ltd.
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Tata Steel Holdings Pte. Ltd.
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ T S Global Holdings Pte. Ltd.
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ T S Global Procurement Company Pte.Ltd.
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd.
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ProCo Issuer Pte. Ltd.
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ TSIL Energy Limited
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Tata Sponge Iron Ltd
2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- การเงิน
 Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)
2553 – 2556 กรรมการด้านการเงิน Cairn India Ltd.

นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการบรษิทั
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
*เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) 
 University of Roorkee, India
•  PGDBM, XLRI Jamshedpur, India

การอบรม
• Advance Management Program CEDEP, France
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016), IOD Thailand

ประสบการณ์ท�างาน
2553 – 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU, Tata Steel Limited, India
2548 – 2553 หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด 
 หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 
 หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 
 Tata Steel Limited, India
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รายนามผู้บริหาร 
นายวันเลิศ การวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

อายุ 51
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง

การอบรม
•  Global Leadership Development Programme, at India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2554 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

นายจายนัทา ชาคราบอร์ต้ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงนิ

อายุ 51
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Commerce, Calcutta University
• Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

การอบรม
• General Management Programme, CEDEP, France
• Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, SCSC และ SISCO
2556 – 2559 Chief Financial Controller (Business Analysis and 

Group Reporting), Tata Steel Limited
2556 – 2559 กรรมการ, TM International Logistics Limited,
 TS Alloys Limited, Tata Steel Processing & 

Distribution Limited และ International Shipping 
& Logistics FZE

2551 – 2556 Chief (Corporate Accounts and Financial Reporting), 
Tata Steel Limited

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
ทรพัยากรบคุคล และบรหิาร

อายุ 54
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้น 0% (220,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) 
 University of Roorkee, India
•  PGDBM, XLRI Jamshedpur, India

การอบรม
• Advance Management Program CEDEP, France
• Global Leadership Development Programme, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 230/2016), IOD Thailand

ประสบการณ์ท�างาน
2553 – 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU, Tata Steel Limited, India
2548 – 2553 หัวหน้าฝ่ายเหลก็ลวด หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบรกิารเทคนคิ Tata Steel Limited, India
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นายไพฑูรย์   เชื้อสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

อายุ 54
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

การอบรม
•  Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
2555 – 2556 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บจก. เหล็กสยาม (2001)
2554 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2554 ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – เหล็กรดี บจก. เหล็กสยาม (2001)
2544 – 2553 ผูจ้ดัการส่วน – ผลติเหลก็แท่ง บมจ. เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย

อายุ 48
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
การอบรม
•  Global Leadership Development Programme, India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
2555 – 2559 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน สระบุรี บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส•ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบ�ารุง 
 บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

นายอมิท คันนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
บรหิารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธรุกิจ

อายุ 50
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) National Institute of Technology 

Jamshedpur, India

ประสบการณ์ท�างาน
2557 – 2558 Head Improvement Initiatives, 
 Tata Steel Limited, India
2553 – 2557 Head Integrated Electrical Maintenance – Power 

House & Industrial Gases Department, Tata Steel 
Limited, India

2551 – 2553 Head  TQM–Knowledge  Management , 
Management Information Group & Business 
Assessment, Tata Steel Limited, India

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
โรงงานชลบรุี

อายุ 58
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology, India

ประสบการณ์ท�างาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2554 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป



arpaphanp
Typewriter
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างรายได้
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจ�าหน่ายตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

    ประเภทผลติภณัฑ์
ปี 2559 – 2560 ปี 2558 – 2559 ปี 2557 – 2558

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

ภายในประเทศ

เหล็กเส้น 844 12,929 65.6 751 10,545 63.0 744 13,772 64.5

เหล็กลวด 256 4,263 21.6 195 3,115 18.6 228 4,505 21.1

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 69 1,106 5.6 77 1,295 7.8 67 1,403 6.5

อื่นๆ 8 95 0.5 5 53 0.3 5 81 0.4

รวมรายได้จาก
การจดัจ�าหน่ายภายในประเทศ

1,177 18,393 93.3 1,028 15,008 89.7 1,044 19,761 92.5

ส่งออก

เหล็กเส้น 84 1,295 6.6 116 1,705 10.2 79 1,488 7.0

เหล็กลวด 1 13 0.1 1 20 0.1 5 99 0.5

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก - - - - - - - - -

อื่นๆ - - - - - - - 7 0.0

รวมรายได้จากการส่งออก 85 1,308 6.7 117 1,725 10.3 84 1,594 7.5

รวมรายได้จาก
การจดัจ�าหน่ายทัง้สิน้

1,262 19,701 100.0 1,145 16,733 100.0 1,128 21,355 100.0

รายได้จากการขาย
ปี 2559-2560 
(ล้านบาท)

เหล็กเส้น (ในประเทศ)
12,929
65.6%

เหล็กลวด (ในประเทศ)
4,263
21.6%

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
1,106
5.6%

อื่นๆ
95
0.5%

ส่งออก
1,308
6.7%
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การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เดมิชือ่บรษิทั มลิเลนเนยีม สตลี จ�ากดั 
(มหาชน) จดัตัง้ขึน้ตามโครงสร้างการควบรวมกจิการระหว่าง NTS ซ่ึงถอืหุน้โดยกลุม่ 
หอรุ่งเรอืง และ SISCO และ SCSC ซึง่ถอืหุน้โดย บรษิทั ซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ�ากดั

ปัจจบุนับรษิทัประกอบธรุกจิโดยมรีายได้จากการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) 
มบีรษิทัย่อยคอื NTS,  SISCO และ SCSC ซึง่ทัง้สามบรษิทัเป็นผูผ้ลติเหลก็เส้นก่อสร้าง 
เหลก็ลวด เหลก็รปูพรรณขนาดเลก็ และเหลก็เพลา บรหิารงานโดยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวาม
เช่ียวชาญด้านธุรกจิเหลก็

การด�าเนินงานของบริษัทเป็นการด�าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัท
เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะดูแลด้านการ
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทก�าหนดไว้ทั้งด้านการตลาด 
การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การบริหารงานด้านอื่นๆ 

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ด�าเนินธุรกิจ
เป็นบริษัทลงทุน มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งน้ี TSL เป็นบริษัท
จดทะเบียนที่จัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลาก
หลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ท�าการผลิตในประเทศ
อินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู ่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า 
จึงสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มท่ีในเร่ืองการด�าเนินงาน
ทางธุรกิจ ท้ังทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู ้ด ้านการเงิน การฝึก
อบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางส�านักงาน
เครือข่ายด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ ์
ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของ
บริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรก�าลังการผลิตส�าหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมาย
ที่จะท�าให้เกิดผลก�าไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความช�านาญเฉพาะและความ
สามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิต
สินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้
อย่างเต็มที่

ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง
ประกอบด้วย
1.1 เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24 
1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 
เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ผ่านตัวแทน
จ�าหน่ายและผู้ค้าปลีกในประเทศไทย โดยใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต 

โครงสร้างการถือหุ้น

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (“TSTH”)

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”)บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)

99.76% 99.99% 99.99%

บจก. เหล็กสยาม (2001) (“SISCO”)

เช่น คาน เสา และพื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติ
สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทอืนแผ่นดนิไหวภายใต้เครือ่งหมายการค้า ทาทา ทสิคอน 
เอส ซุปเปอร์ดั๊กไทล์ ชั้นคุณภาพ SD 40 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ซึ่งมี
ลกัษณะพิเศษสามารถต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวได้ระยะเวลายาวนานขึน้  
(เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ) ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากขึ้น บริษัทก�าลัง
พัฒนาเหล็กรุ่นต่อไปเทียบเท่าเกรด SD60 และทาทา ทิสคอน เอส ในเกรด SD50
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2. เหล็กลวด
ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย
2.1 เหล็กลวดคาร์บอนต�า่ชัน้คณุภาพ SWRM6-22 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 

มม. ผลติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 348-2540 ส�าหรับ
ใช้เป็นวตัถุดิบผลติ เช่น ลวดผกูเหลก็ ตะป ูลวดตาข่าย ลวดชบุสงักะส ีลวดหนาม 
ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น

2.2 เหลก็ลวดคาร์บอนส�าหรบังานย�า้หวั และงานทบุขึน้รปูเยน็ SWRCH6A-22A มี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เลขที่ 2243-2548 ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดขอบยางรถยนต์ 
น๊อต สลัก และสกรู เป็นต้น

2.3 เหล็กลวดส�าหรับท�าแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 
2244-2548  ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชื่อม เป็นต้น 

2.4  เหลก็ลวดคาร์บอนสงูชัน้คณุภาพ SWRH27-82 มเีส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 
มม. ผลติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 349-2548 ส�าหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว สปริงรับแรงกด 
สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และลวดสลิง เป็นต้น

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางน�้าชั้นคุณภาพ SM400-570 และ 
SS400-540 โดยผลติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 1227-2539 
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า บกส โดยใช้ในภาคการก่อสร้างด้านวศิวกรรมท่ัวไป ป้าย
โฆษณา โครงหลงัคา และเสาไฟฟ้า เป็นต้น

4. เหล็กเพลา
เหล็กเพลาชั้นคุณภาพ SS330-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-70 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) ส�าหรับการใช้งานทั่วไป และชั้นคุณภาพ 
S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-70 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS 
G4051 (1979) ส�าหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม

5. เหล็กตัด และดัดส�าเร็จรูป
ผลติภัณฑ์นีป้ระกอบด้วยสนิค้าส�าเรจ็รปูพร้อมใช้งานส�าหรบัพืน้ทีก่่อสร้าง โดยใช้เหลก็
เส้นที่เป็นเส้นตรงหรือเป็นแบบม้วน น�ามาตัดและดัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ 
ส่งผลให้เกิดเศษเหล็กลดลง เกิดการประหยัดพื้นที่ในการกองเก็บ และไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้ผูท้ีมี่ทกัษะในการตดัและดดัมาท�าการตดัและดดัในพ้ืนทีก่่อสร้าง บรษิทัท�าการผลติ
เหลก็ตดัและดดัส�าเร็จรูปด้วยเคร่ืองจกัรอันทนัสมยัพร้อมการจดัส่งไปยงัพืน้ทีก่่อสร้าง
ได้ตามเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้ ด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่กองเก็บและความต้องการใช้
แรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กตัดและดัดมีเพิ่มขึ้น

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดท�าผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกส�าเร็จรูป (Stirrups) ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ ที่ใช้ในภาคการก่อสร้างบ้าน และอาคาร 
ชดุพร้อมด้วยเหลก็เดอืยส�าเรจ็รปู (Dowel) ภายใต้เครือ่งหมายการค้า ทาทา ทสิคอน 

ใช้ในภาคการก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต

ก�าลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

NTS SISCO SCSC
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รวมเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูป ที่ NTS= 84,000 ตัน SCSC= 36,000 ตัน

เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

ข้อมลูสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 มอีตัราการใช้ประโยชน์ของก�าลงัการผลติจากจ�านวนผลติภัณฑ์ส�าเร็จรูปรวม 1,295,100 ตนั คดิเป็น 76%
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รายงานประจำาปี 2559-2560

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัทให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานการบริหารจดัการองค์กรเพ่ือความ
ยัง่ยนื ซึง่บรษิทัได้มกีารก�าหนดเป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความยัง่ยนืไว้ด้วย อกีทัง้บรษิทัยงั
ก�าหนดให้ความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นส่วนหนึง่ของวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 
กลยทุธ์ แผนงาน และกระบวนการในการด�าเนนิงาน เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลระหว่าง
การด�าเนนิธรุกจิและความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูกั่นไป  นอกจากน้ี
บรษิทัได้สือ่สารนโยบายไปยงัห่วงโซ่อปุทานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีเ้พือ่ให้คูค้่าสามารถพฒันาไป
พร้อมกบับรษิทัในทิศทางทีด่ขีึน้ และมมีาตรฐานทีส่งูขึน้ เช่น การก�ากบัดูแลกิจการด้วย
การมีจริยธรรมและความซ่ือสตัย์ การปฎบิตัติามนโยบายเร่ืองความปลอดภยั  

หน่วยงานจดัหามพีนักงานจ�านวนประมาณ 80 คน ประจ�าอยูท่ีส่�านักงานใหญ่ และ
กระจายอยูใ่นอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานชลบรีุ (เอ็น.ท.ีเอส.สตลีกรุ๊ป) โรงงานสระบรุี 
(เหลก็สยาม (2001)) และโรงงานระยอง(เหลก็ก่อสร้างสยาม) มหีน้าทีรั่บผดิชอบในการ
จดัหาเศษเหลก็ เหลก็แท่ง วัตถุดิบ วสัดเุพ่ือใช้ในการซ่อมบ�ารุงรักษาเครือ่งจกัร วัสดสุิน้
เปลอืงทีใ่ช้ในการผลติ  งานบริการ  งานขนส่ง งานพิธกีารน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ 
และ การจดัการพัสด ุโดยหน่วยงานจัดหาได้มุง่เน้นการจดัหาผลิตภณัฑ์ทีมี่ความคุม้ค่า
ต่อการใช้งาน และส่งมอบผลติภณัฑ์ในปริมาณท่ีต้องการ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกบัปริมาณสนิค้าคงคลงัและแผนการผลติ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุในภาพ
รวมของทัง้กลุม่บรษิทั หน่วยงานจดัหามกีารประชมุทุกสปัดาห์กบัหน่วยงานบรหิารห่วง
โซ่อุปทานและหน่วยงานผลติ เพ่ือทบทวน และจดัสรรปริมาณวตัถุดบิ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ เพือ่รองรับความต้องการของลกูค้า และรกัษาระดบัสินค้า
คงคลงัให้เหมาะสมกบันโยบายจดัเกบ็สนิค้าคงคลงั ในขณะเดยีวกนัสามารถสนบัสนนุ
กระบวนการผลติให้ด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

การด�าเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการด�าเนินงานสอดคล้องกับ
กลยทุธ์การจดัหาของกลุม่บรษิทัทาทา สตลี โดยมคีวามร่วมมอืในการแลกเปลีย่นข้อมลู
ด้านการจดัหาระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่า วตัถุดบิ และผลติภณัฑ์หลกั
ทีใ่ช้ในกจิการของบริษัท เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัททีไ่ด้ต้ังไว้

บริษทัด�าเนนิงานจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเน้นทีค่วามคุม้ค่าในการใช้งานเป็นหลัก สดัส่วนของการจดัหาภายในประเทศและ
ต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามล�าดบั ทัง้นี ้บริษทัเน้นไป
ทีก่ารจัดหาจากผลติภณัฑ์ภายในประเทศ เพือ่ให้ได้ประโยชน์จาก ระยะเวลารอคอย
ผลติภัณฑ์ทีน้่อยกว่าการน�าเข้า  มีต้นทนุและค่าใช้จ่ายของการขนส่งน้อยกว่า  รวมถงึ
ลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนของสกลุเงนิได้

นอกจากนี ้บริษัทได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองความปลอดภยัและถือเป็นเป็นส่วนหนึง่ของ
กลยทุธ์การจดัหาสนิค้าและบริการด้วย บริษทัไม่เพียงแต่ให้ความส�าคญัในเรือ่งความ
ปลอดภยักบัพนกังานเท่าน้ัน แต่ยงัรวมไปถึงผู้รับเหมา ผูรั้บเหมาช่วง และผูใ้ห้บรกิาร
ขนส่งอกีด้วย โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการขึน้ทะเบยีนผูร้บัเหมา การน�าเสนอแผนงาน
ด้านความปลอดภยัก่อนคดัเลอืกผูรั้บเหมา การตรวจสอบระหว่างการปฏบิตังิาน และ
การประเมนิผลผู้รับเหมา ทัง้นีเ้พ่ือให้แน่ใจว่าผูรั้บเหมาทกุคนทีท่�างานในโรงงานปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานความปลอดภยัทีจ่�าเป็น

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย NTS SISCO และ SCSC  มีความ
มุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิระบบการบรหิารงานสู่คณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล โดยได้
รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ดังนี้ SISCO และ NTS 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001:2015  SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008 

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลส่ิงแวดล้อม โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ SISCO และ NTS ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001-2015 SCSC  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 
14001:2004 

ตลอดจน บรษิทัได้ให้ความส�าคัญต่อมาตรการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานเพ่ือสขุอนามัยของพนกังานทกุคน โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลส�าหรับ
ระบบบรหิารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี ้ SISCO SCSC และ NTS ได้รบั
การรบัรองมาตรฐาน มอก/TIS.18001-2554 และ BS OHSAS 18001:2007 

ที่ TSTH ฝ่ายจัดหา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ส�าหรับขอบข่าย
การจัดซ้ือจัดจ้างบริการและวัสดุ และฝ่ายการตลาดและการขาย ได้รับการรับรอง
มาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ในปีที่ผ ่านมา บริษัท NTS และ SCSC ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน The 
Australasian Certification Authority for Reinforcing and Structural Steels, 
“ACRS” จากออสเตรเลีย อีกทั้ง NTS และ SCSC อยู่ระหว่างการขอการรับรอง
ระบบ ISO/IEC 17025 : ความสามารถของห้องปฏิบัติการในการด�าเนินการทดสอบ
และสอบเทียบอีกด้วย
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ในรอบระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา มกีารจดัประชมุประจ�าปีเพือ่ให้ผู้บรหิารระดบัสงูของ
บรษิทัได้มกีารพบปะกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธรุกิจท่ีส�าสญั เพ่ือแสดงวสิยัทศัน์ของ
บรษิทัและแผนงานทีส่�าคญั รวมถงึเป็นช่องทางในการรบัข้อเสนอแนะและข้อมลูด้าน
ต่างๆจากคูค้่าอกีด้วย

โครงสร้างของฝ่ายจัดหา
หน่วยงานจดัหา บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้จัดโครงสร้างการท�างานโดยการ
แบ่งตามประเภทผลติภณัฑ์ เป็น 7 หน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี้

1. การจดัหาเศษเหลก็
เศษเหลก็ถอืเป็นวัตถดุบิหลกัส�าหรบัการผลิตเหล็กโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า บริษทัได้มี
การศกึษาและพฒันาการใช้เศษเหลก็ทีม่ต้ีนทนุต�า่ประเภทต่างๆ เพือ่เป็นการเพ่ิมแหล่ง
วตัถดิุบให้หลากหลาย โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ทดแทนเศษเหล็กท่ีมรีาคาแพงเป็นการ
ลดต้นทนุการผลติโดยรวมของบรษิทั บรษิทัได้จัดต้ังศูนย์รบัซือ้เศษเหล็กในประเทศข้ึน 
เพือ่เปิดโอกาสในการรบัซ้ือเศษเหล็กในประเทศให้ได้ปรมิาณมากขึน้ เนือ่งจากการใช้เศษ
เหลก็ในประเทศในสดัส่วนทีม่ากท่ีสุด สามารถรกัษาระดบัต้นทุนให้ต�า่ท่ีสุดได้

2. การจดัหาวสัดเุพ่ือการซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาการผลติ
วัสดุหลกัทีจ่ดัหาโดยหน่วยงานนีเ้ป็นวสัดพุวกเทคนคิ เช่น ตลบัลูกปืน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ระบบไฮดรอลคิ ระบบหล่อลืน่ ระบบบ�าบดัน�า้เสีย ก๊าซธรรมชาติ เครือ่งกรอง สายพาน
ล�าเลยีง และอืน่ๆ วสัดใุนหมวดน้ีจะอยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิระหว่างวศิวกร
ในโรงงาน  หน่วยงานพสัดแุละหน่วยงานจัดหา โดยการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาได้ให้ความ
ส�าคญักบัการรวมปรมิาณวสัดอุะไหล่ ในทกุโรงงาน เทาทีจ่ะท�าได้ เพือ่ให้เกดิอ�านาจการ
ต่อรองจากการสัง่ซือ้ในปรมิาณท่ีมาก

นอกจากนี ้กลยทุธ์ทีใ่ช้ในการลดต้นทุนของวัสดใุนหมวดนี ้คือ การเทียบเคียงรุน่ของวสัดุ
อะไหล่หมวดต่างๆ หาแหล่งส�ารอง หาแหล่งทางเลอืกจากแหล่งขายใหม่ๆ โดยเฉพาะใน
ประเทศทีม่ต้ีนทุนต�า่ เช่น จนี อินเดยี เป็นต้น

ส�าหรับการจดัหาแท่งถ่านอเิลคโทรด ซึง่เป็นวัสดสุ�าคัญในกระบวนการผลิต ใช้กลยทุธ์
การรวมปริมาณซ้ือร่วมกับบริษทัในกลุ่มทาทา สตลี เพือ่เพิม่อ�านาจการต่อรองทัง้ใน
เรือ่งราคาและเงือ่นไขด้านการค้าอ่ืนๆ 

3. การจดัหาวตัถดุบิ 
ทมีจดัหาวตัถุดิบรบัผดิชอบการจัดหาเฟอร์โร อลัลอยด์  วัสดทุนไฟและวัสดปุรุงแต่งที่
ใช้ในกระบวนการหลอมเหลก็ด้วยเตาไฟฟ้า โดยด�าเนนิงานจดัหาภายใต้ความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชดิระหว่างฝ่ายจดัหาของบรษิทักับหน่วยงานจัดหาของบรษิทัในกลุม่ทาทา สตี
ลในอนิเดยี และสงิคโปร์ โดยเป้าหมายหลกัคอืการหาแหล่งวตัถดุบิทีม่คีณุภาพเหมาะสม
กบัคณุค่า และราคาทีเ่หมาะสมส�าหรับกลุ่มบริษทั

มกีารร่วมมอืประสานงานกบัผูใ้ช้งานอย่างต่อเนือ่งส�าหรบัโครงการความเป็นเลศิด้าน
จดัหา (Procurement Excellence Project : PEP) และการใช้กลยทุธ์การจัดหาไป
ยงัผูผ้ลติโดยตรงในแหล่งทีเ่ป็นประเทศท่ีมีต้นทุนต�า่ได้แก่ จีน อนิเดีย ไต้หวนั รสัเซยี 
มาเลเซีย ปากีสถาน  เนือ่งจากผู้ผลิตบางรายในจีนได้รบัผลกระทบจากนโยบายเร่ืองสิง่

แวดล้อมทีเ่ข้มงวดของรัฐบาลในขณะน้ี  นอกจากน้ี ยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั
ส�าหรบัวตัถดุบิทีม่ผู้ีขายรายเดยีว หรอืน้อยรายอีกด้วยเพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบ
จากภาวะผนัผวนของตลาดจีน  บริษัทใช้กลยทุธ์การจดัหาตรงจากผูผ้ลติด้วยการตกลง
ยนืราคา เช่น วัสดใุนกลุ่มสารปรุงแต่งน�า้เหลก็

4. บรกิารโลจสิตกิส์ 
งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าวัสดุ มีการประสานงานและ
ท�างานอย่างใกล้ชดิระหว่างหน่วยงานจดัหาโลจสิตกิส์และผูใ้ห้บริการ เป้าหมายหลักคือ
การจดัการขัน้ตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวธิทีีจ่ะท�าให้สนิค้าขนส่งได้ตรงตามเวลา
ทีต้่องการ ด้วยต้นทนุทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกบันโยบายความปลอดภยั 

ช่วงรอบปีทีผ่่านมามีแนวทางพฒันากระบวนการวางแผนการน�าเข้าและโลจสิตกิส์ โดยมี
การศกึษาหาวธิกีารขนถ่ายสนิค้าวธิใีหม่ซึง่จะช่วยท�าให้มคีวามปลอดภัยในการปฏบิตักิาร
มากข้ึน และมต้ีนทนุทีต่�า่ลง เช่น การเปลีย่นวธิขีนถ่าย Pig Iron โดยใช้รถ Tipping trailer 

5. การจัดหางานบรกิาร
หน้าทีห่ลกัของหน่วยงานนี ้ คอื การจดัหางานบริการส�าหรับโรงงานทัง้ 3 โรงงาน จงึ
ต้องร่วมมอืระหว่างหน่วยงานจดัหางานบริการและผูใ้ช้งานในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่
ขบัเคลือ่นให้บริษทัมต้ีนทนุด้านงานบริการมใีนระดับทีเ่หมาะสม หน่วยงานจดัหางาน
บริการกระจายอยูท่ัง้ 3 โรงงานเพ่ือจะได้ท�างานร่วมกบัผูใ้ช้งานได้อย่างใกล้ชดิ และเพือ่
สะท้อนมมุมองทีแ่ตกต่างกนัของจ�านวนผูรั้บเหมาเมือ่เทยีบกบัปริมาณงานทัง้หมด บรษิทั
ได้มกีารทบทวนอตัราการว่าจ้าง และปรบัปรงุโครงสร้างราคาการจ้างงานให้สอดคล้องกับอตัรา
ค่าจ้างแรงงานตามทีร่ฐับาลก�าหนด  เพือ่สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิละเป็นธรรมในการจ้างงาน

อนึง่ ส�าหรบังานบรกิาร บรษิทัยงัคงด�าเนนิงานภายใต้หลกัการทีส่�าคญั 2 ประการ ได้แก่ 
การคดัเลือกผูร้บัเหมาทีต่ระหนกัและปฏบิตังิานตามหลกัความปลอดภยัในการท�างาน 
รวมถงึต้องด�าเนนิตามนโยบายความปลอดภยัของผูรั้บเหมาของบรษัิท ส่วนอกีประการ
หนึง่คือ การท�าสญัญาภายใต้โครงสร้างราคาท่ีก�าหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน

6. การสนบัสนนุงานจดัหา และรายงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการจดัหาของบริษัท ทาทา สตลี หน่วยงานจดัหา บรษิทั 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับนโยบายให้ด�าเนนิการจัดหาภายใต้รูปแบบการด�าเนิน
การจดัหา ซึง่ได้มกีารพัฒนากรอบการท�างาน ปรับปรุงฐานข้อมลู ระบบการจัดเก็บ
ข้อมลูและรายงานให้มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทัง้จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกบริษัท

ในเร่ือง องค์กรแห่งดจิิตอล (Digital Organization) บริษัทได้มแีผนการท่ีจะพฒันาเพือ่
ยกระดบัระบบงานจดัหาให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน ด้วยการเร่ิมใช้ระบบ SAP ARIBA 
ภายในปีการเงิน 2561 ซึง่จะช่วยให้ระบบงานจัดหามคีวามโปร่งใส การจดัเก็บเอกสาร
และข้อมลูแบบรวมศุนย์อย่างเป็นระบบ และ การบริหารสญัญา  การด�าเนนิโครงการ
นีห้น่วยงานสารสนเทศกลางของ ทาทา สตลีอินเดยีจะเป็นท่ีปรึกษาและช่วยสนบัสนนุ 
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7. การจดัการพัสดุ
หน่วยงานมหีน้าทีบ่รหิารและจดัการพสัดสุ�าหรบัการผลติของโรงงาน  โดยรบัผดิชอบ
การจดัเกบ็วสัดอุะไหล่ วสัดสุิน้เปลอืงเพือ่บรกิารให้กบัหน่วยงานการผลติและซ่อมบ�ารงุ
ได้ในเวลาทีต้่องการ ในขณะเดยีวกันยงัต้องควบคุมมูลค่าของวัสดุคงคลังให้อยูใ่นระดบั
ทีเ่หมาะสม  เพือ่เป็นการปรบัปรงุกระบวนการท�างาน จงึได้มกีารไปศกึษาและแลก
เปลีย่นข้อมลูด้านการบรหิารและจดัการพสัดกุบับรษิทั ทาทา สตลี อนิเดยี เพือ่ปรบัปรงุ
กระบวนการจดัหาและการจดัเกบ็ของวสัดกุลุม่ทีม่กีารเบกิใช้งานประจ�า และกลุม่ทีเ่บกิ
ใช้นานๆครัง้  เพ่ือจะใช้กลยทุธ์การบรหิารจัดการวัสดุในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมยิง่
ขึน้ ในปีการเงนิ 2560 ท่ีผ่านมาบริษทัมีสภาพคล่องเพิม่ขึน้ จากการลดปรมิาณการจัด
เกบ็วัสดุคงคลงัทีล่งถงึ 100 ล้านบาท 

บรษิทัให้ความส�าคญักบัการจดัมาตรฐานวสัดขุองทัง้ 3 โรงงานเพือ่รวมปรมิาณการสัง่ซือ้ 
รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการการวางแผนสั่งซื้อวัสดุอะไหล่ต่างๆ การด�าเนินการ
ดงักล่าวจะช่วยปรบัปรงุปรมิาณวัสดคุงคลงัให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม และสอดคล้อง
กบัแผนซ่อมบ�ารุงอกีด้วย

ปัจจัยความเสี่ยงในการจัดหา
1. ความผนัผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถดิุบหลกั
วัตถุดิบหลักส�าคัญส�าหรับกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัท คือ เศษเหล็ก ซ่ึงจะมี
การเปลีย่นแปลงราคาไปตามอปุสงค์และอปุทานของเศษเหล็กจากทัง้ในประเทศและ 
ต่างประเทศ ในปีทีผ่่านมาตลาดเศษเหล็กมคีวามผันผวนของราคาค่อนข้างสูง อันเนือ่งมา
จากการเปลีย่นแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบที่
เกดิจากบรโิภคสนิค้าเหลก็ของจีนท่ีลดปรมิาณลง

บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้พฒันาให้มกีระบวนการ การวางแผนผลติแบบ
บูรณาการ ซึง่มกีารประสานการท�างานระหว่างหน่วยงานจัดหาวัตถดุบิ และหน่วยงาน
ขายสนิค้าส�าเร็จรปูเพือ่ตอบสนองต่อตลาดทีม่กีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ รวมถงึมกีาร
ลดปัจจยัความเสีย่งดังกล่าวโดยการตดิตามสถานการณ์ราคาวตัถดุบิอย่างใกล้ชดิและ
วเิคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถดุบิเพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในการสัง่ซ้ือ
และบรหิารจัดการสนิค้าคงคลงัอย่างเหมาะสม เพือ่ลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ราคาวตัถุดบิ นอกจากน้ี มีการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบัผู้จัดจ�าหน่ายเพือ่สามารถจดัหา
วตัถดิุบทีม่คุีณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมกับแผนการผลิตของบรษิทั เพือ่เป็นการลด
ปัจจัยความเสีย่งทางด้านความผันผวนของราคาวัตถดุบิลงได้

2. การจดัหาจากผูข้าย/ผูผ้ลิตรายเดียว
จากแนวทางด�าเนนิงานจดัหาทีก่�าหนดไว้ บรษิทัพยายามทีจ่ะให้มผีูจ้�าหน่ายอย่างน้อย 3 
รายในแต่ละวสัดุทีจ่ดัหา อย่างไรก็ดยีงัมวีสัดบุางประเภททีย่งัมผู้ีขายน้อยราย อันเนือ่งมา
จากลกัษณะเฉพาะของวสัดนุัน้ซึง่หน่วยงานจดัหาได้จัดท�าวธิกีารลดความเสีย่งจากการมี
ผูข้ายน้อยรายในหลายระดับ เช่น การท�างานร่วมกบัผู้ใช้งานผ่านคณะท�างาน Strategic 
Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุน้

ให้ผูใ้ช้งานทดลองใช้วสัดใุหม่ๆ แหล่งใหม่ๆเพือ่เพ่ิมแหล่งจ�าหน่ายให้เป็นทางเลือกให้มี
มากข้ึน กรณทีีย่งัมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้สนิค้านัน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ จะต้องมกีาร
สร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวและพฒันาเป็นแผนงานปรับปรงุร่วมกบัผูข้ายในการสร้าง
มลูค่าเพ่ิม ผ่านโครงการปรับปรุงต่างๆอย่างต่อเนือ่ง มีการทบทวนประจ�าปีร่วมกบัผู้ใช้
งาน และขออนมุติัเลอืกแหล่งขายนัน้จากผูม้อี�านาจต่อไป    

3. ปัจจยัความเสีย่งทางด้านความสม�า่เสมอของคณุภาพ
และปรมิาณของวตัถดุบิหลกั
ทางบริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้มกีารประเมนิปัจจยัความเสีย่งส�าหรบัการจดัหา
วตัถุดบิ โดยปัจจัยความเสีย่งทีส่�าคญั คอื วตัถุดบิจ�าพวกเฟอร์โร อัลลอยส์ เนือ่งจากไม่
สามารถหาสนิค้าทดแทนของสนิค้าประเภทดงักล่าวได้ในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถึงการ
ควบคุมระดบัราคาเป็นไปได้ยากเนือ่งจากระดบัราคาแปรผนัตามอปุสงค์และอปุทาน
ของตลาดโลก จงึท�าให้การจัดหาวตัถดุบิมปัีจจยัเสีย่งดงักล่าวข้างต้น ทางบรษิทัได้มี
การป้องกนัความเสีย่งโดยท�างานร่วมกบั Lead buyer ใช้กลยทุธ์ในการจดัหาร่วมกัน 
รวมถงึมกีารรวบรวมปรมิาณการซ้ือระหว่างกลุม่บรษิทัทาทา สตลี ท้ังในประเทศไทย 
อนิเดยี สงิคโปร์ และยโุรป เพือ่เพิม่อ�านาจในการต่อรองมากขึน้ อกีทัง้สามารถเพิม่
ความมั่นใจจากการจัดหาจากแหล่งจ�าหน่ายท่ีน่าเช่ือถือทางด้านคุณภาพ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการลดความเสีย่งทางด้านความสม�า่เสมอของคณุภาพและปริมาณของวตัถดุบิที่
ส�าคญัต่อกระบวนการผลติ

ส�าหรับวตัถุดบิอ่ืนๆ เช่น ก๊าซธรรมชาต ิ ซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลงิหลกัในกระบวนการผลติ 
ทางบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) มกีารป้องกนัความเสีย่งโดยมกีารจดัท�าสัญญา
ระยะยาวกับผู้ผลิตที่เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคาและมัน่ใจได้ว่าจะสามารถมผีลติภณัฑ์เพือ่
ใช้ในกระบวนการการผลติอย่างต่อเนือ่ง

4. ปัจจยัความเสีย่งทางด้านการขาดแคลนแรงงาน
ลกัษณะแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมอื และแรงงานทัว่ไป ส�าหรบั
แรงงานฝีมอื บริษทัมนีโยบายในการ จดัฝึกอบรมทีจ่�าเป็นให้ การปรบัปรงุสวสัดกิาร 
และการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้มีนโยบายการจ่ายค่าแรงล่วงเวลา 
รวมถึงมกีารจ่ายชดเชยเพ่ิมเตมิ กรณทีีต้่องท�างานในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามเสีย่ง เช่น 
การท�างานท่ามกลางฝุน่ควันหรือ ความร้อน เป็นต้น ทัง้น้ี เพ่ือเป็นแรงจงูใจและพัฒนา
ฝีมอืแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลผลติให้แก่บริษัท

ส่วนแรงงานทัว่ไป บริษัทใช้ผูรั้บเหมาในการด�าเนนิงาน และมกีารจดัหาการประกนั
อุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการท�างานให้ อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุ่มนี้มีแนวโน้ม
ขาดแคลน เน่ืองจากอุปสงค์แรงงานมกีารขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดงันัน้ เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง บรษิทัจงึได้จัดหาแรงงานถูกกฎหมาย
จากประเทศใกล้เคยีง เช่น เมยีนมาร์ ลาว และกมัพูชา เพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนนิงาน
ของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนือ่งไม่สะดดุจากการขาดแคลนแรงงาน
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จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจัดหา
ประเดน็ส�าคญัอกีประเดน็หนึง่ท่ีทางบรษิทัให้ความส�าคัญนอกเหนอืจากคณุภาพของ
ผลติภัณฑ์ คือจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ โดยทางบรษิทัได้ปฏิบตัติามจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธรุกจิซึง่รับนโยบายหลักมาจากบริษทัแม่ หรอื Tata Code of Conduct :  
TCoC อย่างเคร่งครดัและมุง่เน้นการท�างานให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัของการจดัหาทัว่
ทัง้กลุม่บรษิทัทาทา สตลี ดงันี้
• สร้างความเชือ่มัน่ในความเป็นเอกภาพท่ีปรากฏต่อธุรกิจ
• มอบคณุค่าและนวตักรรมท่ีสูงสุดต่อสัมพนัธภาพของคู่ค้าและผู้ใช้บริการ
• ยดึมัน่ต่อพนัธสญัญาทีท่�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รบัการปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีม
 และเหมาะสม
• ปรบัปรงุระบบการท�างานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดยีวกันเพือ่การพัฒนา
 กลยทุธ์การจดัหา
• สนับสนนุให้มกีารปฏบิตังิานโดยใช้เครือ่งมือและมาตรฐานเดยีวกันในหน่วยงาน
 จดัหา
• สนับสนนุการปฏบัิตติามสญัญาเพือ่ให้บรษิทัได้รบัประโยชน์สูงสุด
• รกัษามาตรฐานสงูสดุของจรยิธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการด�าเนนิ
 ธรุกิจ

ภาวะอุตสาหกรรม
ตลาดภายในประเทศ
1. เหลก็เส้นก่อสร้าง
บรษัิทจ�าหน่ายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายในกรงุเทพ และจงัหวดัต่างๆ ทกุภมิูภาค อีกท้ัง
จ�าหน่ายโดยตรงแก่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการภายใต้เครือ่งหมายการค้า 
ทาทา ทสิคอนท่ีเป็นท่ีรูจ้กั และยอมรบัในประเทศไทย และประเทศเพือ่นบ้าน โดย
บรษัิทท�าการประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ วิทย ุ ส่ิงพมิพ์ และรถสาธารณะท้ัง
ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  

บริษัทมีการเพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายรายใหม่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยโดยการประเมนิตามศกัยภาพ และความต้องการของแต่ละพืน้ท่ี อีกท้ัง
จดักจิกรรมทางการตลาดในรปูแบบต่างๆ แก่ลกูค้าทกุกลุม่อย่างสม�า่เสมอ โดยในช่วง 
2 ปีทีผ่่านมา มกีารกระจายสนิค้าไปยงัคลังตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่  เชยีงราย สงขลา 
สรุาษฏร์ธาน ีและอดุรธาน ีเพือ่อ�านวยความสะดวกในการรบัสนิค้าของลกูค้าตามภูมภิาค
ต่างๆ และกระจายสนิค้าไปยงัลกูค้ารายย่อยได้

อกีทัง้ บริษทัมทีมีพัฒนาตลาด ท�าหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้ทางด้าน
เทคนคิของผลติภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กต้านแรงส่ันสะเทือนแผ่นดนิไหว เหล็กเส้นรับแรง
สงู SD50 เหลก็ตดัและดดัส�าเร็จรปู เหล็กปลอกส�าเรจ็รปู และเหล็กเดอืยส�าเร็จรูป ไป
ยงัผูอ้อกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผูรั้บเหมา
ก่อสร้าง อกีทัง้สอนตวัแทนจ�าหน่ายของบรษัิทให้มคีวามรูท้างด้านเทคนคิ และจดุขาย
ของผลติภณัฑ์ใหม่เหล่านีอ้ย่างสม�า่เสมอ 
 

2. เหลก็ลวด
บริษัทจ�าหน่ายแก่ผูผ้ลติลวดเหลก็โดยตรงเป็นหลกั และมีบางส่วนผ่านตวัแทนจ�าหน่าย   
อีกทัง้บริษัทมีการปรับปรุง และพัฒนาสนิค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนือ่งผ่านทมีงาน
บริการลกูค้า ซ่ึงประกอบไปด้วยฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาด และการขาย  ฝ่ายรบัประกัน
คณุภาพ และพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่  และส่วนวางแผนการผลติ โดยจะเข้าประชมุกับ
ลกูค้าเป็นประจ�า และท�างานเชิงรกุกบัลกูค้าในการพฒันาและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง ใน
ปีทีผ่่านมา บรษิทัมุง่เน้นในการพัฒนาสนิค้าให้มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบักระบวนการผลติ 
และสนิค้าส�าเร็จรูปของลกูค้า อาทิเช่น บริษัทได้เร่ิมทดลองเหล็กลวดส�าหรบัน�าไปผลติ
ลวดเหลก็เสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซ่ึงเป็นลวดเหลก็คุณภาพสงู เป็นต้น

3. เหลก็รปูพรรณขนาดเลก็
บริษทัจ�าหน่ายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายในกรงุเทพ และจงัหวดัต่างๆ ทกุภมิูภาค และในปีท่ี
ผ่านมาบริษทัมกีารเพิม่ตวัแทนจ�าหน่ายรายใหม่ในจงัหวดัตามภมูภิาคต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพ 
อีกทัง้จดักจิกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
มากข้ึน อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารเข้าพบผูใ้ช้งานปลายทาง อาทเิช่น กลุม่โรงงานผู้ผลิตชิน้ส่วน
งานการไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือรับฟังความต้องการสนิค้า
ในอนาคต และ ความคาดหวงัของสนิค้า และบรกิารในอนาคต เพือ่ได้น�ามาวางแผนเพือ่
ปรับปรุงและสอดคล้องกบัความต้องการดงักล่าว

4. เหลก็เพลา
บริษัทจ�าหน่ายแก่ผูผ้ลติส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผูผ้ลติเหลก็เพลาขาวโดยตรง

5. เหลก็ตดั และดดัส�าเรจ็รปู
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพ และจงัหวดัต่างๆ ทุกภมูภิาค อกีทัง้
จ�าหน่ายโดยตรงแก่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัมี
การลงทนุขยายการผลติในเฟส 3 ทีโ่รงงาน เอน็.ท.ี เอส.ชลบรุ ี ท�าให้มกี�าลังการผลิต
รวมถงึ 10,000 ตนัต่อเดอืน และมกีารลงทนุเครือ่งจกัรใหม่ส�าหรบัเหลก็ปลอกส�าเรจ็รปู
ทีโ่รงงานเหลก็สยาม (2001) สระบุร ี เพือ่รองรบัความต้องการทีส่งูขึน้ในภาคเหนอื และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ของไทย  และบรษิทัได้จดัตัง้ทมีบรหิารงานโครงการเพือ่จะได้
ประสานงานกบัผูจ้ดัการโครงการของลกูค้าในเร่ืองการวางแผนผลติ และจดัส่งสนิค้าให้
สอดคล้องกบัความต้องการของโครงการ และทันเวลา
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ตลาดส่งออก
บรษิทัส่งออกเหลก็เส้นและเหลก็ลวดไปยงัประเทศเพือ่นบ้านในแถบประเทศอาเซยีน เช่น ลาว กมัพชูา เมยีนมาร์ อนิโดนเีซีย และฟิลปิปินส์ โดยผ่านทางเครอืข่ายของผูแ้ทน
จ�าหน่ายและขายตรงถึงลูกค้า นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TATA TISCON ไปยงัประเทศอินเดีย โดยได้รับการสนบัสนนุ จากเครอืข่าย
กระจายสนิค้าของ ทาทา สตลี อินเดยี  ในระว่างปีท่ีผ่านมา บรษิทัได้การรับรองมาตรฐาน เพ่ือส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์  และบริษัทมสีดัส่วนการขายส่ง
ออก ประมาณร้อยละ 7 ของยอดขายรวมของปีท่ีผ่านมา

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในปี 2559 ความต้องการใช้เหลก็ของโลกจากสถาบนัเหลก็โลกอยูท่ีป่ระมาณ 1,501 
ล้านตนัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.2 เมือ่เทียบกับปีท่ีผ่านมา (ท่ีมา:สถาบันเหล็กและเหลก็กล้า
แห่งประเทศไทย)  และความต้องการใช้เหลก็ของไทยอยูท่ี่ 19.30 ล้านตนั เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 15 เม่ือเทยีบกับปี 2558โดยมปีรมิาณการน�าเข้าอยูท่ี่ 12.61 ล้านตนั คดิเป็น
ร้อยละ 65 ของความต้องการ และเพิม่ข้ึนถงึร้อยละ 10 เมือ่เปรียบเทยีบกบัปีก่อน  
ดังตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย 

ปี ปริมาณ
การผลิต 
(ล้านตัน)

การเติบโต 
(ร้อยละ)

น�าเข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
 (ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)

การเติบโต
 (ร้อยละ)

น�าเข้า
(ร้อยละของ

ความต้องการใช้)

2559 8.00 23 12.61 10 1.29 8 19.30 15 65

2558 6.50 -4 11.44 -4 1.20 -11 16.74 -4 68

2557 6.80 -4 11.90 -3 1.35 -4 17.35 -3 69

2556 7.12 1 12.25 9 1.40 0 17.97 6 68

2555 7.02 1 11.29 25 1.40 4 16.91 15 67

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวของประเทศไทยอยูท่ี ่ 7.57 ล้านตนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 23   
เนือ่งจากการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นส่วนส�าคญั โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค 
เช่น รถไฟฟ้า ถนน เข่ือน และสะพาน เป็นต้น แต่ด้านการลงทนุภาคเอกชนยงัคงชะลอ
ตวั และในปีทีผ่่านมาราคาเหลก็ในตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู เนือ่งจากความต้องการใน
ประเทศจนีสงูขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั การเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุบิ โดยเฉพาะ แร่เหลก็ 
และถ่านหนิ  และประเทศจนีมนีโยบายลดก�าลงัการผลติส่วนเกนิในอุตสาหกรรมเหลก็
ประมาณ 150 ล้านตนัตัง้แต่ปี 2558-64  ซึง่มผีลต่อความรู้สกึของตลาด ท�าให้ตวัแทน
จ�าหน่ายมกีารสัง่ซ้ือเพือ่เกง็ก�าไร ท�าให้มกีารเก็บสตอ็คสนิค้าสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งจนถึง
เดอืนมนีาคม 2560
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ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ
คูแ่ข่งของบรษัิทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
1.  ผูผ้ลิตทีมี่เตาหลอมแบบไฟฟ้า  (EAF หรอื Induction Furnace) จัดหาเศษเหลก็ทัง้

ภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ เพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติผลติภณัฑ์
กึง่ส�าเรจ็รปูทีเ่รยีกว่า เหลก็แท่ง ซึง่จะถกูน�าไปผลติผลิตภณัฑ์ส�าเรจ็รปู เช่น เหลก็
เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณและเหล็กพเิศษต่อไป 

2.  ผูผ้ลติทีไ่ม่มเีตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จะซ้ือเหล็กแท่งในตลาด เพือ่การผลติเป็น
ผลติภัณฑ์ส�าเรจ็รูป  

เมือ่พจิารณาก�าลงัการผลิตโดยรวม กับความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศ จะเหน็ว่า
ยงัคงมกี�าลงัการผลติเหลอืเพยีงพอท่ีจะรองรบักับความต้องการใช้ในอนาคตได้อกีมาก 
ในปีท่ีผ่านมาธรุกจิเหลก็มกีารแข่งขนัสูงท้ังผู้ผลิตภายในประเทศ และผู้น�าเข้าเหล็กโดย
เฉพาะจากประเทศจนี  ซึง่พบว่าไทยมกีารน�าเข้าเหลก็จากประเทศจนีเพิม่ขึน้ร้อยละ 11 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  จะเหน็ว่าประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดส่งออกทีส่�าคญัของ
จนี ดังนัน้บรษิทัยงัคงตดิตามสถานการณ์การน�าเข้าเหลก็จากประเทศจนีอย่างใกล้ชดิ 
และร่วมมอืสมาคมเหลก็ต่างๆ ของไทย ในการให้ข้อมลูความเสียหายของอุตสาหกรรม
เหลก็ทีเ่กดิจากการทุ่มตลาดกับกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนือ่งและทันกาล ในปีทีผ่่าน
มา รฐับาลไทยประกาศอตัราภาษใีหม่ตอบโต้การทุม่ตลาดจากประเทศจนี ในกลุม่เหลก็
ลวดคาร์บอนสงู (HCWR) และก�าลงัพิจารณาปรบัมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดในกลุม่
เหลก็ลวดคาร์บอนต�า่ (LCWR) ท�าให้การน�าเข้าเหล็กจากประเทศจีนลดลงในช่วงคร่ึงปี
หลงั แต่การแข่งขันภายในประเทศสงูขึน้ เนือ่งจากผูผ้ลติบางรายในประเทศมกีารลงทนุ 
และร่วมลงทนุในการปรบัปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตเหล็ก 

ตลาดส่งออก
บรษิทัมุง่เน้นการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา
เมยีนมาร์ เวยีดนาม และอนิโดนเีซยี รวมทัง้ยงัมกีารส่งสนิค้าเหล็กเส้นไปยงัประเทศ
อนิเดียอีกด้วย เพือ่ให้ได้มาซึง่รายรบัสูงสุด 

คูแ่ข่งหลกัในประเทศลาว และกมัพชูา คอื ผูผ้ลติเวยีดนาม ส่วนในประเทศเมยีนมาร์ 
คือ ผู้ผลิตจีน แต่สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย (Made in Thailand) โดยเฉพาะ   
ทาทา ทสิคอน  ได้รบัความนิยม ในประเทศเพือ่นบ้าน เนือ่งจากบรษิทัมีการพฒันาระบบ
เครอืข่ายของผูแ้ทนจ�าหน่ายอย่างแขง็แกร่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2560

กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิโลกไว้
ทีร่ะดบัร้อยละ 3.4 ซึง่สงูข้ึนเนือ่งจากการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิของสหรฐัอเมริกา 
ยโุรป และญ่ีปุน่ เป็นหลัก เศรษฐกิจจนียงัคงชะลอตวัลงทีร่ะดบัร้อยละ 6.5   เศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงเติบโตในอัตราท่ีสูง ส่วนเศรษฐกิจของไทยจะเติบโต
ทีร่ะดบัร้อยละ 3.3 โดยได้แรงส่งจากการลงทนุภาครัฐเป็นส�าคญั อาทเิช่น โครงการ
รถไฟทางคู ่  โครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ  โครงการขยายสนามบนิ โครงการขยายท่าเรอื
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก เป็นต้น และอีกปัจจยัหนึง่ในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกจิ คอืภาคการท่องเท่ียว การส่งออก และการใช้จ่ายของเกษตรกร สูงขึน้กว่าปี
ทีผ่่านมา การเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศเพ่ือนบ้าน ลาว กมัพูชา และ เมยีนมาร์  
ยงัคงสงูกว่าร้อยละ 6 ซึง่เป็นโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะผูผ้ลติเหล็กของภมูภิาค
อาเซียน และไทย 

อย่างไรกต็าม บรษิทัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัมาตรการปกป้องทางการค้า ทัง้ในรูปแบบ
มาตรการทางด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของประเทศต่างๆ ที่ประกาศออกมามากขึ้น 
ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงอาจส่งผลด้านลบกับระบบการค้าเสรีของโลก  

ด้านความต้องการใช้เหล็กโลกทางสถาบนัเหล็กโลกประมาณการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในปี 
2560 และในประเทศจนีประมาณการใช้เหลก็ลดลง ในส่วนของความต้องการใช้เหลก็
ของประเทศไทยทางสถาบนัเหลก็ และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทยประมาณการเพิม่ขึน้
เลก็น้อยอยูท่ีร่ะดบั 19.51 ล้านตนั โดยผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาวทางบริษทั ประมาณ
การไว้ทีร่ะดบั  7.80 ล้านตนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ตามภาคการก่อสร้าง โดยความต้องการ
เหลก็ ส่วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างภาครัฐเป็นหลกั ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชน
คาดว่าน่าจะเตบิโตข้ึนกว่าทีผ่่านมาไม่มากนัก ในส่วนการน�าเข้าเหล็กกย็งัเป็นปัจจยัที่
กดดันส�าคัญของอุตสาหกรรมเหล็กไทย อีกทั้งการที่ประเทศจีนได้ปรับลดก�าลังการ
ผลติ ท�าให้เครือ่งจกัรเก่าซึง่ส่วนใหญ่เป็นเตาหลอมแบบเหนีย่วน�าไฟฟ้า (Induction 
furnace) ได้ย้ายฐานการผลติมาในอาเซยีน และประเทศไทย ในปีทีผ่่านมา มาตรฐาน 
มอก. ใหม่ของเหลก็เส้นได้ประกาศใช้ โดยมาตรฐานใหม่ ได้อนญุาตให้เหลก็เส้นทีผ่ลิต
จาก เตาหลอมแบบเหนีย่วน�าไฟฟ้า (Induction furnace) สามารถขอมาตรฐาน มอก. 
ได้ในขณะเดยีวกนัจะท�าให้การน�าเข้าเหลก็เส้นยากขึน้ และช่วยส่งเสรมิให้มกีารผลติ 
และการขายเหลก็เส้นจากภายในประเทศเท่าน้ัน  
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ความเสี่ยงของธุรกิจ
บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย)  ได้น�าระบบการบริหารจดัการความเสีย่ง (Enterprise 
Risk Management – ERM)  และโครงสร้างการบริหารมาใช้โดยมพีืน้ฐานตามแนว
ปฏบัิติของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 และยงัสอดคล้องกับแนวทางของกลุม่
บรษัิท ทาทา สตลี การบรหิารจัดการความเส่ียงเป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการวางแผน
ระยะยาวเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืขององค์กร ซ่ึงช่วยให้มกีารคาดการณ์ไปข้างหน้า ท�าให้
บรษิทัสามารถบรหิารความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้เพือ่เป็นการบรรเทาผลกระทบจากความ
เสีย่งต่างๆ ท่ีจะเกดิข้ึน ในขณะเดยีวกนักจ็ะช่วยให้บรษิทัสามารถแสวงหาโอกาสทีม่ี
อยู ่ เพือ่ก่อให้เกดิผลประโยชน์ทางด้านธรุกจิต่อไป รายการความเสีย่งทีบั่นทกึไว้จะได้
รบัการพจิารณาทบทวนในการประชมุประจ�าเดอืนของคณะกรรมการบรหิารของ TSTH 
โดยหน่วยงานเจ้าของความเสีย่งแต่ละรายการจะรายงานสถานะของแผนปฏบิติัการลด
ความเสีย่งและแนวโน้มของข้อบ่งชีเ้ตือนภัยความเส่ียง ขัน้ตอนท่ีคล้ายคลึงกนันีจ้ะถูก
น�าไปปฏิบตัใินแต่ละระดบัส่วนและระดบัฝ่าย ความเคล่ือนไหวของรายการความเสีย่ง
จะเป็นทีเ่ข้าใจโดยทัว่กันผ่านแผนท่ีเตอืนความเส่ียงของบรษิทั

การท่ีบรษิทัด�าเนนิธรุกิจในอตุสาหกรรมเหล็ก บรษิทัจะต้องเผชิญกับความเสีย่งในการ
ด�าเนนิธุรกิจในหลายด้าน ทัง้ด้านการค้า การปฏบิตักิาร ด้านเทคโนโลยีส่ารสนเทศ และ
ด้านทรพัยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตนุี ้บรษัิทจึงได้จัดท�าและรวบรวมความเสีย่งของ
ธรุกจิทัง้หมด ตลอดจนได้วเิคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการ
ตลาดโดยละเอยีด และได้ก�าหนดแผนรบัมอืกบัความเสีย่งโดยมผีูร้บัผิดชอบในด้านต่างๆ 
ส�าหรับความเส่ียงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี และซ ีโดยประเมนิตามโอกาสท่ีจะเกดิข้ึน
และผลกระทบทีมี่ต่อธรุกจิ โดยความเส่ียงประเภทเอ ถือว่ามีความเส่ียงสูง

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัถกูประเมนิประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเส่ียงโดยผูต้รวจ
ประเมนิภายนอก และได้คะแนนจากการประเมนิท่ี “ระดบับรูณาการ” (3.97 จาก
คะแนนเตม็ 5) โดยข้อแนะน�าจะช่วยให้บรษิทัสามารถเปล่ียนแปลงไปสู่องค์กรความ
เป็นเลศิในเรือ่งการจดัการความเส่ียง

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้อมแนวทางในการบริหาร
จดัการปรากฏอยูใ่นรายงานต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความต้องการใช้เหลก็ของไทยมคีวามสมัพันธ์กบัอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ของประเทศ โดยอัตราการเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ในปี 2559 ทีผ่่านมาและปี 2560 จะข้ึนอยูกั่บการลงทุนของภาครฐัเป็นหลกั ถ้า
การลงทนุภาครฐัไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ จะกระทบกับการลงทนุภาคเอกชน และต่อ
เน่ืองไปยงัความต้องการใช้เหลก็ของไทย  อกีท้ังยงัคงมกีารน�าเข้าเหล็กจากจนีเพ่ิมมาก
ขึน้  ท�าให้ปรมิาณการผลติและการขายเหลก็ของผูผ้ลติเหล็กในประเทศได้รบัผลกระทบ  
มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดทีป่ระกาศโดยรฐับาลและการประกาศมาตรฐาน มอก.ใหม่
ช่วยให้สภาพตลาดกลบัมามเีสถยีรภาพขึน้บ้าง ในช่วงปีทีผ่่านมา บรษิทัได้เสริมความเข้ม
แขง็ในการจดัส่งเหลก็เส้นคณุภาพสูง เพิม่ก�าลังผลิตเหล็กเส้นตดัและเหล็กดดัส�าเร็จรูป
พร้อมใช้งานซ่ึงมแีนวโน้มเตบิโตเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา และมีการสร้างแบรนด์ ทาทา 
ทิสคอน ผ่านทางสงัคมออนไลน์  กจิกรรมทางการตลาดช่วยสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

และผูใ้ช้งาน ด้วยปัจจยัเหล่านีบ้รษัิทได้เปิดคลงัสนิค้าเพิม่ขึน้ทัง้ในภาคเหนอื ภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงระดับการบรกิารให้ดย่ิีงขึน้

ทมีงานบริการลกูค้าได้ช่วยรวบรวมความต้องการและประเดน็ปัญหาเฉพาะของลกูค้า 
และด�าเนนิงานในเชงิรกุด้วยการออกแบบผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 
การพฒันาผลติภณัฑ์ดังกล่าวอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของผูเ้ชีย่วชาญทางด้านเทคนคิ 
จากฝ่ายประกนัคณุภาพและพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ นอกจากน้ี บริษัทยงัใช้ทรพัยากรจาก
ระดบัภมูภิาคอาเซยีนและจากกลุม่บริษัท ทาทา สตลี ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านเทคนคิดงักล่าว
ยงัได้ให้ค�าแนะน�ารวมทัง้การแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานอย่างครบถ้วน

บรษิทัยงัให้ความส�าคญัต่อความพยายามการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กลุม่ประเทศในอาเซยีนและอนิเดยี เพือ่เป็นอกีหนึง่มาตรการในการลดความผันผวนของ
ความต้องการเหลก็ภายในประเทศ ในขณะเดยีวกนัยงัสามารถขยายฐานลกูค้าและสร้าง
แบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นทีน่ยิมในตลาดใหม่ในภมูภิาคอาเซียน 

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากความต้องการวัตถดุบิ (เศษเหล็กในประเทศ) ทีม่ปีรมิาณความ
ต้องใช้สงูกว่าปริมาณทีส่ามารถตอบสนองได้ อีกทัง้ยงัมคีวามผนัผวนทางด้านราคาทีค่่อน
ข้างสงู ซึง่ความผนัผวนนีไ้ด้รบัผลมาจากการเปลีย่นแปลงจากตลาดต่างประเทศ ในส่วน
ของความเสีย่งด้านความไม่แน่นอนของราคา บรษิทัได้มกีารบรหิารความเส่ียงนี ้ด้วยการ
รักษาระดบัสมดลุระหว่างวตัถุดบิคงคลงัและปริมาณยอดขายทีม่อียู ่  ในขณะทีค่วาม
เสีย่งของเร่ืองการแข่งขันในตลาด บริษัทได้ใช้กลยทุธ์การใช้งานวตัถุดบิทางเลอืก และ
เศษเหลก็ต้นทนุต�า่ให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ ซึง่ได้กลายมาเป็นตวัแปรส�าคญัทีช่่วย
ในเร่ืองการบริหารต้นทุนของบริษัท

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงขนาดเล็ก 
(MBF)
ราคาถ่านโค้กและแร่เหล็กที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ
เศษเหลก็ บงัคับให้บริษัทต้องหยดุการผลติเตาถลงุต่อไป ผูบ้ริหารของกลุม่บรษิทัก�าลงั
เร่งมองหาทางเลอืกในการจ�าหน่ายเตาถลงุดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
การผลติเหลก็มคีวามเสีย่งด้านการท�างานและความเสีย่งของสภาพแวดล้อมในการท�างาน
อยูใ่นตวัเอง แม้ว่าการผลติเหลก็จะไม่มกีารใช้วสัดหุรอืวตัถดุบิอนัตราย แต่ในกระบวนการ
ผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูงและมีการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสิ่งของที่มีน�้าหนัก 
ดงันัน้ ทกุโรงงานซึง่มทีัง้พนกังานประจ�าและผูร้บัเหมาจงึจ�าเป็นต้องมแีผนจดัการเพ่ือ
ความปลอดภยัทีค่รอบคลมุทกุด้านอย่างสมบรูณ์ บรษิทัได้น�าระบบบรหิารเพือ่ความ
เป็นเลศิด้านความปลอดภยั (Safety Excellence Journey - SEJ) ตามแนวปฏบิติั
ของบริษัท ทาทา สตลี รวมท้ังระบบการบริหารด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 และระบบ
การบริหารด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั OHSAS18001 มาใช้ บรษิทัให้ความ
ส�าคัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) 
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รวมถงึกรณทีีมี่การบาดเจบ็และปฐมพยาบาล (FAC) และทรพัย์สินเสียหาย (Property 
Damage) ซึง่ทัง้หมดล้วนเป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญัต่อเรือ่งความปลอดภยั  มกีารสร้างแรง
จงูใจให้พนกังานรายงานเหตกุารณ์เฉยีดเกดิอบุตัเิหต ุ (Near Miss) การสงัเกตกุารณ์
ด้านความปลอดภยั (Safety Observation) และอันตรายถงึข้ันเสียชวิิต (Fatal Risk 
Control Program - FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเส่ียงและก�าหนดกิจกรรมแก้ไข
ทีเ่ก่ียวข้อง  ในระดบักลุม่บรษิทั ทาทา สตลี มกีารก�าหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย
โดยคณะความปลอดภัยสงูสดุ (Apex Safety Council - ASC) มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นประธานและมีผูช่้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ท้ังหมดเป็นสมาชกิ โดยได้ก�าหนดคณะ
อนุกรรมการด้านความปลอดภยั (Apex Sub Safety Committee - ASSC) จ�านวน 6 
คณะ คณะกรรมการด�าเนนิงานในระดบัโรงงานและระดบัส่วน (PIC & DIC) และคณะ
กรรมการอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ในการด�าเนนิงาน เพ่ือ
เป็นการยกระดบัความส�าคญัของเรือ่งนี ้โครงการรเิร่ิมทีส่�าคญัทีด่�าเนนิการในระหว่างปีที่
ผ่านมา เช่น ระบบการจดัการด้านความปลอดภัยส�าหรบัผู้รบัเหมา (Contractor Safety 
Management - CSM)  เพือ่ให้เรือ่งความปลอดภัยของผู้รบัเหมาได้รบัความส�าคญัเท่า
เทียมกบัความปลอดภยั ของพนกังานบรษิทั รวมถงึการรณรงค์เรือ่ง “ค้นหา รบัผดิชอบ 
แก้ไข” (Find it – Own it –Fix it) เพือ่ค้นหาอนัตรายและแก้ไข 

บรษัิทยงัให้ความส�าคญัด้านสขุภาพโดยจัดให้สถานท่ีท�างานมสีภาพแวดล้อมทีด่ ีมกีาร
ตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี ความร้อน อยู่
เสมอ และมีการตรวจสขุภาพพนกังาน รวมทัง้ตดิตามและให้การรกัษาหากมผีลผดิปกติ
จากปัจจยัในการท�างาน โดยได้น�าระบบดชันด้ีานสุขภาพ (Health Index) มาใช้ในการ
วดัผลด้านสขุภาพของพนกังาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ให้ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อม โดยใช้ดชันชีีว้ดัเรือ่งการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการวัดผลเพือ่ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และยงัมีการตดิตามตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (EIA) โดยมกีาร
ตรวจวดัการปล่อยก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SOX), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่น ทุกโรงงาน รวมถงึใช้ทรพัยากรน�า้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และใช้หลักการปล่อยน�า้ทิง้เป็นศนูย์ (Zero Discharge) ในการจัดการน�า้ 
ส�าหรับการจดัการขยะและกากของเสีย ได้ใช้หลัก 3 R ในการรไีซเคิลขยะให้มากทีสุ่ด 
โดยมเีป้าหมายให้น�ากากของเสีย 99% มาใช้ใหม่ได้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและใช้
ทรพัยากรได้เกดิประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ด้วยการก�าหนดกฎ
ระเบยีบในการจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม เพือ่ลดผลกระทบเชิงลบต่อ
ชมุชนทีน่�ามาใช้ในการผลติของท้ังสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก  ซึง่มีการน�ากลบัมา
หมนุเวียนใช้ใหม่ได้ทัง้หมด บรษิทัได้ก�าหนดกรอบการบ�ารงุรกัษาทวีผลท่ีทกุคนมีส่วน
ร่วม และภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกบัความสูญเสีย ได้ก�าหนดให้
พนกังานต้องด�าเนนิการชีบ่้งและระบถุงึบรเิวณหรอืจดุทีก่่อเกดิของเสยี ตลอดจนต้อง
ด�าเนินโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานด้วย ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการตรวจสอบการใช้
พลงังานเป็นประจ�าทกุปี โดยกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญจากกลุม่บรษิทั ทาทา สตลี การด�าเนนิการ
ดังทีไ่ด้กล่าวมานี ้ได้ช่วยให้เกิดระบบการแจ้งเตอืนทีเ่หมาะสมเมือ่มคีวามเสีย่งใดๆ เกดิขึน้

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและในพ้ืนที่ซึ่งมีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ใน
ระดบัต�า่ การแข่งขันและความท้าทายทางธรุกิจ ประกอบกบัโอกาสทีบ่รษิทัจดัหางาน 
อืน่ๆ จะยืน่ข้อเสนอทีส่งูกว่าให้กับพนกังาน อาจท�าให้บริษทัประสบกบัความเส่ียงในด้าน
การรกัษาบคุลากรให้อยูก่บัองค์กรในระยะยาว ถงึแม้ว่าอตัราการลาออกของพนกังาน
จะอยูใ่นระดบัทีด่ ีโดยปรับลดต�า่ลงจาก 8.1% เป็น 5.2% ในปีปัจจบุนั อย่างไรกต็าม 
บริษัทยงัมคีวามเสีย่งในการสญูเสยีพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญ ทางบรษิทัจงึได้เตรยีม
แผนสบืทอดต�าแหน่งงานส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้ริหารและต�าแหน่งงานส�าคญัเพือ่หลกีเลีย่ง
ปัจจัยเสี่ยงน้ี มีการก�าหนดก�าลังพลส�ารองเพ่ือรองรับความต้องการก�าลังพลวิศวกร 
ในขณะเดยีวกนักม็กีารพัฒนาหลายด้านเพ่ือให้มัน่ใจว่าอัตราการลาออกอยูใ่นระดบัทีต่�า่ 
บรษัิทได้จ้างทีป่รกึษาภายนอกด้านทรพัยากรบคุคลให้ท�าการส�ารวจความผกูพนัของ
พนกังานทีม่ต่ีอองค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจากการส�ารวจได้น�า
เสนอเพื่อหารือในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพ่ือมาก�าหนด
แผนการปรับปรุง นอกจากนี ้ บริษทัได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเตบิโตก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ารงาน บรษิทัสนบัสนนุการสรรหา คดัเลอืกบคุลากรจากภายใน ซึง่ถือเป็น
โอกาสในการเตบิโตของพนกังานควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากรอย่างรอบด้าน ทัง้ใน
ด้านการปฏบิตังิานในหน้าทีง่านโดยตรง ด้านความรูท้างธรุกจิ การจดัการ และภาวะผู้น�า 
ทัง้น้ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนกังาน นอกจากนี ้บรษิทัได้
ท�าโครงการพัฒนาผูน้�าเพ่ืออนาคต  เพ่ือให้พนกังานสามารถเตบิโตในหน้าท่ีการงานได้
อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ มกีารพจิารณาปรบัปรงุสวสัดกิารต่างๆ ให้สามารถแข่งขนัได้โดย
เทยีบเคยีงกบัตลาดและบรษิทัชัน้น�าอืน่ๆ อย่างสม�า่เสมอ ในแต่ละโรงงานยงัมกีารจดั
กจิกรรมสร้างทมีเพ่ือให้เกดิทีมงานทีเ่ข้มแข็งและมีความผกูพัน

6. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อบุคคล
ภายนอก กลุม่บริษัทถือว่าการปฏิบตัติามสัญญาเป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ ซ่ึงใน
ปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขและมกีารติดตามอย่างใกล้ชดิ ส่วนความเสีย่งเรือ่ง
อัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศน้ันมกีลไกการประกนัความเสีย่งซึง่เป็นไปตาม
กลยทุธ์ทีก่�าหนดขึน้ มกีารตดิตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงนิระดบัภมูภิาค 
(Regional Treasury Committee) และมกีารรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ
อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท�ากรมธรรม์ประกนัภยัทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครอง
ทรัพย์สนิและธรุกิจของบริษัทอีกด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จากการทีส่�านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยูใ่น 4 พืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัความเส่ียงของบริษทั
ต่อภยัทางธรรมชาตจิงึอยูใ่นระดบัปานกลาง อย่างไรกด็ ีบรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งใน
การด�าเนนิงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมและด้วยเหตนุีจ้งึได้ท�าประกันภยัให้ครอบคลุม
ความเสีย่งจากภยัธรรมชาตแิละภยัทางอตุสาหกรรมอืน่ๆ ตลอดจนได้ก�าหนดให้มขีัน้
ตอนปฏบิตัใินการจดัการกับภาวะฉกุเฉนิขึน้ส�าหรบัทกุโรงงานและจดัการฝึกซ้อมรับมอื
เป็นระยะเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณทีีม่กีารหยดุชะงกัของธรุกจิบรษิทักส็ามารถแก้ไขได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยดืหยุน่เพือ่ให้สามารถปรบัเปลีย่นและโยกการ
ผลติระหว่างโรงงานทัง้สามแห่งได้อย่างคล่องตัว
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2545   • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน)” (MS)

     • บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISCO และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด (CHC)

2548   • CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel

 

2549   • กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป

     • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”

     • บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)”

     • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชือ่ย่อหลกัทรัพย์ของบริษัทในระบบการซ้ือขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

 

2550   •  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของก�าไรสุทธิ)

 

2551   •  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของก�าไรสุทธิ)

 

2552   • โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) ซึง่เป็นโครงการผลิตเหลก็โดยใช้แร่เหลก็เป็นวตัถุดบิได้ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ 

      ถอืเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

 

2554   • ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”

     • โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และคาดว่าจะกลับมาด�าเนินการผลิต

      เมื่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ที่เหมาะสม

      • บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสิงหาคม 2554

 

2555   • บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย

     • บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย ส�าหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

 

ประวัติและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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2556   • บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     • NTS ได้รับรางวัลการรบัรองระบบจัดการชวีอนามยั และความปลอดภัยในการท�างาน

 

2557   • บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     • NTS ได้รบัรางวัล “อตุสาหกรรมดเีด่น” ประจ�าปี 2557 ประเภทการบรหิารคณุภาพ จากกระทรวงอตุสาหกรรม

 

2558   • บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”

     • บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�าร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability Forum 

      เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก

     •  SCSC ได้รบัรางวลั “เหมอืงแร่สีเขยีว 2558” จากกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่

2559 

•	 บริษทั	ได้รับรางวลั	Thailand	ICT	Excellence	Award	2017	ในประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลักภายใน

•	 SCSC	ได้รับรางวลั	“อตุสาหกรรมดีเด่น”	ประเภทการบริหารความปลอดภัย

•	 SCSC	ได้รับรางวลั	Gold	Award	จากการแข่งขนั	ICQCC	2016	

	 (International	Convention	on	Quality	Control	Circle	2016)	จัดขึน้ในประเทศไทย

•	 SISCO	 ได้รับรางวลัจากโครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่่วมกบัชุมชน

ได้อย่างยัง่ยนื	ซึง่จัดขึน้โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม

•	 SCSC	ได้รับรางวลั	“ธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม”	ประจ�าปี	2559	ณ	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
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ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
และบริษัทย่อย
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของก�าไร
สุทธิ หลังจากหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ท�าให้มีผลกระทบต่อการด�าเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัย
ส�าคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของ
บริษัท การขยายธุรกิจภาระหน้าที่ที่ต้องช�าระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
การปรับโครงสร้างหน้ีและสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารของบริษัท โดยการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็น

หลักส�าคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อย จะขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงานของ
แต่ละบริษัทย่อยน้ัน ซึง่จะต้องมกี�าไรพอสมควร ท่ีจะจ่ายได้และไม่มผีลขาดทนุสะสม
ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,177 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 25 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ

(ก)  เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ด�าเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 

ในประเทศสิงคโปร์ และเนื่องด้วย TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท�าให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือ 

การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น

 (ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ 

ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2560 บรษิทัมีผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อยท้ังสิน้ 7,008 ราย คดิเป็นจ�านวนหุน้สามญั 2,254,136,233 หุน้ จากจ�านวนหุน้สามญัทัง้หมด 8,421,540,848 หุน้ หรืออัตราร้อยละ 26.77 ของหุ้น

สามัญที่ช�าระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. (ก) 5,718,472,083 67.90

2. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 448,906,500 5.33

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 273,002,901 3.24

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (ข) 103,405,637 1.20

6. PERSHING LLC 100,772,455 1.20

7. นายธีระชัย กีรติเตชากร 95,048,700 1.13

8. EAST FOURTEEN LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 48,610,300 0.58

9. กลุ่มหอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจ�านวน 7 ราย) 40,009,240 0.48

10. นายอ�าพล วิโรจน์เวชภัณฑ์ 36,200,000 0.43

รวม 7,160,478,612 85.03

11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (7,161 ราย) 1,261,062,236 14.97

รวมทั้งสิ้น 8,421,540,848 100.00
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ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
การเงิน

โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานตรวจสอบภายใน

สำานักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัทและการวางแผน

ส่วนพัฒนาธุรกิจใหม่
และขายผลิตผลพลอยได้อุตสาหกรรม

ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์

ส่วน SCM-บริหารอุปสงค์

ส่วน SCM-บริหารการกระจายสินค้า

ส่วนบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมกลาง

คณะจัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
การผลิต

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
โรงงานชลบุรี

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
โรงงานระยอง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
โรงงานสระบุรี

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
จัดหา

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
การตลาดและ
การขาย

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ใหญ่-ประกัน
คุณภาพ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
ทรัพยากร
บุคคลและ
บริหาร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-
บริหารการ
ลงทุนและ
ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจ�านวนกรรมการทั้งหมด 8 คนโดยมีกรรมการที่เป็น
อิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม จ�านวนครั้งเข้าประชุม

1. นายทะชาร์ต  วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการ 5 5(ก)

2. นายมาริษ  สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 5 5

3. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 5 5

4. นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 5 5

5. นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการ 5 5

6. นายปิยุช  กุปต้า กรรมการ 5 4(ข)

7. นายรังกะนาร์ท  รากุปะติ เราว์ กรรมการ 5 5(ค)

8. นายราจีฟ  มังกัล กรรมการ 5 5

9. นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 5 1(ง)

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม จ�านวนครั้งเข้าประชุม

1. นายมาริษ  สมารัมภ์ ประธาน 4 4

2. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการ 4 4

3. นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ 4 4

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :  1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี 
     1.1 นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ ด�ารงต�าแหน่งแทน นายอาชีช อนุปัม เนื่องจากลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559
  2. ค�าอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
      (ก) – (ง) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จ�านวน 1 ครั้ง 

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม จ�านวนครั้งเข้าประชุม

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธาน 5 5

2. นายปิยุช กุปต้า กรรมการ 5 5

3. นายรังกะนาร์ท  รากุปะติ เราว์ กรรมการ 5 5

4. นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 5 5

รายชื่อคณะจัดการ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม จ�านวนครั้งเข้าประชุม

1. นายทะชาร์ต  วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธาน 3 3

2. นายมาริษ  สมารัมภ์ กรรมการ 3 3

3. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการ 3 3

4. นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการ 3 3

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2559

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม จ�านวนครั้งเข้าประชุม

1. นายทะชาร์ต  วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการ 1 1

2. นายมาริษ  สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 1 1

3. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 1 1

4. นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 1 1

5. นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการ 1 1

6. นายปิยุช  กุปต้า กรรมการ 1 1

7. นายรังกะนาร์ท  รากุปะติ เราว์ กรรมการ 1 1

8. นายราจีฟ  มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 1

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
และวิธีการลงนามผูกพันบริษัท
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ 
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน 
และประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการไม่สามารถ
อนุมัติหรือพิจารณาก�าหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบรษิทัและ/หรอื บรษิทั
ย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1.  การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปี ของกลุ่ม
บริษัท

2.  การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค�้าประกันหนังสือรับรอง
การให้การสนับสนุน หรือค�ามั่น ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้
อยู่ในงบประมาณประจ�าปี ของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลัก
ในการปรับโครงสร้างหนี้หรือตามที่ก�าหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.

3.  การลงทนุใดๆ ในวงเงนิเกินห้าสบิล้านบาททีไ่ม่ได้อยูใ่นงบประมาณประจ�าปี ของ
กลุ่มบริษัท

4.  การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่
มมีลูค่าทางบญัชเีกนิห้าสบิล้านบาทซึง่ไม่ได้อยูใ่นงบประมาณประจ�าปี ของกลุม่
บริษัท

5.  การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�าปี ของกลุ่มบริษัท
6.  ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7.  การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัช ีการอนุมตังิบการเงนิประจ�าปี รวมงบการ

เงินประจ�าปีเดียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8.  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ 

ของกลุ่มบริษัท
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  ก�ากับดแูลสอบทานให้บรษิทัมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชี

สากล
3.  สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะ

สมและมีประสิทธิผล
4.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการ

ประเมินผลการตรวจสอบ การด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการ
และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่น ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

9.  จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงาน
ทางการเงินของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 • ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ

หน้าที่ตามกฎบัตร
 • รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บรษิทั ต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ี ายจดัการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน 
(ถ้ามี) หรือ การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างส�านักงานตรวจสอบภายใน
อื่นๆ

12. พิจารณางบประมาณและก�าลงัพลของส�านักงานตรวจสอบภายใน (ถ้าม)ี หรืองบ
ประมาณการว่าจ้างส�านักงานตรวจสอบภายในอื่น

13. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืคณะกรรมการของบรษิทัจะมอบหมาย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะจัดการ
1.  ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�านาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท

2.  พจิารณาให้ความเห็นต่อแผนการด�าเนนิธรุกจิ และการจดัสรรงบประมาณประจ�า
ปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกบัภาวะของธรุกจิ เพือ่ประโยชน์ต่อการบรหิารกจิการและด�าเนนิ
งานของบริษัทให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธรุกจิทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดไว้

4.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะจัดการอาจมอบอ�านาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอ�านาจ
กระท�าการในเรือ่งใด เรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามทีค่ณะจดัการ พจิารณาเหน็สมควรได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
1.  พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท
2.  ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้

เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลตามที่ก�าหนด
3.  น�าเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีหมดวาระหรือกรณีอื่นต่อคณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอ
ต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.  จดัให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการโดยองค์รวม 
และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

6.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ด้านพิจารณาผลตอบแทน
1.  พิจารณาและเสนอค�าแนะน�าในเร่ืองค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรื่องค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาก�าหนดแนวทาง วิธีการ และการก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัท
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย

4.  พจิารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรือ่งงบประมาณการขึน้ค่าจ้าง เงินรางวัลประจ�า
ปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

  1. นายราจีฟ  มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายวันเลิศ  การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต

  3. นายจายันทา  ชาคราบอร์ตี้ (ก) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน

  4. นายศิโรโรตม์  เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

  5. นายไพฑูรย์  เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา

  6. นายชัยเฉลิม  บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

  7. นายอมิท  คันนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

  8. นายอรุน  คูมาร์ ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

  9. นายพรชัย  ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

10. นายรุ่งโรจน์  เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

ผู้บริหาร

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี
  (ก) นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทน นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิการ์ เนื่องจากลาออกมีผลวันที่ 15 กันยายน 2559
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1.  ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์

ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทตลอดจนระเบียบ มติ 
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนด และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะ
กรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอ�านาจที่คณะ
กรรมการบริษัทก�าหนด

2.  จดัท�าแผนการด�าเนนิธรุกจิ และงบประมาณประจ�าปี ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท

3.  พจิารณากลัน่กรองข้อมลูและข้อเทจ็จรงิในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิก่อน
ทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะจดัการ และคณะกรรมการบริษทั

4.  มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อ
วตัถดิุบ ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิาร และรายจ่าย ลงทนุ
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

5.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

เลขานุการบริษัท
บรษัิทได้จดัมเีลขานกุารบรษิทัมาต้ังแต่ปี 2546 โดยเลขานกุารบรษิทัปฏิบัตหิน้าทีด้่วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันเลขานุการบริษัท ชื่อ  
นางอรศิรา ณ ระนอง ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทัเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 แทนนางสาวปรารถณา สิงหะเนติ ซึ่งลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2560 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 
ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for 
Corporate Secretary เป็นต้น 

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
1. ดแูลและจดัการเรือ่งการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ารายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการในการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั
5.  ดแูลและให้ข้อเสนอเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของบรษิทั

6. ดแูลให้บริษัทสามารถปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏบิตัด้ิานตลาด
ทนุได้อย่างถกูต้อง

7.  ดแูลเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผูถ้อืหุ้น
8.  ตดิตามให้มกีารด�าเนนิการตามมติท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษทั มตทิีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางเกีย่วกับค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารไว้
อย่างชดัเจน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เพียงพอ ยตุธิรรม และมคีวาม
สมเหตสุมผล ไม่จ่ายเงินทีเ่กนิสมควรและเพียงพอทีจ่ะจงูใจและรักษากรรมการและ 
ผู้บริหารที่มีคุณภาพได้เนื่องจากการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้น ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ของบรษิทันัน้ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล  
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษัท และผูถื้อหุ้นจะเป็นผูพิ้จารณาอนุมตั ิโดยการก�าหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบ รวม
ถงึผลการปฏิบตังิานโดยรวมและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ซึง่เป็นค่าตอบแทนทีอ่ยู่
ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผูบ้ริหารทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัย่อย 

ส�าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษัิทย่อย 
จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตังิานส่วนบคุคล รวมถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทัท้ังในระยะส้ันและระยะ
ยาว ประกอบด้วย ซึง่เป็นค่าตอบแทนท่ีใช้เป็นบรรทดัฐานทีไ่ด้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการก�ากับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท มีก�าหนดจ่ายทุก
ไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ�า ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม 
ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุม กรณีท่ีมีกรรมการพ้นจากต�าแหน่ง
หรือเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ บริษัทจะค�านวณจ่ายตามสัดส่วนจ�านวนวันที่กรรมการ
ด�ารงต�าแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

ค่าตอบแทน(บาท/ปี) เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ

630,000
525,000
472,500 

42,000
21,000
21,000

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 
กรรมการ 

168,000
115,500

15,750
10,500

คณะจัดการ ประธาน 
กรรมการ 

-
-

15,750
10,500

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประธาน 
กรรมการ 

150,000
75,000

15,750
10,500

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
จนกว่าทีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอืน่
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ล�าดับที่ ชื่อ – นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ
บรษิทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะจัดการ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหา และ
พิจารณาผล
ตอบแทน

จ�านวนรวม
ทั้งหมด

1 นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

- - - - -

2 นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

577,500 231,000 - 106,500 915,000

3 นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

577,500 157,500 - 106,500 841,500

4 นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

577,500 157,500 - - 735,000

5 นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

577,500 - - 106,500 684,000

6 นายปิยุช กุปต้า
กรรมการ 
กรรมการคณะจัดการ

139,125 - - - 139,125

7 นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 
กรรมการ 
กรรมการคณะจัดการ

81,779 - - - 81,779

8 นายราจีฟ มังกัล
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- - - - -

รวม 2,530,904 546,000 - 319,500 3,396,404

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2559-2560

หมายเหตุ   ตามแนวปฏิบัติของกลุ่มทาทา สตีล กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริษัทที่ตนเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรกต็าม กรรมการล�าดบัที ่1 และ 8 ได้แจ้งความประสงค์ไม่รบัค่าตอบแทน
กรรมการ ซ่ึงมผีลมาตัง้แต่วันที ่29 กรกฎาคม 2558 และวันที ่19 กมุภาพนัธ์ 2558 ตามล�าดบั
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ค่าตอบแทนรวมและจ�านวนรายของกรรมการ
บริหารและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู ้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจ�าปีในปี 
2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) รวม 12 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
49.66 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่พ้นสภาพระหว่างปี)

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก
บรษิทัไม่มกีารก�าหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษทัย่อยท่ีเป็นธรุกจิหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน
และเงินรางวัลประจ�าปี ในปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) 
ได้รวมไว้ในจ�านวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น
เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ�าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการ
เดินทางในปี 2559 - 2560 จ�านวน 6.26 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่กรรมการ
บริษัทไม่มีก�าหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง หรือเอกสิทธิ์
พิเศษอื่น ๆ  แก่กรรมการ

อย่างไรก็ตาม Tata Steel Limited ได้จัดให้มีการจัดท�าประกันภัยความรับผิด
ชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยทั่วโลกในวงเงิน
ประกันจ�านวน 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ การประกันเรื่มต้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 
ถึง 31มีนาคม 2561 โดยจะมีการต่ออายุทุกปี

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแก่ผู ้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอด
เงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบส�าหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย 
ในปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.13 
ล้านบาท

รถประจ�าต�าแหน่ง
บริษัทได้มีการจัดหารถประจ�าต�าแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option 
Program (ESOP) หรอื Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บรหิาร
ผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดย
รวมของบริษทัควบคูไ่ปกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน รวมถงึหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 
1,228 คน โดยในปี 2559 - 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวน
ทั้งสิ้น 265.83 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท รวมจ�านวนทั้งสิ้น 660.39 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ แต่อย่างใด

ปี 2559-2560
(31 มีนาคม 2560)

บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

บมจ. เอ็น. ที. เอส.
สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กสยาม (2001)

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

พนักงานบริหาร (คน) 51 11 10 9

พนักงานบังคับบัญชา (คน) 191 62 51 51

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน) 85 274 197 236

รวม (คน) 327 347 258 296

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 265.83 262.87 187.39 210.13

จ�านวนพนักงานและผลตอบแทน  
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาร่วม
งานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอก จะมุ่ง
เน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดเข้ามาปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Inter-view) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ผู้สมัคร
ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้บรรจุเพ่ือทดลองงานกับบริษัท บริษัทจะมีการประเมินผล
ทดลองงานอย่างเข้มงวด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือก เมื่อมีต�าแหน่งงาน
ว่าง บริษทัจะสนบัสนนุการเลือ่นต�าแหน่งหรือโอนย้ายโดยพจิารณาผู้สมัครจากภายใน
ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งการด�าเนินการจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาคัดเลือกเช่น
เดียวกับการรับสมัครจากภายนอก

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้ความส�าคัญและให้ความเป็นธรรมกับความหลากหลาย
ทางความคิดและวัฒนธรรม (Cultural Diversity) โดยจะเห็นได้จากนโยบายในการ
คัดเลือกพนักงานท่ีเปิดรับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์ 
พนักงานต่างชาติ พนักงานท้องถ่ิน พนักงานหญิง รวมถึงมีโครงการแลกเปลี่ยน
พนักงานระหว่างบริษัทในกลุ่มทาทาอีกด้วย

บริษทัให้ความส�าคญัต่อการรกัษาพนกังานใหม่ให้อยูร่่วมกบับรษิทัในระยะยาว โดยได้
ด�าเนนิการในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการปฐมนเิทศ เพือ่แสดงการต้อนรบัอย่างอบอุน่
จากผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร ผ่านทางพธิบีายศรสู่ีขวญั และเสรมิสร้างความเข้าใจ
ในการด�าเนินงานของกลุ่ม แต่ละบริษัทผ่านทางการบรรยายให้ความรู้ การเยี่ยมชม 
โรงงาน และการปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท จัดให้มีพี่เลี้ยง
คอยดแูลเป็นระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานใหม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากับองค์กร
ได้ดีและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ การออกแบบงานให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบท่ีท้าทาย
ส�าหรบัพนักงานใหม่และจดัท�าแบบก�าหนดลกัษณะงาน เพือ่ให้พนกังานใหม่ทราบถงึ
ขอบเขตความรบัผดิชอบ ดชันช้ีีวัดผลงาน และผลงานท่ีคาดหวัง ตลอดจนคณุลกัษณะ
ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมในการ
ด�าเนนิธรุกจิและวฒันธรรมองค์กรของบรษิทั ตลอดจนมคีวามพร้อมท่ีจะปรบัตวัและ
เปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี

บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่งและสอดคล้องกบั
การเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ส่วนด้วยกันคือ
1. ความรูพ้ืน้ฐานส�าหรบัการปฏบิตังิานของพนกังานในทกุสายงาน เช่น ความปลอดภัย 

ในการท�างาน จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ ค่านยิมของกลุม่ทาทา วฒันธรรมองค์กร 
การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร การบ�ารงุรกัษาทวีผล เป็นต้น

2. ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน 
(Functional Development)

3. การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้น�า 
 (Leadership Development)

บริษัทให้ความส�าคัญกับรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จ�ากัดอยู่แต่เพียง
การอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอนงาน 
และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
รวมตลอดถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful Experiences) 
ให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
การมอบหมายงานท่ีส�าคัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment) 
การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะท�างานหรือคณะกรรมการที่ส�าคัญ (Task Force 
or Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Sharing) การศึกษา
ดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) และการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะในสายงานต่างๆ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เตบิโตในวชิาชพีในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมีการก�าหนดเส้นทางการ
เตบิโตในวชิาชพี (Career Path) ของพนกังานในแต่ละระดบัไว้ ทัง้การก�าหนดนโยบาย
แต่งตั้งจากภายใน เพ่ือให้พนักงานเกิดความมั่นใจได้ว่าหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และมีระดับศักยภาพในระดับที่เหมาะสมจะมีโอกาสเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
โดยก�าหนดให้พนักงานสามารถเติบโตได้ทั้งในสายงานบริหารซึ่งต้องมีต�าแหน่งงาน
ว่างจึงจะเติบโตได้ และสายงานผู้เชี่ยวชาญที่เติบโตได้ตามระดับความเชี่ยวชาญของ
พนักงานแต่ละบุคคล มีการส�ารวจความคาดหวังในวิชาชีพของพนักงานเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาโอนย้ายและปรับระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรและพนักงาน

บริษัทมีโครงการ “ผู้น�าในอนาคต” (Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมท่ีจะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทในอนาคต โดยเตรียมแผนการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของการ
มอบหมายงานพเิศษให้รบัผดิชอบ การเข้าร่วมในคณะท�างาน/คณะกรรมการทีส่�าคญั  
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งในสายงานเดิมและต่างสายงานเพื่อเพิ่มทักษะ 
และประสบการณ์รวมถึงจดัท�าแผนรกัษาพนกังานกลุม่ดงักล่าว ทัง้ให้เติบโตในวิชาชพี
ได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนในระดับที่จูงใจ เพื่อให้อยู ่กับองค์กรในระยะยาว 
และเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงานโดย
ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ
-  หลกัความเป็นธรรมภายในองค์กร : พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ

งานและความรับผิดชอบ โดยใช้การวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน
-  ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พจิารณาค่าตอบแทนในระดบัทีส่ามารถแข่งขนั

ในตลาดงานได้ ผ่านการส�ารวจค่าจ้าง และการปรบัค่าจ้างให้มคีวามเหมาะสมกบั
สภาวะตลาด โดยน�าดชันรีาคาผู้บรโิภคมาเป็นส่วนหนึง่ของการพจิารณาการข้ึน
ค่าจ้างประจ�าปีด้วย

-  ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พจิารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานและ
ความสามารถของแต่ละบคุคล ในรปูแบบของการขึน้ค่าจ้างประจ�าปี การจ่ายเงิน
รางวัลประจ�าปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยส่งเสริมให้ม ี
การสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้พนักงานทุกระดับ
ได้รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ มกีารจดักจิกรรมกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ร่วมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงพบพนักงานทั้ง 3 โรงงาน รวมทั้งที่ส�านักงานกรุงเทพทุกไตรมาส มีการ
พดูคยุและตอบข้อซกัถามต่างๆ ตลอดจนเพิม่ช่องการสือ่สารผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศค�าสั่ง วารสาร
ภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น

สิ่งที่ส�าคัญคือการมุ่งเน้นความสมดุลของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงานและความเหมาะสมทางด้าน
การเงินขององค์กรประกอบกันด้วย นอกจากนั้น บริษัทให้ความส�าคัญต่อการดูแล
พนักงานและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดสวัสดิการและ
เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครวั และบดิามารดาของพนกังาน 
ได้แก่ วนัหยดุและวนัลาต่างๆ การรกัษาพยาบาล ทัง้ในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และ
การรกัษาโรคฟัน การตรวจสขุภาพประจ�าปี กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เครือ่งแบบพนกังาน 
เงนิช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานประจ�าต่างจังหวัด เงนิยมืฉกุเฉนิ เป็นต้น 

อกีทัง้มกีารจดักิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี
ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น กิจกรรมหล่อ
เทยีนและแห่เทยีนพรรษา กจิกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมด้านอืน่ๆ เช่น กจิกรรม
กีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรมวัน
ส�าคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ วันเกิดบริษัท 
วันผู้ก่อตั้งกลุ่มทาทา เป็นต้น
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นโยบายการก�ากับและดูแลกิจการ
บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิ ดแูลกจิการทีด่คีวบคูไ่ปกบัการเสรมิสร้างจติส�านกึต่อผูม้ส่ีวนได้
เสยีทกุกลุ่ม เพ่ือเป็นเสมอืนกระจกเงาทีส่ะท้อนให้สอดคล้องกบัหลักธรรมาภิบาล ตามข้อ
เสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อ่ืนๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง บริษทัยงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาธรุกจิเพือ่ให้สอดคล้อง หรอืบรรลตุามข้อ
ก�าหนด ทีอ่ยูภ่ายใต้แนวทางการก�ากับและดแูลกิจการท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส

ดังนั้น นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับ
สูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่าง
เคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ต้ังแต่ปี 2548 และได้ท�าการ
ทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ส�าหรบัเนือ้หานัน้ครอบคลุมเก่ียวกบัหลกัการ
และแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ ้นและการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายใน 
และระบบการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ
ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 8 คน ถอืเป็นจ�านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของ
บรษิทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระตามข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. และหลกั
เกณฑ์ของบรษิทั จ�านวน 3 คน ร่วมกับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิารและกรรมการทีเ่ป็น
ตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จ�านวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบรษิทัเป็นผูท้ีมี่ความรู้  
และประสบการณ์ครอบคลมุสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บญัช ีการเงนิและธรุกจิเหลก็  
และเพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าทีใ่ห้ชดัเจนและก่อให้เกดิความสมดลุในอ�านาจการด�าเนินงาน 
ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้น�าด้านนโยบาย และกรรมการผูจั้ดการใหญ่
ในฐานะผูน้�าด้านบรหิารงานประจ�าไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชดุย่อยอกี 3 คณะท�าหน้าที่ 
กลัน่กรองงานเฉพาะเรือ่ง และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรือรับทราบ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และ
พจิารณาผลตอบแทน ส�าหรบัรายชือ่กรรมการในแต่คณะพร้อมทัง้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
กรรมการอิสระ 
ในการสรรหากรรมการอสิระ จะผ่านการกล่ันกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate Governance, Nomination and 
Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน จาก
จ�านวนกรรมการทัง้หมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัและ / หรือทีป่ระชมุ

การก�ากับดูแลกิจการ
ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติม ตามนิยาม 
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบรษิทั และข้อก�าหนด

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความ

สามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการท�างานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. เป็นผูท้ีส่ามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
ติดตามการด�าเนินงานของบริษัท โดยด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
ในจ�านวนที่เหมาะสม

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มี
นัยส�าคัญในกิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือกิจการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5. ส�าหรบักรรมการทีเ่ป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะสรรหาโดยพจิารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ
เงินเดอืนประจ�า ผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั บริษทัใหญ่บริษทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใน
ลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดอืน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะได้
รบัการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั หรอืบรษิทัย่อยใน
ระดบับดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และต้องไม่มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดัง
กล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
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 4.1  รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า 
ซือ้วตัถุดิบ หรอืให้บรกิารทีม่มีลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตัีวตนสทุธิ
ของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน

 4.2  รายการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 4.3  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจ�าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม 

ค�า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนท�านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่าภายในระยะเวลา 12 เดอืน กรณเีป็นรายการให้หรอื
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบัญช ีซ่ึงมีผู้สอบบัญชขีองบรษิทั 
บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

 6. ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รึกษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชพีนัน้ด้วย และต้องไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าว
มาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด�าเนินงานของบริษัท

 9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ตดัสินใจในเรือ่งต่างๆ ได้โดยอสิระ
12. เป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และ

ข้อก�าหนดของพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อายุเกษียณ
อายเุกษยีณของกรรมการอสิระและกรรมการบรษิทัคอื 70 ปี โดยกรรมการผูท้ีม่อีายุ
ครบ 70 ปีแล้ว สามารถด�ารงต�าแหน่งได้จนครบอายุ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วธีิการตามข้อบงัคบัของบรษิทั กล่าวคอืผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
ตามจ�านวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุม 
มเีสยีงชีข้าดเพ่ิมเป็นอกีหนึง่เสยีงทัง้นีใ้นการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั วธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลหรือหลายคน 
ในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�านวนหุ้น 
ที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบก�าหนดออกจาก
ต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ
ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น ส�าหรับการ
สรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงู คณะจัดการจะเป็น
ผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษทัและเข้าใจในธรุกจิของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลุ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ได้เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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การก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย
บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คดัเลอืกบุคคลทีมี่ความรูค้วามช�านาญพร้อมประสบการณ์เป็นตวัแทนของบริษัท 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารใน
บริษัทย่อย

3. ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก�าหนดโดย
บริษัทแม่

4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
การลงทุน

5. ติดตามผลการด�าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการและคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท

6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วย
งานก�ากับดูแล ได้แก่ การท�ารายการระหว่างกัน การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังดูแลให้มีการ
จัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่
ก�าหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และก�าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงได้ก�าหนดนโยบาย
และวิธีการป้องกันการน�าข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์
อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

กรรมการและผู้บริหารมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับภาระหน้าที่ในการรายงาน 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ 
บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ดงักล่าว 
ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงบทก�าหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี 

กรณีที่กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลักทรัพย์และ/หรือม ี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบริษทั เลขานกุารบรษิทัจะท�าหน้าทีส่รุป
และรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกคร้ัง 
พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 
ด้วยการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์

ส่วนตวั (Abusive Self-dealing) เช่น การซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน 
(Insider Trading) ซึ่งก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบ 
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ 
 ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ รายไตรมาส และงบการเงนิ ประจ�าปีของบริษทั และ

ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว (Blackout period)

2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่ส�าคัญอ่ืนซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคา 
หลกัทรพัย์ของบรษิทั คณะกรรมการได้ก�าหนดห้ามมใิห้ท�าการซือ้ขายหลักทรพัย์
ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้กรรมการและผู ้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้นต่อ
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�าการ ก่อนการซื้อขาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีการเงิน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ�านวนรวม 4,208,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปีการเงิน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่า
บรกิารอืน่ๆ เช่น ค่าบรกิารตรวจสอบงบการเงนิตามนโยบายของกลุม่บรษัิท ค่าเดินทาง 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จ�านวน 2,034,684 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการ
สากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) 
ประกอบไปด้วยหลกัการและแนวปฏบัิตทิีด่เีกีย่วกับการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี5 หมวด 
ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดขอบ
ของคณะกรรมการ และเพือ่เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตัด้ิานการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการส�าคัญในแต่ละหมวด
ไว้ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น�ามาปรับใช้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุดรวมทั้งท�าการทบทวนและ
ปรบัปรงุให้มคีวามทนัสมยั และสอดคล้องต่อภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยูเ่สมอ
ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัได้รับการประเมนิผลการก�ากบัดแูลกจิการอยูใ่น
ระดบั “ดมีาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาการก�ากับดแูลกิจการของบริษัท
อย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัรอบปี 2559-2560 รายงานการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทั
ในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัให้ความส�าคญัและเคารพต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของเงินทนุ 
โดยก�าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ทกุรายใช้สทิธิของตนอย่างเต็มที่
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้นการ

ได้รบัส่วนแบ่งในก�าไร/เงนิปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รบัข่าวสาร/ข้อมลูของ
บรษิทัอย่างเพยีงพอ เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเงนิทนุการเปลีย่นแปลง
อ�านาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทรวมทั้งสิทธิในการ
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทเป็นต้น

2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและก�าหนด
ค่าตอบแทน การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก�าหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญซ่ึงมี
ผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยได้ก�าหนดนโยบาย
การอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชมุ รายละเอยีดสรุปได้ดงันี้

- มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
-  จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
-  จัดท�าค�าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
-  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความช�านาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพ่ือรองรับผู้ถือ

หุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
-  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ 

มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู ้แทนของตนเองหรือเสนอชื่อ
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบ
ฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสาร
ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจ
สอบเอกสารในวันประชุม

- จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้
ติดอากรแสตมป์ไว้

- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท�าให้ขั้นตอนการด�าเนินงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม 
นอกจากน้ี ภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ทั้งน้ี บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่ดูแลและอ�านวย 
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้าทีใ่นการดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ทกุราย ท้ังผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่นักลงทุน สถาบนัผูถ้อืหุน้ต่างชาติ 
รวมทัง้ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย ด้วยการถือปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงันี้

การประชุมผู้ถือหุ้น
ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี 
บัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซ่ึงเรียกว่า การประชุมสามัญประจ�าปี 
และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่
ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2559 ได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีก�าหนดราย
ชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
และท�าการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่ง
ครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และ
วธิกีารในการเข้าร่วมประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัเรือ่ง
ทีต้่องตดัสนิใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทนัเวลา และไม่กระท�าการ
ใดๆ ทีเ่ป็นการจ�ากดัโอกาสในการรบัรูส้ารสนเทศ หรอืการเข้าร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้

บรษิทัได้มอบหมายให้ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรพัย์ของบรษิทั ด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืนัดประชมุพร้อมกบัเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า 21 
วัน ก่อนวันประชุม ดังนี้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และ

วาระการประชมุท่ีก�าหนดไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจนพร้อมทัง้ระบวุ่าเป็นวาระเพ่ือ
ทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความ
เห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซ่ึงถือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็นแบบ
ทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง
การออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และ
แยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ

3. ข้อมลูเก่ียวกับกรรมการอสิระ ทีบ่รษิทัก�าหนดให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้
ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

4. รายงานประจ�าปี ทีม่ทีัง้ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษในรปูแบบของ CD Rom 
(รวมทัง้จดัส่งรายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรปูเล่มแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์มายงั
บริษัท)

5. ค�าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�าเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพมิพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยตดิต่อกนั 

3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ 1 เดอืน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้เข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเรว็ และมเีวลามาก
พอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
จากบริษัท

3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาส 
ให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรุจเป็นวาระในการ 
ประชมุสามญัผูถื้อถือหุน้เป็นการล่วงหน้า การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือสรรหาและแต่งตัง้
เป็นกรรมการ และการส่งค�าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยให้ส่ง
ข้อเสนอหรือค�าถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการอสิระแต่ละคน ผ่านมายงัเลขานกุารบริษทั เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี้

 -  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ  ระหว่างวนัที ่1 เมษายน - 30 เมษายน
 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและ
 แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 -  การส่งค�าถาม     ระหว่างวนัที ่1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 

ทัง้นี ้ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดใช้สทิธดิงักล่าว ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 

และเนื่องจากบริษัทได้ด�าเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงได้จัดอุปกรณ์หู
ฟังแปลภาษาให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะใช้ เพ่ือให้การสือ่สารมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคถุงเท้าใหม่
ให้แก่นักเรียนที่อยู่โรงเรียนห่างไกล บูธรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR และ 
บูธแนะน�าและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน 
การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามล�าดับวาระโดยไม่มี
การเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม 
แต่อย่างใด นอกจากน้ี ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสม
และเพียงพอก่อนท�าการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งค�าถามต่อที่ประชุม รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
ได้อย่างเตม็ที ่ ส�าหรับการออกเสยีงลงคะเเนน บริษัทได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการ 
นบัคะแนนเสยีง (Inspector) ท�าหน้าทีด่แูลการนบัคะแนนและการประชมุผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
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ส�าหรับการนับคะแนนเสียงจะค�านวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตร
ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” /“งดออกเสียง” และ
น�ามาค�านวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

ส�าหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละ
วาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมใน
ลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย

หลังการประชุม
บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันที
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดท�ารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียด
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. รายชือ่พร้อมต�าแหน่ง ของกรรมการและผูบ้รหิารรวมทัง้ผูเ้กีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชมุ
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง 
3. ประเด็นค�าถาม - ค�าตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามท่ีได้ระบุไว้ใน 

บัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 มีผู ้ถือหุ ้นมาประชุมทั้งที ่
มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจ�านวน 547 คน นับรวมจ�านวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 
6,217,998,324 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.83 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท จ�านวน 8,421,540,848 หุน้ โดยประธานกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทน รวมทั้งกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ 
ยงัมผีูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุอีกด้วย เพ่ือท�าหน้าที่
ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น

การใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทมนีโยบายและวธิกีารป้องกันการน�าข้อมลูภายในโดยกรรมการและผูบ้ริหารไป
ใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 41 

ทั้งนี้ ในปีท่ีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดท�าการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานท่ี 
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
และมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่รวบรวม 
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการท�า
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน 
เป็นต้น

การท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและขั้นตอนในการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน 
รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมีการพิจารณารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารท่ีอาจมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพ่ือให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ส�าหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะค�านึงถึงขนาดของรายการโดยจะน�าเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา
อนุมัติต่อไป

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานการท�ารายการระหว่างกนั 
ในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองการท�ารายการ
ระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด
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หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความม่ังคั่ง  
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการค�านึง
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่
ก�าหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีท่�าร่วมกนั โดยการรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้
ภายในและภายนอกทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการถกูละเมดิสทิธ ิด้วยความเป็นธรรม 
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสียอย่าง
สม�่าเสมอ พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต ้
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ  
แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระท�าผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการด�าเนินการ
ภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ 
“นโยบายการร้องเรียนการกระท�าผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower)

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เก่ียวกับการประพฤติ
ปฏิบตัติามคูม่อืจรรยาบรรณดงักล่าวได้ด้วยตนเอง จดหมาย อเีมล โทรศัพท์ โทรสาร 
ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริษ สมารัมภ์ (ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
อีเมล: msamaram@gmail.com

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล (เริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2560)
อีเมล: veepee365@gmail.com

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

ส�าหรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 
เป็นธรรม ด้วยการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่าง 
มปีระสทิธิภาพ และ ปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ อย่างเคร่งครดั 
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนือ่ง โดยบรษิทัจะแจ้ง
ข้อมลูข่าวสารท่ีเกีย่วกบัธรุกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผย
ข้อมลูดงักล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมกนั

พนักงาน
บรษิทัถอืว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าอย่างยิง่ จงึปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมบนหลกั
สทิธมินษุยชน ให้โอกาสทีเ่ท่าเทียมกนัแก่พนกังานโดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพ เชือ้ชาติ 
วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ 
และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบ
คุณธรรม และความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว รวมทั้งก�าหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าท่ัวไป รวมถึงมีกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้ 

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั่นฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และ
ครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างให้องค์กรเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า
บริษัททุ ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน  
โดยมุ่งม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการ 
เพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ท้ังในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ราคาที่เป็นธรรม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และควบคุมมาตรฐานการผลิต รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษา
ความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยัง
มีนโยบายการคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต�่ากว่ามาตรฐาน

คู่ค้า
บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัท ทาทา ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกัน
ส�าหรับกลุ่มบริษัทในเครือ ทาทา รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
บริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับ
สินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า
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คู่แข่ง
บรษัิทมุ่งด�าเนนิธรุกจิด้วยคุณธรรม ยตุธิรรมและถอืปฏบิตัติามกรอบกตกิาการแข่งขัน
ทางการค้าที่สุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัท
จะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือ
ท�าลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้
บรษิทัปฏิบัตติามสญัญา ข้อตกลง และเงือ่นไขต่างๆ อย่างรดักุมและเคร่งครัด ทีม่ต่ีอ 
เจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและช�าระหนี้ตามระยะ
เวลาทีก่�าหนด รวมถงึปฏิบัตติามค�ารบัรองท่ีให้ไว้แก่เจ้าหนีต้ลอดระยะเวลาทีม่ภีาระหน้ี
กับเจ้าหนี้ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ
เท่าเทยีมกนั

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรมโดยก�าหนดเป็น
นโยบายอย่างชัดเจนในการค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบ
โรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริม
สร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้
บริษัทจะไม่ถือว่าการด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการ
ปฏิบัติ หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและ 
ต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป ด้วย
การด�าเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอน 
การท�างาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความส�าคัญและเป็นผู้น�าในเรื่อง  
“การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลก
ร้อน นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีการน�าแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ใน
ทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้วย

หน่วยงานราชการ
บรษิทัด�าเนนิการและถอืปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 
พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง

สื่อมวลชน
บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบรษิทัแก่ส่ือมวลชนทัว่ไป เพือ่
การสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และ
ทันเหตุการณ์

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทัให้ความส�าคญัและตระหนกัในความรับผดิชอบต่อการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียม 
ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความส�าคัญผิดรวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้ 

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งที่
เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และ
การรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์รายการ ที่เกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน  
การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส�านักงานเลขานุการบริษัท” ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทั้ง
ในกรณีปกติและเร่งด่วน  ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและ

เท่าเทียมกัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
(www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)

2. ข้อมูลค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน 
ทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท 
(www.tatasteelthailand.com) /หนังสือพิมพ์)

3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้าง
ที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการ
ถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้
ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูล
การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้นของ
บริษทั รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 1 ของหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายแล้ว (รายงานประจ�าปี/
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))

4. ข้อมลูในรายงานประจ�าปีทีม่กีารเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชดัเจน และเป็นประโยชน์
ส�าหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น ค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและ 
การแข่งขนั ความเสีย่งต่อการด�าเนนิธรุกจิประวตัขิองกรรมการและผูบ้ริหาร การจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการ เป็นต้น (เวบ็ไซต์บรษิทั (www.tatasteelthailand.com))

5. ข้อมลูในงบการเงินทีม่รีปูแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรอง
ทัว่ไป และได้รับการรับรองจากผูส้อบซึง่เป็นผูม้คีวามเป็นอิสระและมคีณุสมบตัทิีไ่ด้
รับการยอมรับ รวมทัง้ได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. โดยทีผ่่านมา บรษัิท
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ไม่เคยมปีระวตักิารส่งงบการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ 
และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ล่าช้าแต่อย่าง
ใด (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) / เวบ็ไซต์บรษิทั (www.
tatasteelthailand.com))

6. ข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้ก�าหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าที่ “โฆษก” 
ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางอ่ืนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่
การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการด�าเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อม่ันของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมนีโยบายในการแถลงผลการด�าเนนิงานของบรษิทัสูส่าธารณชนโดย
ผ่านสือ่สิง่พมิพ์ เช่น หนงัสอืพมิพ์ และนิตยสารต่างๆ เป็นประจ�าทุกไตรมาส และมอบ
หมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -  
การตลาด และการขายเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์

ในรอบปี 2559-2560 ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ประจ�าไตรมาสและประจ�าปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้
จดัให้มกีารประชมุกลุม่ร่วมกนักับนกัวิเคราะห์หลักทรพัย์ เจ้าหน้าท่ีธนาคาร รวมทัง้ 
สือ่สิง่พมิพ์ทกุครัง้อกีด้วย เพือ่ชีแ้จงผลประกอบการของบริษัทรวมถงึข้อมลูการพัฒนา
เปลีย่นแปลงของธรุกิจเหล็ก โดยการประชมุแต่ละครัง้จะมผู้ีเข้าร่วมประชุมประมาณ  15-25 คน

หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของ
บรษิทัทกุคนมคีวามเข้าใจอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้น
กับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามที่คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายไว้ เพ่ือให้การ
ก�ากับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็น
อิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
จะท�าให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทค�านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง  
(Check and Balance) และได้ก�าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล
ผูท้รงคุณวฒุท่ีิมคุีณสมบติัหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั ให้ความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินธรุกจิของบริษัทได้เป็นอย่างด ีนอกจากน้ี ยงัได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ 
ชุดย่อยซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเร่ืองต่างๆ มี 
การตดัสนิใจทีถู่กต้องและเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ยิง่ขึน้ และเพือ่ให้
มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อุทิศตนและเวลาเพ่ือบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้าน 
ผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการ
ด�าเนินธุรกิจให้มั่นคง เพ่ือผลประโยชน์ที่สมดุลและย่ังยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ท้ังน้ี ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์
ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทั โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการ
เป็นผู้น�าเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็น
อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต 
และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตาม
นโยบาย และแผนงานที่ก�าหนดไว้ด้วย เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท้ังน้ี ในรอบปี 2559-2560  คณะกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการพิจารณาทบทวน
แผนการด�าเนนิงาน การจดัสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบริษทัให้เพยีงพอและ
เหมาะสมในทุกๆ ไตรมาส รวมถึงได้ทบทวนผลการด�าเนินงานของบริษัท และการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัท้ังคณะอกีด้วย นอกจากนี ้ยงัได้มกีารติดตามและ
ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ตลอดจนได้ก�ากบัดแูลและพัฒนาบรรษทัภบิาลของ
บริษัทเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล 
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อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการ
1. อนุมัติแผนงานประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�าปี แผนระยะกลาง

และระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร สถาบันการ

เงิน การให้จ�านองหรือจ�าน�าสินทรัพย์เพื่อค�้าประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญา
เงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้

3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนมุตักิารใช้หลกัการบัญชี หรอืเปล่ียนแปลงหลักการบญัช ีปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง

บัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรก�าไรสะสม
6. อนมัุตกิารจ�าหน่ายสนิทรพัย์ ประเภท สินทรพัย์ถาวร และสินทรพัย์อืน่ๆ ทีไ่ม่รวม

เรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าวงเงินเกินอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร

7. อนมุตักิารซือ้ ขาย แลกเปล่ียน จ�านอง รบัจ�านอง ขายฝาก รบัซ้ือฝาก เช่า ให้เช่า 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8. อนมัุติการด�าเนินการด้านทรพัยากรบคุคล ในเร่ือง โครงสร้างองค์กรการวางแผน
ก�าลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และงบประมาณการขึ้น
ค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปี

9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของประธานกรรมการ
หน้าที่หลักของประธานกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และด�าเนินการในฐานะเป็น
ผูป้ระสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบรหิารของบรษิทัผ่านกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ รวมท้ังถ่ายทอดมติของคณะกรรมการเพือ่ให้มกีารด�าเนนิงานตามความ
เหมาะสมต่อไป 

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น�าด้านนโยบาย 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้�าด้านการบรหิารงานประจ�า บรษิทัจงึได้แบ่งแยก
บทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่ง
หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ 
และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่าง
เป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อก�าหนดวาระการ

ประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม  

รวมทัง้ได้สอบถามและแสดงความเหน็อย่างกว้างขวาง 

5. ส่งเสรมิให้เกดิความสมัพนัธ์ทีส่ร้างสรรค์ ทัง้ระหว่างคณะกรรมการบริษทัเอง และ
คณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร

6. สร้างความมัน่ใจว่ามกีารสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธผิล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน โดยนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล เป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยัง
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานการด�าเนนิงานให้ถกูต้องตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อก�าหนดของ
หน่วย งานก�ากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อ�านาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิด
เห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งส�านักงานตรวจสอบ
ภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอ 
ค�าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทเป็นผู ้
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะจัดการ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมการบรษิทั จ�านวน 4 คน ท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลกจิการบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย ท้ังในด้านการพิจารณานโยบาย กลยทุธ์โครงสร้าง และอ�านาจการบรหิาร
งาน แผนธรุกจิ การจัดสรรงบประมาณ และการก�ากบัดแูล ตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ของบรษิทั ตลอดจนการกลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน มาตัง้แต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษทั 
ภบิาลและสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน ต่อมาเมือ่วนัที ่31 มกราคม 
2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ 
เข้าด้วยกนั เพ่ือความสะดวกและความคล่องตวัในการปฏบิตังิานรวมถงึลดต้นทนุของ
บรษิทั คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจ�านวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ท�าหน้าที่
ด้านบรรษทัภบิาล คอื เสนอทบทวนและก�ากับดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
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และผู้บรหิาร ให้เป็นไปตามแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาลของบรษิทัตลอดจนมหีน้าท่ี
พจิารณาก�าหนดแนวทางและสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือ
กรณีอื่น และท�าหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความ
เปลีย่นแปลงและแนวโน้มในเรือ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทก�าหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ
พ้นจากต�าแหน่ง โดยล�าดบัในการพ้นจากต�าแหน่งให้กรรมการตกลงเหน็ชอบร่วมกนั 
ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลือกให้กลับเข้ามารบัต�าแหน่งอีกได้ โดย
มิได้ก�าหนดระยะเวลา วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการ
ชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทยังไม่มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคน
จะไปด�ารงต�าแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่
เป็นชาวต่างชาตเิป็นผูม้ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นต่างประเทศท�าให้ไม่มกีารรบัต�าแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการ 
ห้าปีย้อนหลงั ไม่ปรากฏว่ามกีรรมการท่านใดรบัต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิ 
5 บรษิทั ดงันัน้ จงึเหน็ได้ว่ากรรมการบรษิทัแต่ละคนเป็นผูท้ีส่ามารถปฏบัิตหิน้าทีแ่ละ
อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ยกเว้นกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท

ส�าหรบักรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะพนกังานคนหนึง่ของบรษิทัจะต้องอทิุศเวลาใน
การท�างานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะ
รายงานไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บรษิทัได้ก�าหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าทกุปีอย่างน้อยปีละ 5 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี พร้อมทัง้ได้ก�าหนดวาระการพิจารณา
ที่ส�าคัญส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การทบทวนติดตามผลการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ่มใน
กรณทีีม่เีรือ่งส�าคญัเร่งด่วน ในการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ 
ระเบียบวาระ พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า  
7 วันก่อนวันประชุม 

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจ�านวนองค์ประชุมท่ีกฎหมายได้ก�าหนดไว้แล้ว
ว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
บรษิทัยงัได้ก�าหนดนโยบายจ�านวนองค์ประชมุขัน้ต�า่ในขณะทีค่ณะกรรมการได้ลงมติ
ในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมด เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้น้ี ประธานกรรมการผูท้�า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
แบ่งเวลาอย่างเพียงพอส�าหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละ
วาระ ซึง่การพิจารณาวาระต่างๆ จะค�านึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถอื
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ส�าหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียง
ข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานใน
ที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม 

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุได้มีการจดบนัทกึการประชมุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้
ที่เข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปี 2559-2560 
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 5 คร้ัง ในแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และมสัีดส่วนการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี โดยมี
คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเรว็ ยกเว้นการประชมุบางวาระทีจ่ะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษทั หรือ
เฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ือให้มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความคดิเหน็ได้
อย่างเตม็ที ่นอกจากน้ี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารได้มกีารประชมุหารือระหว่างกนัเอง
เพิ่มเติมเป็นประจ�าทุกไตรมาสด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้ก�าหนดให้กรรมการ
บรษิทั และกรรมการชดุย่อยต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองเป็นประจ�าทกุปี 
ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ
เป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ส�าหรบัรปูแบบของการประเมนิมทีัง้การประเมนิผล
การปฏบัิตงิานของกรรมการทัง้คณะและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
เป็นรายบคุคล ซึง่คณะกรรมการเลง็เห็นว่าการประเมนิผลดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะ
ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพ่ือก�าหนด
มาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก 1) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ 3) การประชมุคณะกรรมการ 4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 5) การพัฒนา
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ตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของ
กรรมการ 2) การก�าหนดกลยทุธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสีย่งและ
การควบคมุภายใน 4) การดแูลไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 5) การตดิตาม
รายงานทางการเงินและผลการด�าเนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบ

ประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขานกุารบรษิทั รวบรวมแบบประเมินท่ีได้ประเมนิเรยีบร้อยแล้วมาท�าการสรปุ

ผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท น�าผลการประเมินพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะ

กรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2559-2560 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ
ลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

การประเมินผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บรษัิทได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ�า
ทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
ตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น 
ความเป็นผู้น�า การก�าหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติ
ทางการเงนิ การบรหิารงาน ความสัมพนัธ์กับกรรมการและบุคคลภายในและภายนอก 
และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมท้ังผลประกอบการของบริษัท
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ส�าหรับผลการประเมินในปี 
2559-2560 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก
คณุธรรม ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ และความเป็นหนึง่เดยีว” ภายใต้ “จรรยาบรรณ
ของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กร 
และหลกัการส�าคญัซึง่ก�าหนดทิศทางในการด�าเนนิงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทัง้นี้ 
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดท�าไว้เป็นรูปเล่ม 
เช่นเดยีวกบัต้นฉบบัและแจกจ่ายให้กบัคณะกรรมการ คณะจดัการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทกุคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสยีภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนทีบ่รษัิทด�าเนนิ
ธรุกจิด้วย นอกจากนี ้คณะผูบ้รหิารของบรษิทัได้จดัให้มกีารก�ากบั ดูแล ส่ือสาร และส่ง
เสริมให้พนักงานทกุระดบัได้ยดึถือเป็นแนวทางส�าหรับการประพฤตปิฏบัิตใินชีวติการ
ท�างานอย่างจริงจงัและเคร่งครดั ทัง้ในเร่ืองความซือ่สตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม 
โดยพนกังานของบริษัททกุคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกีย่วกบัจรรยา
บรรณดงักล่าว รวมทัง้ต้องลงนามให้ค�ารับรองทีจ่ะยดึถอืประพฤตปิฏบิตัติามแนวทาง
ที่ได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชวิีต ดงัน้ันเอกสารฉบบัน้ีจะถกูปรับปรุงและ
พัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องรายงานให้ผู้บังคับ
บญัชาตามล�าดบัชัน้ทราบทนัท ีโดยตัง้แต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตัง้ทีป่รึกษาจรรยาบรรณ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนกังานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเร่ืองทีม่กีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
เกิดขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
การกระท�าผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”) เพื่อให้
พนกังานทกุคนรวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกใช้เป็นเครือ่งมอืในการรายงานเหตกุารณ์
ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา
ต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่น
ใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

และตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCOC” ให้เป็น
ช่องทางใหม่ส�าหรบัพนกังาน ผูร้บัเหมา และคูค้่า ในการตดิต่อกับบคุคลท่ีสามซึง่เป็น
องค์กรอิสระจากกลุม่บริษัท ทาทา สตลี มีทีต่ัง้อยูใ่นประเทศอ่ืน และมีผูช้�านาญการที่
จะบนัทกึเร่ืองราวเกีย่วกบัการละเมดิหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทีไ่ด้แจ้งให้ทราบ การบริการ
ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ใดๆ ทกุเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสามารถตดิต่อใช้บริการนีผ่้านทางโทรศพัท์ได้ฟร ีที่
หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศพัท์ทีโ่ทรเข้าใช้บริการจะไม่ถกูบนัทกึ หาก
ผูแ้จ้งมคีวามประสงค์ทีจ่ะไม่ให้บนัทกึไว้เพือ่มใิห้ล่วงรูถ้งึตวัตนของท่าน  นอกจากนัน้ ยงั
สามารถรายงานเร่ืองราวผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึง่
จะไม่มกีารบนัทึกตวัตนของผูแ้จ้งไว้แต่อย่างใดทัง้สิน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า เรือ่งทกุเรือ่ง
ทีร่ายงานจะเป็นความลบัขัน้สงูสดุทีจ่ะไม่มผีูใ้ดสามารถล่วงรูต้วัตนของผูแ้จ้งได้เลย หาก
ผูแ้จ้งไม่มคีวามประสงค์จะให้บนัทึกไว้
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การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที่
จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและการกระท�าการทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบน
และการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนจะให้ความ
ร่วมมือกบัท้ังภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่สร้างมาตรฐานการประกอบธรุกจิทีใ่สสะอาด
ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�าประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า  
“เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�าหนดไว้”

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย 
(PACT) และร่วมลงนามให้ค�าม่ันในการส่งเสรมิสทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิที ่The 
Children Sustainability Forum ซึง่จัดโดย สถาบนัไทยพฒัน์ และองค์การยนูเิซฟ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะ
ไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระท�าการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกรปูแบบโดยเดด็ขาด และ
จะไม่ด�าเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคล 
ทีส่ามเพือ่การเรยีกร้อง การได้รบัหรอืให้ได้มา การยืน่ข้อเสนอ ให้สัญญา หรอื การจดัหา 
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการ
ปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุม
ภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดต้ังระบบและก�าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามท่ัวท้ังองค์กร ท้ังในด้านการจัดท�า
รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมี
ความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมก�ากับประเมินผลและทบทวนการท�างาน
ของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระท�าทุจริตและการใช้อ�านาจในทางมิชอบ 
และป้องกันไม่ให้มีการกระท�าผิดกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ตั้งแต่
ปี 2552 และได้มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์ อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของงาน
ตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการ
ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยปฏิบตังิานภายใต้การดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจ�า
ทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอ�านาจหน้าที่และกฏระเบียบ
ต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการด�าเนินงานที่ส�าคัญและการท�าธุรกรรมทางการ
เงินที่ส�าคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่ก�าหนด

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษัทให้ความส�าคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะด�าเนิน
งานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผย
ข้อมลูการด�าเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อก�าหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชดัเจน ตลอด
จนไม่น�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการ
บริษัทคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก�าลังมีการพิจารณาก็จะ
ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง 

นอกจากน้ี บริษัทยงัให้ความส�าคญักบัการปฏิบัตติามจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษิทั ทีไ่ด้ก�าหนดแนวปฏิบตัใินเรือ่ง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน 
ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัได้จดัให้มวิีธกีารบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม โดยน�าระบบทีเ่ป็นมาตรฐานสากล
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัท และบริษัทย่อย
ท�าหน้าที่ก�าหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการ
ด�าเนนิธรุกจิทัว่ทัง้องค์กร รวมถงึก�าหนดและทบทวนปัจจยัความเสีย่งโอกาสทีจ่ะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการด�าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนก�าหนดแผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
และติดตามผลจากการด�าเนินการลดความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าเพื่อเป็น
สญัญาณเตอืนภยั ล่วงหน้าในการป้องกนัหรอืลดความเสยีหายหรือ บรรเทาความเสยีหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดย
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
แก่กรรมการและผู้บริหารต้ังแต่เริ่มเข้าด�ารงต�าแหน่งในบริษัท ด้วยการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จาก
สถาบันที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าและต่อเนื่อง เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิานให้มีประสทิธภิาพ รวมถงึสามารถปรับปรุง
และพัฒนาตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีก้รรมการชาว
ไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในรอบปี 2559-2560 มีกรรมการจ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายราจีฟ มังกัล 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP : 230/2016) จาก IOD 
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คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิท ดูแลกระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงนิ ทัง้ของบรษัิทและบริษทัย่อย เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและเป็นไปตามกฎข้อบงัคับของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการท่ีดี รวมทัง้ ค�านงึถึงความเหมาะสม ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของระบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคดัเลือกผู้สอบบญัช ีตลอดจนการให้
ความเหน็ต่อผูส้อบบัญชภีายนอกและหน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ส�านักงานตรวจสอบภายในของบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและความ    มปีระสทิธภิาพของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส�านักงาน
ตรวจสอบภายในได้ท�าการรายงานสิง่บกพร่องทีต่รวจพบและค�าเสนอแนะให้แก้ไขต่อฝ่าย
จดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคมุภายในดงักล่าวได้ปฏิบติั
เพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่าบรษิทัมีระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ และให้ความเชือ่
มัน่ว่าบรษิทัสามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของบรษิทัได้ ความเสีย่งในทกุระดบัของบริษัท ได้
รบัการจดัการด้วยระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและได้บนัทึกไว้เป็นข้อมลูลงใน
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต)

ในการประชมุคณะกรรมการ บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) ครัง้ท่ี 87 (1/2560-2561) 
เมือ่วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้พจิารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 
2559-2560 และพบว่ามกีารควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัท
ใช้ มคีวามสอดคล้องกบัโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคมุภายใน
ของคณะกรรมการของสถาบันวชิาชพี 5 สถาบนัในสหรฐัอเมรกิา (COSO) สรุประบบการ
ควบคมุภายในภายใต้กรอบของ COSO ของบรษิทั มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคมุ
บรษิทัมกีารจดัท�าแผนธรุกจิระยะสัน้  และแผนธรุกจิระยะยาว ซึง่ได้รบัการอนมุตัโิดย
คณะกรรมการบรษิทั แผนดงักล่าวได้จดัท�าขึน้เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัพนกังานในการ
ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการตดิตามความ
ส�าเรจ็ของวตัถปุระสงค์ของบรษิทัรวมถงึมกีารสอบทานเป็นครัง้คราวด้วย บรษัิทก�าหนด
ให้มโีครงสร้างองค์กรทีด่ ี ซ่ึงได้อธบิายถงึอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของแต่ละ
บคุคลในหน้าทีห่ลกัและหน้าท่ีอ่ืนๆ  พนกังานทุกคนจะได้รบัคู่มือนโยบายซึง่ได้รวบรวม
นโยบายทัง้หมดทีส่่งเสรมิให้มกีารพฒันาสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีเหมาะสม บริษัท
ได้จดัให้มข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (Tata Code of Conduct) ส�าหรับคณะกรรมการ 
ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทกุระดบั ข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมดงักล่าวได้มกีาร
ประกาศให้พนกังานทกุคนได้รบัทราบและลงนาม

การบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กร
บริษัทมวิีธใีนการประเมนิและระบปัุจจยัความเสีย่งทีม่ผีลต่อการด�าเนินธรุกจิ ซ่ึงเป็นผล
จากการเปลีย่นแปลงด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกจิ การเงิน และทรัพยากรภายใน บรษิทั
ได้พจิารณาและจดัล�าดบัความส�าคญัของความเสีย่งตามความถีแ่ละผลกระทบทีม่ต่ีอ
ความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย  แผนการบรหิารความเสีย่งได้ถกูถ่ายทอดเพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ ก�าหนดกจิกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความเสีย่ง  ฝ่ายจดัการได้มกีารประชุมตดิตาม
ผลการบริหารความเสีย่งของบริษัทอยูเ่ป็นประจ�า นอกจากน้ี การบริหารความเสีย่งเป็น
อีกหน่ึงวาระทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ต้องรายงานในทีป่ระชุมของคณะกรรมการบรษิทั

การควบคมุการปฏบิติังานของฝ่ายจดัการ
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยก�าหนดขอบเขต หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และอ�านาจในการอนมุตัขิอง
ฝ่ายจดัการแต่ละระดับไว้อย่างชดัเจน มกีารตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของบริษทัและ
บรษิทัย่อยเป็นประจ�าและสม�า่เสมอ รวมถงึมรีะบบการควบคมุภายในเรือ่งการท�าธรุกรรม
กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฝ่ายจดัการและบคุคลทีเ่กีย่วข้องอย่างเพียงพอและรดักมุ

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล
บรษัิทและฝ่ายจดัการมคีวามเชือ่มัน่ในประสิทธภิาพและความเพยีงพอของข้อมลูทีจ่ดั
เตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทมกีารจัดเตรียมโดยส�านกัเลขานุการของบริษทั รายงานการประชมุครอบคลมุ
ถงึการแลกเปลีย่นความคดิเห็นในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ได้รบัการสอบทาน
และลงนามโดยประธานการประชมุ ส�านกัเลขานกุารบริษัทได้ปฏิบตัติามหรอืให้ข้อมูล
ช่วยเหลอืกรรมการบรษิทัตามทีไ่ด้รบัการร้องขอ บรษิทัมนีโยบายการแจ้งเบาะแสเพ่ือ
เป็นช่องทางในการรบัทราบเรือ่งราวร้องทกุข์จากพนกังานทีไ่ม่ต้องการเปิดเผยตวัตนผ่าน 
เว็บไซท์ของบรษัิท มช่ีองทางการตดิต่อสือ่สารทีห่ลากหลายกบับคุคลภายนอก เช่น ตดิต่อ
กบัฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ ฝ่ายลกูค้าสมัพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้จดัท�าช่องทางการสือ่สารให้
กบับคุคลภายนอกกรณต้ีองการตดิต่อสือ่สารกับกรรมการอิสระของบริษทั โดยสามารถ 
ส่งอีเมลตรงมาได้ที ่msamaram@gmail.com
   
ระบบการติดตาม
ผลการด�าเนนิงานและงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัและบรษิทัย่อย ได้รบัการพจิารณา
และอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการทีเ่ป็นงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัทได้รับการสอบทานและการเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ จะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณาและ
อนุมตั ิฝ่ายจดัการของบริษัท ได้ประเมนิขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคมุ
ภายในเป็นประจ�าทกุปีและมกีารปรับปรุงระบบเพ่ือให้สอดคล้องกบั  ความต้องการของ
ธรุกจิ ส�านักงานตรวจสอบภายในได้ก�าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี ซึง่ได้รบั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดบัความเสีย่งจะพจิารณา
จากหลายปัจจยัเสีย่งและผลการตรวจสอบก่อนหน้า ในท้ายท่ีสดุ ส�านกังานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของกระบวนการด�าเนนิงานท่ีหลาก
หลายและครอบคลมุบรษัิทย่อยทัง้หมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีซึง่
อนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถกูแจ้งไปยงั
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบเพ่ือน�าไปใช้ปฏิบตั ิ  รายงานการตรวจสอบและส่ิงทีต่รวจพบจะ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุๆ ไตรมาส

การควบคุมภายใน
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31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558

ขายสินค้า 1,027,145 1,166,977 910,270

เงินปันผลรับ - 52,560 16,800

รายได้อื่น 8,319 8,059 8,703

ซื้อสินค้า 1,400,881 2,147,396 1,125,724

ซื้อสินทรัพย์ 7,766 720 -

ดอกเบี้ยจ่าย 1,520 6,880 -

ค่าใช้จ่ายอื่น 13,001 10,543 20,039

ลูกหนี้การค้า 236,845 175,368 -

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม 754 950 812

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 71,220 71,220 71,220

เจ้าหนี้การค้า 19,691 459,311 290,265

เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม 28,959 12,405 3,213

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - 46,100 99,658

หนี้สินระยะสั้น - 201,822 -

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 270,596 - -

หนี้สินระยะยาว - 270,596 270,596

ประเภทของรายการระหว่างกัน  

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
รายการบัญชีที่ส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือ
บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั รวมถงึการกู้ยมืซ่ึงท�าภายใต้กลไกของนโยบายการก�าหนดราคา
โอน สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ท�ากับบุคคล
ทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะ
ท�าการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงือ่นไขที่เหมือนหรอืคล้ายคลึงกัน ราคา
จากผู้ประเมินราคาอสิระจะน�ามาใช้ในการเปรียบเทียบราคาส�าหรับรายการระหว่าง
กันที่ส�าคัญ

หน่วย : พันบาท

รายการระหว่างกัน 

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจปกติระหว่าง
บรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกัน บนเงือ่นไขการค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการ
ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่อบรษัิท กล่าวคอื ในการซือ้วตัถุดบิ บรษิทัมัน่ใจในเรือ่งคณุภาพ
และความสม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการจ�าหน่ายให้แก่บริษัท 



56
รายงานประจำาปี 2559-2560

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการก�าหนดอ�านาจ
ในการด�าเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ ภายใต้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การก�าหนดอ�านาจดังกล่าวได้มีการพิจารณา
ทบทวนอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เกิดความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการด�าเนินงาน
และการควบคุมภายในที่ดี

ในกรณทีีอ่าจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั บรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตามประกาศ
และข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ทัง้ในด้านการขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื
ผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร
ที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อ
ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

การด�าเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในกรณีที่จะต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด โดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการ
ท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระท�าไปบนพื้นฐานของความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต
แนวโน้มธรุกรรมต่างๆ ซึง่เกดิข้ึนระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนัใน
อนาคต ยงัคงเป็นไปตามการด�าเนินธรุกจิปกตแิละตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  
อย่างไรกต็าม หากจะมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัด
แย้งทางผลประโยชน์ หรือมส่ีวนได้เสยี และ/หรือบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทักจ็ะปฏบิตัิ
ตามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครดั
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ส�าหรบัรอบปีการเงนิ 2560 (เมษายน 2559-มนีาคม 2560) บรษิทัมปีรมิาณการขาย 
1,263,000 ตนั สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 (เมษายน 2558-มีนาคม 2559)  อยูท่ีร้่อยละ 
10 โดยมรีายได้จากการขาย 19,701 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงนิ 2559  อยูท่ี่ร้อยละ 
18  EBITDA 1,734 ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงนิ 2559 อยูท่ีร้่อยละ 98 และก�าไร

รายได้จากการขายรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 18 สาเหตุหลักจาก:
•  ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าเหล็กลวดร้อยละ 31 เนื่องจากราคาสินค้าน�าเข้าจากจีนมีราคาสูงขึ้นจากการน�าเข้าที่มีน้อยลง และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวน

มาตรการในการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กน�าเข้าส่งผลให้ลูกค้ากลับไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศแทน
•  การเพิ่มขึ้นของราคาขายสินค้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มราคาสินค้าเหล็กทรงยาวทั่วโลก

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สาเหตุจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นจากการผลิตในช่วง on peak ต้นทุนบางส่วนที่ลดลงโดยการควบคุมต้นทุนการแปลง
สภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 39 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นจากอัตราค่าขนส่งและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

ก่อนภาษเีงินได้ 441 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยูท่ีร้่อยละ 97 บรษัิทได้
ท�าการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 618 ล้านบาทในไตรมาส 4 ของรอบปีการเงนิ 
2560 (มกราคม-มนีาคม 2560) ประกอบด้วย ประมาณการด้อยค่าสนิทรพัย์โครงการ
เตาถลงุ MBF ซึง่ยงัคงหยดุการผลติตัง้แต่ปี 2554  528 ล้านบาท และประมาณการ
ค่าเผือ่สนิทรัพย์ล้าสมยัและตดับญัชขีองสนิทรัพย์และวตัถดุบิคงคลงัเก่า 90 ล้านบาท  
หากไม่รวมผลกระทบดงักล่าวจะมยีอดก�าไรก่อนภาษเีงินได้ 1,059 ล้านบาท

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขาย 19,701 16,733 18%

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ 16 15 7%

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  - 53 (100%)

ดอกเบี้ยรับ 4 4 -

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 7 34 (79%)

อื่นๆ 26 33 (21%)

รายได้จากการขายและรายได้อื่น 19,754 16,872 17%

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนขาย 17,745 15,785 12%

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย 248 178 39%

1. รายได้จากการขายและรายได้อื่น

2. ต้นทุนขาย

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

การวเิคราะห์รายการหลกัของงบการเงนิดงัแสดงด้านล่าง

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของรอบปีการเงนิ 2560 สูงกว่ารอบปีการเงนิ 2559 อยูท่ีร้่อยละ 23 จากการเพ่ิมข้ึนของค่าจ้างพนกังานและค่าใช้จ่ายเคร่ืองหมายการค้า TATA ตามรายได้ 
จากการขายทีเ่พิม่ข้ึน  ค่าใช้จ่ายอืน่เกดิจากการปรบัปรงุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ ประกอบด้วย ด้อยค่าสนิทรัพย์โครงการเตาถลงุ MBF และประมาณการค่าเผือ่สนิทรพัย์ล้าสมยั

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 682 553 23%

ค่าใช้จ่ายอื่น 537 - 100%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 1,219 553 120%

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
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ต้นทุนทางการเงินของรอบปีการเงิน 2560 ต�่ากว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 24 สาเหตุจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งคงเหลือ
อยู่จ�านวน 200 ล้านบาทครบทั้งจ�านวนแล้ว

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 98  สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย  ต้นทุน
การแปลงสภาพที่ลดลง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงช่วยชดเชยต้นทุนจากราคาเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ที่ร้อยละ  229  สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ รวมถึงตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้ขอ
คืนปีก่อนๆ 100 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงก�าหนด 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560  บรษัิทและบรษิทัย่อยมีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธลิดลงจากปี 2559 257 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเกดิจากการเพ่ิมข้ึนของกระแสเงนิสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 262 ล้านบาท ซึ่งเป็นก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�าเนินงาน 1,733 ล้านบาท และเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 1,471 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุน 268 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร  และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 251 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายช�าระ
คืนเงินกู้ระยะยาว 200 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงินและจ่ายช�าระคืนเงินกู้ระยะสั้น 51 ล้านบาท 

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงิน 101 133 (24%)

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 441 223 98%

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 227 69 229%

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 930 1,187 (22%)

5. ต้นทุนทางการเงิน

6. ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากปริมาณและราคาขายที่สูงขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ร้อยละ 74 ของยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น ซึ่งพิจารณาคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี 
กล่าวคือ ร้อยละ 99.91 ของยอดลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีอายุหนี้ต�่ากว่า 3 เดือน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั้น ประมาณข้ึนจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560   18 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 1.85 ของยอดลูกหนี้การค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย N.T.S. ก่อนควบรวมกิจการในปี 2549

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 964 667 44%

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากการตัดจ�าหน่ายบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับและเงินเพิ่มขอคืนของปีก่อนๆ (124) ล้านบาท ซึ่งตัดจ�าหน่ายในไตรมาส 1 ของ
ปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเศษเหล็กและสินค้าส�าเร็จรูป เพื่อรองรับการผลิตของโรงงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทมีการตัง้ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินค้าคงเหลอืและมลูค่าสนิค้าเสือ่มสภาพและเคลือ่นไหวช้า 156 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี 

ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน ลดลงจากประมาณการมูลค่าลดลงของเครือ่งจกัรโครงการเตาถลงุ MBF (465) ล้านบาท การจดัประเภทรายการใหม่ของเคร่ืองจกัร
โครงการเตาถลงุ MBF ไปยงั สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนท่ีถอืไว้เพ่ือขาย ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 168 322 (48%)

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

สินค้าคงเหลือ 3,112 2,296 35%

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,681 4,907 (25%)

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10. สินค้าคงเหลือ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากการจ่ายเงินคืนเงินกู้ตามก�าหนดการช�าระ

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,195 2,044 7%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 202 (100%)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 2,195 2,246 (2%)

13. เงินกู้ยืมระยะสัั้น หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อ

งบการเงินรวม
การใช้วงเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การใช้วงเงิน

2560 2559 2560 2559

ซื้อเศษเหล็ก BIBOR+2% ต่อปี     1,800 1,145 793 - -

วัตถุดิบอื่นๆและค่าสาธารณูปโภค BIBOR+2% ต่อปี     1,416 900 705 - -

เงินทุนหมุนเวียน 2.66% ต่อปี    ดู 13.1 150 - 150 -

ทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื้อเหล็กแท่ง LIBOR ต่อปี    ดู 13.1 - 546 - -

รวม 2,195 2,044 150 -

หน่วย : ล้านบาท
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เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ตามก�าหนดการช�าระ
เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และ
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9  พฤศจิกายน 2550  วงเงิน 3,500  ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี และข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา โดยบริษัท
ใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง   3 แห่ง เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 บรษิทัได้ช�าระคนืเงนิกูยื้มระยะยาวแก่สถาบนัการเงนิซึง่คงเหลอือยูจ่�านวน 200 ล้านบาทครบท้ังจ�านวนแล้ว และบริษัทได้ท�าการถอนหลกัประกนัท่ีใช้เป็นหลักประกัน
ส�าหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว
ยอดคงเหลือ 277 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยจาก T S Global Holding Pte. Ltd. ซึ่งถึงก�าหนดช�าระในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน 271 ล้านบาท และ
เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย เป็นจ�านวน 6 ล้านบาท

2560 2559  % เปลี่ยนแปลง

เงินกู้ยืมระยะยาว 277 477 (42%)

14. เงินกู้ยืมระยะยาว หน่วย : ล้านบาท

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ  วนัที ่31 มีนาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้
เท่ากบั 0.48 เท่า ปี 2559 ที ่0.51 เท่า  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 8,765 ล้านบาท เป็น
ทนุช�าระแล้วของหุน้สามญัรวม 11,810 ล้านบาท โดยมกี�าไร/(ขาดทุน)สะสม ( 3,399) ล้าน
บาท, ส�ารองตามกฎหมาย 364 ล้านบาท, ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุ
เผือ่ขาย 3 ล้านบาท และ ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม (13) ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 บรษัิทและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิรวมทัง้สิน้ 4,172 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 3,981 ล้านบาท และหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 191 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นประมาณร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ของหนีส้นิรวม ตามล�าดบั ทัง้น้ี หน้ีสนิ
หมนุเวยีนประกอบด้วยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,195 ล้านบาท, เจ้าหน้ีการ
ค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 1,368 ล้านบาท, ส่วนของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึง
ปี 277 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 141  ล้านบาท  หนีส้นิไม่หมนุเวยีนประกอบ
ด้วยภาระผกูพนั ผลประโยชน์พนกังาน 191 ล้านบาท 

13.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสัญญากับสถาบันการเงิน เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจ�านวน 4,244 ล้านบาท และจ�านวน 5,484 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ประเภทไม่มีหลักประกันเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย

1) วงเงินเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ยขั้นต�่าส�าหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)

2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)

3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR) หรืออัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทได้ท�าการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้วจ�านวน 486 ล้านบาท และ 1,534  ล้านบาท ตามล�าดับ

ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลต่อการด�าเนนิ
งานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต
ภาระหนีแ้ละภาระค�า้ประกันทีเ่ก่ียวข้องอาจมีผลต่อการ
ด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บริษัทมภีาระผกูพันและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ดงันี้
1. บริษัทย่อยมเีลตเตอร์ออฟเครดติ (L/C) ทีเ่ปิดแล้วแต่ยงัไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นหนีสิ้น 

160 ล้านบาท 
2. หนังสอืค�า้ประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การนคิมอตุสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards 
จ�านวน 305 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งใช้เป็นหลัก
ประกันจ�านวน 32 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ท�าการถอนหลัก
ประกันดังกล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว

3. บริษัทย่อยมภีาระผกูพันตามสัญญาเกีย่วกบัการซือ้และตดิตัง้เคร่ืองจกัร 56 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 81 ล้านบาท 

ปัจจยัอืน่ทีอ่าจมีผลต่อการด�าเนนิงานหรอืฐานะ
การเงนิในอนาคต
ปรากฏตามความเสีย่งทีร่ะบใุนหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ข้อ 32 เคร่ืองมอืทางการเงิน 



61
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมารษิ สมารมัภ์  เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้
สอบบัญชีประจ�าปี 2560-2561

ในรอบปี 2559-2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
เป็นจ�านวน 4 ครั้ง  เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอก นอกจากนั้น มีการประชุมจ�านวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปสาระส�าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559-2560 มีดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่
เป็นงบการเงินรายไตรมาสและ   งบการเงินประจ�าปี จากการสอบทานร่วมกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกท�าให้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อม่ันว่าบริษัทมีการเลือกใช้นโยบาย
บัญชีทีเ่หมาะสม และถอืปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ งบการเงินของบรษิทัได้เปิดเผยข้อมลู
ที่ถูกต้องและครบถ้วนโดยได้ท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ากับดแูลให้มีการปฏิบัติตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมกีารเปิดเผยข้อมลู
สารสนเทศ และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยเน้นการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม

การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิทั พบว่าระบบ
การควบคมุภายในมีความเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ คณะกรรมการได้ให้ความเหน็
ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2559-2560 ได้มกีารสอบทานการปฏบิตังิาน
ว่าได้ท�าตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งได้ติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ที่ได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัท
มีการประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ เช่น การจัดหาเศษเหล็กในประเทศให้เพียงพอใน
ราคาที่ต้องการ การเพิ่มขึ้นของสินค้าน�าเข้าที่มีผลกระทบต่อยอดขาย ความล่าช้าใน
การลงทุนของรัฐบาลและภาคเอกชนที่ไม่เติบโตตามที่คาด ซึ่งส่งผลต่อการใช้เหล็ก 
เป็นต้น โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท และได้มกีารวางแผน
เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
 
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560-2561
บริษัท ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ�ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั ต้ังแต่
ปี 2551 -2560 เป็นเวลา10 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าพอใจ แต่เนื่องจากพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนที่บังคับใช้ใหม่ในประเทศอินเดีย ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนบางกลุ่ม ไม่สามารถใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เกิน
กว่า10 ปี จึงมีความจ�าเป็นในการแต่งตั้งบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ และเพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องในกระบวนการตรวจสอบของ บริษัท ทาทาสตลี จ�ากดั บรษิทั ย่อยที่
ส�าคญัในกลุม่ต้องมผีูส้อบบญัชเีดยีวกนัคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบตัิ
ของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั (PricewaterhouseCoopers 
ABAS Company Limited) ในการตรวจสอบงบการเงนิของบริษทัประจ�าปี 2560-2561 
และเสนอแต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชภีายนอกของบริษทั 

โดยในช่วงการเปลี่ยนแปลง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด 
จะเป็นผูส้อบทานงบการเงนิของบรษิทั จนถงึสิน้ไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2561 และ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด จะท�าหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัท 
โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2561 เป็นต้นไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าท่ีตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรซึง่อนุมตัโิดย
คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัและความรอบคอบ 
และมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบตังิานเพ่ือประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม
กัน ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ ซึง่จดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป มกีารควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบภายในทีด่ ีบรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเส่ียงทีเ่หมาะสม 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด
และข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมาริษ สมารัมภ์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซ่ีงประกอบด้วย
กรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจ�านวนครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559-2560 ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทที่ส�าคัญสองด้าน ได้แก่  งานด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา และ งาน
ด้านพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมในด้านการก�ากับดูแล    
การปฏบิตังิานให้เป็นไปตามแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาลของบรษิทั รวมท้ังงานด้าน

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
• พิจารณาและทบทวนบรรษัทภิบาลของบริษัท
• ทบทวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการ (CGR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• เพิ่มเติมแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระล่วงหน้า เช่น 
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

• สรรหากรรมการอิสระเข้าใหม่แทนกรรมการอิสระที่เกษียณอายุ
• ทบทวนคุณสมบัติกรรมการอิสระที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่งอิสระเกินเก้าปี 
• เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือขออนุมัติผู้ถอืหุน้เลือกต้ังกรรมการท่ีครบก�าหนดออก

ตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายทะชาร์ต  วิชวะนาร์ต นเรนดรัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

3/3

2. นายมาริษ    สมารัมภ์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน

3/3

3. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ และ
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน

3/3

4. นายธราธร    เปรมสุนทร กรรมการ และ
กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน

3/3

ทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

ด้านพิจารณาผลตอบแทน
• เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนมุตัจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ

ย่อย ประจ�าปี 2559-2560 
• พิจารณาการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปีแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
• พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปีแก่พนักงานของบริษัท

และบริษัทย่อย

การสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจน
การก�าหนดและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

ในรอบปี 2559-2560 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏดังนี้   

สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559-2560 สรุปได้ดังนี้
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ�าปี 2559-2560 ซึง่จัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมก�ากบัหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการจดัท�าและ
น�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ การ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�า รวมท้ัง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
	ประธานกรรมการ

 นายราจีฟ  มังกัล
		กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอยด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ก�ากับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
ด�าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่
ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ด�าเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษทั”) ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของบริษทั ทาทา 

สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํก ัด 

(มหาชน) ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น  ๆ

ซึ� งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�  ข้าพเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit   

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 
 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดน้าํ

เรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�  

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วิธกีารตรวจสอบที�ใช้เพื�อตอบสนอง 

มูลค่าของค่าความนิยม 

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 

กลุม่บริษทัมีค่าความนิยมในงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2560 จาํนวนเงิน 3,456.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

26.71 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ค่าความนิยมที�

รับรู้ในงบการเงินรวมเป็นผลมาจากการซื�อกิจการของ

บริษัทย่อยทั� งสามบริษทัในอดีต ค่าความนิยมดังกล่าว

สุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จาํนวน 660.32 ลา้นบาท 

ซึ� งไดรั้บรู้ในปีก่อนๆ 

ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารทดสอบ

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที� มี                   

ขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�นโดยประเมินมูลค่าที�คาดว่า    

จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมจากประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคต ซึ� งมีความเสี� ยงที�มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนจะ                  

ตํ� ากว่ามูลค่าตามบ ัญชีและผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทไดใ้ช ้                      

ดุลยพินิจที�สําคญัหลายประการในการกาํหนดปัจจัยต่าง  ๆ

ที�ใชใ้นประมาณการ ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมขอ้ 3.8 และขอ้ 3.19(2) 

 

ข้าพเจ้าไดท้ําความเข้าใจ ประเมินการออกแบบและ 

การนําไปปฏิบติัของการควบคุมภายในที�สําคญัและทดสอบ

การปฏิบัติตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพของการควบคุม

ภายในที�สําคญัที� เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าและ

มุ่งเนน้การวิเคราะห์รายละเอียดและทาํการสอบถามในเชิง

ทดสอบสมมติฐานที�ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่า 

ซึ� งรวมถึง 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที�ใชใ้น

การประมาณกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจาก

งบประมาณและแผนธุรกิจห้าปี  ซึ� งไดรั้บการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารแลว้ และมุ่งเน้นไปที�ธุรกิจ

เหล็กในประเทศ ซึ� งข้าพเจ ้าได้ประเมินจากผลการ

ดําเนินงานที� ผ่ านมา  การวิ เคราะห์ แนวโน้ม และ

เปรียบเทียบกบัความตอ้งการของตลาดในอนาคต 

 ประเมินความน่าเชื�อถือของประมาณการของผูบ้ริหาร 

โดยการทบทวนผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ� นจริงและ

ประมาณการของปีกอ่น 

 เปรียบเทียบปริมาณการขายที�คาดการณ์ไว ้ราคาขาย 

และอตัราการเติบโต กบัความสําเร็จในอดีต และขอ้มูล

การตลาดภายนอกที�สามารถหาได ้และ 

 ใช้ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า              

ในการจัดทําประมาณการอย่างเป็ นอิสระ วิเคราะห์                 

ความอ่อนไหวของสมมติฐานสําคญัที�ใชใ้นการวิเคราะห์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ �งปริมาณการขายที�คาดการณ์ไว ้

ราคาขาย อัตราการเติบโตคงที�  และอ ัตราคิดลด และ

เปรียบเที ยบประมาณการดังกล่าวกับประมาณการที�

ผูบ้ริหารใช ้
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ (ต่อ) วิธกีารตรวจสอบที�ใช้เพื�อตอบสนอง (ต่อ) 

มูลค่าของเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”) 

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัวางแผนการขายเครื� องจักรของ

เตาถลงุ Mini Blast Furnace (“MBF”) ของบริษทัย่อยแห่งหนึ� ง 

ซึ�งไดห้ยดุการผลิตเป็นการชั �วคราว โดยที�เครื�องจักรของ

เตาถลงุ MBF มีมลูคา่ที�คาดว่าจะไดร้ับคืนจํานวน 521 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 ในงบการเงินรวมหรือร้อยละ 

4.03 ของสินทรัพยร์วมของกลุม่บริษทั 

ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3.9, 

3.18, 3.19, 13 และ 34 เนื�องจากวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต

โดยเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื�อเปรียบเทียบกบัราคา                

เศษเหล็กอีกทั� งยงัมีความผนัผวนสูง ทําให้เกิดผลเสียต่อ

การบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผ่านเตาถลุง MBF 

ประกอบกบัการพิจารณาขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 

ดงันั�น จึงมีความเสี�ยงที�มูลค่าตามบญัชีของเครื� องจกัรของ

เตาถลุง MBF จะสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืน ซึ� งเดิม

ไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวน 871 ลา้นบาท 

ในปีก่อนๆ ในการพิจารณาการด้อยค่า มูลค่าที�คาดว่า             

จะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลคา่ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

มูลค่ายุติธรรมสะท้อนถึงราคาของเครื� องจักรของเตาถลุง 

MBF ที� เสนอโดยผู ้เสนอซื� อรายหนึ� งหักดว้ยต ้นทุนใน 

การขายที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจ ประเมินการออกแบบและ 

การนําไปปฏิบติัของการควบคุมภายในที�สาํคญัและทดสอบ

การปฏิบัติตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพของการควบคุม

ภายในที�สําคญัที� เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าและ

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที�ใช้ในการประเมิน 

การด้อยค่าของผู ้บริหาร โดยมีการประเมินถึงความ

ครบถว้นของการประเมินการดอ้ยค่าของกลุ่มบริษัท                   

ซึ� งรวมถึง 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของกลุ่ม

บริษัทที� ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมขอ ง

สินทรัพย์ ซึ� งคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก

และพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า  

ที�ใช ้

 ตรวจสอบราคาของสินทรัพยซึ์� งเสนอโดยผูเ้สนอซื�อ

รายหนึ� งและเปรียบเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมซึ� งคาํนวณ

โดยผู ้ประเมินอิสระภายนอก และพิจารณาความ

เหมาะสมของมลูคา่ที�คาดว่าจะไดร้ับคืน 
 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบความเหมาะสมของการจัดประเภท

รายการและการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องจกัรของ

เตาถลงุ MBF ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

 

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี                       

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงาน

ประจาํปีนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี� 

ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและ

ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มูลอื�น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูล               

ที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปไดว่้า

ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกับ                       

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย

ถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายใน                    

ที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษทั และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง 

(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานตอ่เนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจ

ที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อม ั �นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของ

ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 

มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน                 

ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอ

และเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั� งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ              

ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ             

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน                          

การดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผู ้สอบบญัชีของข้าพเจา้ถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินรวม            

และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม

บริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์

ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควร 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit   

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

- 6 - 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล การปฏิบติังานตรวจสอบของ

กลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้

วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในซึ�งขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�

เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด

ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัมากที�สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญั

ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผู้สอบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบั

ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่า 

ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสาร

ดงักล่าว 
 

 

 

 

 ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 

วนัที� 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
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รายงานประจำาปี 2559-2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 930,334,774 1,186,746,227 786,381,671      1,122,022,378   
เงินลงทุนชัวคราว 5 21,000,000 - - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 6 963,930,188 667,392,990 126,797,534      49,215,285        
เงินใหกู้ย้มืระยะสัน 8 - - 2,719,633,872   2,165,744,016   
สินคา้คงเหลือ 9 3,111,916,465 2,296,415,219 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10 43,458,897 27,476,731 2,058,503          1,832,147          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 11 521,000,000 - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,591,640,324   4,178,031,167   3,634,871,580   3,338,813,826   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือขาย 3,300,000          2,200,000          - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 12,013,047,275 12,013,047,275 
เงินลงทุนระยะยาวอืน 2.5 1,241                 1,241                 - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 3,632,843,944   4,841,596,706   40,432,273        14,802,286        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 48,022,868        65,127,027        47,244,851        63,919,885        
ค่าความนิยม 15 3,456,014,092   3,456,014,092   - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 37,242,765        31,937,772        12,181,181        10,552,558        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 17 167,848,834      322,024,622      107,110,834      133,937,478      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,345,273,744   8,718,901,460   12,220,016,414 12,236,259,482 
รวมสินทรัพย์ 12,936,914,068 12,896,932,627 15,854,887,994 15,575,073,308 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- 1 -

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

หน่วย : บาท 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18.1 2,194,927,638   2,044,147,809   150,000,000      -
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 19 1,368,375,730   1,343,254,888   138,283,068      80,766,530        
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 276,923,103      206,326,827      270,596,275      200,000,000      
เงินกูย้มืระยะสัน 29 - 201,822,180      1,988,798,242   2,253,587,945   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 95,822,867        48,651,366        - -
หนี สินหมุนเวียนอืน 44,735,776        56,625,541        13,702,488        11,059,971        

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,980,785,114   3,900,828,611   2,561,380,073   2,545,414,446   

หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 29 - 270,596,275      - 270,596,275      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 22 191,418,768      171,269,061      56,401,021        50,304,079        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 191,418,768      441,865,336      56,401,021        320,900,354      
รวมหนีสิน 4,172,203,882   4,342,693,947   2,617,781,094   2,866,314,800   

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- 2 -

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำาปี 2559-2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน  
หุน้สามญั 

หุน้สามญั 8,421,540,848 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 8,421,540,848   8,421,540,848   8,421,540,848   8,421,540,848   
ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั
หุน้สามญั 8,421,540,848 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  ชาํระครบแลว้  8,421,540,848   8,421,540,848   8,421,540,848   8,421,540,848   
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หุน้สามญั 3,258,624,766   3,258,624,766   3,258,624,766   3,258,624,766   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ 130,201,936      130,201,936      130,201,936      130,201,936      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 363,690,516      337,304,305      363,690,516      337,304,305      
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (3,398,733,435) (3,582,666,160) 1,063,048,834   561,086,653      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,733,423          1,855,535          - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 8,778,058,054   8,566,861,230   13,237,106,900 12,708,758,508 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (13,347,868)      (12,622,550)      - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,764,710,186   8,554,238,680   13,237,106,900 12,708,758,508 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,936,914,068 12,896,932,627 15,854,887,994 15,575,073,308 

-                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม 

- 3 -

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2560 2559 2560 2559
รายไดจ้ากการขาย 31 19,701,472,306   16,732,799,012   - -
รายไดจ้ากการให้บริการ - - 471,120,000   211,625,717   
ตน้ทุนขาย (17,745,186,141) (15,784,875,625) - -
ตน้ทุนการให้บริการ - - (450,856,646) (377,061,074) 
กาํไร (ขาดทุน) ขันตน้ 1,956,286,165     947,923,387        20,263,354     (165,435,357) 
รายไดอื้น 25 53,182,705          139,465,285        606,406,870   326,754,648   
ค่าใชจ่้ายในการขาย (248,242,157)      (178,045,182)      - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (682,335,214)      (552,792,000)      (20,913,775)   (22,254,267)   
ค่าใชจ่้ายอืน 26 (537,097,233)      - (31,374)          (1,513,772)     
ตน้ทุนทางการเงิน (101,108,960)      (133,170,650)      (62,647,284)   (83,615,229)   
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 440,685,306        223,380,840        543,077,791   53,936,023     
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 16 (226,935,415)      (69,191,927)        (15,353,580)   238,650          
กําไรสําหรับปี 213,749,891        154,188,913        527,724,211   54,174,673     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย 1,100,000            1,700,000            - -
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอืน (220,000)             (340,000)             - -

รายการทีตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
  ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 22 (4,546,576)          - 780,226          -

388,191               - (156,045)        -
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,278,385)          1,360,000            624,181          -
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 210,471,506        155,548,913        528,348,392   54,174,673     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,477,321        154,222,664        527,724,211   54,174,673     
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (727,430)             (33,751)               - -

213,749,891        154,188,913        527,724,211   54,174,673     
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 211,196,824        155,579,399        528,348,392   54,174,673     
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (725,318)             (30,486)               - -

210,471,506        155,548,913        528,348,392   54,174,673     
กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 28 บาท 0.03 0.02 0.06 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 4 -

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

หมายเหตุ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 440,685,306      223,380,840      543,077,791      53,936,023        
รายการปรับปรุง :

เงินปันผลรับ - (52,560,000)      (539,499,340)     (276,999,430)     
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,710,773          4,070,162          (61,744)              806,915             
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 533,949,314      522,865,414      27,867,208        27,113,721        
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,655,965        27,754,191        7,764,179          8,833,105          
ดอกเบียรับ (4,151,153)        (3,700,255)        (58,497,923)       (49,007,237)       
ดอกเบียจ่าย 101,108,960      133,170,650      62,647,284        83,615,229        
รายการปรับปรุงจากรายการอืนทีไม่ใช่เงินสด 4.2 631,692,006      22,177,332        34,456               11,976               

1,733,651,171   877,158,334      43,331,911        (151,689,698)     
เงินสดจากลูกหนีการคา้ (เพิมขึน) ลดลง (318,932,255)    24,611,876        - -
เงินสดจากลูกหนี อืน (เพิมขึน) ลดลง 18,062,809        (610,710)           (74,499,046)       (6,450,364)         
เงินสดจากสินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (1,001,318,631) 872,981,431      - -
เงินสดจากเจา้หนีการคา้ เพิมขึน (ลดลง) (153,805,873)    54,191,823        - -
เงินสดจากเจา้หนี อืน เพิมขึน (ลดลง) 160,245,758      (106,551,955)    50,985,212        7,710,850          
เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4.3 27,633,961        (31,917,786)      24,415,171        2,900,743          
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 465,536,940      1,689,863,013   44,233,248        (147,528,469)     
การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ืม 4.4 (104,743,761)    (125,824,787)    (64,772,978)       (70,742,900)       
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (98,289,516)      (31,638,763)      (13,203,488)       (7,233,980)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 262,503,663      1,532,399,463   (33,743,218)       (225,505,349)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือเงินลงทุนชัวคราว (21,000,000)      - - -
เงินปันผลรับ - 52,560,000        539,499,340      276,999,430      
ดอกเบียรับ 4,157,015          4,063,913          55,420,581        48,837,094        
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,028,026          4,051,912          25,073               17,453               
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (249,785,475)    (197,870,051)    (25,895,882)       (6,752,305)         
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,272,332)        (64,050)             (2,267,042)         (64,050)              
เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (753,889,856)     (353,237,181)     

- - 200,000,000      865,000,000      
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (267,872,766)    (137,258,276)    12,892,214        830,800,441      

- 7 -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

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

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 150,779,829      - 150,000,000      903,211,326      
เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืม (401,822,179)    (916,995,078)    (464,789,703)     (865,000,000)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (251,042,350)    (916,995,078)    (314,789,703)     38,211,326        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (256,411,453)    478,146,109      (335,640,707)     643,506,418      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วนัที 1 เมษายน 1,186,746,227   708,600,118      1,122,022,378   478,515,960      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 4.1 930,334,774      1,186,746,227   786,381,671      1,122,022,378   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 8 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560
หน่วย : บาท 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2560 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึน           
ในประเทศไทย มีทีอยู่จดทะเบียนตังอยู่ทีอาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที 555 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพือลงทุนในบริษทัอืนและให้บริการด้านบริหาร
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึ งจดัตังในประเทศ
สิงคโปร์โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซึ งเป็นบริษทัจดทะเบียนทีจดัตั งขึ นภายใต้
กฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุดรายหนึ งของประเทศอินเดีย               
ซึ งมีฐานลูกคา้กระจายอยูท่ ัวโลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซึ งเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทยทีทาํการผลิต 
รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก การขายสินคา้
ของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจาํนวนร้อยละ 93 และร้อยละ 90 ของยอดขายทังหมด
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ตามลาํดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี  
 ลกัษณะธุรกิจ อตัราการถือหุ้น 
  (ร้อยละ) 
  ณ วันที ณ วันที 
  31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  2560 2559 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 99.99 99.99     
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เส้น 99.99 99.99     
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป 

สินคา้เหลก็เส้น เหลก็ลวดและเหลก็
รูปพรรณขนาดเลก็ 

99.76 99.76 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญักบับริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่และกิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันัน
งบการเงินนีอาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึ งอาจจะเกิดขึน ในกรณีทีบริษทัได้
ดาํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”)            
มีหนี สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 2,573 ล้านบาท และ 3,010 ล้านบาท 
ตามลาํดบั แต่อย่างไรก็ตาม จาํนวนหนี สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมจากบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 2,720  
ลา้นบาท และ 2,166 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับวา่จะยงัคงสนบัสนุนดา้นการเงินให้กบั บริษทั 
เอ็น.ที.เอส. อยา่งต่อเนือง เพือใหบ้ริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนืองต่อไปอยา่งนอ้ยใน
อีก 12 เดือนนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจรวมถึง
แผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอ็น.ที.เอส. แลว้ นอกจากนีบริษทั
จดัการสภาพคล่องในลกัษณะของกลุ่มบริษทั 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 บริษทัและบริษทัย่อยจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) เรือง “การนาํเสนอ   
งบการเงิน” ซึ งกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั
วนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 
22 มกราคม 2544 เรื อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัที 28 กนัยายน 2554  เรือง “กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   

2.3 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ฉบบัที 41 เกษตรกรรม 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 

 กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ และหนี สิน
 ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 เรืองการรายงาน
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกัดสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตําและ
 ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 
 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที 21 เงินทีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพือการใหผ้ลิตผล 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้ครืองมือทางการเงินเป็นเครืองมือทางการเงิน 
   ทีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

นอกจากนี  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เรือง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ังแต่วนัที 6 พฤศจิกายน 
2558 เป็นตน้ไป เพือใชแ้ทนกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิด
สาํหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  

 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 

 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง   
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั                          

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล   
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื   
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน   
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ   
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง   
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) การายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน   
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัที 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา 
ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 
ฉบบัที 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะและหนี สิน 
 ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) 
 เรืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตํา และ 
 ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19  
 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) เงินทีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีเกียวขอ้งมาเริม
ถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
มีผลบังคับใช้ ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีผลต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวด
ทีเริมถือปฏิบติั 

2.5 งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนใน 
บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ งถือหุ้นโดยบริษทัเหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั 
ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญั
ในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการทีมีอาํนาจ ลงนาม
ผูกพนัในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึก 
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 34) 

2.6 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”)  

รายการทีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมทังทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันัน 
เพือไดม้าซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสําคญั 
ดงัต่อไปนี  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภท 
กบัสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตังแต่วนัทีไดม้า 
โดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

3.2 ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 
ลูกหนีการคา้แสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัดว้ยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  
กลุ่มบริษทักาํหนดค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ โดยใช้ขอ้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการใน
การประมาณการของผูบ้ริหาร ซึ งรวมถึงการพิจารณาและประมาณจาํนวนหนี ทีคาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได ้การประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี  ประกอบ
กับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี และรายงานอายุลูกหนี ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวน
ประมาณการและขอ้สมมติฐานต่างๆ อยา่งสมําเสมอ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหนีการคา้หลงัจากการขายลูกหนีการคา้ต่อเมือบริษทัทาํการโอนความเสียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของอยา่งมีนยัสาํคญัในลูกหนีการคา้แก่ผูซื้อ 

3.3 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ธีิดงัต่อไปนี  
สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต - วธีิราคาทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 
สินคา้ซือมาเพือขาย วตัถุดิบ อะไหล่  

วสัดุของใชสิ้นเปลืองและอืนๆ - วธีิราคาทุนถวัเฉลียเคลือนที 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทังหมดทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุนอืน ทีเกิดขึน
เพือให้สินคา้คงเหลือนันอยู่ในสถานทีและสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป
และสินคา้ระหวา่งผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตอยา่งเหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณทีคาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
หักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นันให้เสร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขาย
สินคา้นันได ้กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมือสินคา้นันเสือมสภาพและ
เคลือนไหวชา้ 
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3.4 เงินลงทุน 
เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราวประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกว่า 3 เดือน               
แต่ไม่เกิน 12 เดือนแสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระคําประกนั 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการด้อยค่า 
(ถา้มี) 

เงินลงทุนเผือขาย 
เงินลงทุนเผือขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและ
ไม่ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พือคา้ จะจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขายไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซือครั งสุดทา้ย ณ วนัที        
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและ
รวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยที์เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

3.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายเป็นเครืองจกัรและอุปกรณ์ ซึ งแสดงดว้ยจาํนวนทีต ํากวา่
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายและรับรู้ผลขาดทุนจากการลด
มูลค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทนัที 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจะรับรู้เป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายเมือมีการจาํหน่าย 
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3.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทีดิน แสดงในราคาทุนและหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมือมีเหตุการณ์หรือการเปลียนแปลงใน
สถานการณ์ ซึ งบ่งชีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ันอาจจะไม่ไดรั้บคืน 

ค่าเสือมราคา 
ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน คาํนวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายกุารใหป้ระโยชน์แสดงไดด้งันี  

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 3 - 25 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและการติดตัง 

3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน คาํนวณโดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี 

3.8 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการไดม้าซึ งเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัทีไดม้าจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ย 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมไดห้ยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลียนเป็น
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน 
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กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจาก 
การรวมธุรกิจให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิด
เงินสด) ทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิมขึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่า 
ทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของ
หน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพย์
ทีก่อให้เกิดเงินสดตํากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยมไดใ้น
อนาคต 

3.9 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัสินปีว่ามีข้อบ่งชี เรื อง                  
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะได้รับคืน 
สาํหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า 
ซึ งในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้น
ถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียง 
ซึ งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทีก ําลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
หักต้นทุนในการจาํหน่าย บริษัทใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกับ
สินทรัพย ์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยต้นทุน 
ในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ทีไม่ใช่ค่าความนิยม 
ทีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเมือขอ้บ่งชี ว่าการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ งกลุ่มกิจการ
ตอ้งประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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3.10 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
ขอ้ผูกพนัตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือเกิดรายการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ขอ้ผูกพนัของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานทีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชย
เมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และผลประโยชน์อืนตามนโยบายของบริษทั
คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ทีพนกังานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังาน
ในปัจจุบนัและในอดีต ซึ งผลประโยชน์ดงักล่าว ไดป้รับลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ผลประโยชน์ดงักล่าว
คาํนวณโดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีเกิดขึนทังจาํนวน 

3.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ งความเสียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน                  
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนโดยวธีิเส้นตรง 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพย ์ยกเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพย์
ทีเช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา
ทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ ค่าเสือมราคาของสินทรัพยที์เช่าคาํนวณ
โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน
คาํนวณโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

  



90
รายงานประจำาปี 2559-2560 - 21 - 

3.12 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ทีมีนัยสําคญัไปให้กบัผูซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ทีขายไปแล้ว หรือมีความไม่แน่นอนทีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการ
บญัชีนัน หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้และตน้ทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ หรือมี
ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมือมีการส่งมอบ
สินคา้ให้กบัลูกคา้สําหรับการขายในประเทศ และเมือส่งสินคา้ให้ผูรั้บจดัส่งสินคา้สําหรับการขาย
ส่งออก ซึ งไดห้กัส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณซือและสินคา้รับคืนแลว้ 

รายไดค้่าบริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้มือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ  

ดอกเบียรับบนัทึกดว้ยเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาโดยอา้งอิงจากยอดเงินตน้ทีคงคา้งและอตัรา
ดอกเบียตามสัญญา 

รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.13 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึ น ยกเวน้ในกรณีทีมีการบนัทึก
ตน้ทุนทางการเงินเป็นตน้ทุนส่วนหนึ งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนาน
ในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย  

3.14 ภาษีเงินได ้
(ค่าใช้จ่าย) รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษีเงินไดคู้ณดว้ยอตัราภาษีเงินไดต้ามทีมี 
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบทีเกิดจากการบญัชี
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยห์รือหนี สินในงบแสดงฐานะการเงินกบัมูลค่าตามฐานภาษีคูณดว้ยอตัราภาษี
ทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดทีคาดวา่จะจ่ายชาํระ
หนี สินภาษีโดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ 
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี รวมทัง
ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ ทังนี กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ก็ต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาํหรับ
ผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน  
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ ทุกวนัทีใน                
งบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนั เมือเป็น
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้มีสิทธิตามกฎหมายและจะตอ้งนาํส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและ
กลุ่มบริษทัมีความตังใจทีจะเสียภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

(ค่าใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้หรือกลบัรายการในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ยกเวน้กรณีทีผลแตกต่างชัวคราวนันเกียวขอ้งกบัรายการทีบนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซึ งค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกรวมหรือหักจากรายการดงักล่าวในส่วนของผูถื้อหุ้น 

3.15 กาํไรต่อหุน้ 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั                 
ทีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี  

3.16 รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 
ณ วนัทีเกิดรายการ ยอดคงเหลือทังหมดของสินทรัพย์และหนี สินทีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเสียงเกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ สําหรับสินทรัพย์
และหนี สินบางส่วนทีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
กบัธนาคาร กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าทีเกิดขึนจากส่วนต่างระหว่างราคาซือขายล่วงหน้าตามสัญญากบัมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
ระยะเวลาทีเหลือของสัญญา ณ วนัทีในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน                 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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3.17 เครืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Foreign Exchange Contracts) 
ในการบริหารความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัเครื องมือทางการเงินไวแ้ล้ว           
ในหมายเหตุขอ้ 32 และขอ้ 33 

กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึ งใชเ้พือป้องกนัความเสียงของ
สินทรัพยแ์ละหนี สิน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินทีจะไดรั้บตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกนัในงบแสดง
ฐานะการเงินและรวมอยูใ่นรายการสินทรัพยห์รือหนี สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพือการเก็ง
กาํไรหรือเพือการคา้ 

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยห์รือหนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ
หนี สินนันซึ งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัที
วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมนี ใชต้ามเกณฑ์
ตามทีกล่าว ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) 
และการวดัมูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิ 
ทีจะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) 

นอกจากนี  การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ งมีดงัต่อไปนี  

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ัน
หรือหนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 
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3.19 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
1) ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซึ งอาจมีผลกระทบ
อยา่งเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยดุลยพินิจทีสําคญั
ในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี  

การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ค่าความนิยมและทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุน
ในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าจากการใชโ้ดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากการใช้สินทรัพยแ์ละคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัรา
คิดลดก่อนภาษีภายใตเ้งือนไขทางธุรกิจในปัจจุบนัโดยใชป้ระมาณการทางตลาดทีสมเหตุสมผล
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายจะพิจารณาดว้ยเทคนิคการวดัมูลค่าทีเหมาะสม รายละเอียด
ของการคาํนวณขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.9 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่จะมีประโยชน์
ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ไดพ้ิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพือประมาณการ
จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีบริษทัควรรับรู้ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน 

2) แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัมีประมาณการทางบญัชี ซึ งใชข้อ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน 
ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน ประมาณทางการบญัชีทีสําคญั
และขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัทีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหนี สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี   
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การดอ้ยค่า 
การประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณ
การมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด ซึ งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ 
ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้นัน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประมาณกระแสเงินสดใน
อนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดและคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตที เกิดจริงน้อยกว่า                     
ทีคาดการณ์ไว ้แสดงวา่อาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจาํนวนทีเป็นสาระสาํคญัเกิดขึน 

การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
รายละเอียดของการวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่าไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.18 และขอ้ 34 

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 4 1 -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 42,108 31,307 1,404 399 
เงินฝากออมทรัพย ์ 888,181 755,396 784,936 721,581 
เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนด     

จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 42 400,042 42 400,042 
รวม 930,335 1,186,746 786,382 1,122,022 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยใ์นงบการเงินรวมมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.25 - 0.80 
ต่อปี และร้อยละ 0.25 - 0.70 ต่อปี ตามลาํดบั และเงินฝากออมทรัพยใ์นงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัรา
ดอกเบียร้อยละ 0.50 - 0.80 ต่อปี และร้อยละ 0.50 - 0.70 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน         
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.00 ต่อปี และร้อยละ 0.70 - 1.00  
ต่อปี ตามลาํดบั  

  



95
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)- 26 - 

4.2 รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ      
และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพ 137,773 9,181 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 474,211 - 31 - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร     

และอุปกรณ์  1,700 10,501 (1) 11 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ - 2,494 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร     

และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,171 1 4 1 
กาํไรจากการกลบัรายการใบลดหนี  (163) - - - 

รวม 631,692 22,177 34 12 

4.3 เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน และสินทรัพย ์      
ไม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง 47,825 (10,857) 22,659  6,863 

หนี สินหมุนเวยีนอืน และหนี สินไม่หมุนเวยีนอืน      
เพิมขึน (ลดลง) (9,304) (7,406) 2,132  2,174 

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (10,887) (13,655) (376)  (6,136) 
รวม 27,634 (31,918) 24,415  2,901 

4.4 การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้มืสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

จ่ายดอกเบีย (104,744) (125,825) (64,773)  (70,743) 
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4.5 รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี   
-  การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 

และ 2559 ดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 
1.1 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

- การจดัประเภทเครืองจกัรพร้อมอะไหล่และวสัดุสินเปลืองของเตาถลุง MBF จาํนวน 521 ลา้นบาท 
จากหมวดทีดิน อาคารและอุปกรณ์มาเป็นหมวดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 
31 มีนาคม 2560 

- รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดทีเกิดจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์    
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 13,215 12,271 2,644 201 

บวก  ซือระหวา่งปี 276,157 198,878 36,881 9,259 
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งปี (252,058) (197,934) (28,163) (6,816) 
เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์     

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 37,314 13,215 11,362 2,644 

5. เงินลงทุนชัวคราว 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 เงินลงทุนชัวคราวเป็นเงินฝากประจาํสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.50                
ต่อปี ทีครบกาํหนดวนัที 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ งกลุ่มบริษทัใช้เป็นหลกัประกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 
ตามทีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35ข 

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 236,845  175,368 -  - 
ลูกหนีการคา้บริษทัอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 713,897  460,774  -  - 
ลูกหนี อืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 754  950 116,922  35,739 
ลูกหนี อืนบริษทัอืน 492  12,329 2  2,819 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,942  17,972 9,874  10,657 

รวม 963,930  667,393 126,798  49,215 



97
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)- 28 - 

 
7. ลูกหนีการค้าบริษัทอืน  

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ 691,225  442,720 -  - 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 21,851  13,393 -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  307 -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  3,585 -  - 
มากกวา่ 12 เดือน ขึนไป 18,456  22,644 -  - 

รวม 731,532  482,649 -  - 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (17,635)  (21,875) -  - 

รวม 713,897  460,774 -  - 

ระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการตดัจาํหน่าย
ลูกหนีการคา้บริษทัอืนจาํนวน 4.24 ลา้นบาท ซึ งไดมี้การตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเตม็มูลค่าแลว้ 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง
ซึ งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนทีผูซื้อยอมรับไปยงัผูซื้อแลว้ 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหนีการคา้ใหก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นจาํนวน 7,890 ลา้นบาท และจาํนวน 6,700 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8. เงินให้กู้ยืมระยะสัน  
เงินใหกู้ย้มืระยะสัน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 29) -  - 2,719,634  1,965,744 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั        
ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 29) -  -  -  200,000 

รวม -  - 2,719,634  2,165,744 
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9. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,219,927  496,370 -  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 399,281  156,228  -  - 
วตัถุดิบ 644,340  498,536 -  - 
อะไหล่ 541,996  659,269 -  - 
วสัดุของใชสิ้นเปลืองและอืนๆ 315,094  400,926 -  - 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 147,231  123,687 -  - 

รวม 3,267,869  2,335,016 -  - 
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสือมสภาพ (155,953)  (38,601) -  - 
รวม 3,111,916  2,296,415 -  - 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ       
และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพทีเคยปรับลดลงในปีก่อนจาํนวน 21 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผือการลดมูลค่า
วตัถุดิบจาํนวน 65 ล้านบาท และมูลค่าสินค้าเสื อมสภาพจาํนวน 10 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ งของต้นทุนขาย  
โดยบนัทึกค่าเผือการลดมูลค่าอะไหล่และวสัดุสินเปลืองของเตาถลุงเต็มจาํนวนเป็นจาํนวน 63 ลา้นบาท  
เป็นส่วนหนึ งของค่าใช้จ่ายอืนตามทีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้วางแผนทีจะขายเครืองจกัรเตาถลุง MBF 
พร้อมอะไหล่และวสัดุสินเปลืองทีเกียวขอ้งตามทีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 และจดัประเภทรายการ
ดงักล่าวใหม่ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือเพือขาย 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผือปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ      
และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพทีเคยปรับลดลงในปีก่อนจาํนวน 7 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผือปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือและมูลค่าสินคา้เสือมสภาพเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขายมีจาํนวน 9 ลา้นบาท 

มูลค่าสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
มีจาํนวน 17,628 ลา้นบาท และ 15,783 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 11,360  10,444 -  - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 32,099  17,033  2,059  1,832 

รวม 43,459  27,477 2,059  1,832 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีแผนการขายเครืองจกัรเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”) พร้อมอะไหล่และ
วสัดุสินเปลืองทีเกียวขอ้งโดยกลุ่มบริษทัเริมดาํเนินการตามแผนเพือหาผูซื้ อ ซึ งคาดว่าการขายจะเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุข้อ 13) ดังนั น กลุ่มบริษัทจึงจัดประเภทเครื องจักรโครงการเตาถลุง MBF                       
พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองจากหมวดทีดิน อาคารและอุปกรณ์และจากหมวดสินค้าคงเหลือเป็น                         
หมวดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เครืองจกัร อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 521,000  - -  - 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  วธีิราคาทุน  เงนิปันผล 
 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
เงนิลงทุนในหุ้นทุน              

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั 99.99 99.99 120,000  120,000  2,554,386  2,554,386  101,999  101,999 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั 99.99 99.99 1,750,000  1,750,000  3,656,874  3,656,874  437,500  175,000 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 99.76 99.76 4,627,965  4,627,965  9,181,787  9,181,787  -  - 

รวม   6,497,965  6,497,965  15,393,047  15,393,047  539,499  276,999 
หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000)  -  - 

รวม   6,497,965  6,497,965  12,013,047  12,013,047  539,499  276,999 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และพบวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บไม่ตํากวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันันจึงไม่มีการดอ้ยค่าเพิมขึน 
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13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัที 31 มนีาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที         รายการใหม่  ณ วนัที  
 1 เมษายน          31 มนีาคม 
 2559          2560 

ราคาทุน      
ทีดิน 714,611  84,083 -  -  -  798,694  
ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 4,492,013  95  (3,403)  11,832  -  4,500,537 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 15,038,438  26,961  (295,369)  105,903  (2,395,713)  12,480,220 
ยานพาหนะ 3,355  75 (213)  -  -  3,217 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 201,464  5,638  (14,794)  10,603  -  202,911 

รวมราคาทุน 20,449,881  116,852  (313,779)  128,338  (2,395,713)  17,985,579 
            

ค่าเสือมราคาสะสม         
ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง (2,668,377)  (81,284)  3,020  -  -  (2,746,641) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (9,899,497)  (366,943)  203,270  -  538,164  (9,525,006) 
ยานพาหนะ (3,306)  (17)  213  -  -  (3,110) 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน (163,118)  (13,339)  14,395  -  -  (162,062) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (12,734,298)  (461,583)  220,898  -  538,164  (12,436,819) 
 7,715,583         5,548,760 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่าของอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (2,917,381)  (474,211)  71,983  -  1,336,549  (1,983,060) 
 4,798,202        3,565,700 
งานระหวา่งก่อสร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตัง 43,395  152,998  -  (128,338)  (911)  67,144 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,841,597         3,632,844 
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ณ วนัที 31 มนีาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที         ณ วนัที  
 1 เมษายน        31 มนีาคม 
 2558        2559 

ราคาทุน     
ทีดิน 714,611 - -  -  714,611 
ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 4,481,291  -  (2,420)  13,142  4,492,013 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 14,902,648  11,268  (45,548)  170,070  15,038,438 
ยานพาหนะ 3,327  - (23)  51  3,355 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 192,828  7,916  (5,490)  6,210  201,464 

รวมราคาทุน 20,294,705  19,184  (53,481)  189,473  20,449,881 
          

ค่าเสือมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง (2,589,053)  (81,206)  1,882  -  (2,668,377) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (9,567,037)  (364,049)  31,589  -  (9,899,497) 
ยานพาหนะ (3,327)  (2)  23  -  (3,306) 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน (156,869)  (11,696)  5,447  -  (163,118) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (12,316,286)  (456,953)  38,941  -  (12,734,298) 
 7,978,419        7,715,583 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่าของอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (2,917,381)  -  -  -  (2,917,381) 
 5,061,038       4,798,202 
งานระหวา่งก่อสร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตัง 53,238  179,630  -  (189,473)  43,395 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,114,276       4,841,597 

          
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มนีาคม       

2560      461,583 
2559      456,953 

ในวนัที 30 สิงหาคม 2559 บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ไดย้กเลิกสัญญาเช่าทีดิน ลงวนัที 26 มิถุนายน 2550 
ซึ งทาํขึนระหวา่งบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั กบั บริษทั พร็อพเพอร์ตี  แวลู พลสั จาํกดั และซือทีดินแปลง
ดงักล่าวในราคา 84 ลา้นบาท ซึ งเป็นทีตังโรงงานในปัจจุบนั 

ตังแต่เดือนสิงหาคม 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ตดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast 
Furnace (“MBF”) ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชัวคราว เนืองจากวตัถุดิบ 
ทีใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกวา่เมือเปรียบเทียบกบัราคาเศษเหล็กอีกทังยงัมีความผนัผวนสูง 
ทาํให้เกิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ซึ งเตาถลุง MBF ยงัคงหยุด
การผลิตชัวคราวถึงเดือนกนัยายน 2560 ค่าเสือมราคาและค่าใชจ่้ายอืนๆ ของเตาถลุง MBF ซึ งเกิดขึนในช่วง
หยดุการผลิตชัวคราว สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวนรวม 10 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
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ณ วนัที  31 มีนาคม 2560 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  36 (ปรับปรุง 2558) เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์              
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บของเตาถลุง MBF โดยใชว้ธีิมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยซึ์ งเป็นราคา
ทีเสนอโดยผูเ้สนอซือหักตน้ทุนในการขาย ซึ งพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนนันตํากว่ามูลค่าตามบญัชี ดงันัน
กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ค่าเผือการดอ้ยค่าของเครืองจกัรเตาถลุง Mini Blast Fumace (“MBF”) เป็นจาํนวน 465 ลา้นบาท 
ทังนีค่าเผือการดอ้ยค่าของเตาถลุง MBF จาํนวนรวมทังสิน 1,336 ลา้นบาท ไดร้วมค่าเผือการดอ้ยค่าซึ งถูกรับรู้ในปี 
2556 จาํนวน 871 ลา้นบาทแลว้ ดงันันเตาถลุง MBF มีมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิเท่ากบั 521 ลา้นบาท  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัวางแผนการขายเครืองจกัรเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสินเปลืองทีเกียวขอ้ง
โดยกลุ่มบริษทัเริมดาํเนินการตามแผนเพือหาผูซื้อ ซึ งคาดวา่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันัน กลุ่มบริษทั 
จึงจดัประเภทเครืองจกัรเตาถลุง MBF เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 
(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดต้ังค่าเผือการดอ้ยค่าเครืองจกัรและอุปกรณ์ลา้สมยัเป็นจาํนวน 
9 ลา้นบาท อีกทังยงัโอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าทีเคยปรับลดลงในปี 2556 เป็นจาํนวน 72 ลา้นบาท เนืองจากไดมี้
การตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวแลว้ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 บริษทั เอ็น.ที.เอส. ตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีเสียหาย
จากเพลิงไหม ้ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 14.49 ลา้นบาท ณ วนัที 17 เมษายน 2558 
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที         รายการใหม่  ณ วันที  
 1 เมษายน          31 มีนาคม 
 2559          2560 

เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 78,719  916  (4,106)  8,801  - 84,330 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (71,412)  (3,980)  4,078  -  - (71,314) 
 7,307        13,016 
หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่าของเครืองตกแต่ง 

ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 
 

- 
  

(31) 
 

- 
  

- 
  

- 
 

(31) 
 7,307        12,985 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน            

ระหวา่งติดตัง 7,495  29,664  -  (8,801)  (911) 27,447 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  14,802       40,432 
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ณ วันที 31 มีนาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที         ณ วันที  
 1 เมษายน        31 มีนาคม 
 2558        2559 

เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน 79,234  1,700  (2,215)  -  78,719 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (70,303)  (3,294)  2,185  -  (71,412) 
 8,931        7,307 
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชส้าํนกังาน          

ระหวา่งติดตัง -  7,495  -  -  7,495 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  8,931        14,802 

         
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม         

2560        3,980 
2559        3,294 

สําหรับปีสิ นสุดว ันที  31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ตั งค่าเผือการด้อยค่าของเครื องใช้สํานักงานล้าสมัย 
เป็นจาํนวน 0.03 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุนของอาคาร สิงปลูกสร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึ งหกัค่าเสือมราคาทังจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่           
ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ราคาทุนของอาคาร สิงปลูกสร้าง เครืองจกัร         
  และอุปกรณ์ทีหกัค่าเสือมราคาสะสมทังจาํนวน 5,717,914  5,582,035  63,354  62,789 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมอุปกรณ์สํานกังานภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 
ดงันี   

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 41,897 42,884 41,487 42,339 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (41,897) (42,884)  (41,487) (42,339) 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน  - - - - 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม 
จาํกดั และบริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3,551 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับ
เงินกูย้ืม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ในระหว่างปีสินสุดวนัที  
31 มีนาคม 2560 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวแก่สถาบนัการเงินครบแลว้และบริษทัไดถ้อนหลกัประกนั
ทีใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที         รายการใหม่  ณ วันที  
 1 เมษายน          31 มีนาคม 
 2559          2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 247,963  759  (1,321)  5,548  911 253,860 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (182,836)  (24,322)  1,321  -  - (205,837) 
 65,127         48,023 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง -  5,548  -  (5,548)  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  65,127      48,023 

ณ วันที 31 มีนาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที         ณ วันที  
 1 เมษายน        31 มีนาคม 
 2557        2558 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 247,988  64  (89)  -  247,963 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (158,604)  (24,306)  74  -  (182,836) 
 89,384        65,127 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง -  -  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  89,384        65,127 
          

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม         
2560         24,322 
2559         24,306 
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ณ วันที 31 มีนาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที         รายการใหม่  ณ วันที  
 1 เมษายน          31 มีนาคม 
 2559          2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 238,641  753  -  5,548  911 245,853 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (174,721)  (23,887)  -  -  - (198,608) 
 63,920         47,245 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง -  5,548  -  (5,548)  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  63,920      47,245 

ณ วันที 31 มีนาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที         ณ วันที  
 1 เมษายน        31 มีนาคม 
 2558        2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 238,577  64  -  - 238,641 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (150,901)  (23,820)  -  -  (174,721) 
 87,676        63,920 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง -  -  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  87,676        63,920 
          

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม         
2560         23,887 
2559         23,820 
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ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ งหักค่าตดัจาํหน่ายทังจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัที 31 มีนาคม    
มีดงันี   

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีหกั 
  ค่าตดัจาํหน่ายสะสมทังจาํนวนแลว้ 

 
7,467 

 
6,158 

  
2,426 

  
1,644 

15. ค่าความนิยม  
ค่าความนิยม ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม
ราคาทุน   5,607,769 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที 31 มีนาคม 2551)   (1,491,432) 

   4,116,337 
หกั  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม   (660,323) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559   3,456,014 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560   3,456,014 

ค่าความนิยมขา้งตน้เกิดจากการซือบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั 
และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในวนัที 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริษทัหยดุตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลียนเป็นการประเมินการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมแทน ซึ งมีผลทาํให้ไม่มีค่าใชจ่้ายจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่า
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บไม่ตํากวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันันไม่มีการดอ้ยค่าทีจาํเป็นเพิมขึน 
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16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการสาํหรับปีปัจจุบนั 132,092  68,052  - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว (5,138) 1,140 (1,784)  (239) 
ตดัจาํหน่ายรายการภาษีเงินไดร้อขอคืน 99,981 - 17,138  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและ 
 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 
226,935 

 
69,192 

 
15,354 

  
(239) 

ผลต่างระหวา่งอตัราภาษีร้อยละ 20 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม กบัอตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงทีคาํนวณ
จากกาํไรก่อนหกัภาษีเป็นดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   

- ส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมยกเวน้ภาษีเงินได ้ (456,013) 43,578 
- ส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 896,698 179,803 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 440,685 223,381 
ภาษีเงินไดส่้วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 20 179,340 35,961 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถ   

หกัเป็นค่าใชจ่้ายหรือผลประโยชน์ในทางภาษี   
-  ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้   

ทีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
และการตดัรายการระหวา่งกนั (12,994) 51,227 

- ผลแตกต่างถาวร 8,912 1,933 
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไม่ไดบ้นัทึก   

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (48,304) (19,929) 
ตดัจาํหน่ายรายการภาษีเงินไดร้อขอคืนของปีก่อนๆ 99,981 - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและ   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (1) 226,935 69,192 
(1) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของแต่ละกิจการมิไดค้าํนวณจากงบการเงินรวม 
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ผลแตกต่างชัวคราวทียงัไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลขาดทุนจาก 
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในปีก่อน  ๆและค่าเสือมราคาจากสินทรัพยที์ดอ้ยค่าแลว้ซึ งถือเป็นค่าใช้จ่ายที
สามารถหักไดใ้นทางภาษี เนืองจากยงัมีความไม่แน่นอนในโอกาสทีกลุ่มบริษทัจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนและค่าเสือมราคาดงักล่าว  

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดใ้ชผ้ลขาดทุนทางภาษีสะสมซึงไม่ไดบ้นัทึก
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จาํนวน 48.30 ลา้นบาท และ 19.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินรวมไดร้วมการตดัจาํหน่ายภาษีเงินได้
รอขอคืนจากกรมสรรพากรของปีก่อนๆ จาํนวน 99.98 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 543,078  53,936 
ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 108,616  10,787 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถ    

หกัเป็นค่าใชจ่้ายหรือผลประโยชน์ในทางภาษี    
- ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้    

ทียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 43,210 
- ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปันผลรับ (106,593) (54,236) 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไม่ไดบ้นัทึก   
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,807) - 

ตดัจาํหน่ายรายการภาษีเงินไดร้อขอคืนของปีก่อนๆ 17,138 - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและ    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 15,354  (239) 
    
 อตัราภาษี  อตัราภาษี 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
อตัราภาษีทีแทจ้ริง 3  (0) 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 อตัราภาษีทีแทจ้ริงตํากวา่อตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมาย 
เนืองจากบริษทัมีเงินปันผลรับทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมการตดัจาํหน่าย
ภาษีเงินไดร้อขอคืนจากกรมสรรพากรของปีก่อนๆ จาํนวน 17.14 ลา้นบาท 
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ณ วนัที 31 มีนาคม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี) มีผลมาจาก            
ความแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินในงบแสดง
ฐานะการเงินดงัต่อไปนี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วนัที 
 1 เมษายน   เบ็ดเสร็จอืน 31 มนีาคม 
 2559    2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,382  2,132  388 34,902 
ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสือมคุณภาพ 1,761  491  -  2,252 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 736  -  -  736 
ค่าเผือการดอ้ยค่าอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ -  215  -  215 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,879  2,838  388 38,105 
       
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

เงินลงทุนเผือขาย (340)  -  (220) (560) 
กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (2,602)  2,300  -  (302) 

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,942)  2,300  (220) (862) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,937  5,138  168 37,243 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วนัที 
 1 เมษายน   เบ็ดเสร็จอืน 31 มนีาคม 
 2558    2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30,723  1,659  -     32,382 
ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสือมคุณภาพ 1,958  (197)  -   1,761 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 736  -  -  736 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,417  1,462  -    34,879 
       
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

เงินลงทุนเผือขาย  -  -    (340)      (340) 
กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน  -  (2,602)  -  (2,602) 

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  (2,602)    (340) (2,942) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,417  (1,140)    (340) 31,937 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 5,655 ลา้นบาท 
และ 5,729  ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขาดทุนทางภาษี
ดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุังแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วนัที 
 31 มนีาคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 มนีาคม 
 2559      2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,854 1,477 (156)  12,175 
ค่าเผืออาคารและอุปกรณ์ลา้สมยั - 6 -  6 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,854 1,483 (156)  12,181 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (301) 301 -  - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,553 1,784 (156)  12,181 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วนัที 
 31 มนีาคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 มนีาคม 
 2558      2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,314 540 -  10,854 

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        
กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - (301) -  (301) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,314 239 -  10,553 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 316  ลา้นบาท และ 335
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะ
ทยอยหมดอายตุังแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 
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บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับ
กาํไรส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรก่อนภาษีบวกกลบัดว้ยรายการ ซึ งไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหักรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายทีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ งทาํใหอ้ตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงแตกต่างจาก
อตัราภาษีตามประมวลรัษฎากร 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน  88,409 209,890 32,064 51,004 
ลูกหนีระยะยาว - T S Global Holdings Pte. Ltd.       

(ดูหมายเหตขุอ้ 29) 71,220 71,220 71,220 71,220 
อืนๆ  8,220 40,915 3,827 11,713 

รวม 167,849 322,025 107,111 133,937 

ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงของบริษทัไดมี้ขอ้โตแ้ยง้ในเรืองการตีความในการคาํนวณภาษี
และวิธีปฏิบัติสําหรับการใช้ผลขาดทุนสะสมทีเกียวข้องกับกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ซึ งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมเงินเพิมเป็นจาํนวนเงินรวม 103 ล้านบาท และยืนอุทธรณ์                     
ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งทางภาษี ณ วนัที 13 กนัยายน 2553 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ได้ตดัสินใจตดัจาํหน่ายภาษีเงินได้รอขอคืนรวมเงินเพิมในปีก่อนๆ จาํนวน 103 ล้านบาท ตามคาํแนะนาํ 
ดา้นกฎหมายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 
2560 

18. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
18.1 เงินกูย้มืระยะสัน 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วตัถุประสงค์ของเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบีย วงเงนิสินเชือ การใช้วงเงนิ การใช้วงเงนิ 

   2560  2559  2560  2559 
ซือเศษเหล็ก BIBOR+2% ต่อปี     1,800 1,145  793  -  - 
วตัถุดิบอืนๆและค่าสาธารณูปโภค BIBOR+2% ต่อปี     1,416 900  705  -  - 
เงินทุนหมุนเวียน 2.66% ต่อปี    ดู 18.1.1 150  -  150  - 
ทรัสตรี์ซีทส์เพือซือเหล็กแท่ง LIBOR ต่อปี    ดู 18.1.1 -  546  -  - 

รวม   2,195  2,044  150  - 
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18.1.1 ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญากบัสถาบนัการเงิน เพือขอรับ
วงเงินสินเชือรวมจาํนวน 4,244 ลา้นบาท และจาํนวน 5,484 ลา้นบาท ซึ งเป็นประเภท
ไม่มีหลกัประกนัเพือเป็นเงินทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบียของวงเงินสินเชือเหล่านี
มีดงันี  

วงเงนิ อตัราดอกเบีย 
1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบียขันตําสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) 
2) ทรัสตรี์ซีทส์สกลุเงินบาท อตัราดอกเบียระหวา่งธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) 
3) ตัวสญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) หรืออตัรา 
 ดอกเบียตามทีระบุในสญัญา 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํการเบิกใชว้งเงินสินเชือสาํหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิตแลว้จาํนวน 486 ลา้นบาท และ 1,534 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18.2 เงินกูย้มืระยะยาว 
เงินกูย้ ืมระยะยาวประกอบดว้ยสัญญาเงินกู ้2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัที 29 พฤศจิกายน 2549 
วงเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียลอยตวัร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบบัที 2 ลงวนัที  
9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียลอยตวัร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี 
และขอ้ตกลงเพิมเติมอืนแนบทา้ยสัญญา โดยบริษทัใช้ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย 
ทัง 3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 สาํหรับ
ปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงินซึ งคงเหลือ
อยู่จาํนวน 200 ล้านบาทครบทังจาํนวนแล้ว และบริษทัได้ทาํการถอนหลักประกนัทีใช้เป็น
หลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ 

19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 19,691  459,311 -  - 
เจา้หนีการคา้บริษทัอืน 669,709  387,278  -  - 
เจา้หนี อืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 28,959  12,405 31,202  15,247 
เจา้หนี อืนบริษทัอืน 41,188  18,856 15,236  8,285 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 50,452  102,507 -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 558,377  362,898 91,845  57,235 

รวม 1,368,376  1,343,255 138,283  80,767 
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20. ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี 
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีการคา้จากการปรับโครงสร้างหนี                    
ของบริษทัยอ่ย  6,327 

  
6,327 - 

  
- 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                           
(ดูหมายเหตขุอ้ 18.2) - 

  
200,000 - 

  
200,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
(ดูหมายเหตขุอ้ 29) 

 
270,596 

  
- 

 
270,596 

  
- 

รวม 276,923  206,327 270,596  200,000 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 เจา้หนีการคา้ดงักล่าวเป็นหนีของบริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
ตามแผนฟื นฟูกิจการทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมเจา้หนี เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2545 และไดรั้บความเห็นชอบ
จากศาลลม้ละลายกลางเมือวนัที 19 กรกฎาคม 2545 เจา้หนี ดงักล่าวจะได้รับชาํระหนี เงินตน้ครบทังจาํนวน
ภายใน 10 ปี โดยมีเงือนไขทีบริษทัสามารถจะเลือกชาํระไดต้ังแต่ปีที 5 ถึงปีที 10 นบัจากวนัที 29 พฤศจิกายน 
2545 หนี ดังกล่าวคํ าประกันโดยบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกัด และบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด                    
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัอยู่ในกระบวนการติดต่อเจ้าหนี ดังกล่าวดังนันจึงจดัประเภท 
เป็นหนี สินหมุนเวยีนแสดงรวมในส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

21. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสํารองเลี ยงชีพสําหรับ
พนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังาน
จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี ยงชีพนี ได้จดทะเบียนเป็น
กองทุนสํารองเลี ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที
ไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงินสมทบของกลุ่มบริษทัซึ งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย                 
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมมีจาํนวน 42.24 ลา้นบาท และ 40.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
สําหรับงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการมีจาํนวน 13.49 ลา้นบาท และ 13.08 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหนี สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
เป็นจาํนวน 191 ลา้นบาท และ 171 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประมาณการหนี สินดงักล่าว คาํนวณโดยใชว้ธีิคิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

  สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการวดัมูลค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงันี  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.30 - 2.54  3.02 - 3.33 2.38 3.02 
อตัราเงินเดือนถวัเฉลียทีคาดวา่จะเพิมขึน (ร้อยละ) 4.95 5.05 4.95 5.05 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ร้อยละ) 0 - 27.00  0 - 27.00 0 - 23.00 0 - 27.00 
อายเุกษียณของพนกังาน (ปี) 55 - 60  55 - 60 55 - 60 55 - 60 
อตัรามรณะ TMO 2008*  TMO 2008* TMO 2008*  TMO 2008* 

* อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

ตน้ทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม                  
มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,275 22,106 6,077 7,147 
ตน้ทุนดอกเบีย 4,216 4,936 1,176 1,443 
ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิ     

รับรู้ระหวา่งปี 
 

4,546 
 

- 
 

(780) 
 

- 
รวม 31,037  27,042 6,473  8,590 
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ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม และความเคลือนไหวของมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ดงันี  

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัทีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 191,419  171,269  56,401  50,304 
    ประมาณการหนี สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี  171,269 157,881 50,304  47,850 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,275 22,107 6,077  7,147 
ตน้ทุนดอกเบีย 4,216 4,936 1,176  1,443 
ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ระหวา่งปี      

จากการเปลียนแปลงสมมติฐานดา้นประสบการณ์ทาํงาน (11,572) - (2,895)  - 
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 3,742 - (734)  - 
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 12,376 - 2,849  - 

จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานระหว่างปี (10,887) (13,655) (376)  (6,136) 
ประมาณการหนี สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี 191,419  171,269 56,401  50,304 

ขอ้สมมติทีสําคญัในการกาํหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิมขึนของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพ้ิจารณา
จากการเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกียวขอ้ง 
ทีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ในขณะทีขอ้สมมติอืนคงที ผลกระทบ
เพิมขึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด        

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 23,280  20,076 6,116 5,645 
อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1 (19,859)  (17,205) (5,265) (4,870) 

    อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน    
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (18,975)  (16,620) (5,161) (4,808) 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 21,817  19,036 5,871 5,463 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริงในภาระผกูพนัผลประโยชน์
ของพนกังาน เนืองจากเป็นการยากทีการเปลียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติอืน
ซึ งอาจมีความสมัพนัธ์กนั  
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัย่อยทีเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยทุ์กคราวทีจ่ายเงินปันผล บริษทัยอ่ยทีเป็นบริษทัจาํกดัจะตอ้งจดัสรรเงิน
ไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ งในยีสิบส่วนของจาํนวนผลกาํไรซึ งบริษทัย่อยไดรั้บจากกิจการของบริษทันัน 
จนกวา่ทุนสํารองนันจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบของจาํนวนทุนของบริษทัยอ่ย ทุนสํารองนี จะนาํมาจดัสรร
ปันผลไม่ได ้

24. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืนๆ 

ฝ่ายบริหารไดมี้การกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึน รวมทังการกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพือการดาํรงไวซึ้ งโครงสร้างของทุน
และตน้ทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม  

25. รายได้อืน 
รายไดอื้นสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 15,685 15,080 2,146 - 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 29) - - 539,499 276,999 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน - 52,560 - - 
ดอกเบียรับ 4,151 3,700 58,498 49,007 
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 6,683 34,689 - - 
อืนๆ 26,664 33,436 6,264 749 

รวม 53,183 139,465 606,407 326,755 
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26. ค่าใช้จ่ายอืน 
ค่าใชจ่้ายอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
  (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

 
62,886 

 
- 

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 
  (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 
474,211 

 
- 

 
31 

 
- 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ - - - 1,514 
รวม 537,097 - 31 1,514 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (966,610)  667,006  -  - 
ค่าวตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 13,394,975  10,196,164  -  - 
ค่าวสัดุและของใชสิ้นเปลืองใชไ้ป 571,522  558,302  -  - 
ค่าเชือเพลิง 619,254  591,872  -  - 
ค่าเสือมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิง 533,949  522,865  27,867  27,114 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 926,224  828,032  265,832  236,182 
ค่าสาธารณูปโภค 1,963,338  1,789,639  1,020  1,046 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 609,492  547,521  238  271 
ค่าจา้งแรงงานภายนอก 197,876  186,489  -  - 
ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 230,943  159,744  -  - 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 49,882  47,459  86 70 
ค่าธรรมเนียมซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,359  14,689  1,560  2,200 
ค่าเช่า 44,835  49,632  27,702 27,263 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ         

และมูลค่าสินคา้เสือมคุณภาพ  117,352  2,322  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครืองจกัรและอุปกรณ์ลา้สมยั 474,211  -  31  - 
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28. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีรายละเอียดดงันี  

 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       
กาํไรสาํหรับปี  213,750 154,189 527,724  54,175 
ขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
727 

 
34 - 

  
- 

กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่  214,477 154,223 527,724  54,175 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั หุ้น 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 0.03 0.02 0.06 0.01 

29. รายการกบักจิการทีเกียวข้องกนัและยอดคงเหลือ 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่าง  ๆทีมีความเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึนโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาทีตกลงกนั
ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี  

 นโยบายการกาํหนดราคา 
ขาย ราคาตลาด 
ซือ ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ อตัราตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย อตัราตามสัญญา 
ดอกเบียรับ อตัราตามสัญญา 
ดอกเบียจ่าย อตัราตามสัญญา 
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รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสาํคญั ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 มีดงันี  

ประเภท บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพันธ์ 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
    
ผูถื้อหุ้นใหญ่ T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
    
บริษทัยอ่ย บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวด  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
  และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเส้น ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
    และซือมาขายไปสินคา้เหล็กเส้น   
  เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
    
กิจการอืน บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี เซอร์วิสเซส      
   (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Sons Limited การลงทุนและใหบ้ริการดา้นทีปรึกษา ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata South East Asia Limited ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหล็กเคลือบสงักะสี ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Limited ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีการค้ากจิการทีเกียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 196,224 170,752  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 33,585 -  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 7,036  4,616  -  - 

รวม 236,845 175,368  -  - 

ลูกหนีการคา้จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแยกตามอายหุนี ทีคา้งชาํระ ณ วนัที 31 มีนาคม ไดด้งันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ 219,207 175,368  - - 
ไม่เกิน 3 เดือน 17,638  -  -  - 

รวม 236,845 175,368  -  - 
       
ลูกหนีอืนกจิการทีเกียวข้องกนั       

Tata Steel Limited 16  16  16  16 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั -  -  21,327 9,038 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั -  -  43,493 15,906 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  51,949 10,650 
Tata Sons Limited 137  129  137 129 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 601  805  -  - 

รวม 754 950  116,922 35,739 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั(1)      

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  2,719,634 1,965,744 

(1) เงินใหกู้ย้มืระยะสั นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืประเภทไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนั ซึ งไม่ระบุวนัครบกาํหนด 
โดยมีอตัราดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2559 บริษทัไดป้รับอตัราดอกเบีย
ดงักล่าวเป็นร้อยละ 2 - 5.5 ต่อปี 
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รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2558 -  1,612,507 
เพิมขึน -  353,237 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2559 -  1,965,744 
เพิมขึน -  753,890 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2560 -  2,719,634 
 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเกียวข้องกนั 
 ทีกาํหนดชําระภายในหนึงปี 

      

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        
(อตัราดอกเบียร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี) -  -  -  200,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนัเป็นเงินให้กูย้ืมทีไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนัตามสัญญาลงวนัที  
9 พฤศจิกายน 2550 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงเพิมเติมแนบทา้ยสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพือขยายระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระงวดแรกเป็นวนัที 30 พฤศจิกายน 
2555 และจะครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยวนัที 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ MLR-2.00 
ต่อปี  

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัไม่มีเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั
เพิมขึน และบริษทัไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 
และ 865 ลา้นบาท ตามลาํดบั เมือวนัที 31 สิงหาคม 2559 กิจการทีเกียวขอ้งกนัชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวครบทังจาํนวนแลว้ 

           หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน        
T S Global Holdings Pte. Ltd.(2) 71,220  71,220  71,220  71,220 

(2) บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าสําหรับการใช้เครืองหมายการคา้ให้ Tata Sons Limited จาํนวนรวมประมาณ 71.22 ลา้นบาท 
ในปี 2551 โดยในระหวา่งปี 2557 ไดมี้การเปลียนตวัลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจ้าหนีการค้ากจิการทีเกียวข้องกนั         
Tata Steel Limited 2,493  -  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. - (498)  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. - 436,940  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. - 5,340  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 17,198 17,529  -  - 

รวม 19,691 459,311  -  - 
     

เจ้าหนีอืนกจิการทีเกียวข้องกนั  
Tata Steel Limited 3,978 326 3,978 326 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั -  - 627 825 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 2,552 2,206 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 14 117 
Tata Sons Limited 23,361 11,773 23,361 11,773 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 950 306 - - 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 670 - 670 - 

รวม 28,959 12,405 31,202 15,247 
     

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า  
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 46,100 - - 

     
เงนิกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั  

T S Global Holdings Pte. Ltd.  
(อตัราดอกเบียร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี) -  201,822 - 201,822 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั(3) - - 398,963 532,352 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั(3) - - 1,589,835 1,519,414 

รวม -  201,822  1,988,798  2,253,588 

(3) เงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลกัทรัพยค์ ําประกนัซึงไม่ระบุวนัครบกาํหนดโดยมีอตัรา
ดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2559 บริษทัไดป้รับอตัราดอกเบียดงักล่าว
เป็นร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเกียวข้องกนั        
   ทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี        

T S Global Holdings Pte. Ltd. 270,596  -  270,596  - 
        

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเกียวข้องกนั   
T S Global Holdings Pte. Ltd. - 270,596  -  270,596 

บริษัทได้ขอเลือนระยะเวลาการชําระหนี จากกิจการที เกียวข้องกัน จากเดิมทีถึงกําหนดชําระในวันที                        
31 สิงหาคม 2559 เป็นวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และไดรั้บจดหมายยืนยนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งนันแลว้ 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืทีไม่มีดอกเบีย   

รายการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

รายได้  
ขาย   

Tata Steel Limited 450,145 666,183 - - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 472,033 464,640 - - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 104,967 36,154 - - 

รวม 1,027,145 1,166,977 - - 
  
ดอกเบียรับ  

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 54,547 45,636 
     

รายไดค้่าบริการจดัการ(4)   
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 94,640 67,699 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 184,320 131,918 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 192,160 12,009 

รวม - - 471,120 211,626 

(4) ในปี 2553 บริษทัใหญ่ทาํสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการโดยคาํนวณจากอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิประจาํปี                
ในกรณีทีบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนซึงไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการดงักล่าวในอตัราไม่เกิน 
1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริษทัใหญ่ไดท้าํสัญญา
เรียกเก็บค่าบริการจดัการใหม่ โดยเรียกเก็บตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาซึ งคาํนวณโดยวิธีราคาทุนบวกกาํไร สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัตังแต่วนัที 1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินปันผลรับ 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 101,999 101,999 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 437,500 175,000 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั - 52,560 - - 

รวม - 52,560 539,499 276,999 
 

รายไดอื้นๆ 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 8,319 8,059 - - 

     
ค่าใช้จ่าย    

ซือ    
Tata Steel Limited 6,530 -  - - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 235,384 239  - - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 950,531 1,917,153  - - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 16,378 24,243  - - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 187,381 182,971  - - 
Tata International Limited 4,677 22,790  - - 

รวม 1,400,881 2,147,396  - - 
     

ซือสินทรัพย ์  
Tata Steel Limited 5,449 720  5,449 720 
Natsteel (Xiamen) Ltd. 2,317 -  - - 

รวม 7,766 720  5,449 720 
     

ดอกเบียจ่าย  
T S Global Holdings Pte. Ltd. 1,520 6,880  1,520   6,880 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - -  8,079 5,062 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - -  28,390 20,076 

รวม 1,520 6,880  37,989 32,018 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายอืน 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 42 240 5 - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 22 60 - 20 
Tata Sons Limited 890 754 890 754 
Mjunction Services Limited 58 489 - - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 8,541 9,000 - - 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 3,448 - 3,448 - 

รวม 13,001 10,543 4,343 774 
     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 62,474 56,095 62,474 56,095 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 16,433 14,046 16,433 14,046 

รวม 78,907 70,141 78,907 70,141 

30. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
โดยสังเขปดงัต่อไปนี  

บริษัทย่อย ลกัษณะของกจิกรรม การยกเว้นภาษีเงนิได้ 
 ทีได้รับการส่งเสริม นิตบุิคคลสําหรับ    

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิตเหลก็ลวด เมษายน 2549 - เมษายน 2557 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิตนํ าเหลก็ เหลก็ถลุง พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560 
 และเหลก็ขันกลาง  
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็รูปพรรณ 

และเหลก็ลวด 
ธนัวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561 

ในฐานะทีเป็นกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามเงือนไขและข้อจาํกัด 
ทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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31. รายได้ทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ป. 14/2541 ลงวนัที 30 ธันวาคม 2541 เรื อง
กาํหนดวิธีการรายงานรายไดส้ําหรับผูไ้ดรั้บการส่งเสริม กาํหนดให้บริษทัแสดงยอดรายไดจ้ากการจาํหน่าย
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทังแยกเป็นส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม 
รายการดงักล่าวมีดงันี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มีรายการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปีสินสุดวันที 31 มนีาคม 2560 
 ส่วนทีได้รับ  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 18,393  18,393 
รายไดจ้ากการขายส่งออก -  1,308  1,308 

รวมรายไดจ้ากการขาย -  19,701  19,701 
รายไดอื้น - 53  53 

รวมรายได ้ - 19,754  19,754 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปีสินสุดวันที 31 มนีาคม 2559 
 ส่วนทีได้รับ  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 
 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายในประเทศ -  15,008  15,008 
รายไดจ้ากการขายส่งออก -  1,725  1,725 

รวมรายไดจ้ากการขาย -  16,733  16,733 
รายไดอื้น - 139  139 

รวมรายได ้ -  16,872  16,872 
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32. เครืองมือทางการเงิน 
ความเสียงด้านสินเชือ 
ความเสียงด้านสินเชือเกิดจากความเป็นไปได้ทีลูกคา้ไม่สามารถชาํระภาระผูกพนัให้กบักลุ่มบริษทั             
ได้ตามสัญญา ซึ งทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงิน กลุ่มบริษทัได้มีนโยบายป้องกนัความเสียงนี              
โดยพิจารณาการให้สินเชือกบัลูกคา้ กาํหนดวงเงินสินเชือ ตรวจสอบวงเงินประกนั ขอการคําประกนัจาก
ธนาคาร และหรือการคํ าประกนัโดยบุคคล กาํหนดระยะเวลาการให้สินเชือ มีระบบงานการควบคุมการให้
สินเชือ และมีการติดตามการรับชาํระเงิน ความเสียงดา้นสินเชือเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี การคา้และ
ลูกหนี อืนซึ งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลงัจากหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีประมาณโดยฝ่ายบริหาร 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียและความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดขึนจากกลุ่มบริษทัมีเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั  

ความเสี ยงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ นจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน                              
เงินตราต่างประเทศ ทังนีกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายทีจะทาํธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์               
เพือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

นอกจากนี ในการบริหารความเสียงทีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงในหนี สินตามทีเปิดเผย             
ในหมายเหตุขอ้ 33 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัควบคุมความเสียงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอโดยฝ่ายจดัการเพือสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดความเสียงทีเกิดจากผลกระทบ
ของความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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33. สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงดา้นสินทรัพยแ์ละหนี สิน
เกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งสัมพนัธ์กบัลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศของกลุ่มบริษทั   กลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาเครืองมือทางการเงินเพือเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงันี   
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 

สกลุเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลียน วนัครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา กาํไร (ขาดทุน) 
  (บาทต่อสกลุเงนิ)  (พนับาท) (พนับาท) 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 1,010,000 34.46 30 พฤษภาคม - 15 กนัยายน 2560 34,803 9 
ดอลลาร์สหรัฐ 4,298,109 34.55 - 36.08 28 เมษายน - 15 สิงหาคม 2560 149,858 (1,761) 
      

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ 
ดอลลาร์สหรัฐ 2,000,000 35.14 15 พฤษภาคม 2560 70,280 1,353 
ดอลลาร์สหรัฐ 2,000,000 34.42 17 กรกฎาคม 2560 68,838 (102) 

 
 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

สกลุเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลียน วนัครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา กาํไร (ขาดทุน) 
  (บาทต่อสกลุเงนิ)  (พนับาท) (พนับาท) 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 12,256,000 34.97 - 35.30 31 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 431,056 1,923 
ดอลลาร์สหรัฐ 34,778,000 35.60 - 36.37 29 เมษายน - 28 ตุลาคม 2559 1,252,394 (23,359) 
ยโูร 194,190 39.44 - 40.02 31 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2559 7,695 100 
      

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ 
ดอลลาร์สหรัฐ 4,000,000 35.00 30 มิถุนายน 2559 140,000 (1,227) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

สกลุเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลียน วนัครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา ขาดทุน 
  (บาทต่อสกลุเงนิ)  (พนับาท) (พนับาท) 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 5,700,000 35.83 30 กนัยายน 2559 204,245 (2,837) 
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (บนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน) 1,362 2,023  - - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ (บนัทึกเป็นหนี สินหมุนเวยีนอืน) (1,863) (24,586)  - (2,837) 
ขาดทุนสุทธิ (501) (22,563)  - (2,837) 

34. การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทังสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปลียนสินทรัพยห์รือชาํระหนี สินกนั ในขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนกนั  
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์
ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปนี  โดยข้อมูลเพิมเติม
เกียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี สินนัน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และกลุ่มลาํดบั
ชันของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงนิและ 
 หนีสินทางการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัที 31 มนีาคม 

มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัที 31 มนีาคม 

ลาํดบัชัน
มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม  

2560 2559 2560 2559 
 

 (พนับาท) (พนับาท)   
สินทรัพยท์างการเงิน 

  
  

1. สญัญาซือขายเงินตรา  
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

1,362 2,023 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึงคิดลดดว้ย
อัตราทีสะท้อนถึงความเสี ยงด้านสินเชือของ
คู่สญัญาต่าง  ๆ
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงนิและ 
 หนีสินทางการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัที 31 มนีาคม 

มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัที 31 มนีาคม 

ลาํดบัชัน
มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม  

2560 2559 2560 2559 
 

 (พนับาท) (พนับาท)   
สินทรัพยท์างการเงิน (ต่อ) 

  
  

2. เงินลงทุนเผือขาย 3,300 2,200 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด
ทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือหนี สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั น  
ณ วนัทีวดัมูลค่า 

     
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงนิและ 
 หนีสินทางการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัที 31 มนีาคม 

มูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัที 31 มนีาคม 

ลาํดบัชัน
มูลค่า 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุติธรรม  

2560 2559 2560 2559 ยุตธิรรม 
 

 (พนับาท) (พนับาท)   
หนี สินทางการเงิน     
1. สญัญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
1,863 24,586 - 2,837 ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึงคิดลดดว้ย
อัตราทีสะท้อนถึงความเสี ยงด้านสินเชือของ
คู่สญัญาต่าง  ๆ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
วธีิการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

มูลค่าตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนี การคา้และลูกหนี อืน 
เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึงปี และสินทรัพยห์มุนเวียนอืน ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านี
จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี การค้าและเจ้าหนี อืน เงินกู้ยืมระยะสั น 
จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี และหนี สิน
หมุนเวียนอืน ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านี จะครบกาํหนดในระยะเวลา 
อนัสัน 
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สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน
ทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและกลุ่มลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   
สินทรัพย์ทางการเงนิและ 
 หนีสินทางการเงนิ 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2560 ณ วนัที 31 มนีาคม 2559 ลาํดบัชัน
มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตาม

บัญชี 
มูลค่า

ยุตธิรรม 
มูลค่า

ตามบัญชี 
มูลค่า

ยุตธิรรม 
 (พนับาท) (พนับาท)   

สินทรัพยท์างการเงิน 
  

  
1. เงินลงทุนระยะยาวอืน 1 109,440 1 104,160 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใชว้ิธีรายได้ 
คิดลดด้วยอตัราตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั  
ซึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

หนี สินทางการเงิน     
1. ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว

จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
270,596 260,382 270,596 247,417 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ
ทีเกียวข้องกันซึ งไม่มีอัตราดอกเบี ยค ํานวณ    
โดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสด
ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี ยทีแท้จริง                 
ถวัเฉลียของตน้ทุนการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพย์ทีมิใช่สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 521 ลา้นบาท ซึ งวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ลาํดบัขันมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 โดยประมาณมูลค่ายุติธรรมจากราคาทีเสนอโดยผูเ้สนอซือสุทธิจาก
ตน้ทุนในการขาย เพือใหข้ายสินทรัพยน์ันได ้

35. ภาระผูกพนั 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงันี  
ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงือนไขการเป็นหนี สิน ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี   

หน่วย : พนั 
 งบการเงินรวม 

 2560  2559 
สกุลเงิน    

ดอลลาร์สหรัฐ 4,527 19,907 
ยโูร 96 27 
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ข) หนงัสือคําประกนัทีออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 จาํนวน                  
305 ลา้นบาท และ 386 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559  
กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินซึ งใช้เป็นหลกัประกันจาํนวน 32.11 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560      
กลุ่มบริษทัไดท้าํการถอนหลกัประกนัดงักล่าวจากสถาบนัการเงินแลว้ 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเกียวกบัการซือและติดตังเครืองจกัร อุปกรณ์สํานกังานและสัญญาบริการ  
ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พนั 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สกลุเงนิ      
บาท 22,988 670 880 - 
ดอลลาร์สหรัฐ 950 - 950 - 

ง) ณ วนัที 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับทีดิน อาคารสํานักงาน 
รถยนต ์และอุปกรณ์สาํนกังาน (รวมค่าบริการ) ดงัต่อไปนี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ระยะเวลาไม่เกินหนึงปี 32,375 28,330 23,384 13,149 
ระยะเวลามากกวา่หนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 48,664 33,960 31,736 14,252 

รวม 81,039 62,290 55,120 27,401 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560  และ 2559 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวของบริษทั 
ไดถู้กบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับงบการเงินรวม
จาํนวน 44.84 ล้านบาท และ 49.63 ล้านบาท ตามลาํดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
จาํนวน 27.70 ลา้นบาท และ 27.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

36. หนีสินทีอาจเกดิขึน 
ในปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ไดรั้บแจง้จากกรมสรรพากรเรือง
การประเมินเงินเพิมรวมเป็นเงิน 16.29 ล้านบาท ซึ งเกียวเนืองกบัการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ งปี 
ของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปี
ดงักล่าวขาดไปเกินกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิทีทาํไดจ้ริง โดยบริษทัยอ่ยเห็นวา่มีเหตุอนัควรเกิดขึนในครึ งปี
หลงัทีทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตําไป บริษทัย่อยไดท้าํการยืนอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแล้ว  
ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 เรืองดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิม 
ทีจะตอ้งจ่ายเพิมเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินดงักล่าวในงบการเงิน  
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37. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานให้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึ งผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมําเสมอเพือใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และเพือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเกียวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์             
เหล็กทรงยาวซึ งตังอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             
ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนันเป็นสัดส่วนทีไม่มีสาระสําคญั ดงันัน รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพยท์ังหมดทีแสดงในงบการเงินนี จึงเกียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที
กล่าวขา้งตน้ 

38. การอนุมัติงบการเงิน  
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2560 
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